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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK: 

“Sanayicimizin üretim potansiyeli, 
insan gücü, çalışkanlığı ve azmi 
ile millileşme hamlesini yaparken 
koyduğumuz hedeflerimize 
ulaşacağımızdan şüphemiz yok.”
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından, 
13-15 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
SAHA EXPO, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı vesileyle sayfalarımıza 
konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de, savunma 
sanayisinin yerlilik oranının artmasına önemli katkı sağlaması hedeflenen 
etkinliği değerlendirdi. Göreve gelmesinin hemen ardından, 100 günlük icraat 
programında, yüksek teknolojili ürünlerde millileşme çalışmalarına vurgu 
yapan Varank, SAHA EXPO’nun, savunma sanayisindeki millileşme hamlesine, 
önemli katkı sağlayacağını söyledi.
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Sayın Bakanım, savunma sanayisine 
yönelik ürün, sistem ve teknoloji 
üretebilecek firmaların ana yüklenici 
firmalarla bir araya geleceği 
SAHA EXPO fuarının, sektöre ve 
Türkiye ekonomisine, sizce nasıl bir 
katkısı olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
açıkladığımız 100 günlük icraat progra-
mı kapsamında, pek çok konu başlığın-
da, özellikle yüksek teknolojili ürün-
lerde ve savunma endüstrisinde, milli 
ürünlerin arttırılmasına yönelik hedef-
ler ve çalışma modelleri ortaya koyduk. 
Devletin tüm birimlerinde, son yıllarda 
yaşanan değişimle birlikte, Türkiye’nin, 
savunma sanayisinde millileşme ham-
lesinde çok yol aldık. Bu alanda, ken-
dimize yeni hedefler belirlediğimiz bir 
dönemde, SAHA İstanbul’un organiza-
törlüğünde gerçekleştirilecek SAHA 
EXPO fuarını, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı olarak çok önemsiyoruz.
Savunma sanayisinde millileşme sü-
reci, sanayicimizin, bu alandaki üretim 
zincirine dâhil edilmesi ile hız kazana-
cak. Yurt dışından ithal edilen her bir 
ürünün, sistemin ya da teknolojinin 
yerli üreticilerden temin edilmesini 
sağlayacak olan bu zincirin kurulma-
sında, SAHA EXPO’nun önemli bir adım 
olacağına inanıyorum. Fuar süresin-
ce kurulacak iş birlikleri ve iş ağları, 
savunma sanayimizdeki yerli üretim 
oranına önemli katkılar sağlarken, 

uzun vadede, ülkemizi çok ilerilere ta-
şıyacak. Savunma sanayisinde yerlilik 
oranındaki artış, Türkiye’nin ne kadar 
güçlü olduğunun da bir göstergesidir. 
Türkiye, bir yandan artık yurt dışına 
İHA, MİLGEM ihraç ederken, diğer yan-
dan savunma sanayisinde ithalat oranı-
mız düşüyor, ihracat oranımız artıyor. 
Savunma sanayisinde, test aşamasına 
gelmiş pek çok projemiz var. Savunma 
sanayimizi ileriye taşıyan bu modelin, 
tüm sanayi kollarında yaygınlaşması 
için çalışıyoruz.

Türkiye, her zamankinden 
çok daha güçlü olması gereken 
bir dönemden geçiyor. Pek çok 
yaptırım, kısıtlama ve ekonomik saldırı 
ile karşı karşıya olduğumuz 
bir süreci yaşıyoruz. Güzel bir 
tevafukla SAHA EXPO, tam da 
bu dönemde gerçekleştiriliyor... 
Siz bu durumu nasıl 
değerlendirirsiniz?
Türkiye, son 15 yıldır, çok önemli bir 
kalkınma süreci yaşadı. Bölgesindeki 
en güçlü ülkelerden biri haline geldi. 
Dünyada dengeler değişmeye başladı. 
Türkiye, artık; yeni dünya düzeni, yeni 
dengeler oluşurken söz sahibi olan, bu 
oluşumda etkin rol alan bir ülke. Bu 
durumun, bazı ülkeleri rahatsız ettiği 
aşikâr. Uluslararası ekonomik saldı-
rılar ve çeşitli yaptırım tehditleri ile 
Türkiye ekonomisine zarar verilmek 

isteniyor. Ancak bunlar, potansiyelimizi 
çok daha verimli kullanmamızı sağla-
yacak. Bu savaştan, çok güçlü bir şe-
kilde çıkacağız. Malumunuz üzere, sa-
vunma sanayisinde, geçmişte, ülkemiz 
bazı ambargolara maruz bırakılmıştı. 
Ancak uygulanan her ambargo, bizim 
daha fazla gelişmemizi; potansiyelimizi 
çok daha verimli kullanmamızı sağla-
dı. Dünyada ticaret savaşlarının konu-
şulduğu bu dönemde, SAHA EXPO’da, 
yeni projeler hayata geçiriliyor olacak. 
Sanayicimizin üretim potansiyeli, insan 
gücü, çalışkanlığı, azmi ile millileşme 
hamlemizle eşzamanlı olarak, koydu-
ğumuz hedeflerimize ulaşacağımızdan 
şüphemiz yok. Ülke olarak, bir sefer-
berlik başlattığımız bu dönemde yapı-
lacak SAHA EXPO fuarı, aynı zamanda 
savunma sanayisi, sivil havacılık ve 
uzay endüstrisine yönelik ürünler, alt 
sistemler ve teknolojiler üretebilecek 
firmalarımızın gücünün bir arada su-
nulduğu bir platform olacak.

Savunma, sivil havacılık ve 
uzay endüstrisine yönelik 
üretim yapmak isteyen firmalara 
neler önerirsiniz?
Savunma sanayisi, üzerine titrediğimiz, 
en stratejik sektörlerin başında geliyor. 
Dünyanın en büyük savunma firmaları 
arasına, her geçen yıl, daha fazla sayı-
da Türk firması giriyor. Türk savunma 
sanayisinin üstün nitelikli ürünleri, 

100 Günlük Program’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hedefleri arasında, 
yerli uydu ve uydu teknolojilerinin geliştirilmesi de yer alıyor.
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uluslararası fuarlarda ve projelerde 
büyük ilgi görüyor, göz dolduruyor.
Savunma, sivil havacılık ve uzay endüst-
risi, yüksek teknolojinin kullanıldığı  
ve çok paydaşlı üretim yapılan sektör-
ler. Tüm dünyada, bu şekilde yapılıyor. 
Uluslararası firmalar, yüzlerce teda-
rikçi ile çalışabiliyor. Burada, paydaş-
ların bir araya getirilmesi ve gücün ko-
ordineli bir şekilde üretime dönüşmesi 
çok önemli.
Sanayicilerimiz, ana üreticiler ile sa-
nayiciler arasında köprü görevi gören 
yapıların içine dâhil olmalılar. Bulun-
dukları şehirlerde, bu alanla ilgilenen 
STK’larla iletişime geçebilirler. Son-
rasında, üretim kalitelerini; savunma, 
sivil havacılık ve uzay endüstrisi için 
üretim yapabilecek standartlara ge-
tirmeleri ve bunu sertifikalandırma-
ları gerekiyor. Ar-Ge’ye, teknolojiye,  
insan kaynağına yatırım yapmak, bu 
alanda var olmanın olmazsa olmazı. 
Sanayicilerimiz, bu konuda oldukça bi-
linçliler. Ancak söylediğim gibi, kendi 
potansiyellerini, üretim güçlerini anla-
tabilecekleri ve savunma sanayisindeki 
ihtiyaçlardan haberdar olabilecekleri 
yapılara dâhil olmalı ve günümüzün 
çok ilerisinde bir teknolojiye ve vizyona 
sahip olmalılar.
Sanayicimizin bu ekosisteme dâhil ol-
ması ve savunma sanayisi için üretim 
yapar hale gelmesi, büyük ve güçlü bir 
Türkiye için atılmış önemli adımlardır. 

Ayrıca, sanayicilerimizin, son dönem-
de yoğun bir şekilde yaşadığımız eko-
nomik savaşta, ülkesinin ve milletinin 
yanında olduğunun; bu savaşa destek 
verdiğinin de göstergesidir. Yerli ve 
milli üretim vizyonumuz; sadece sa-
vunma sanayisini değil, tüm sanayi 
alanlarını kapsamaktadır. Savunma 
sanayimizin yerli ve milli üretim de-

neyiminin ve yeteneğinin, sanayimize 
ilham ve güç vereceğine, yürekten ina-
nıyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank’a, vakit ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Dünyada ticaret savaşlarının konuşulduğu bu dönemde, 
SAHA EXPO’da, yeni projeler hayata geçiriliyor olacak. 
Sanayicimizin üretim potansiyeli, insan gücü, çalışkanlığı, azmi ile 
millileşme hamlemizle eşzamanlı olarak, koyduğumuz 
hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok. 
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Türkiye’nin, üretimleri tamamlanan ilk 2 F-35 uçağı için 21 Haziran’da düzenlenen törende, Türkiye’nin ilk F-35 uçağı, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından 
geliştirilen SOM-J (sağda) ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK (solda) ile birlikte sergilendi. 100 Günlük Program’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
hedefleri arasında, HGK’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi ve SOM-J füzesinin test aşamalarının tamamlanması da yer alıyor.
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MSI Dergisi: Haluk Bey, SAHA İstanbul, 
3’üncü yılını geride bıraktı. SAHA 
İstanbul, bu süreçte, Türk savunma ve 
havacılık sektöründe, kendine nasıl bir 
yer edindi?
Haluk BAYRAKTAR: SAHA İstanbul, 
çok kritik bir misyonla kuruldu. Bu 
misyonu; “Sanayicilerimizin kabiliyet-
leri ile savunma ve havacılıkta, yerli ve 
milli ürünler ortaya koymak. Stratejik 
açıdan önemli ve katma değeri yüksek 
sistem ve alt sistemleri geliştirilmesi 
için katalizör olmak.” cümlesi ile özet-
leyebiliriz.
SAHA İstanbul’un faaliyet alanı olarak 
kabul ettiğimiz; Tekirdağ-İstanbul-Ko-
caeli-Sakarya hattına baktığımızda, bu 
bölgede faaliyet gösteren sanayicile-
rimizin, gayrisafi sanayi hasılasının, 
%40’nı üretmekte olduğunu görüyoruz. 
Savunma ve havacılık sanayisi ala-
nında, özellikle 2004 yılından bu yana 
süregelen yerlileşme hamlesine, bu 
bölgedeki firmalarımız nasıl katkı su-
nabilir düşüncesiyle yola çıktık.
Fakat bu bölgedeki sanayiciler, ge-
nellikle Ankara’nın savunma ve hava-
cılık sektörüne dair gündeminden ve 
savunma ve havacılık sanayisindeki 
gelişmelerden uzak kalmıştı. Bizim te-
mel fonksiyonumuz, aradaki bağlantıyı 
kurmak ve bu potansiyeli, savunma ve 
havacılık sanayisi için devreye sokmak 
ekseninde gelişti.
Kuruluşumuzda, 27 üyemiz vardı. Hep-
si farklı sektörlerde faaliyet gösterse-
ler de savunma ve havacılık sanayisinin 
yerlileştirilmesine ve millileştirilmesi-
ne inanmış arkadaşlarımızdı. Kendimi-
ze bir yol haritası çıkardık. Hangi alan-
larda yer alacağımızı belirledik.
SAHA İstanbul, bugün, 11 üniversite 
ve 302 sanayici üyeye ulaştı ve Türki-
ye’nin, en büyük sanayi kümesi haline 
geldi. Ayda bir yaptığımız yönetim ku-
rulu toplantılarımızda, her seferinde 
8-10 yeni üye müracaat dosyasını ele 
alıyoruz.
Son dönemde yaşadıklarımız, yerli ve 
milli bir savunma ve havacılık sana-
yisinin önemini, bir kere daha gözler 
önüne serdi. Özellikle başarıyla sonuç-
landırdığımız Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekâtları, savunma ve havacılık 
sanayisi alanında atılan adımların, as-

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk BAYRAKTAR:

“Misyonumuz, yerli 
ve milli savunma ve 
havacılık sanayisinin

itici gücü olmak.”
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay 

Kümelenmesi Derneği, sektörün, başarılı platform 
projelerinin ardından, kritik teknolojiler, bileşenler 

ve alt sistemleri geliştirmeye yöneldiği bir dönemde, 
2015 yılında kuruldu. İstanbul ve çevresinde yerleşik 

firmalarla yola çıkan SAHA İstanbul, kısa zamanda, 
Türkiye’nin çeşitli illerinde yerleşik üyeleri de 

bünyesine katarak büyüdü ve savunma ve havacılık 
sektöründeki, önemli oyunculardan birisi ve 

Türkiye’nin en büyük kümesi haline geldi.  
SAHA İstanbul’un çalışmaları ve hedefleri hakkında, 

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’dan bilgi aldık.
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lında ne kadar kritik öneme sahip oldu-
ğunu açıkça gösterdi. Örneğin, tama-
men milli olarak geliştirilen ve %93 gibi 
rekor sayılabilecek bir seviyede yerlilik 
oranına sahip olan BAYRAKTAR TB2 si-
lahlı İHA (SİHA) sistemleri, bu harekât-
larda, sahada uçuşlar icra etti. Nokta 
tespiti, alan kontrolü, terörist unsurla-
rın imha edilmesi, bölgedeki sivillerin 
emniyetli şekilde bir bölgeden diğeri-
ne intikalinin sağlanması gibi onlarca 
farklı görevde, sahada, kuvvet çarpanı 
olarak kullanıldı. 6 bin saatin üzerin-
de, o bölgede uçuş yaptı. Özellikle ha-
rekâtların icra edildiği dönemlerdeki; 
kar, fırtına ve dolu gibi olumsuz hava 
şartlarına rağmen, uçuşlar kesintisiz 
devam etti. Milli SİHA’larımız, yaklaşık 
1.150 teröristin bertaraf edilmesinde, 
aktif rol aldı.
Aslında milli açılımın en somut başarılı 
sonuçları arasında yer alan bu örnek-
leri, mutlaka çoğaltmamız gerekiyor. 
SAHA İstanbul da bugün, Türk sanayi-
sinin, bu alanda yapacağı atılımın mer-
kezi haline geldi diyebilirim.
Savunma ve havacılık sanayisi, ülke-
mizde, teknoloji anlamında en ileri 
seviyede ve derinlikte çalışmaların 
yürütüldüğü alan olarak öne çıkıyor. 
Halen Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) tarafından, toplam büyüklüğü 
150 milyar lira civarında olan, 600’ün 
üzerinde proje yürütülüyor. Özellikle 
ana platform bazında ortaya konulan 
sonuçların; ana alt sistem, bileşen ve 
teknolojiler anlamında da devam etti-
rilmesi önem arz ediyor. Bu alanlarda 
atılacak çok adımımız var. Mutlak su-
retle sistematik ve öncelikler odaklı bir 
metodoloji ile bu alandaki faaliyetleri-
mizi, hızlı bir şekilde sürdürmeye gay-
ret ediyoruz.
Burada elde edilen başarıların, diğer 

sektörlerimiz için örnek teşkil ediyor 
olması da ayrıca önemli.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un, üyeliğe 
kabul ve büyüme stratejileri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: SAHA İstanbul ola-
rak, belirli alanlara odaklanan teknik 
komiteler oluşturduk ve her firma, ilgili 
komite veya komiteler altında konum-
landı. Büyümemizi de bu komite yapı-
lanması üzerinden gerçekleştiriyoruz. 
Komitelerin ihtiyaç duydukları firmala-
rı, üyeliğe kabul ediyoruz.
Amacımız, sektöre gerçekten üretim 
yapabilecek, katkı sağlayabilecek fir-
malarla büyümek. Bu nedenle üyeleri-
mizi titizlikle seçiyoruz. Mevcut proje-
lerimize ya da ileride karşımıza çıkacak 
projelere katkı verecek firmalar arıyo-
ruz. Dolayısı ile firmaları tanımak, ne-
ler yaptıklarını anlamak, niteliklerini 
ölçmek, bizim için çok önemli. Bu ne-
denle SSB’nin başlattığı, Endüstriyel 
Yetkinlik Değerlendirme ve Destekle-
me Programı (EYDEP)’nı, kritik bir ih-
tiyacı karşılayacak bir gelişme olarak 

görüyoruz. SAHA İstanbul olarak, böl-
gemizdeki firmaların EYDEP denetim-
lerini, SSB adına biz yapıyor olacağız. 
EYDEP sayesinde, yetkin firmaları bün-
yemize alabilmemiz de kolaylaşacak.
Diğer yandan, üyemiz olmayan firma-
lar da kısıtlı da olsa çalışmalarımızdan 
faydalanabiliyor; örneğin, konferansla-
rımıza katılabiliyor.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un, 
Türkiye’deki ve yurt dışındaki 
kümelenmelerle ilişkileri hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Haluk BAYRAKTAR: SAHA İstanbul, 
İstanbul ve çevresinin yanı sıra Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden de üyelere 
sahip. Bu genişleme, gelen talepler 
ve teknik komitelerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda gerçekleşiyor. Anka-
ra, Bursa ve Eskişehir’deki kümeler-
le yakın çalışıyoruz. ODTÜ TSSK ile 
17 Ocak 2017’de, bir iş birliği proto-
kolü imzaladık. Önümüzdeki dönem-
de de diğer kümelenmelerle yakın 
bir şekilde iş birliği yapmaya devam 
edeceğiz.

SAHA İstanbul üyesi 
firmalar, başta ALTAY 

tankı olmak üzere, 
kara platformu 
projelerinde de 

rol almayı hedefliyor.

Boeing, SAHA İstanbul’un iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediği firmalardan biri. Yolcu uçakları, 
Türkiye’de yoğun olarak kullanılan firma, Teknopark İstanbul’da bir ofis açacak.
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Yurt dışındaki kümelerle de iletişim 
halindeyiz. Marsilya’da konuşlu hava-
cılık kümesi ile bir mutabakat muhtı-
rası imzaladık. SAHA EXPO’da, yabancı 
partnerlerimiz de olacak ve yeni iş bir-
liklerini görüşeceğiz.

Yetkin Firmalarla, 
Alt Sistem Entegratörlüğü
MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un, 
kuruluşundan itibaren, Türk savunma 
ve havacılık sanayisine katkılarını 
özetleyebilir misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: SAHA İstanbul’un, 
sektöre katkılarını, iki ana başlık altın-
da toplamak mümkün. Sektöre katkı 
alanlarından birincisi, çok sayıda fir-
mayı sektöre çekmemiz. Üyemiz olan 
ya da yakın temasta olduğumuz fir-
malar, savunma ve havacılık dışındaki 
sektörlerde, zaten dünya ile entegre 
bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Çok önemli yetenekleri var. Firmaların 
yaptıkları ile savunma ve havacılık sek-

törünün taleplerini yan yana getirdiği-
mizde, bazen, o talep edilenin de üs-
tünde yetenekler olduğunu görüyoruz. 
Ya da bazı ek çalışmalarla talep edilen 
noktaya gelebilecek, benzer yetenekler 
olduğuna şahit oluyoruz.
Biz, parça üretimine değil, alt sistem-
ler sağlama işine talip oluyoruz. Alt 
sistem seviyesinde, sistem entegratö-
rü olmak istiyoruz. Firmalarımızın da 
iş birliği halinde, bu alanlara girmesini 
teşvik ediyoruz; önlerinin açılması için 
gerekli adımları atıyoruz.
Örneğin, uçağın hidrolik sisteminin 
pompalarını değil, o sistemin bütününü 
sağlamakla ilgileniyoruz. Görüyoruz ki; 
tedarik makamlarının da ana entegra-
törlerin de talepleri bu yönde.
Milli sistemler geliştirmede, iki aşama-
lı hal tarzını dikkate alırsak bunlardan 
birisi, bir ana sistemi ya da platformu 
tasarlamak ve üretmek üzere enteg-
ratörlük yapmak. Bu kapsamda, gurur 
duyduğumuz çok sayıda proje kapsa-

mında geliştirilen ürünlerimiz, birer 
birer envantere giriyor. Platform üreti-
cisi vakıf şirketlerimiz ve özel şirketle-
rimiz, piramidin tepesinde, bu konuda 
oldukça başarılı çalışmalar yürütüyor-
lar. Dünyanın en büyük 100 savunma 
firması sıralamasında, 4 firmamız var. 
İnşallah bunlara, yenileri de eklene-
cek. Bunlar, milli savunma sanayimizin 
önünü açacak önemli kilometre taşları.
İkinci aşama ise bu ana sistemlerin ya 
da platformların parçalarını üretmek. 
Bu konuda da daha çok yolumuz olma-
sına rağmen, önemli mesafeler kat et-
miş durumdayız.
Bu alanda firmalarımıza pazar sağlamak 
üzere; ASELSAN, MKEK, ROKETSAN,  
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 
askeri fabrikalar ve askeri tersaneler 
ile BMC, FNSS, Katmerciler ve Otokar 
gibi kurum ve kuruluşlar ile firmaları-
mızı bir araya getiriyor ve B2B’ler yap-
tırıyoruz.
Deniz projelerinde; MİLGEM, Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ve Yeni 
Tip Denizaltı gibi önemli projelerde, 
firmalarımızla yer almaya çalışıyo-
ruz. Tersanelerimizin, oldukça uzun 

Biz, parça üretimine değil, alt sistemler sağlama işine talip oluyoruz. 
Alt sistem seviyesinde, sistem entegratörü olmak istiyoruz. 
Firmalarımızın da iş birliği halinde, bu alanlara girmesini 
teşvik ediyoruz; önlerinin açılması için gerekli adımları atıyoruz.

Baykar Makina, platform üreticisi kimliğinin yanı sıra birçok alt sistemi de
kendisi tasarlayıp üretiyor ve bu özelliği ile SAHA İstanbul’un 
örnek firmaları arasında yer alıyor.

SAHA İstanbul, T625’in, yurt dışından alınan bazı sistem ve bileşenlerinin 
millileştirilmesi ile ilgili üretim grupları oluşturuyor.
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yabancı tedarik listeleri var. Gerek  
parça gerek alt sistem bazında, bun-
ların yerli tedariki için devrede olmaya 
gayret ediyoruz.
Fakat eksik olduğumuz en önemli nokta, 
platformlar için alt sistem ve sistem üre-
ticisi firmalar ortaya çıkarmak konusu.  
Biz SAHA İstanbul olarak, bu eksikliği 
gidermek adına, proje bileşenlerini be-
lirliyor ve değişik sektörlerden, alt sis-
tem üretebilecek firmaları, bir konsor-
siyum yapısı altında toplayıp alt sistem 
ürettirmeye çalışıyoruz. Bu yöntem, 
aynı zamanda, çok eksik olduğumuzu 
düşündüğümüz; birlikte iş yapma, bir-
leşerek büyüme kültürünün gelişmesi-
ne de hizmet ediyor. Sinerjinin olumlu 
tesirlerini gören firmalar, birlikte iş 
yapmaya daha da motive oluyorlar.
Alt sistem tasarlama ve üretim yetene-
ği kazanılınca, bunun dünyaya pazar-
lanması da daha kolay ve gelir getirici 
oluyor. Zira alt sistem üretimindeki 
global oyuncu sayısı, parça üreticisi sa-
yısına göre, çok daha az.
Bu durum, aynı zamanda yan sanayi için 
de bir paradigma değişikliği anlamına 
geliyor. Bu çalışmaya ROKETSAN ile 
başladık ve 33 firmamızı, ROKETSAN’a  
çözüm ortağı olarak akredite ettik. Şim-
di de TUSAŞ ile benzeri bir çalışmayı 
HÜRKUŞ için yürütüyoruz. Oluşturduğu-
muz 6 firmalı bir konsorsiyum ile HÜR-
KUŞ’un iklimlendirme sistemlerinin ge-
liştirilmesi konusunda çalışıyoruz.
Sektöre ikinci katkı alanımız ise eksik 
olduğumuz konularda, hangi yeni yete-
neği, hangi firmayla ve ne tür bir kat-
kıyla geliştirebileceğimiz konusunda 
gerekli bilgiye sahip olmamız ve doğru 

parametrelerle doğru sanayi stratejile-
ri oluşturabilmemiz. Sanayi firmaları-
mızın üretim yetkinlik düzeylerinin tes-
piti; kendi yeteneklerimizi tanıma, neyi 
yapıp neyi yapamadığımızı bilme ve 
projelerle doğru yetenekleri karşılaş-
tırma açısından çok önemli. Bu konuda 
yaptığımız çalışmalara somut örnekler 
de verebilirim. Örneğin;
n	 LAZER silahı geliştirilmesi,
n	 Titanyum ingot ve dövme yeteneği
 kazanılması,
n	 Titanyum 3D printer ve atomize 
 toz kürecikleri,
n	 Fiber sensörler,
n	 Özel ısıl işlem prosesleri,
n	 Görüntü işleme teknolojileri,
n	 Sanal gerçeklik, 

n	 İnsansız platformlar ve sistemler,
n	 Platform simülatörleri ve 
 gömülü simülatörler,
n	 Taktik veri linki sistemleri,
n	 Radara yakalanmayan boyalar, 
 buzlanmayı engelleyici kaplamalar,
n	 Aerojel üretimi gibi…
SSB tarafından, tedariklerde yan sa-
nayiyi desteklemek adına, çok başarılı 
bir şekilde ve tavizsiz uygulanan offset 
uygulamaları, faaliyetlerimizde, elimi-
zi rahatlatan önemli kalemlerden biri. 
Ancak bir taraftan offset imkânı tanı-
nırken bir taraftan da firmalarımızın, o 
offseti kullanabilecek teknolojik üretim 
yeteneklerine kavuşturulmasının sağ-
lanması gerekiyor. Aksi takdirde, off-
setin altı üretimle doldurulamayınca,  

THY Teknik, ihtiyaç duyduğu parça 
ve bileşenler için, SAHA İstanbul 
ile çalışıyor. 

SAHA İstanbul üyeleri, MİLGEM projesinde, gelen taleplere ve ihtiyaçlara cevap verebildiklerini gösterdi.
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Offset Kategori A’dan Kategori B’ye ak-
tarımlar yapılmak mecburiyetinde kalı-
nıyor ve ilgili alanda, yeterince yetenek 
ve pazar yaratılamıyor.
Biz de bu alanda firmalarımıza kat-
kı sağlamak adına, havacılıkta ürün 
üretebilme kalifikasyon düzeyi olan  
AS 9100 standardını kazandırmak üze-
re, Ticaret Bakanlığının UR-GE deste-
ğinden istifade ediyoruz. Halen 32 fir-
mamızla iki UR-GE projemiz yürüyor.
Burada önemli bir diğer konu da “mil-
li kritiklik” konusu. Sınırlı zaman ve 
kaynaklara sahip olduğumuz dikkate 
alındığında, yapacaklarımızı öncelik-
lendirmek zorundayız. Sıkıştığımız ya 
da ambargo uygulandığı zaman teda-
rik edemeyeceklerimizden başlayarak 
daha az öncelikli olanlara doğru giden 
bir strateji uygulamak zorundayız. Kri-
tik olan sistemlerde, maliyetten ba-
ğımsız, stratejik ürün yaklaşımı; kritik 
olmayanlarda ise ekonomiklik ön plana 
alınabilir. Bunun ayırımını yaparak bizi 
yönlendirecek olan kurum SSB’dir ki 
onlar da bu çalışmaları yaptılar ve sü-
rekli güncelliyorlar.
Burada diğer önemli bir parametre de 
üniversitelerimiz. Üniversitelerimizi, 
sanayi ile daha iç içe çalışır hale getir-

meli ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun 
insan yetiştirilmesinin yanı sıra sana-
yinin bilimsel ve teknolojik sorunlarına 
çözüm üreten mekanizmaları geliş-
tirmiş kurumlara dönüştürmeliyiz. İki 
alanda da ciddi problemlerimiz oldu-
ğu saklanamaz. Bunu giderebilmek 
adına, malumunuz Savunma Sanayii 
İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı 
(SAYP) uygulanıyor. 25 üniversite, 36 
firma ile 45 proje üzerinde, bu kap-
samda, sözleşmeye bağlanmış çalış-
malar yapıyorlar.
SAHA İstanbul olarak, bünyemizde  
11 üniversite üyemiz var. Onlarla bir-
likte proje yapma; master, doktora 
programları oluşturma; laboratuvar-
ların firmalar tarafından kullanılması-
nı sağlama; kampüs tesislerinin SAHA 
İstanbul tarafından kullanılması gibi, 
somut konuları içeren protokollerimiz 
var. Bu üniversiteler arasında; İTÜ, 
Yıldız Teknik, Marmara, Gebze Teknik 
ve Sabancı gibi sanayiye yakın önemli 
üniversiteler de yer alıyor.

MSI Dergisi: Sanayileşmenin tabana 
yayılması ve KOBİ’lerin durumu, sektör 
içerisinde uzun süredir tartışılagelen 
konulardan bir tanesini teşkil ediyor. 

Peki siz, bugün KOBİ’lerin savunma 
ve havacılık alanında karşılaştıkları 
başlıca sorunlar, bu sorunların 
çözümleri ve söz konusu firmaların 
güçlendirilmesi hususunda neler 
söylemek istersiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Bünyemizde; THY 
Teknik, Baykar Makina, KORDSA, Kale 
Havacılık, DOWAKSA, PETLAS, Ermak-
san, Durmazlar, BMC gibi büyük firma-
ların yanı sıra TSE ve Türk Loydu gibi 
belgelendirme kurumları olduğu gibi, 
daha küçük ve inovatif teknopark fir-
maları da var. Üyelerimizin büyük bö-
lümünü, KOBİ’ler oluşturuyor.
KOBİ’lerin yaşadığı sorunların başın-
da, talep geliyor. Sanayinin gelişme-
sinin motoru talep; destekler ise ikin-
cil önemde. Talepte de önemli olan, 
kamunun ya da vakıf firmalarımızın 
yarattığı talep. Kamunun, bu talebi, 
öncelikle yurt dışı alımlardan yurt içi-
ne çevirmesi gerekiyor. Mili üretimin 
önceliklendirilmesi konusunda, uzun 
zamandır Hükümetimizin ciddi bir ira-
de ortaya koyduğu ve gelinen noktada, 
bu iradenin çok önemli bir payı olduğu 
muhakkak. Ama bu iradenin, aynı has-
sasiyetle aşağılarda vücut bulduğunu 
söylemek, çok da kolay değil. Siyasi 
iradeye, toplumsal iradeye, basının 
hassasiyetine ve somut olarak yaşadı-
ğımız harp durumuna ve ambargola-
ra rağmen milli ürün geliştirilmesine 
direnen; bunun için acil alım, projeyi 
riske etmeme gibi bahanelere sığınan 
bakış açıları, KOBİ’lerimizin en büyük 
sorunu.
KOBİ’lerin diğer bir sorunu da finans-
mana erişim. Bu noktada, devletin cid-
di teşvikleri var. Fakat bu teşviklerin de 
iki problemi var. Birincisi, bürokratları-
mızın destekten yararlanmak isteyen-
leri evrak savaşına sokmaları ve pro-
jeye harcadığı enerjiden daha fazlasını, 
bürokrasinin istekleri için harcamak 
zorunda bırakmaları. Hâlbuki beyan 
esas alınsa ve hatası tespit edilenler 
için caydırıcılığı sağlayacak düzeyde 
cezaların uygulanacağı bir sistem oluş-
turulsa işlemler çok daha hızlı yürür 
diye değerlendiriyorum.
Silikon vadisini terk etmiş, ülkemde bir 
şeyler yapayım diye gelmiş, en değerli 
sermaye kabul edilen beyninden başka 
hiçbir sermayesi olmayan genç mühen-
dislerimiz, proje yapıyor, tamamlıyor;  
ama bu projelerin sonuçlarını ticari 
ürüne dönüştürmek ayrı bir süreç. Ge-
liştirenin de hakkını koruyacak, ürünün 
de dünya piyasalarına çıkabilmesini 

Bünyemizde; THY Teknik, Baykar Makina, KORDSA, 
Kale Havacılık, DOWAKSA, PETLAS, Ermaksan, Durmazlar, 
BMC gibi büyük firmaların yanı sıra TSE ve Türk Loydu gibi 
belgelendirme kurumları olduğu gibi, daha küçük ve inovatif 
teknopark firmaları da var. Üyelerimizin büyük bölümünü, 
KOBİ’ler oluşturuyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar (solda) ve 
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
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sağlayacak; gerçekten işleyen meka-
nizmalar kurulmalı.
Diğer önemli bir sorun da ürünle-
rin sertifiye edilmesi. Bu alanda,  
KOSGEB aracılığı ile birtakım iyileştir-
meler oldu. Ancak sivil havacılık için 
üretimin önündeki en büyük bariyer, 
Avrupa ve Amerika sivil havacılık oto-
riteleri olan; EASA ve FAA sertifika-
larının alınması problemi. Bunu milli 
olarak çözebilmek adına; Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, SSB, TÜRKAK, İTÜ ve Ana-
dolu Üniversitesi ile müşterek bir ça-
lışma yürütüyoruz. EASA’dan Akredite 
Test ve Sertifikasyon Merkezi kurul-
ması konusunu, Sertifikasyon Komi-
temizde çalışıyoruz. Teknopark İstan-
bul’da böyle bir merkezin açılması için 
de çalışmalarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: Yerli ana yüklenicilerden 
beklentileriniz neler?
Haluk BAYRAKTAR: Ana yükleniciler 
cephesinde, SAHA İstanbul konusunda 
önemli bir farkındalık var. Firmalarımız, 
ana yüklenicilerin çözüm ortakları ya da 
onaylı tedarikçileri oluyorlar. Başlatılan 
bazı projeler var. Bunların, artarak de-
vam etmesini bekliyoruz. SAHA İstan-
bul olarak, elimizi taşın altına sokmaya 
hazırız. Ana yüklenici firmalarımız da 
bizim başarıya ulaşacağımıza güven-
meli; özellikle kritik teknolojilerin ve 
alt sistemlerin geliştirilmesi konusun-
da, bizimle daha yakın bir iş birliğine 
gitmeli. Vakıf firmalarımızla bu konuda 
önemli mesafeler kat ettik.

MSI Dergisi:  Üniversitelerle hangi 
çalışmaları yürütüyorsunuz?
Haluk BAYRAKTAR: Üyemiz üniver-
sitelerle birlikte, çok farklı alanlarda  

iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Az önce 
değindiğim gibi proje yapma, yüksek 
lisans ve doktora programları oluş-
turma, laboratuvarların firmalar tara-
fından kullanılması, diğer altyapıların 
SAHA İstanbul üyeleri tarafından kul-
lanılması gibi somut konuları içeren 
protokollerimiz var.
Bunların yanı sıra Marmara Üniver-
sitemiz ile beraber, Teknopark İstan-
bul’da, Tasarım ve Analiz Merkezi kur-
ma projemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından kabul edildi. Bu merkez, 
yerli yazılım geliştirme konusunda bir 
füzyon merkezi olarak da değerlendi-
rilecek.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un, kamu 
kurumları ile ilişkileri nasıl?
Haluk BAYRAKTAR: Sektörle ilgili tüm 
kamu kurumları, SAHA İstanbul’u ya-
kından tanıyor. Onlarla verimli bir iş 
birliğimiz var. Özellikle ihtiyaçların bize 
iletilmesi konusunda, çok verimli bir 
iletişime sahibiz. Kamu kurumları ile 
toplantılar yapıyoruz. Çeşitli ihtiyaçla-
rını, listeler halinde bize iletiyorlar. Biz 
de bu toplantılar ve listeler doğrultu-
sunda, üyelerimizi yönlendiriyoruz.

MSI Dergisi: Saha İstanbul olarak, 
Türkiye’den şirketlerin, dünyanın 
önde gelen savunma ve havacılık 
firmalarının tedarik zincirlerine 
girmeleri için de çalışmalar 
yürütüyorsunuz. Bu çerçevede, icra 
ettiğiniz faaliyetleri bizlere kısaca 
anlatabilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Bu kapsamda, Bo-
eing firması ile yakın çalışmalarımız 
devam ediyor. Geçen yıl, Boeing firması 
yetkililerini SAHA İstanbul’a davet ettik. 
ABD dışında bir ülkeye gittikleri, en ka-
labalık tedarikçi grubuyla geldiler. Fir-
malarımızı, teker teker görüştürdük. 
Ancak maalesef, sadece 4 firmamızı 
onaylı tedarikçi yapabildik. Firmaları-
mızın, teknolojik yeterlilik düzeylerinin 
yükseltilmesi ihtiyacının da somut bir 
örneğidir bu durum aslında.
Boeing ile ilerleyen dönemde daha 
yakın çalışabilmek adına, Boeing’den, 
Teknopark İstanbul’da bir ofis açma-
sını istemiştik. Kabul ettiler. Önümüz-
deki günlerde, Boeing’in Teknopark 
İstanbul ofis açılışı yapılacak. Bazı 
ürünlerin tasarım süreçleri, burada 
yürütülecek. O ekibe, tedarikçilerin de 
dahil edilmesi ile ilgili temaslarımız 
devam ediyor.
Aynı şekilde, yeni tip denizaltılarımız 
için birlikte çalıştığımız Thyssenkrupp 
firması ile firmalarımızı görüştürdük. 
Onlar da 4 firmamızı onaylı tedarikçi 
yaptılar. Ancak onların, denizaltılar-
dan dolayı çok ciddi offset borçları var. 
Şimdi onları nasıl karşılarız konusunda 
çalışmalar yapıyoruz.
Sorun yaşadığımız; ama imalatının 
önemli bir parçası olduğumuz F-35 
savaş uçaklarının, bakım sistemi geliş-
tirme süreçlerini yürüten JSF Program 
Ofisi ile de bir çalışmamız oldu. F-35’in 
bakım malzemelerinin bir kısmının, bi-
zim firmalarımız tarafından yapılması 
konusunu çalıştık. Sanırım 11 firmamız 
da bu konuda görev alacak.
Marsilya Havacılık Kümesi ile bir MOU 
imzaladık. Bu tür ilişkiler geliştirmeye 
çalışıyoruz. SAHA EXPO fuarımızda da 
yabancı partnerlerimiz olacak.

SAHA İstanbul’un, 
katkı vermeyi hedeflediği 
platformlar arasında, 
HÜRKUŞ da bulunuyor.
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SAHA EXPO’da Geleceğin 
Temelleri Atılacak
MSI Dergisi: SAHA EXPO etkinliğinizi, 
bu yıl ilk defa düzenleyeceksiniz. 
SAHA İstanbul’un, neden böyle 
bir etkinlik düzenlediğini 
anlatır mısınız?
Haluk BAYRAKTAR: SAHA EXPO’da, 
üyelerimiz, yerli ve yabancı iş ortakla-
rı ile bir araya gelecek, işbirliği temalı 
görüşmeler yapacaklar. Bu süreçte, 
üyelerimiz, birbirleri ile de görüşecek-
ler. Üyelerimiz için en büyük pazarlar-
dan biri de birbirleri ile olan iş ilişkileri.
SAHA EXPO’da, 150-200 firmayı bir 
araya getireceğiz. Firmalar, birbirleri 
ile detaylı görüşmeler yapabilecek. Ay-
rıca tedarik makamları ve heyetler de 
olacak.
İnanıyorum ki SAHA EXPO’da, gelecek-
teki başarılı çalışmalarımızın temelleri 
atılacak.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un 
gelecek hedefleri ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Misyonumuzla 
doğru orantılı olarak, yakın bir gele-
cekte, alt sistemler için özgün çözüm-
ler arandığında, akla gelen ilk adres ol-
mayı hedefliyoruz. Bu hedefle uyumlu 
olarak da bu görevi üstlenebilecek tüm 
firmalarımızın, üyemiz haline gelmesi-
ni bekliyoruz; bu doğrultuda çalışıyo-
ruz. Bunları başardığımız zaman, yurt 
dışı iş birliklerimiz de artacak. Çözüm-
lerimiz, uluslararası alanda da ilgi gö-
recek ve Türkiye için, bir diğer önemli 
konu olan ihracatta da önemli bir paya 
sahip olacağız. Ayrıca, üye firmaları-
mızın, savunma ve havacılık alanına 
odaklı olarak, hem insan kaynaklarının 
gelişmesi hem proje yürütme süreçle-
rinde daha etkin olmaları adına, eğitim 

faaliyetlerine odaklanıyoruz. Örneğin, 
geçen sene, İSO ile birlikte, Mini MBA 
programı yürüttük. Bu gibi faaliyetle-
rimizin de artarak devam etmesini he-
defliyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Haluk BAYRAKTAR: Türkiye’yi, savun-
ma, havacılık ve uzay alanında, dün-
yanın en iddialı ülkeleri arasına yük-
seltme hedefi için, enerjimizi, SAHA 
İstanbul çatısı altında bir araya getir-
dik. Bu istikamette ilerleyebilmek için, 

bizler, dün olduğu gibi, bugün ve yarın 
da çok çalışmaya, araştırmaya, geliştir-
meye, üretmeye ve bütün bunları, birlik 
ve beraberlik içinde yapmaya devam 
edeceğiz. Türkiye’yi, kendi savunma 
ve havacılık sanayisi araçları ile bölge-
sel ve küresel ölçekte kilit ülke yapma 
gayretlerimizde, hız kesmeyeceğiz.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Bayraktar’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Misyonumuzla doğru orantılı olarak, yakın bir gelecekte, 
alt sistemler için özgün çözümler arandığında, akla gelen ilk adres 
olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle uyumlu olarak da bu görevi 
üstlenebilecek tüm firmalarımızın, üyemiz haline gelmesini 
bekliyoruz; bu doğrultuda çalışıyoruz. 

Türkiye’nin yolcu uçağı satın aldığı firmalardan Airbus, SAHA İstanbul’un, iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdiği firmalar arasında yer alıyor.
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SAHA EXPO 2018 ÖZEL SAYISI / Söyleşi

MSI Dergisi: İlhami Bey, öncelikle bu 
fuarın düzenlenme amacı hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
İlhami KELEŞ: SAHA EXPO’daki ön-
celikli amacımız, savunma ve havacı-
lık sanayisindeki ana yüklenicilerimiz 
ile yan sanayi firmalarımızı bir araya 
getirmek. Bu sayede, ana yüklenici-
lerimizin, alt yüklenicilerden beklenti 
ve taleplerini, daha kolay ve etkili bir 
biçimde aktarabilecekleri bir ortam 
yaratıyoruz. Böylelikle ana yükleni-
cilerimiz, daha önceden tanıma fır-
satı yakalayamadıkları oyuncularla 
tanışma imkânı da bulacaklar. Yan 
sanayi firmalarımız ise ana yüklenici-
lerin, kendilerinden neler bekledikle-
rini daha iyi analiz ederek, yatırımla-

rını daha doğru yönlendirebilecekler. 
Daha doğru bilgilerle donanan yan 
sanayicimiz, gerekirse üretim kapa-
sitesini arttırmak üzere alt yapı ya-
tırımlarını hızlandıracak; gerekirse 
ilgili sertifikalara sahip olmak için 
çalışmalar başlatacak; gerekirse de 
insan gücünü yetiştirme konusunda 
adımlar atacak.

MSI Dergisi: SAHA EXPO, son dönemde 
sayısı giderek artan fuar ve benzeri 
sektörel etkinlikler arasında, kendisini 
nereye konumlandırıyor?
İlhami KELEŞ: Öncelikle SAHA 
EXPO’nun en çok öne çıkan özelliği, 
yerlilik ve millilik vurgusu ile düzenle-
niyor olması. Türkiye’nin savunma ve 

havacılık sanayisinin gelişimi, Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın ardından, ülkemize 
uygulanan ambargolarla başladı. Ara-
dan geçen neredeyse 40 yıllık sürede 
ise benzer ambargolar, açık açık veya 
gizli olarak karşımıza çıkmaya devam 
etti. Biz de bu sorunun çözümüne, yerli 
ve milli savunma ve havacılık sanayi-

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş:

“Türk savunma ve havacılık 
sanayisi, SAHA EXPO ile 
yerlilik ve millilik konusunda 
vites büyütecek.” Türkiye’nin en büyük 

savunma ve havacılık 
kümelenmesi 
SAHA İstanbul 
tarafından, bu yıl ilk 
kez organize edilen 
SAHA EXPO, Savunma 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
Fuarı, yoğun bir yerlilik 
ve millilik vurgusu 
ile düzenleniyor. 
Sanayileşme 
piramidinin, neredeyse 
her kademesinden 
oyuncuların yer aldığı 
fuar, katılımcılarına, 
yeni iş bağlantıları, 
ihracat fırsatları ve 
sektöre girişin ipuçları 
konusunda önemli 
katkılar sağlamayı vaat 
ediyor. Fuarın öne çıkan 
yönlerini, SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami 
Keleş’ten dinledik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Alper ÇALIK
a.calik@savunmahaber.com
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sinin gelişimini destekleyerek katkı-
da bulunmak istiyoruz. Böylesine bir 
sektörün, sadece birkaç ana yüklenici 
ve onların doğrudan tedarikçisi olan sı-
nırlı sayıdaki firmalarla istenilen nok-
taya gelemeyeceği de açık. Bu noktada, 
SAHA EXPO, yerlileşme ve millileşme 
sürecinde, sektörün en önemli ihtiyaç-
larından biri olan sinerjinin yaratılma-
sını sağlayacak. Sanayi piramidinin her 
katmanından katılımcıların yer alacağı 
bu etkinlik, yeni oyuncuların sektö-
re girişlerini kolaylaştırırken, mevcut 
oyuncuların da donanımını ve iş ilişki-
lerini arttıracak.

MSI Dergisi: SAHA EXPO’nun katılımcı 
profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlhami KELEŞ: Fuarımıza katılan ku-
rum ve kuruluş sayısı 135 ve stant-
larımızın tamamı dolmuş durumda. 
Bunlar arasında, Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlı-
ğına bağlı askeri fabrika müdürlükleri 
de bulunuyor. Ana yüklenici firmaları-
mız açısından bakacak olursak, kara 
aracı üreticilerinden tersanelere, ha-
vacılık ve uzay şirketlerinden haber-
leşme firmalarına kadar, sektörün 
her kesimini temsil eden oyuncular, 
etkinliğimizde yer alıyorlar. Fuara 
katılım gösteren alt yüklenicilerin 
faaliyet alanlarını ise makina, metal 
işleme, özel alaşımlar, kimya, kompo-
zit, teknik tekstil, elektronik, yazılım, 
mühendislik, tasarım, danışma ve bel-
gelendirme olarak gruplandırabiliriz. 
Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluş-
ları (STK’lar) ve basın mensupları da 
etkinlikte yer alacaklar.

MSI Dergisi: Fuar, katılımcılarına ne 
gibi imkânlar sunuyor?
İlhami KELEŞ: SAHA EXPO, sanayi pi-
ramidinin ve sektörün farklı kesimle-
rindeki oyuncular için, farklı anlamlar 
ifade ediyor. Savunma ve havacılık sek-
törüne girmek isteyen; ancak nereden 
başlayacağını bilemeyen firmalar açı-
sından baktığımızda, etkinlik, bu firma-
lar için, eşsiz bir sıçrama tahtası oluş-
turacak. Bu firmalar, normal şartlarda, 
tanışmakta ve iletişim kurmakta zorla-
nacakları, sanayi piramidindeki, kendi 
konumlarından bir sonraki katmanda 
yer alan yüklenicilere doğrudan temas 
etme şansı yakalayacaklar. Ayrıca bu 
firmalar, etkinlik sırasında düzenle-
yeceğimiz çeşitli paneller sayesinde, 
sektöre giriş konusunda başarı hikâ-
yeleri dinleyerek ve sertifikasyon gibi 
konularda bilgi edinerek, dışarıdan ba-
kıldığında, kapalı bir kutu gibi görünen 
savunma ve havacılık sanayisine karşı 
daha cesaretli olabilecekler.
Hâlihazırda bir şekilde sektör içeri-

sinde yer alan oyuncular ise pek çok 
ana yüklenici ve kendi tedarikçileri 
ile verimli iş ilişkileri kurabilecekler. 
Normal şartlarda, Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde bulunan; söz gelimi 30 fir-
ma ile görüşmeler gerçekleştirmek 
aylar sürerken biz, onlara, aynı imkânı, 
3 gün içerisinde yaratacağız. Ayrıca, 
hâlihazırda sektöre yönelik belirli bir 
iş hacmine, tecrübeye ve teknik bilgi 
birikimine sahip bu firmalar, yurt dı-
şından gelen delegasyonlarla temas 
sağlayarak, ihracat potansiyellerini 
arttıracaklar.
Ana yüklenici firmalarımız ise tekno-
lojik kabiliyetlerini sergilemenin öte-
sinde, hem yeni oyuncularla tanışacak 
hem de mevcut oyuncular ile ilişkilerini 
ilerletecekler. Özellikle Marmara böl-
gesinde yer alan, yıllardır sanayici ol-
masına rağmen, bir sebepten savunma 
ve havacılık sanayisinde yer alamamış; 
ancak teknolojik anlamda çok yüksek 
donanıma sahip firmaları da yakından 
tanıyacaklar.

SAHA EXPO, 
ana yüklenicilerle 

alt yüklenicileri bir 
araya getirecek. 

Etkinliğin aynı 
zamanda platin 

sponsoru olan 
ASELSAN, uzaktan 

komutalı silah 
sistemi SARP’ın 

büyük bölümünü, 
yurt içindeki 

alt yüklenicilerle 
üretiyor.

SAHA EXPO, MİLGEM gibi yerli ana platformların üreticileri ile yan sanayi ve 
KOBİ’leri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Motor teknolojileri, SAHA EXPO’nun odak noktalarından biri 
olacak. BMC Power, 585 beygir gücündeki yeni dizel motorunu, 
yurt içindeki tedarikçiler ve üniversiteler ile yapılan iş birlikleri 
ile geliştirdi. Firma, motorun testlerini de yerli kurum ve 
kuruluşlarla birlikte yürütüyor.
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MSI Dergisi: Fuara katılan 
uluslararası heyetlerden de biraz 
bahsedebilir misiniz?
İlhami KELEŞ: Pek çok ülkeden fark-
lı kurum ve kuruluşların, satın alma  
ve tedarik gibi konular üzerine  
çalışan heyetlerini, ikili görüşmeler 
gerçekleştirmek üzere, SAHA EXPO’ya 
davet ettik. Bunlar arasında; ABD’den 
Boeing ve Lockheed Martin firmaları ile 
A-USA kümelenmesi; İngiltere’den Rol-
ls-Royce; Almanya’dan Thyssenkrupp; 
Fransa’dan Airbus ve Thales firmaları 
ile SAHA İstanbul’un da partneri olan 
SAFE havacılık kümelenmesi; Ukray-
na’dan çeşitli firmalar ve kümelenme-
ler, fuara delegasyon bazında çağırdığı-
mız kurum ve kuruluşlar arasında yer 
alıyor. Benzer şekilde, D8 ülkelerinden 
de çeşitli heyetler, fuara davet edildiler.

MSI Dergisi: Fuar sırasında çeşitli 
paneller düzenleneceğini söylediniz. Bu 
paneller, dinleyicilerine neler katacak?
İlhami KELEŞ: Bu panelleri, hem sı-
fırdan savunma ve havacılık sektörü-
ne girmek isteyen hem de bir şekilde 
sektörde yer alan oyunculara yönelik 
olarak düzenledik. Bu tip etkinlikler 
sırasındaki paneller, genellikle biraz 
fuara renk katmak için; biraz da alış-
kanlıklardan dolayı, çok spesifik ve tek-
nik konularda düzenlenir ve panellere 
sadece, konunun meraklılarından olu-
şan küçük kitleler katılır. Ancak bizim 
panellerimiz, dinleyicilerinin aç olduk-
ları bilgileri, adeta bir hap gibi onlara 
doğrudan sunacak. SAHA EXPO’nun 
katılımcıları, bu paneller sayesinde, 
sektöre giriş ve sektördeki konumları-
nın güçlendirilmesi konusunda ihtiyaç 
duyacakları; tedarik süreçleri, sektö-
rün trendleri, üretim teknolojileri, test 
ve sertifikasyon gibi temel bilgilere ka-
vuşacaklar. Ayrıca, özellikle sektöre ilk 
kez girmek isteyenlerin aradığı ve tüm 
bunları bir tutkal gibi birbirine bağlayan 
şeyi bulacaklar: Cesaret ve motivasyon.

3 gün sürecek fuar boyunca düzenleye-
ceğimiz 5 panelin konularını şu şekilde 
özetleyebilirim:
n	 Teknolojik Dönüşüm panelinde;

savunma, havacılık ve uzay 
sanayisinde geleceğin 
teknolojilerini, fuarın ilk gününde 
tartışacağız.

n	 Nasıl Başardılar panelini de yine
ilk gün düzenleyeceğiz. Motivasyon 
ve cesaret konulu panelde, 
yıllardır sanayici olup da savunma 
ve havacılık sektörüne daha 
sonradan, SAHA İstanbul’un 
yönlendirmeleriyle giren firmaların 
başarı hikâyelerini dinliyor 
olacağız.

n	 Tedarik Modelleri ve Teşvikler
panelimiz, ikinci gün gerçekleşecek 
ve sektörde en az bilinen 
konulardan birisine parmak 
basacak. Firmalarımızın yeteri 
kadar istifade edemediği, 

devletimizin ürün geliştirmeye 
veya belgelendirmeye yönelik 
destekleri, bu panelde 
ele alınacak.

n	 Üretilmeyeni Üretebilmek adında,
ikinci gün düzenleyeceğimiz bir 
panelimiz daha olacak. 
Bu panelde de ana 
yüklenicilerimizin ihtiyaç duyduğu, 
kritik öneme sahip ürünlerin, 
milli imkânlarla üretilmesinin 
gerekliliğini konuşacağız.

n	 Test ve Sertifikasyon paneli ise
son gün düzenlenecek. Sektör için 
belki de en önemli ihtiyaçlardan biri 
olan kalifikasyon konusu, 
bu panelde anlatılacak.

MSI Dergisi: SAHA EXPO’nun, 
savunma ve havacılık sektörüne 
muhtemel katkıları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Sektör, SAHA 
EXPO’dan neler beklemeli?

18 - Eylül 2018

Fuarımıza katılan kurum ve kuruluş sayısı 135 ve stantlarımızın 
tamamı dolmuş durumda. Bunlar arasında, Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrika 
müdürlükleri de bulunuyor. 

SAHA İstanbul’un örnek firmalarından Baykar Makina, geliştirdiği 
BAYRAKTAR TB2 İHA’larında, yine Türkiye’de geliştirilen 
silah sistemlerini kullanıyor.
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İlhami KELEŞ: SAHA EXPO, Türki-
ye’deki savunma ve havacılık sektörü-
nün, yerlilik ve millilik anlamında son 
yıllarda yakaladığı ivmeyi, bir adım 
öteye taşıyacak. Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisi, SAHA EXPO ile yerlilik 
ve millilik konusunda vites büyütecek. 
Hayata geçirilecek stratejik iş birlik-
lerine ve kurulacak yeni iş bağlantıla-
rına sahne olacak bu etkinlik, çeşitli 
oyuncuların, sektöre ilk kez girişlerine 
de vesile olacak. Sektörümüz için çok 
önemli değerler yaratacak olan bu 
fuar, sadece biz sanayiciler için değil, 
ülkemiz ve gözbebeğimiz Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz için de büyük bir kaza-
nım sağlayacak.

MSI Dergisi: Gelecek yıllarda 
düzenlenecek SAHA EXPO fuarlarında, 
katılımcı ve ziyaretçiler ne gibi 
yenilikler görecekler? 

Fuarı gelecekte neler bekliyor?
İlhami KELEŞ: SAHA İstanbul, Tür-
kiye’nin, hem en büyük hem de en 
hızlı büyüyen sanayi kümelenmesi. 
Bu noktaya ise sadece 3 yılda erişti.  
Biz, bu büyümeye paralel olarak, 
SAHA EXPO’nun da aynı ivme ile bü-
yüyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla 
bir sonraki SAHA EXPO’da, çok daha 
fazla ana yüklenici ve alt yüklenici gö-
receğiz; burası kesin. Benzer şekilde, 
burada buldukları yeni alt yüklenici-
ler ile tedarikçi ağlarını genişleten 
yabancı delegasyonların da ülkele-
rine memnun döneceğini, bunun da 
etkisiyle bir sonraki fuarda, daha 
fazla heyet göreceğimizi umuyoruz. 
Bununla birlikte, katılımcılarımızdan 
gelen talepler ve bizim gözlemlerimiz 
doğrultusunda, fuarımıza, önümüz-
deki yıllarda, yeni paneller ekleme-
miz de söz konusu.

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

SAHA EXPO, Türkiye’deki savunma ve havacılık sektörünün, 
yerlilik ve millilik anlamında son yıllarda yakaladığı ivmeyi, bir adım 
öteye taşıyacak. Türk savunma ve havacılık sanayisi, SAHA EXPO ile 
yerlilik ve millilik konusunda vites büyütecek. ©
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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde, Türkiye’nin 
savunma ile ilgili yapılanması, ana hatları ile şöyle 
oluştu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar

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

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

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

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

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

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

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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin etmesi ile 
devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin savunma 
yapılanmasında da bir dizi değişiklik getirdi.

©
 T

ür
ki

ye
 C

um
hu

ri
ye

ti
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı



Eylül 2018 - 23

Yeni sistemde, kurul üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaş-
kanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçiş-
leri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı,    Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı’ndan oluşacak.

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

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

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

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

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

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

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da ilk sözleşmelerinden 
birini, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) projesi için, 1988’de, 
FNSS ile imzaladı. SSB’nin de o yıllarda tercih ettiği model 
uyarınca, tıpkı TAI gibi yabancı bir ortakla kurulan FNSS, bu 
verimli ortaklığı, halen devam ettiriyor. Uluslararası kimliğe 
sahip bir Türk şirketi olan FNSS, özgün ürünlerini; Anka-
ra’da, Türk mühendis ve teknisyenleri ile geliştiriyor ve Türk 
işçileri ile üretiyor.

Yeniliğin ve Özgün Ürünlerin Merkezi
FNSS, dünya çapında, yenilikçi ürünleri ve kullanıcı ihtiyaç-
larına uyarlanabilen çözümleri ile tanınıyor. Bunun en büyük 
göstergelerinden biri de FNSS’nin, her IDEF fuarında, yeni 
araçlarla ziyaretçilerinin karşısına çıkması. FNSS, son dö-
nemde:
n	 IDEF 2013’te, ileride Silah Taşıyıcı Araçlar projesi için 
 seçilen KAPLAN-10 aracının ilk prototipinin ve 
 hava savunma sistemi projelerinde kullanılan  
 ZMA 30’un,
n	 IDEF 2015’te, KAPLAN-20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe 
 Aracı’nın ve PARS 4x4 aracının,

Türk Askeri Kara Araçları Sektörünü 
Dünyaya Açan FNSS, Büyümesini, 
Sektörle Birlikte Sürdürüyor

Üstün performanslı özgün ürünleri 
ile sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
değil dost ve müttefik ülkelerin silahlı 
kuvvetlerinin de tercihi olan FNSS 
tarafından üretilen 4.000’i aşkın zırhlı 
muharebe aracı, dünya genelindeki 
farklı ülkelerin envanterinde, 
başarıyla görev yapıyor. Bugün, 200’ü 
aşkın yerli alt yüklenicisi bulunan ve 
alanında dünya lideri kuruluşlardan 
biri haline gelen FNSS, SAHA EXPO’ya, 
sektörünün zirvesinde kalmanın, alt 
yüklenicilerinin niteliklerini ve sayısını 
arttırmaya bağlı olduğunun bilinci 
ile katılıyor ve yeni iş birliklerinin 
temellerini atmayı hedefliyor.
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FNSS, PARS Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesi ile rekabetin çok yoğun olduğu bir segmentte, önemli uluslararası başarılar yakaladı.
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n	 IDEF 2017’de, KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank’ın 
 ve KAPLAN-30 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı’nın 
 lansmanını yaptı.
FNSS’nin, yenilikçi ve uyarlanabilen ürünlerinin hayat buldu-
ğu yer ise firmanın Ar-Ge Merkezi. FNSS, Ar-Ge Merkezi’n-
de; yeni sistem, alt sistem, malzeme ve bileşen geliştirme 
faaliyetleri ile birlikte, ürün ve üretime yönelik, yeni teknoloji 
ve süreç geliştirme çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda 
FNSS, özellikle ana üretim yeteneği olarak gördüğü; kaynak 
teknolojileri, alüminyum malzeme teknolojileri, korozyon 
koruma ve balistik malzeme üretim süreçleri gibi konularda 
yaptığı tüm çalışmaları, Ar-Ge Merkezi üzerinden gerçekleş-
tiriyor. FNSS Ar-Ge Merkezi, mayın ve balistik koruma, ya-
pısal tasarım ve amfibi araç hareket kabiliyeti konularında, 
Sınıfında En İyi (Best in Class) olma hedefi doğrultusunda 
çalışmalarını yürütüyor.

FNSS, Ar-Ge projelerini, çoğunlukla öz kaynakları ile ger-
çekleştiriyor. Bunun yanı sıra ilgili devlet desteklerinden de 
yararlanıyor.
FNSS’nin Ar-Ge faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve 
dost ve müttefik ülkelerin kara savunma sistemi ihtiyaçla-
rının karşılanması doğrultusunda planlanıyor. Mevcut proje 
ihtiyaçları ve SSB tarafından yayınlanan teknoloji stratejile-
rinin de göz önünde bulundurulduğu bu faaliyetler, oluşturu-
lan teknoloji yol haritaları üzerinden yürütülüyor.
Ağustos ayı itibarıyla, FNSS’nin Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili te-
mel rakamlar, şöyle sıralanıyor:
n	 Toplam Ar-Ge Personeli Sayısı: 300
n	 Toplam Doktora Dereceli Personel Sayısı: 5
n	 Toplam Yüksek Lisans Dereceli Personel Sayısı: 100
n	 Toplam Lisans Dereceli Personel Sayısı: 156
n	 Sözleşmesi Devam Eden Proje Sayısı: 12
n	 Devam Eden Büyük Ölçekli Proje Sayısı: 11
n	 Devam Eden Küçük Ölçekli Proje Sayısı: 36
n	 Devam eden TÜBİTAK TEYDEB Projesi Sayısı: 3
n	 Devam eden TÜBİTAK ARDEB Proje Sayısı: 1
n	 Devam eden SAYP Proje Sayısı: 4
n	 Devam eden SAN-TEZ Proje Sayısı: 1
n	 Ar-Ge Harcamaları için Cirodan Ayrılan Pay: %8-10
n	 Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model 
 Başvuru Sayısı: 44 (Tescil Sayısı: 8)
n	 Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım Başvuru 
 Sayısı: 14 (Tescil Sayısı: 9)
FNSS Ar-Ge Merkezi ve bu merkezde yürütülen projeler, çe-
şitli zamanlarda, ödüller de kazandı. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının yaptığı ve tüm Ar-Ge merkezlerini kapsayan per-
formans değerlendirmesinde, FNSS, 2015 yılında, savunma 
sanayisi alanında değerlendirmeye alınan 8 Ar-Ge Merkezi 

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt

FNSS’nin Ar-Ge çalışmaları, sınıfında amfibi yeteneğe sahip tek araç olan KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinesi’ni ortaya çıkarttı.
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arasında, 2’nci oldu. FNSS, aynı yıl, Özel Sektör Ar-Ge Mer-
kezleri Zirvesi’nde ise ticarileşme alanında birinci oldu.
FNSS’nin Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK); TÜBİTAK, 
TTGV ve TÜSİAD tarafından, düzenlenen 10’uncu Teknoloji 
Ödülleri’de, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, başarılarının 
arkasındaki en önemli etmenlerden birinin, Ar-Ge ve yenilik 
çalışmaları olduğunu vurguluyor: “FNSS, projelerini, Türki-
ye’de ve dünyada, ciddi rakiplerle rekabet ederek imzalıyor. 
Hem teknik hem de maliyet alanında en iyisi olamazsanız, bu 
rekabette galip gelemiyorsunuz. FNSS Ar-Ge Merkezi, ala-
nında en iyi çözümleri ortaya koymakla kalmıyor; bunların, 
aynı zamanda maliyet-etkin bir şekilde kullanıcıya sunul-
masını da sağlıyor. Şu anda, geleceğin teknolojilerini, Ar-Ge 
Merkezimizde şekillendirmeye devam ediyoruz ve gördükle-
rim, beni heyecanlandırıyor. FNSS’nin, sektöründeki liderli-
ğini, gelecekte de sürdüreceğini, şimdiden söyleyebilirim.”

“Türkiye’de Tasarlandı ve Üretildi”
Kuruluş misyonunda, Türk savunma sanayisinin geliştirilme-
si olan FNSS, çözümlerinde, yerlilik oranını daha da yukarı 
seviyelere çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. FNSS’nin, 
kullanıcılarının alt sistem tercihleri doğrultusunda şekille-
nen çözümlerinin yerlilik oranları, bu tercihlere bağlı olarak 
%50 ile %70 arasında değişiyor.
FNSS, yerlileştirilecek bileşenlerin sistematik olarak belir-
lenmesi ve önceliklendirilmesi için, kendi bünyesinde oluş-
turduğu, Yerlileştirme Ana Planı’nı kullanıyor. Planda, hâ-
lihazırda yürütülmekte olan projeler kapsamında yer alan 
alt parçalar ile yurt içinden tedarik edilemeyen sistem, alt 
sistem ve diğer parçalar listeleniyor. Listenin önceliklendi-
rilmesi ise:
n	 Stratejik önem,
n	 Savunma sanayisinin öncelikleri,
n	 İhracat lisansı gerekliliği,
n	 Tedarik zorlukları ve

n	 Maliyet etkisi
gibi kriterlere göre gerçekleştiriliyor.
FNSS, yerlileştirilecek sistem, alt sistem ve parçalar için, 
öncelikli olarak, geniş tedarikçi havuzunda yer alan ve tasa-
rım ve prototip doğrulama yetkinlikleri olan firmalarla ça-
lışıyor. Mevcut yetkinlik ya da kapasitelerin yetersiz kaldığı 
durumlarda ise gerek FNSS öz kaynakları gerekse KOSGEB 
destekleri gibi teşvik mekanizmaları ile tedarikçi geliştirme 
faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, SSB ile yürüyen projeler 
kapsamında, Teknoloji Kazanım Projeleri ve Kategori-C Sa-
nayi Katılımı / Offset Projeleri de bu yerlileştirme çalışmala-
rını destekliyor.

FNSS’nin araçları, birçok projede, taşıyıcı platform olarak da 
kullanılıyor. Bunlar arasında, KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu 

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi de bulunuyor.
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Birlikte Büyüme
FNSS, alt yüklenicilerinin yetkinliğine, özel bir önem veri-
yor. Kurt, konuya yaklaşımlarını, şöyle özetliyor: “Türkiye 
ve FNSS olarak, teknoloji olarak ya da kapsam olarak çe-
kineceğimiz herhangi bir proje yok. Bizi zorlayabilecek şey, 
projeler değil; bu projeleri birlikte yürüteceğimiz, kritik 
alt sistemleri tasarlayıp üretebilecek yerli çözüm ortakla-
rı bulabilmek. Kara araçları söz konusu olduğunda, sektör 
olarak; motor, transmisyon, top ve zırh çeliği gibi konulara 
eğilmemiz gerekiyor. Bu alanlarda, platformları destekleye-
cek alt sistemleri sağlayacak tedarikçilerimiz olmalı. Dünya 
genelinde rekabet ettiğimiz yabancı firmalar, gerektiğinde, 
bir telefonla, alt yüklenicilerinden, mühendislik ve tasarım 
faaliyetlerini de kapsayan parça üretimleri talep edebiliyor; 
bu parçalar, 1 hafta gibi kısa sürelerde hazırlanabiliyor. Biz 
de böyle bir noktaya ulaşmak istiyoruz. FNSS olarak, bu nok-
taya ulaşmak için, geçmişte olduğu gibi gelecekte de deste-
ğimizi sürdüreceğiz.”
FNSS, yetkin alt yüklenicilere sahip olmanın yolunun, 
teknolojinin tabana yayılmasından ve alt yüklenicile-
rin sürekli desteklenmesinden geçtiğinin bilinci ile faa-
liyetlerini sürdürüyor. Firma, 2012’den beri, kendi Onay-
lı Tedarikçi Programı’nı başarıyla yürütüyor. Program 
kapsamında, tedarikçiler, denetim sonuçlarına göre sınıflan-
dırılıyor. Firmalara yapılan kalite denetim sonuçlarına göre,  
80 firma, FNSS tarafından, A ve B sınıfı olarak değerlendirildi.  
FNSS, diğer firmalarla da onların kabiliyetlerini geliştirmek 
ve onları da A ve B seviyesine getirmek için çalışmalarına 
devam ediyor.
FNSS, SSB’nin Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Des-
tekleme Programı (EYDEP) sürecine, başından beri katkı 
veriyor. Çekirdek ekip ile yapılan çalışmalarda; soru liste-
lerinin oluşturulması, pilot uygulamaların yapılması, FNSS 
örnek ve tecrübelerinin paylaşılması faaliyetleri yürütüldü. 
Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 FNSS çalışanı, EY-
DEP değerlendiricisi olarak, firmaların değerlendirilmesine 
katkı vermeye devam ediyor. Yakın zamanda belirlenen 2’nci 

Grup EYDEP Değerlendirici Ekibi’nde de FNSS çalışanları 
görev alacak.
FNSS, alt yüklenicilerinin yanı sıra doğrudan temin modeliy-
le çalıştığı firmalar da katıldığında, son 5 yıldır, aktif olarak, 
yaklaşık 650 yerli tedarikçi ile çalışıyor. Yıl bazlı projelere 
bağlı değişkenlik göstermekle birlikte, bu tedarikçilere, yak-
laşık 60 milyon dolarlık iş veriliyor.
FNSS, yurt dışına da tedarikçileri ile birlikte çıkıyor. Firma, 
bugüne kadar, 10 alt yüklenicisinin yurt dışına açılmasına 
destek oldu.

SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü; 
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, düzenlenen 
10’uncu Teknoloji Ödülleri’de, Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. 

PARS III 8x8
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Dünya Silahlı Kuvvetlerinin Tercihi
Dünyanın önde gelen kara platformu üreticilerinden FNSS, 
ürünlerinin performansı ile farklı ülkelerin silahlı kuvvetle-
rinin; yerel sanayinin gelişimine sağladığı katkı ile de dünya 
çapındaki kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor.
FNSS, hem silahlı kuvvetlerine en iyi kara platformlarını 
tedarik etmek hem de yerel sanayisini geliştirmek isteyen 
ülkelere, komple çözümler sunabilen, özel konuma sahip 
bir firma olarak öne çıkıyor. FNSS’nin, dünya standartlarını 
belirleyen platformları ve silah sistemleri, en zorlu gerek-
sinimleri karşılarken, iş birliği ve teknoloji transferi konu-
larındaki derin tecrübesi ise kullanıcı ülkelerin yerel sana-
yisinin de kendini geliştirebildiği, önemli iş payları almasını 
sağlıyor.
FNSS’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya, Suudi 
Arabistan, Umman ve Endonezya ile yürüttüğü programların 
hepsi, bu alanda örnek gösterilebilecek birer başarı hikâyesi 
niteliği taşıyor:
n	 BAE’ye, 133 adet ZMA-15 teslim eden FNSS, 
 bu araçların bakım ve idamesini, BAE ofisi üzerinden
 sağlamaya devam ediyor.
n	 FNSS, Malezya ile ilk iş ilişkisini, yine ZMA-15
 ile gerçekleştirdi. Malezya, 2 ayrı siparişle, farklı
 konfigürasyonlarda, toplam 267 adet ZMA-15 teslim aldı.
 Teknoloji transferini de içeren projede, Malezya
 tarafından ADNAN adı verilen araçların bir kısmının
 montajı, Malezya’da tamamlandı.
n	 Suudi Arabistan Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin

değişik tiplerdeki M113 Zırhlı Personel Taşıyıcılarının 
modernizasyonu gündeme geldiğinde, FNSS, hem etkin 
bir çözüm sundu hem de bu çözümü, Suudi Arabistan 
Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin Al-Kharj Bakım Onarım 
tesislerinde, bu tesislerin işletmesini de üstlenerek 
gerçekleştirdi. Bu süreçte, art arda imzalanan 
kontratlarla 1.000’in üzerinde M113, M113A4 
seviyesinde modernize edildi.

n	 ADNAN paletli zırhlı araçlarından çok memnun olan
Malezya, tekerlekli zırhlı araçları için de FNSS’yi seçti. 

Malezya, FNSS’nin PARS araç ailesi esas alınarak 
geliştirilen AV8 GEMPITA platformundan, 12 farklı 
konfigürasyonda, 257 adet sipariş etti. Malezya sanayisi, 
ADNAN ile kazandığı tecrübelerin de etkisiyle 
bu projede, ana yüklenicilik görevini üstlendi.

n	 Malezya’nın ardından, Umman da tekerlekli zırhlı araç
ihtiyacı için, PARS ürün ailesini seçti. Umman için, 13 
farklı konfigürasyonda, toplam 172 araç teslim edecek 
olan FNSS, bu araçların ömür devri desteği için de 
yerel çözümler sağlayacak. Araçlardan 145 adedi, 8 
ayrı konfigürasyonda teslim edilecek PARS III 8x8; 27 
adedi ise 5 ayrı konfigürasyonda teslim edilecek PARS III 
6x6’dan oluşuyor.

n	 Endonezya, gelişen harp konseptleri uyarınca, 
orta ağırlık sınıfında bir tanka ihtiyaç duyduğunda, ilkleri 
ve bilinmezleri içeren bu proje için, FNSS’nin desteğini 
aldı. FNSS ve yerel ortağı, kalifikasyon testlerine 
başlanmış olan KAPLAN MT’yi, ortak olarak geliştirdi.

FNSS’nin, tüm bu ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin ortak 
noktaları; yüksek kullanıcı memnuniyeti ve ilk sözleşmeyi 
izleyen, yeni devam sözleşmeleri oldu. Böylece, FNSS’nin, 
Türkiye dışındaki iş hacmi, 2,6 milyar doları geçti.
Kurt, yurt dışı iş birlikleri ile ilgili şunları söylüyor: “FNSS, 
farklı ülkelerde, hem kullanıcı hem de sanayi ile bir ta-
kım gibi çalışmayı kurumsallaştırmış bir firma. Gittiğimiz 
ülkelerde, projeleri, tüm ömür devrini göz önüne alarak, 
bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kullanıcılarımıza, ilk 
tedarikte, dünyanın en iyisi sistemleri teslim etmeyi; aynı 
zamanda da bu sistemleri, envanterden çıkartılıncaya ka-
dar, ilk günkü gibi hazır ve etkin kılmayı hedefliyoruz. Bu 
hedeflere ulaşmak için, kullanıcılarımızın tercihleri doğ-
rultusunda, farklı iş birliği modelleri ile çalışıyoruz. Yerel 
sanayinin yetkinliklerine bağlı olarak, teknoloji transferin-
den ortak geliştirmeye kadar, çok farklı modelleri, bugüne 
kadar başarıyla uyguladık. Önümüzdeki yeni fırsatlar, bizi 
heyecanlandırıyor. Yerli ortaklarımızla yeni ülkelere gitme-
ye; yeni iş birlikleri kurmaya ve yeni dostluklar inşa etmeye 
hazırız.” u

FNSS, 2012’den beri, kendi Onaylı Tedarikçi Programı’nı başarıyla yürütüyor. 
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Firma, Dz.K.K.lığına, toplamda 10 adet BAYRAKTAR 
TB2 teslim edecek. Bu araçlardan bazıları İHA; bazı-
ları da SİHA sürümünde olacak. Dz.K.K.lığına yönelik 

görevler icra etmek üzere, DENİZKURDU-2015 gibi tatbi-
katlarda uçuşlar gerçekleştiren BAYRAKTAR TB2 İHA’ları, 
bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen EFES-2018 tatbikatına 
da katılarak, kendilerine verilen fiili atış görevlerini, gerçek 
mühimmat kullanarak başarı ile icra etmişlerdi. Dz.K.K.lığı 
personeli de teslim alınacak İHA’lara yönelik olarak, Mayıs 
ayında, firma tarafından düzenlenen, 7’nci Dönem SİHA Eği-
timlerine katılmıştı.
Hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde, 35’i 
silahlı olmak üzere, toplam 58 adet BAYRAKTAR TB2 İHA 
bulunuyor. BAYRAKTAR TB2’nin İHA sürümü, kullanıcının 
talep etmesi halinde, kolaylıkla SİHA sürümüne dönüştürü-
lebiliyor. Bu dönüşüm için, yazılım güncellemesinin yanı sıra 
İHA’lar üzerine çeşitli elektro-mekanik donanımların eklen-
mesi yeterli oluyor.
Envanterdeki bu araçlar, okumakta olduğunuz derginin bas-
kıya hazırlandığı tarih itibarıyla yaklaşık 60.000 uçuş saati-
ni geride bıraktılar. Zaman zaman 10-15 tanesi aynı anda 
havada olan BAYRAKTAR TB2 İHA’ları, her ay, ortalama  
4.500 saatlik uçuş gerçekleştiriyor.

 

BAYRAKTAR TB2’nin 
Deniz Kuvvetlerine de Teslimatı için 
Gün Sayan Baykar, AKINCI ile 
Oyunun Kurallarını Bir Kez Daha 
Değiştirmeye Hazırlanıyor

Son dönemde, geliştirdiği BAYRAKTAR TB2 
İnsansız Hava Araçları (İHA’ları) ile 
adından sıklıkla söz ettiren Baykar, 
AKINCI adını verdiği ve çok geniş bir 
görev yelpazesine sahip, yeni bir Silahlı 
İHA (SİHA) geliştirmek üzere çalışmalara 
başladığını, 12 Haziran’da duyurmuştu. 
Bir yandan da KUZGUN ve Coğrafi Analiz 
Sistemi (CAS) gibi yeni projelerle, 
İHA ve SİHA’larına yeni kabiliyetler 
kazandırmaya devam eden firma, 
önümüzdeki haftalarda, 
BAYRAKTAR TB2 kullanıcıları arasına, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı)’nı da eklemeye hazırlanıyor.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

AKINCI’ya, 
iki adet 550 beygir gücünde 
turboprop motor 
güç verecek.
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AKINCI’nın Kabiliyetleri 
Göz Kamaştıracak
Baykar, AKINCI’nın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara, 
2017’nin Mayıs ayında, kendi öz kaynakları ile başladı. Proje 
ile ilgili gelişmeleri ise 12 Haziran’da yaptığı açıklama ile du-
yuran firma, son durum itibariyle AKINCI’nın gövdesinin ya-
pısal bileşenlerinin büyük çoğunluğu tamamlamış durumda. 
İlk test uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapması planlanan 
AKINCI’nın, aynı yılın sonlarına doğru ise seri üretimine baş-
lanması hedefleniyor.
BAYRAKTAR TB2’nin, 12 metrelik kanat açıklığına ve  
6,5 metrelik boyuna kıyasla AKINCI, 20 metre kanat açıklığı 
ve 12,3 metrelik boyu ile oldukça büyük bir hava aracı olacak. 
AKINCI’nın gücünü ise iki adet 550 beygir gücünde turboprop 
motor sağlayacak. 40.000 feet irtifaya çıkabilmesi hedefle-
nen AKINCI, 24 saat havada kalabilecek.
4.500 kg’lık toplam kalkış ağırlığı ile AKINCI, 900 kg harici; 
450 kg da dahili faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 
BAYRAKTAR TB2 gibi, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühim-
matları entegre edilecek olan AKINCI, daha ağır silah yükle-
riyle de donatılabilecek.
Her bir kanadının altında, 3’er tane yükleme noktası bulu-
nacak olan AKINCI’ya; CİRİT lazer güdümlü füzesi, Mk-81 
ve Mk-82 genel maksat bombaları, KGK, LGK ve TEBER 
gibi yerli güdüm kiti takılmış bombalar, SOM-A seyir füzesi, 

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN havadan havaya füzelerinin de 
entegre edilmesi planlanıyor.
AKINCI’ya entegre edilmesi planlanan faydalı yükler arasın-
da ise şunlar bulunuyor:
n	 Görüş hattı haberleşme sistemi,
n	 Uydu haberleşme sistemi,
n	 Elektro-optik podlar
n	 AESA radarı,
n	 Elektronik destek podu.
 
Farklı Faydalı Yükler 
ve Geniş Görev Yelpazesi
AKINCI, yüksek ateş gücü ve geniş faydalı yük seçenekleri 
ile savaş uçaklarına benzer görevler icra edebilecek. Araç; 
elektronik destek podu ile sinyal istihbaratı; radar sistemleri 
ile de meteorolojik analiz ve yer birlikleri için engel tespi-
ti görevleri üstlenebilecek. Arama kurtarma görevlerinde 
de radarı ile katkı sağlayacak olan araç, BAYRAKTAR TB2 
gibi, fırsat hedeflerine de angaje olabilecek. Ancak AKINCI,  
BAYRAKTAR TB2’den farklı olarak, hem çok daha ağır koru-
nan hedeflere saldırabilecek hem de doğrudan taarruz gö-
revlerinde kullanılabilecek.
AKINCI’nın gelişimi, fazlar halinde gerçekleştirilecek. Araç, 
ilk önce, keşif ve gözetleme gibi en temel görevleri yerine 
getirebilecek şekilde hazır hale getirilecek. Sonraki fazlar-
da ise AKINCI’nın üzerine, silah sistemleri ve diğer faydalı 
yükler entegre edilecek. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN havadan 
havaya füzelerinin entegrasyonu ise bu füzelerin gelişimine 
paralel olarak yürütülecek.

1 Yılda Gelinen Nokta
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AKINCI ile ilgili şun-
ları söyledi: “Projeye başlamamızın ardından, daha sadece 1 
yıl geçmiş olmasına rağmen, AKINCI’nın prototipinin gövde 
imalatında, önemli bir yol kat ettik. AKINCI’nın, ilk uçuşunu 
ise 2019’un ilk çeyreğinde yapmasını planlıyoruz. Böylesine bir 
hava aracı için, 2 yıldan kısa sürede ilk uçuşu başarmak, sa-
vunma ve havacılık sanayisi açısından kritik bir adım olacak. 
Projede bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyebilmemizin sırrı ise 
elektronik ve yazılım sistemlerindeki tecrübe ve birikimlerimiz. 
BAYRAKTAR MİNİ İHA ve BAYRAKTAR TB2’de elde ettiğimiz 
tecrübeler, bize, AKINCI’nın ihtiyaç duyacağı sistemleri hazır 
hâle getirme konusunda alt yapı sağlıyor.”
Bayraktar, aviyonik sistemlerle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: 
“Bizim için, özellikle aviyonik ürünler, platformdan bağımsız ve her 
platformda kullanılabilecek ürünler. Daha önceki İHA’larımız için  

Tamamlanan entegrasyon süreçlerinin ardından, BAYRAKTAR TB2’nin kullanabildiği mini mühimmatların 
arasına, MAM-L ve MAM-C’nin ardından, BOZOK da eklendi.
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geliştirdiğimiz aviyonik sistemler, kendilerini, sahada defa-
larca kanıtlamış durumdalar. Üç yedekli aviyonik donanım 
mimarisi tabanlı ve çift yedekli BUS mimarisi gibi, dünyadaki 
en ileri teknolojilerle üretiliyorlar. Güvenilirlik ve emniyet ana-
lizleri yürüterek ve istatiksel olarak milyonda bir hataya göre 
tasarlayarak ürettiğimiz sistemler, BAYRAKTAR TB2 üzerinde 
kendini kanıtladı ve bu alt yapıyı yeni aracımız olan AKINCI’ya 
entegre etmek ise görece daha kolay. Elbette bu aviyoniklerin 
belirli bileşenlerinde fonksiyonel olarak geliştirme faaliyetleri 
bir yandan devam ediyor; ancak elektronik ve yazılım mimarisi 
temelde aynı kaldığı için, çok hızlı ilerleyebiliyoruz.”

Baykar, Türkiye’deki İş Birliklerine Açık
Baykar, geliştirdiği İHA’larda kullanılabilecek teknolojilerin, 
yerli ve milli imkânlarla geliştirilerek hayata geçirilmesi ko-
nusunda da büyük bir motivasyona sahip. Firmanın bu mo-
tivasyonu, yurt içindeki diğer sektör firmaları ile kurduğu iş 
birlikleri ile de kendini gösteriyor.
Sektördeki mevcut ürünlerin, kendi İHA’ları üzerinde kulla-
nılarak olgunlaştırılması suretiyle bu ürünlerin yaşam dön-
gülerinin gelişimini de destekleyen firma, AKINCI’da kulla-
nılacak çeşitli faydalı yüklerin geliştirilmesine yönelik olarak 

da şimdiden adım atmış durumda. 
ASELSAN, bu kapsamda, AKINCI’ya 
entegre edilmek üzere, özel ola-
rak, elektronik destek podu ve AESA 
radarı geliştiriyor. Firma ayrıca,  
BİTES’le de simülatör konusunda bir 
iş birliği yürütüyor.
Baykar, benzer şekilde, PiriReis Bi-
lişim firması ile birlikte, milli imkân-
larla CAS’ı geliştirmiş ve Mayıs ayında 
gerçekleştirilen EFES-2018 tatbikatı 
sırasında, ilk kez sergilemişti.

Birlikte Çalışma 
Motivasyonu ve 
Hızlı Entegrasyon 
Süreçleri

Baykar, bu tip bir iş birliğini, geçtiğimiz yıl, Meteksan Savun-
ma ile birlikte, Aralık ayında yürütmüş ve bu süreçte, Me-
teksan Savunma’nın Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS), 
BAYRAKTAR TB2 üzerine, günlerle ifade edilebilecek kadar 
kısa bir sürede entegre edilmişti.
Bayraktar, bu iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Meteksan 
Savunma ekibi, tesisimize gelerek bizi ziyaret etti ve görüş-
melerimizin ardından, hızlı bir şekilde, OKİS’in entegrasyo-
nu konusunda çalışmaya başladılar. Performans testlerinin 
de bitmesi ile birlikte, günler içerisinde entegrasyon süreci 
tamamlandı ve bu ürün, İHA’mız üzerinde kullanıma hazır 
hale geldi. Biz de bu süreçte, sahip olduğumuz tecrübe ile 
onlara, belirli konularda geri beslemeler verdik. Ayrıca bu 
ürünün, AKINCI ve benzer diğer İHA’larda da kullanılma-
sı planlanıyor. Bu sebeple bu sistemin ürünleşme sürecini 
tamamlamış olması da çok sevindirici. Aslında, BAYRAK-
TAR TB2’de, pist üzerinde herhangi bir sisteme ihtiyaç duy-
maksızın, sensör füzyonu prensibi ile çalışan otomatik iniş 
kalkış cihazları, 3 yedekli olacak şekilde mevcut. AKINCI’da 
da benzer sistemler olacak. OKİS de AKINCI’da kullanıl-
ması halinde, ilave yedeklilik kazandıracak. Sonuçta bu 
araç, hem kendisi hem de taşıdığı faydalı yükler ile oldukça  

Baykar, İHA’larda 
kullanılan pek çok 

alt sistemi, doğrudan 
kendisi üretiyor. 

Firma, bu sistemlerin 
alt bileşenlerinin 

birçoğunu da 
yurt içinden 

tedarik ediyor.
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İlk test uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapması planlanan AKINCI’nın, 
gövdesinin yapısal bileşenlerinin büyük çoğunluğu tamamlamış durumda.
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kıymetli bir platform olacak ve böyle bir 
sistemi, basit arızalar yüzünden kaybetme-
yi kimse istemez.”
 
KUZGUN, 
Sahadaki Askerin 
Gözü Kulağı 
Olacak
Baykar, kendi geliştirdiği İHA’ların kullanımının, yeni 
kabiliyetler ile geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yürü-
tüyor. Firma, buna yönelik olarak, tablet tabanlı canlı görün-
tü aktarım sistemi KUZGUN’u geliştirdi.
Yakın zamanda TSK tarafından da kullanılmaya başlanacak 
olan KUZGUN, İHA’lardan alınan görüntüyü, canlı olarak, 
sahada görev yapmakta olan personelin elindeki tablet bil-
gisayarlara aktarıyor. Sistem, veri iletişimini, askeri TAFICS 
ağına giriş gerektirmeksizin, GSM şebekesi üzerinden, krip-
tolu ve güvenli bir şekilde sağlıyor. Sistem, düşük bağlantı 
hızlarında bile, görüntü kalitesini ayarlamak suretiyle çalı-
şabiliyor.
Hâlihazırda, KUZGUN’un kullanımına yönelik olarak, TSK ta-
rafından tablet bilgisayarların tedariki devam ediyor. Tedarik 
sürecinin tamamlanmasının ardından da tablet bilgisayarla-
ra gerekli yazılımların kurularak sistemin kısa sürede kulla-
nılmaya başlanması hedefleniyor.
Firma ayrıca, CAS’ın da tablet bilgisayarlara entegrasyonunu 
tamamladı. CAS’ın da KUZGUN ile birlikte, TSK’nın kullanı-
mına sunulması planlanıyor. u

KUZGUN, İHA’lardan alınan görüntüleri, canlı olarak sahadaki personelin 
elindeki tablet bilgisayarlara aktarıyor. Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) ise 
bu görüntülere coğrafi koordinat bilgileri ekleyerek, personelin arazideki 
oryantasyonunu kolaylaştırıyor.

AKINCI, 1,5 tona yaklaşan faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, 
pek çok farklı silah ve sistemi, aynı anda taşıyabilecek.



MSI SAHA EXPO 2018 ÖZEL SAYISI / Meteksan Savunma

34 - Eylül 2018

Meteksan Savunma, her biri, kendi alanında yenilikçi 
ve rekabetçi nitelikleri ile dikkat çeken ürünlerini, 
Türk savunma ve havacılık sanayisindeki çözüm or-

takları ile birlikte geliştiriyor. Firma, tüm tasarımı ve kritik 
bileşenleri kendi imzasını taşıyan bu ürünlerde, ana faaliyet 
alanlarının dışında kalan alt sistem ve bileşenler için, ilgili 
alanda kabiliyetleri olan Türk firmaları ile iş birliği yapma-
ya büyük önem veriyor. Ürünlerini, sayıları 2.000’e yaklaşan 
tedarikçileri ile birlikte ortaya koyan Meteksan Savunma, 
SAHA EXPO’ya, bu iş birliklerinin sayısını daha arttırmak ve 
iş birliklerini geliştirmek hedefleri ile katılıyor.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, SAHA EXPO 
katılımları ile ilgili şunları söylüyor: “Meteksan Savunma 
olarak, özellikle platformlara yönelik, ileri teknoloji içeren 
alt sistemler tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Savunma 
ve havacılık alanında, açık ve örtülü ambargoların uygulan-
dığı bir dönemde, sektör firmaları ile daha fazla çalışmak; 
sektördeki sinerjiyi arttırmak arzusundayız. Faaliyet göster-
diğimiz alanlarda, milli savunma ve havacılık sanayimizin 
gelişmesi ve yerli ürünlerin sayısının attırılması için, elimiz-
den gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu düşüncelerle SAHA 
İstanbul’a üye olduk ve SAHA EXPO’yu da bu düşüncelerimi-
zi gerçekleştirebileceğimiz bir platform olarak görüyoruz. 
SAHA EXPO’da, Türk savunma ve havacılık sanayisini daha 
ileri nasıl götürebiliriz diye düşünen tüm paydaşlarımızla 
bir araya geleceğiz ve inanıyorum ki yeni ve sürdürülebilir iş 
birliklerinin temellerini atacağız.”
Meteksan Savunma, SAHA EXPO’da, yerli ve milli ürünlerin, 
iş birliği içinde geliştirilmesi vizyonunun en iyi örneklerin-
den, Retinar Çevre Gözetleme Radarı’nı sergileyecek. Diğer 
ürünlerini ise tanıtım filmleri, posterler ve broşürlerle ta-
nıtacak.
Meteksan Savunma, Retinar Çevre Gözetleme Radar Aile-
si’ni, yenilikçi bir yaklaşımla; gelişen ihtiyacı öngörerek ve 
herhangi bir proje almadan, öz kaynakları ile geliştirdi ve ai-
lenin ilk üyesi Retinar PTR’nin lansmanını, 21 Kasım 2014’te 
gerçekleştirdi. İlerleyen süreçte, radarı, Türkiye ve dünyada 
farklı kullanıcıların ilgisine sunan Meteksan Savunma, ge-
len yorumlarla ürün ailesi daha da geliştirdi. Dünya paza-
rına, Türk mühendislerinin, ileri teknolojiye sahip, özgün 
bir ürünü olarak çıkan Retinar, 2017 yılının Ağustos ayında, 
dost ve müttefik bir ülkeden ilk siparişini aldı. Bu yılın Nisan 
ayında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanıl-
maya başlanan Retinar, Temmuz ayında ise bir Avrupa ülke-
si için sipariş edildi. Böylece, Meteksan Savunma’nın, inisi-

Meteksan 
Savunma, 

SAHA EXPO’da, 
Yerli, Milli ve 

İş Birliğine Açık 
Çözümlerini 

Sergiliyor
Türk savunma ve havacılık sektörünün 

henüz el atmadığı alanlarda, yenilikçi 
ve rekabetçi ürünler geliştirme 

vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren 
Meteksan Savunma, SAHA EXPO’da, 

yerli, milli ve iş birliğine açık 
çözümlerini sergiliyor. Meteksan 

Savunma, SAHA EXPO’dan, yeni iş 
birlikleri ile dönmeyi hedefliyor.

Termal ve 
gündüz kamera 
sisteminin 
radar ile birlikte 
kullanıldığı 
Retinar OPUS ise 
gerekli hâllerde, 
sabit olarak da 
kullanılabiliyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum
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yatif alarak geliştirdiği yerli ve milli çözüm Retinar, önemli 
bir ihtiyaç için aranan ürün olduğunu gösterdi.
Meteksan Savunma, Retinar Çevre Gözetleme Radar Aile-
si’nin, zaten yüksek olan yerlilik oranını, daha da arttırmayı 
hedefliyor. Firmanın faaliyet alanında bulunmayan, Retinar 
OPUS’taki elektro-optik kamera gibi bileşenlerin, yurt içi 
iş birlikleri ile yerlileştirilmesi konusunda da çalışmalar 
sürüyor. Ayrıca, Retinar ürün ailesi üzerine şekillendirdiği  
KAPAN Drone Savar Sistemi gibi çözümlerde de yerli firma-
larla iş birlikleri yapıyor.
Meteksan Savunma, SAHA EXPO’da, ziyaretçilerini,  
H-08 numaralı standında ağırlıyor. u

Retinar Ürün Ailesi
Retinar Çevre Gözetleme Radar Ailesi, Meteksan 
Savunma’nın, MİLDAR projesi ile elde ettiği milimetre 
dalga radar teknolojileri ile 2010’lu yıllarda gündemin üst 
sıralarına taşınan çevre güvenliği ihtiyaçlarının bir araya 
gelmesi ile ortaya çıktı.
Retinar ürün ailesi, hâlihazırda; Retinar PTR, Retinar 
PTR-X ve Retinar OPUS’tan oluşuyor. Ailenin üyeleri, 
kullanım alanlarına göre farklı özellikler taşıyor. 
Örneğin, kırsal arazide mobil olarak gözetleme yapılması 
gerektiğinde, en uygun çözüm olarak Retinar PTR öne 
çıkıyor. Batarya ile çalışan Retinar PTR, 2 adet sırt 
çantasında taşınabilecek kadar küçük ve hafif.
Kritik tesis güvenliği söz konusu olduğunda ise Retinar 
PTR-X devreye giriyor. Ailenin diğer üyeleri gibi, mevcut veya 
yeni kamera sistemleri ile birlikte çalışabilen bu çözümde, 
her bir radar, çok sayıda kamerayı yönlendirebiliyor. 
Havalimanları, enerji tesisleri, askeri tesisler gibi tüm kritik 
tesislerde sabit kullanım için uygun olan Retinar PTR-X, 
gerektiğinde araç üstünde de kullanılabiliyor.
Termal ve gündüz kamera sisteminin radar ile birlikte 
kullanıldığı Retinar OPUS ise gerekli hâllerde, sabit 
olarak da kullanılabiliyor.
Retinar OPUS, her tür tesis için giderek daha büyük 
tehdit hâline gelen, özellikle küçük İHA’ların tespit 
edilmesi amacıyla da etkin şekilde kullanılabiliyor. 
Meteksan Savunma, bu kapsamda, Retinar OPUS üzerinde 
şekillendirdiği KAPAN Drone Savar Sistemi’ni geliştirdi. 
Sistem, Retinar OPUS ile tespit ve teşhis ettiği drone’ları, 
diğer yerli firmalar tarafından sağlanan RF karıştırıcı ve 
lazer sistemi ile etkisiz hale getiriyor.

Meteksan Savunma’nın, Retinar OPUS üzerinde şekillendirdiği 
KAPAN Drone Savar Sistemi, Retinar OPUS ile tespit ve teşhis ettiği 
drone’ları, diğer yerli firmalar tarafından sağlanan RF karıştırıcı ve 
lazer sistemi ile etkisiz hale getiriyor.

Kırsal arazide mobil olarak gözetleme yapılması gerektiğinde, 
en uygun çözüm olarak Retinar PTR öne çıkıyor.
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SYS’nin yeni Ar-Ge merkezi, Teknopark İstanbul’da inşa 
ediliyor. Merkezin, 2019 yılının ortalarında faaliyete 
geçmesi planlanıyor.

SYS, farklı ihtiyaçları olan dünya genelindeki kullanıcılarına; 
etkin ve güvenilir tabancalar sağlamak için, çok uzun süredir 
kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Türkiye’nin, tabanca 
ihracatının %70’inden fazlasını tek başına gerçekleştiren SYS; 
hem sivil hem de askeri ve güvenlik güçleri pazarlarında, dün-
yanın önde gelen firmaları ile rekabet ediyor. Ar-Ge çalışma-
ları, bu rekabette, SYS’ye önemli üstünlükler sağlıyor.
SYS, kuruluş çalışmaları süren yeni Ar-Ge merkezinde, Uni-
def’in üstlendiği entegrasyon projelerinin, tasarım ve geliş-
tirme çalışmalarına katkı sağlamayı da hedefliyor. Unidef’in 
üstlendiği; AS532 COUGAR ve S70i BLACK HAWK helikop-
terlerine M134 Minigun silahının entegrasyonu gibi projeler, 
zorlu gereksinimlere sahip. Kullanıcı, bu entegrasyonunun, 
platform üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacak şekilde 
gerçekleştirilmesini talep ediyor. Bu zorlu talep ise özel ana-

lizler ve testlerin ardından üretilebilen, çok özel mesnetlerin 
tasarlanmasını gerekli kılıyor.

Dünyanın Tercihi Tabancalar
SYS, SAHA EXPO’da, dünya genelindeki çeşitli kullanıcıların 
tercih ettiği, geniş tabanca ürün ailesini sergiliyor. Firma 
cephesinde, son dönemde, tabanca alanında, hem yurt için-
de hem de yurt dışında yaşanan kritik gelişmeler şöyle:
n	 SYS, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı

Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında, teslimatlarına 
devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapılan 
teslimatlar tamamlandı. Ağustos ayı içinde, Polis Özel 
Harekat’ın kalifikasyon testleri tamamlanacak. Ekim 
ayında ise Jandarma Genel Komutanlığının, 10.000 
adetlik teslimatı yapılacak. 

n	 Filipinler Polis Teşkilatı (PNP)’nın tabanca ihtiyacına
yönelik açtığı uluslararası ihaleyi, TP9SF Elite-S modeli 
ile kazanan SYS, 10.000 adetlik teslimatı tamamladı.

Samsun Yurt Savunma’dan, 
Rekabet Üstünlüğünü Destekleyecek 
Yeni Ar-Ge Hamlesi
Samsun Yurt Savunma (SYS), CANİK markası ile tabanca pazarında; 
iştiraki Unidef ile de silah sistemleri alanında önemli projelere imza atmayı 
sürdürüyor. Fabrikası ve Ar-Ge merkezi Samsun’da bulunan SYS, Teknopark 
İstanbul’da kurduğu yeni Ar-Ge merkezi ile özgün ve yenilikçi ürün geliştirme 
çalışmalarına ivme kazandıracak. SAHA İstanbul üyesi olan SYS, SAHA EXPO’da 
da yer alarak, iş birliklerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.
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n	 Kenya Kolluk Kuvvetlerinin açtığı ihaleyi de 
TP9SF Elite modeli ile kazanan SYS, 7.000 adet tabanca 
için sözleşme imzaladı. Sevkiyatların, bu yıl içinde 
tamamlanması planlanıyor.

n	 ABD’de, özellikle sivil pazarda önemli bir paya 
sahip olan SYS, bu ülkenin resmi kurumlarının da tercihi 
olmayı hedefliyor. Firma, yakın zamanda açılacak olan 
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (US Customs and 
Border Protection) ihalesine hazırlanıyor. Bu ihale, 
firmanın, ABD’de katılacağı ilk resmi ihale olma 
özelliğini de taşıyor. SYS, 2017 yılında, ABD’de 
düzenlenen Annual Firearms Industry Team Challenge 
and Firearms Industry Choice Awards (Yılın Ateşli 
Silahlar Endüstrisi Takım Yarışması ve Ateşli Silahlar 
Endüstrisi Tercih Ödülleri) etkinliğinde, Canik TP9SFx ile 
“Yılın Tabancası” ödülünü kazanmıştı.

n	 SYS ayrıca, Danimarka’da, resmi bir kurum tarafından
açılan ilahede de kısa listeye kalmayı başaran 
iki firmadan birisi konumunda.

SYS, Türkiye’nin tabanca ihracatının 
%70’inden fazlasını, tek başına gerçekleştiriyor.

SYS Genel Müdürü 
C. Utku Aral
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Unidef, Güzel Haberlerle Gelecek
SYS’nin iştiraki Unidef ise SAHA EXPO’ya, projeleri ile il-
gili önemli haberlerle katılmayı hedefliyor. Firmanın,  
S70i BLACK HAWK helikopteri için gerçekleştirdiği M134 
Minigun entegrasyonunun kalifikasyon çalışmaları ve test-
leri, Ağustos ayında, başarıyla tamamlandı. Eylül ayında ise 
AS532 Cougar helikopterlerinin, entegrasyon ve test çalış-
maları tamamlanacak.
Firma, SAHA EXPO’da, BLACK HAWK ve COUGAR entegras-
yonlarının yanı sıra diğer projelerini de standında tanıtacak. 
Unidef’in gündemindeki bu projelerden öne çıkanlar, şöyle 
sıralanıyor:
n	 Üst düzey bir son kullanıcının kara araçlarında
 kullanılmak üzere tasarladığı özel bir taret sistemi,
n	 CH-47 Chinook helikopterlerinin, sağ ve sol pencereleri
 ile arka rampasına uygun, farklı kalibrelerde 
 silah sistemlerinin entegrasyonuna yönelik 
 kavramsal tasarım çalışmaları,
n	 S60 SEAHAWK platformuna yönelik silah entegrasyon
 çalışmaları ve
n	 Orta kalibre bir silah sistemini, döner kanatlı bir
 platforma, “crew serve” olarak entegre etme 
 çalışmaları.

SAHA İstanbul’un Geleceğine Güven
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, SAHA EXPO katılımları ile 
ilgili şunları söylüyor: “Bilindiği üzere, SYS’nin idari merke-
zinin de İstanbul’da olması sebebi ile 2018 yılı başında, SAHA 
İstanbul’a üye olduk. Samsun’da bulunan tesisimiz ve Ar-Ge 
merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı da destekle-
mesini planladığımız Teknopark İstanbul’daki yeni Ar-Ge 
merkezimizin inşasını da 2019 yılı ortasına kadar tamamla-
mayı hedefliyoruz. Böylece, İstanbul’daki varlığımız, daha da 
artacak.
SAHA İstanbul’un, her geçen gün, ülkemizin savunma ve ha-
vacılık sanayisine daha çok katkı sağladığını gözlemliyoruz. 
Bu durum, SAHA İstanbul ve SAHA EXPO’da, daha aktif rol 
alma motivasyonumuzu arttırıyor. SAHA EXPO’ya, özel bir 
önem veriyoruz.
Ülkemizin duayen sanayicilerinden ve SAHA İstanbul’un ku-
ruluşundan itibaren yönetim kurulu başkanlığı görevini icra 
eden Sayın Hasan Büyükdede’nin, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nda, Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesi ve SAHA 
İstanbul’un yeni yönetim kurulu başkanı olarak da Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisinin, genç ve başarılı iş adamların-
dan Sayın Haluk Bayraktar’ın seçilmesi, derneğin, ne kadar 
kuvvetli temeller üzerine inşa edildiğinin de bir göstergesi. 
Umarız SAHA İstanbul, kuvvetli kadrosu ile sanayimize yön 
çizen bir statü kazanacak.” u

Unidef’in, S70i BLACK HAWK helikopteri için gerçekleştirdiği, 
M134 Minigun silah entegrasyonunun kalifikasyon çalışmaları ve testleri, 
Ağustos ayında, başarıyla tamamlandı.

Unidef, AS532 Cougar helikopterlerinin entegrasyon ve test çalışmalarını, 
Eylül ayında tamamlayacak.
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İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. (İŞBİR); 41 yıl önce sektörde yeri-
ni almış, Türkiye’nin “İlk Jeneratör Fabrikası ve En Yüksek 
Güçteki Alternatörleri Üreten Yerli Üretici”dir. Yurt dışında 

çalışan Türk işçilerinin ortaklığı ile 1977 de kurulmuş bir şir-
ket olan İŞBİR, adını, “İşçi Birliği”nden esinlenerek almıştır. 
1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir-
me Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden 
İŞBİR, sermayesinin %99,85’inin ait olduğu TSKGV bünye-
sindeki, 6 bağlı ortaklıktan biridir. Başlıca faaliyet alanları; 
jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları 
ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test faa-
liyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin 
sağlanmasıdır.
Bugün geldiği noktada İŞBİR, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisinde yürütülmekte olan çok sayıda projede önemli rol-
ler üstlenmektedir. Bu kapsamda:
n Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde kullanılan 

tüm insansız hava araçlarının (İHA’ların) yer 
sistemlerinin jeneratör grupları, İŞBİR tarafından 
üretilmektedir. İHA jeneratör grupları üretimi 
kapsamında; TUSAŞ’ın ürettiği ANKA, Baykar Makina’nın 
ürettiği BAYRAKTAR TB2 ve Vestel Savunma’nın 
ürettiği KARAYEL sistemlerinin tüm jeneratörleri; 
İŞBİR tesislerinde, İŞBİR mühendislerinin tasarımı ve 
teknisyenlerinin ve işçilerinin emekleri ile üretilmekte, 
TSK ve Güvenlik Birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.

n Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında
ise Taktik Saha Muhabere Sistemlerinde (TASMUS) 
kullanılması planlanan 2x15 kVA gücündeki Römorklu 
Jeneratörler; Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) 
kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratörler; 

Mobil Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme 
Sistemlerinde kullanılan 2x13 kVA Dual Jeneratörler; 
Modüler Geçici Üs Bölgeler için üretilen farklı güçlerdeki 
senkron jeneratörler; Sınır Güvenliği Projesi kapsamında 
kullanılacak olan 2x25 kVA Dual Jeneratörler ve Telsiz 
Sistemi Projesi kapsamında kullanılan 
2x13 kVA Otomatik Yedekli jeneratörlerin üretimi devam 
etmektedir.

n Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 
MİLGEM jeneratörleri; projenin 3’üncü gemisi 
BURGAZADA ve 4’üncü gemisi KINALIADA ile devam 
etmiş ve bu gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından 
üretilmiştir. BURGAZADA’nın jeneratörleri devreye 
alınmış ve 2017 yılının Ekim ayı içerisinde 
Liman Testleri tamamlanmıştır. Test ve Ölçüm 
Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4x750 kVA gücündeki 
jeneratörlerin üretim faaliyetleri de tamamlanmış ve 
sevk edilmiştir. 

İŞBİR, Hedefleriyle Büyüyor
İŞBİR, üretim çalışmalarının yanı sıra ekosistemi bir araya 
getiren ve sektörün nabzını tutan çalıştaylar da düzenlemek-
tedir. “Jeneratör ve Enerji Sistemleri” konulu ilk çalıştay, 
2016 yılı sonunda gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayda belirle-
nen hedeflerden bir tanesi, tesisin büyütülmesi ve bu amaçla 
yeni bir fabrika kurulmasıdır. Fabrikanın arsası satın alınmış 
ve mimari projesi çizilmiştir. Pek yakında, inşaat ihalesi ya-
pılacaktır. Yeni fabrikada kullanılması planlanan tezgâhlar 

İŞBİR: Türkiye’nin 
Jeneratör ve 
Alternatör 
Mükemmeliyet 
Merkezi

İŞBİR, düzenlediği çalıştaylarla 
bütün ekosistemden temsilcileri bir araya 
getiriyor.

İŞBİR 
tarafından 
geliştirilen, 
Türkiye’nin 
ilk Sessiz 
Taktik 
Jeneratörü.

Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratör.

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 İŞ

B
İR



Eylül 2018 - 41

belirlenmiş; bunlar için, yurt içinde ve yurt dışında piyasa 
araştırması çalışmaları tamamlanmıştır. Bu tezgâhların da 
devreye alınacağı yeni fabrikada, 2019 yılı sonunda üretime 
geçilmesi planlanmaktadır.
İŞBİR’in diğer bir hedefi ise işletme içinde bir Ar-Ge merkezi 
kurmaktı. Hazırlıkları tamamlanan İŞBİR Ar-Ge merkezinin, 
9 Mayıs 2017’de, Türkiye’nin, 462’nci Ar-Ge merkezi olarak 
tescil edilmesiyle bu hedef de hayata geçirilmiştir.
İŞBİR’in hedefleri arasında yer alan, alternatör çeşitliliğinin 
arttırılması konusundaki çalışmalar da tamamlanmış ve al-
ternatör ürün ailesi genişletilerek hedefe ulaşılmıştır. Alter-
natör ürün çeşitliliği konusundaki çalışmalar, yeni teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda devam edecektir.
İŞBİR, ilk çalıştayında belirlediği tüm hedeflere ulaşmıştır. 
2. Jeneratör ve Enerji Sistemleri Çalıştayı ise Mart ayında, 
alternatör teması ile düzenlenmiştir. Üniversitelerden çok 
değerli öğretim üyeleri, ASELSAN ve ROKETSAN gibi iş or-
takları, servis ve bayilerin katılımı ile daha da geniş bir kit-
leye hitap edilen bu çalıştayda belirlenen hedeflerden ilki, 
Türkiye’deki jeneratör pazarında, alternatörün tek üreticisi 
olmaktır. Yurt içindeki jeneratör üreticilerinin tamamına ya-
kını, alternatörü ithal etmektedir ve İŞBİR; kapasitesini ve 
kalitesini arttırarak ve maliyeti düşürerek, bu pazarda söz 
sahibi olmayı amaçlamaktadır. Bunu başardıktan sonraki en 
önemli amaçlardan biri, dünyada sayılı alternatör üreticileri 
arasına girmektir.
İŞBİR’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının ilk ürünü, Türki-
ye’nin ilk “Sessiz Taktik Jeneratörü” olmuştur. İŞBİR, önemli 

bir ihtiyacı karşılayarak; 5-10-20-30 kW güçlerindeki taktik 
sessiz jeneratörleri üreterek patentini almanın gururunu ya-
şamaktadır. Savunma sanayisi projeleri kapsamında; 5 kW 
Tekli, 20 kW Tekli, 2x20 kW Dual, 30 kW Tekli ve 2x30 kW 
Dual Taktik Sessiz Jeneratörlerin üretimi devam etmekte-
dir. İŞBİR’in bir sonraki hedefi; daha farklı güçlerdeki sessiz 
taktik jeneratörleri geliştirmek ve üretmektir. Şu anda, 50 
kVA gücü üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İleriki dö-
nemde ise 500 kVA’lara kadar çıkan jeneratörler üretilmesi 
planlanmaktadır. Ar-Ge merkezince geliştirilen özgün ürün-
ler ve yürütülen modernizasyon projelerinin yanında, yine 
savunma sanayisine doğrudan katkı sağlayabilecek, yeni ne-
sil hibrit sistemlerde kullanılabilen jeneratörlerin ve alter-
natörlerin tasarımı ve tek bir kaynaktan çoklu enerji çalışma 
prensibi kapsamındaki kojenerasyon sistemleri üzerinde de 
çalışmalar devam etmektedir.
İŞBİR’in esas hedefi; ülke ekonomisine doğrudan katkı sağla-
mak ve doğrultuda, katma değeri en yüksek ürün olan, %100 
yerli jeneratörü üretmektir. İŞBİR, bunu başarabilmek için, 
jeneratörlerinde, yerli motor kullanımına yönelik çalışmalar 
başlatmıştır. Bu tip çalışmalar ve ortaklıklar sayesinde, yakın 
gelecekte, %100 yerli jeneratörleri de üreterek, ülke ekono-
misine doğrudan katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
İŞBİR, dün olduğu gibi, bugün de mevcut bilgi birikimi, tecrü-
beli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile gerek kamu kurumları 
ve özel kuruluşların gerek TSK’nın ve de Tük Milleti’nin ih-
tiyacı olan jeneratörleri üretmenin, haklı gururunu taşımaya 
devam edecektir. u
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MİLGEM projesinde inşa edilen gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından 
sağlanıyor.

TSK envanterindeki İHA sistemlerinin 
yer kontrol istasyonlarının jeneratörleri, 
İŞBİR tarafından sağlanıyor.
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Bununla beraber, savunma ve havacılık sanayisinde fa-
aliyet gösteren, birçoğunun kökü çok eskilere dayanan 
küresel aktörler, kullanılan birçok teknolojinin de ya-

ratıcısı konumundadır. Bu firmalar karşısında var olabilmek 
için, sadece yerli ürünlerde yüksek standartlara ulaşmak 
yeterli değildir. Milli teknolojilerimizin geliştirilmesi ve ge-
niş spektrumlu Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, ülkemizin 
geleceği için hayati önem taşımaktadır.

Sarsılmaz: Güçlü Marka; 
Yenilikçi, Yerli ve Milli Ürünler

Gün geçtikçe güçlenen, global 
başarılar elde eden milli savunma 
ve havacılık sanayimiz, kahraman 

ordumuz ve kolluk kuvvetlerimizin, 
tek tedarikçisi olma yolunda 

ilerlemektedir. Bu hedefi temel 
prensip olarak kabul eden 

Sarsılmaz grup şirketleri, hafif 
silahlarda olduğu gibi, havacılık ve 
mühimmat sektörlerinde de dünya 

devlerinin liginde yer alabilmeyi 
hedeflemektedir. Bir taraftan 

ordumuz ve kolluk kuvvetlerimizin 
ihtiyacı olan piyade tüfekleri, makineli 

tabancalar ve yarı otomatik görev 
tabancaları ve bunların mühimmatını 
üreten Sarsılmaz grubu, bir taraftan 

da havacılık sektöründe hız kesmeden 
yatırımlarını sürdürüp; üretim 
kapasitesi ve ürün yelpazesini 

genişletmektedir.
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Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve 
bu teknolojileri uygulamaya geçirme yeteneği yüksek olan 
Sarsılmaz, sektöründe, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından sertifikalandırılan, tek Ar-Ge merkezine sahiptir. 
Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşabilmek için 
izlenilen yolda, Ar-Ge merkezi yatırımları devam etmekte 
ve araştırmacı personel kadroları zenginleştirilmektedir. 
Ayrıca Ar-Ge personeli, niteliklerinin arttırılması amacıy-

la yüksek lisans ve doktora eğitimine teşvik edilmektedir. 
Artan araştırmacı sayısına ve genişleyen araştırma konu-
larına paralel olarak Sarsılmaz’ın proje potansiyeli de art-
mıştır.
Bugün, 60 mühendis ve teknik personelin tam zaman-
lı çalıştığı bu merkezde; pazar araştırmaları, kavram 
geliştirme, proje yönetimi, bilgisayar destekli tasa-
rım, simülasyon ve tasarım doğrulama çalışmaları,  
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Sarsılmaz; Boeing, Airbus, Lockheed Martin (Sikorsky), Leonardo (AgustaWestland) ve Bombardier gibi dünya devleri ve F-35 JSF projesi için, 
bugüne kadar, 300’ün üzerinde farklı parçanın üretimi yaptı ve yapmaya devam ediyor.
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Meskûn mahal kullanımı için 
tasarlanan SAR 109; hafifliği, 
kompaktlığı ve 9x19 tabanca 
mermisi kullanıyor olması gibi 
özellikleriyle talep görüyor.

Sarsılmaz, TSK’nın yeni silahı olan 
MPT-76 piyade tüfeğinin 
seri üretiminde görev üstlenen 
firmalar arasında yer alıyor.
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prototip imalatı ve imalata yönelik hazırlıklar gerçekleş-
tirilmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin önde gelen üniver-
siteleri, bilim kuruluşları ve firmaları ile ortak projeler 
yürütülmektedir. TÜBİTAK SAGE ile yürütülen SOM-J pro-
jesi, bu projelere örnek gösterilebilir. TÜBİTAK SAGE ve  
ROKETSAN tarafından, F-35 uçağı için geliştirilen Hassas 
Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J’nin prototip deneme 
imalatında, birçok parça Sarsılmaz tarafından üretilmiş; 

bu parçaları taşıyan SOM-J, yapılan ilk 
testleri başarıyla tamamlamıştır.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile sür-

dürülen iş birliği kapsamında da T129 
ATAK, ANKA, HÜRKUŞ ve MELTEM projelerinde, 

50’nin üzerinde farklı parça üretilmiştir. Boeing, Airbus, 
Lockheed Martin (Sikorsky), Leonardo (AgustaWestland) 
ve Bombardier gibi dünya devleri ve F-35 JSF projesi için, 
bugüne kadar, 300’ün üzerinde farklı parçanın üretimi ya-
pılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte, 
taarruz helikopterlerinde kullanılacak top sistemlerinin; 
geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, lojistik desteği, pazar-
lanması ve ihracatını gerçekleştirmek üzere, ortak bir 
girişimde bulunulmuştur. Bu girişimin öncelikli hedefleri 
arasında, T129 ATAK helikopterleri için yerli motor geliş-
tirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi bulun-
maktadır.
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Piyade Tüfeklerinin Adresi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Milli Piyade Tüfeği MPT-76  
projesinde de Sarsılmaz, seri üretimde görev üstlenen fir-
malardan biri olmuştur. İlk etapta, 10.000 adet MPT-76  
üretimi için yola çıkılmış; sonradan eklenen sözleşmeler 
ile bu sayı, 20.750 adede yükseltilmiştir. MPT-76’nın her bir 
parçası, Sarsılmaz’ın kendi tasarımı olan piyade tüfeklerin-
den gelen bilgi birikimi ve ileri imalat teknolojileri ile har-
manlanarak üretilmektedir. Sarsılmaz’ın bu konudaki bakış 
açısı; yüksek mukavemetli parça imalatı ve tekrar edilebilir 
yüksek üretim kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bu özverili 
çalışmanın sonucu olan MPT-76’lar, çok kısa bir süre içeri-
sinde, kolluk kuvvetlerimizin hizmetine sunulmuş olacaktır.
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve TÜBİTAK TEYDEB 
iş birliği ile projelenen özgün piyade tüfeği SAR 223; ateş 
gücü, etkili menzili ve isabet yüzdesi yüksek olmasının yanı 
sıra hafif ve modüler bir silah sistemi özelliğine sahip, Türki-
ye’nin ilk piyade tüfeğidir. Sarsılmaz’ın, hem TSK’ya hem de 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’ne sağladığı; 
5,56 mm çaplı SAR 223T ve SAR 223C, yaklaşık 5 yıldır, 

yurt dışında da büyük ilgi görmektedir. TSK tarafından özel 
olarak talep edilen pistonlu model SAR 223P’nin üretimine 
de 2018’de başlanmıştır.
Sarsılmaz, bir taraftan da bu ürünler ile yabancı devlet kurum-
larının açtığı ihalelere katılmaktadır. Ürünlerini tanıyıp, dene-
me imkânı bulan kimi yabancı devlet kurumlarına ise ihalesiz 
doğrudan teslimat yapılmaktadır.
Meskûn mahal kullanımı için tasarlanan makineli tabanca 
SAR 109 ise hafifliği, kompaktlığı ve 9x19 tabanca mermisi 
kullanıyor olması avantajı ile oldukça talep görmekte, hem 
TSK hem de EGM envanterine verilmektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu uluslararası konjonktür, dev-
letimizin, savunma ve havacılık sanayisine verdiği önemi 
perçinlemiştir. Savunma ve havacılık şirketlerinin, bu viz-
yonun belirlediği hedeflere daha hızlı ve daha emin adım-
larla ulaşılabilmesi için, Ar-Ge merkezlerinin yapılanması 
ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan devlet teşvikleri ve dün-
yanın devlet destekli ilk ve tek “Markalaşma Programı” 
Turquality gibi adımlar, bugüne kadar sektöre büyük bir 
destek sağlamıştır. Öte yandan, sektördeki iş birlikleri ve 
katma değer sağlayacak ürünlere yönelik projeler, sektöre 
can vermektedir. Sarsılmaz, güçlü markası; yenilikçi, yerli 
ve milli çözümleri ile Türkiye’ye ve sektöre hizmete devam 
edecektir. u

Sarsılmaz’ın, hem TSK hem de EGM envanterine 
girme başarısı gösteren SAR 223T ürünü, 
yurt dışında da 
büyük ilgi görüyor.

Sarsılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile sürdürülen 
iş birliği kapsamında; T129 ATAK, ANKA, HÜRKUŞ ve MELTEM projelerinde, 
50’nin üzerinde farklı parça üretiyor.
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MILMAST’ın ürün gamında, üzerindeki faydalı yükü, te-
leskopik olarak yükseltmek amacıyla kullanılan; FTM 
(FİGES Trapez Mast) ve FHM (FİGES Halatlı Mast) 

olmak üzere, iki farklı mast tipi bulunuyor. Kompozit mal-
zemeden veya alüminyumdan üretilebilen bu mastların yük-
seklikleri, kapalı haldeyken 1,08 ila 2,7 metre arasında; açık 
haldeyken ise 3 ila 15 metre arasında değişiyor.
Her çeşit kara ve deniz platformuna entegre edilebilen bu 
mastlar, sabit tesislere de kurulabiliyor. Bu sistemler, elekt-
ro-optik algılayıcılardan radarlara, silah sistemlerinden an-
tenlere kadar her türlü faydalı yükü taşıyabiliyorlar. Üzerine 

FİGES’ten, Yerli ve Milli Askeri 
Mast Çözümü: MILMAST
MILMAST (FİGES Teknoloji A.Ş), uzun fiberli kompozitler konusundaki 
40 yılı aşkın birikimini ve mühendislik becerilerini bir potada ergiten 
FİGES tarafından, yerli ve milli olarak geliştirilen mast sistemlerinin 
seri üretimi maksadıyla geçtiğimiz yıl Ekim ayında kuruldu. 
MILMAST’ın kuruluşu ile birlikte, askeri nitelikli teleskopik mast (direk) 
alanındaki ihtiyaçlara, yerli ve milli bir çözüm getirilmiş oldu. Hisselerinin 
%30’u SSTEK’e, %56’sı FİGES’e ve %14’ü de FİGES çalışanlarına ait olan şirket, 
SSTEK’in ortak olduğu ilk özel şirket olarak da dikkat çekiyor.
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entegre edildiği kara aracı hareket halindeyken açılabilen 
mastlar da üreten MILMAST, sahip olduğu derin mühendislik 
birikimi sayesinde, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusun-
da, farklı koşullarda çalışabilecek mastlar da geliştirebiliyor.
MILMAST’ın Ankara’da kurulu fabrikasında, birbirine para-
lel olarak işletilebilen ve her birinin aylık üretim kapasitesi 
ortalama 30 mast olan, 3 farklı seri üretim hattı bulunuyor.

Firma, mast sistemlerinin geliştirilerek üretilmesinin yanı 
sıra müşterilerine, şu hizmet ve alt sistemleri de sunuyor:
n	 Platform entegrasyonu,
n	 Elektronik arayüz geliştirme,
n	 Kablo kanalları ve kablolama,
n	 Uzun süreli lojistik destek,
n	 Hassas Stabilizasyon Kiti ve
n	 Pan Tilt.
Firmanın mast sistemlerinin kullanılabildiği görevler  
arasında, şunlar sayılabilir:
n	 Arama ve keşif,
n	 Elektronik iletişim ve mücadele,
n	 Hedef yakalama araçları,
n	 Silah başlıkları,
n	 Sensör ve radar sistemleri ve
n	 Yangın söndürücü uygulamaları. u

	 MILMAST	Ürünlerinin	Karşıladığı	Standartlar
n	 Düşük	Basınç:	MIL-STD-810G Metot 500.5
n	 Yüksek	Sıcaklık: MIL-STD-810G Metot 501.5
n	 Düşük	Sıcaklık:	MIL-STD-810G Metot 502.5
n	 Yağmur:	MIL-STD-810G Metot 506.5
n	 Mantar	ve	Küf	Oluşumu:	MIL-STD-810G Metot 508.6 
n	 Tuz	Sisi:	MIL-STD-810G Metot 509.5
n	 Toz	ve	Kum:	MIL-STD-810G Metot 510.6
n	 Titreşim: MIL-STD-810G Metot 514.6
n	 Şok:	MIL-STD-810G Metot 516.6
n	 Buzlanma	ve	Donma:	MIL-STD-810G Metot 521.3
n	 EMI/EMC:	MIL-STD-461F

	 MILMAST	Ürünlerinin	Öne	Çıkan	Özellikleri
n	 Elektromekanik Karbon-Fiber Kompozit 
 Yükseltme Sistemleri
n	 3-20 metre Arasında Yükseltme Seçenekleri
n	 Yüksek Taşıma Kapasitesi
n	 Yüksek Rijitlik
n	 Hafif ve Kompakt Tasarım
n	 Eğimli Arazide Çalışabilme
n	 Sessiz Çalışma
n	 Düşük Salınım için Özel Tasarım
n	 Hızlı ve Kolay Entegrasyon



MSI SAHA EXPO 2018 ÖZEL SAYISI / Berdan Cıvata

48 - Eylül 2018

Tarsus’ta, 1980’de, 150 metrekarelik bir tesiste, 3’ü çı-
rak 5 çalışanla üretime başlayan Berdan Cıvata, bugün, 
12.000 metrekaresi kapalı toplam 33.000 metrekarelik 

tesislerde, 35’i mühendis, yaklaşık 300 çalışanı ile üretim 
yapıyor. Berdan Cıvata’nın, alanında lider firmalardan biri 
haline gelmesi, alınan derslerle şekillenen, zorlu bir sürecin 
sonunda gerçekleşti. Firma, geçmişte, bazı projelerde, hiz-
met aldığı paydaşlarından kaynaklanan sorunlarla duraksa-
malar yaşadı. Fakat her seferinde, Ar-Ge ve inovasyonla bir 
çıkış yolu buldu ve bugün, tüm üretim süreçlerine tamamen 
hâkim olduğu, özgün çözümler geliştiren bir konuma erişti.
Berdan Cıvata Kurucularından Hasan Şemsi, bu süreçte ya-
şadıklarını, şöyle anlatıyor: “Aldığımız bir projede, Tarsus’ta 
üretip Adana’da bir firmada ısıl işlem yaptırdığımız cıvatalar, 
Ankara’da, yaklaşık 80 m uzunluğundaki bir kulenin yapı-
mında kullanılacaktı. Montaj sırasında, yerde kurulan kule, 
yerine konmak üzere kaldırılırken vincin çırpması veya sars-
ması sonucu, cıvataların kırılmasıyla üçe bölündü. Nedenini 
anlamak için cıvataları, Almanya’daki bir üniversitede, proje 
bedelinin yarısı kadar harcama yaparak test ettirdik. Sonuç; 
cıvatalar yanlış banyoda sertleştirilmişti. Diş diplerinde kar-
bon birikmesine sebebiyet veren bu olayı, her zaman yaşa-
yabilirdik. Cıvataları yeniden ürettik. İstanbul’daki başka bir 
tesiste sertleştirip müşteriye yolladık. Zararımız büyüktü. 
Karar verdik… Sertleştirme işlemi bünyemizde olmalıydı ve 
bu işlem için gerekli altyapıyı da bünyemizde kurduk.

Bir Başarı Hikâyesi:

Berdan Cıvata
Cıvata, basit bir bileşen olarak görülse de  

yüzlerce ton yüke, binlerce Nm torka ya 
da denizin altında korozyona ve zorlu 

çevresel koşullara maruz kalan yapıların 
ve platformların kurulumunda, kritik 

bir öneme sahip, en önemli makine 
elemanlarından biridir. Görevini, 

her şartta başarıyla yerine getirecek 
cıvataların üretim süreçlerinin her bir 

adımı; teknolojik bilgi, patentli işlemler, 
uygun altyapı, yetkin bir ekip ve 

zengin bir test laboratuvarı gerektiriyor. 
Berdan Cıvata; altyapısı, tecrübesi, 

patentli süreçleri ve inovasyon kültürü 
ile alanında, sadece Türkiye’nin değil, 

dünyanın önde gelen üreticileri arasında 
yer alıyor. Firma, başarısını, savunma ve 

havacılık sektörüne de taşıyor.

Kurucu Başkan 
Mak.Y. Müh. 
Hasan Şemsi

Anamur Kıbrıs - 6500 Saat Tuz Püskürtme Testi’ne 
(korozyona ) dayanımlı saplama ve somunlar  

Türkiye’de civata sektöründeki tek akreditasyon belgesi
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Sıcak daldırma galvanizli cıvataları da dışarıda kaplatmak 
zorundaydık. Afşin Elbistan Termik Santrali için ürettiğimiz 
10.9 kalite cıvataların sıcak galvanizinde, Türkiye’nin, en eski 
ve en tecrübeli (!) sıcak galvaniz firmasıyla çalıştık. Cıvata-
ları, Elbistan’a gönderdik. Bir hafta sonra, ‘Cıvatalarınız kı-
rılıyor!’ diye haber geldi. 800 km yolu göze aldık, Elbistan’a 
gittik. Cıvatalarda, hidrojen kırılganlığı çatlaklarını gördük. 
Biz, yine verdiğimiz sözü tutup, cıvataları,  bir daha üreterek 
teslimatımızı yaptık; ama buradaki kaybımız da oldukça fazla 
idi. Bir karar daha verdik… Cıvatalarımızı, sıcak kaplama için 
kimseye göndermeyecektik, kendimiz kaplayacaktık. Bunun 
için, yeni bir tesis yatırımı daha yaptık. Oraya da sıcak daldır-
ma galvaniz altyapısını kurduk.
Bu arada, benzer olayı bir daha yaşamamak için yaptığımız 
araştırma ve incelemelerde, 10.9 ve 12.9 kalite cıvata ve so-
munlarını asitle temizleme yerine mekanik temizlemenin, 
kırılganlığı önlediğini gördük. Mekanik yöntemlerle temizle-
yerek çok başarılı sonuçlar elde ettik ve bu sürecin paten-
tini aldık. Cıvatalarda, hidrojen kırılganlığı riski yaratmayan 
sıcak galvaniz kaplamamız ve bunu belgeleyebilmemiz, yurt 
içinde olduğu gibi yurt dışında da bu sorundan muzdarip 
cıvata toptancılarının ve çelik yapı üreticilerinin çok ilgisini 
çekti. İstanbul’a belki; ama tesislerimizin bulunduğu Tar-
sus’a kadar gelmelerini asla düşünmediğimiz Avrupalı üreti-
cilerin, teknolojimiz için Tarsus’a kadar geldiklerini görmek, 
motivasyonumuzu daha da arttırdı. Rüzgâr Enerji Fuarı’na 

Türkiye’den katılan tek firma idik, müdavimlerinden olduk ve 
rüzgâr enerjisi santrallerinde kullanılacak 10.9 kalite sıcak 
galvaniz kaplanmış cıvata, saplama ve somunlarını, Türki-
ye’de, yerli ve milli olarak üretmeyi hedefledik ve ürettik.
Bu arada testler için Adana’daki Laboratuvara gidip gelmek 
bize zaman kaybettiriyordu. Alacağımız raporların gecikme-
si nedeniyle teslimatlar uzuyordu. Laboratuvarı bünyemizde 
kurmalı idik. Sertlik ölçme ve çekme testi cihazları ile baş-
ladık. Zamanla ihtiyaçlar doğrultusunda test cihazlarının çe-
şitlerini ve sayılarını arttırdık.”

Dünya Çapında Altyapı
Berdan Cıvata; alınan dersler, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve  
Ar-Ge çalışmalarının sonucunda, ciddi bir laboratuvar altya-
pısı oluşturdu. Bugün Berdan Cıvata, laboratuvarında:
n	 Eksi 150 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda 
 Çentik Darbe Testi yapılabilir hale geldi.
n	 Rockwel, Brinnel ve Vickers sertlik ölçme cihazları alındı.
 Bunun yanı sıra vida dişlerinin de fırından karbon alışverişi
 (karbürizasyon- dekarbürizasyon)  yapıp yapmadığı, 
 Mikro Vickers cihazı yardımıyla görülebilir oldu.
n	 Spektral Analiz Cihazıyla, alınan bütün çeliklerin
 siparişlere ve standartlara uygunluğu kontrol edilebiliyor.
n	 Tuz Püskürtme Test Cihazı ile elektro galvaniz, 
 çinko lamel, sıcak galvaniz, Teflon, Cermacrom gibi
 kaplamaların, korozyona dayanımları, 
 saat olarak ölçülebiliyor.

İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün 10 m boyda, 780 Kg ağırlıktaki 
10.9 kalite Ankeraj Cıvataları 
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n	 Çekme Testi Cihazları (600 kN ve 5000 kN) ile 
 inceltme yapmadan 100 mm çaptaki makine parçalarına
 kopartma testi yapabiliyor ve bu güçte Avrupa’da 
 tek firma.
n	 Stereo Mikroskop, 1150 °C’ye kadar ısıtılıp dövülen 
 cıvata kafalarını keserek makro dağlama yoluyla
 liflerin dağılımını ve radyüslerde hataların varlığını
 kontrol edebiliyor.
n	 Optik Mikroskop ile vida dişlerini büyüterek dişlerdeki
 hataları ve mikro yapıyı inceleyebiliyor.
n	 Manyetik partikül (yüzey çatlak) kontrolü ve ultrason 
 (iç çatlak) kontrolü yapabiliyor; olası hataları, 
 üretimden önce önleyebiliyor.
n	 Profil Projeksiyon Cihazı ile vida dişlerinin; açısını,
 adımlarını, vb. boyutsal ölçümlerini yapabiliyor.
Berdan Cıvata, bu kapsamlı test cihazlarının her yıl kalibre 
ettirilmesini ve sertifikalarının alınmasını yeterli görmeyerek, 
laboratuarı da akredite ettirdi. 2 yıllık zorlu bir süreçten geçen 
firma, ISO EN 17025’e göre akreditasyon belgesi aldı ve Tür-
kiye’de, sektöründe bu belgeye sahip tek firma haline geldi.
Berdan Cıvata Kurucularından Hasan Şemsi, bu belgenin 
kendilerine kazandırdıklarını şöyle anlatıyor: “İstanbul’da bir 
fuarda, belgemizi panoda gören bir Alman, bu belgenin ger-
çekten bizde olup olmadığını sordu. ‘Evet’ cevabı alınca da 
‘Fuardan 2-3 hafta sonra, gelip firmanızı ziyaret edeceğim.’ 
dedi. Geldi, gördü ve şimdi en iyi müşterilerimizden biri oldu. 
Ceyhan’daki Tekfen Çelik Yapı Fabrikası, Brezilya Petrol Ba-
kanlığı’na petrol arama platformu yaparken, Almanya’dan 
ithal 23 adet çelik malzemenin, akredite belgeli bir labora-
tuvarda test edilmesi gerektiğini bildirdi. Yaptığımız test-
ler sonucu verdiğimiz belgenin; Türkiye, Norveç, Almanya 

ve Brezilya’da geçerli bir belge olduğunu görmek, bizleri gu-
rurlandırdı.
Bu laboratuvarların varlığı, bize, Anamur Kıbrıs arasında 80 
km boyda, denizin 250 m altından giden içme suyu projesinin 
150 yıl korozyona dayanımlı cıvatalarını; 1800 km’lik TANAP 
Doğalgaz Boru Hattının 90 yıl korozyona dayanımlı teflon 
kaplı cıvatalarını getirdi. Ayrıca, İzmit Körfez Geçiş Köprü-
sü’nün 250 m boyundaki köprü kulelerini taşıyan 10 m boyda 
780 kg ağırlıktaki cıvatalarını ve dünyanın en büyük rüzgâr 
gülü üreticilerini de getirdi.”

Berdan Cıvata, Kendini, 
Rüzgâr Enerjisinde de İspat Ediyor
Katma değerli cıvata, somun ve saplama üretimi için ge-
rekli bütün yan işlemleri aynı çatı altında gerçekleştiren ve 
bu işlemleri, hammaddeden paketlemeye kadar takip eden 
Berdan Cıvata, zengin test cihazları ile donanımlı ve akre-
dite belgeli laboratuvarı ile öne çıkıyordu. Ar-Ge Merkezi’n-
de,  Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını arttıran firma, rüzgâr 
santrallerinde kullanıma yönelik, kritik öneme haiz bütün 
bağlantı elemanlarını üretmek için çalışmalara da başlamış 
durumda. Firma, bu santrallerin özel ihtiyaçlarına yönelik 
geliştirilen bileşenlerin çekme testinin yapılabilmesi için, 
500 ton kopartma gücü olan bir çekme testi cihazı geliş-
tirdi. Almanya, İspanya ve TPE’den patentli bu cihaz, halen 
Avrupa’daki, alanında en yüksek kapasiteye sahip cihaz ko-
numunda. Onun ardından gelen Almanya’daki cihazın kapa-
sitesi ise 300 ton (3000 kN). Yalnız Berdan Laboratuvarında 
bulunan bir diğer cihaz, Sürtünme Katsayısı Tespit Cihazı ise 
rüzgâr türbini üreticilerinin ilgisini oldukça çeken bir diğer 
altyapı. Firma ayrıca, 30.000 Nm kapasitesi ile Avrupa’nın en 
güçlü iki tork test cihazından birine sahip. Bütün bu zengin 
altyapı, Amerika’dan Çin’e kadar en büyük rüzgâr gülü üreti-
cilerinin Tarsus’a kadar gelmelerine vesile oluyor. 

Sıra, Savunma ve Havacılıkta
Berdan Cıvata, savunma ve havacılık sektörünün özel ihti-
yaçlarını da özgün, etkin ve güvenilir çözümlerle karşılama-
ya hazır. Berdan Cıvata Kurucu Başkanı Hasan Şemsi, bu 
konudaki iradelerini şöyle ifade ediyor: “Savunma, havacılık 
ve nükleer sanayilerine; cıvata, somun ve saplama verme-
ye başladık. İhtiyaç duyulan tüm bileşenleri, tesislerimizde 
üretebiliriz. Akredite laboratuvarımızda şu anda bulunma-
yan; fakat savunma ve havacılık sanayisinin ve nükleer enerji 
santrallerinin ihtiyacı olan bağlantı elemanları için gerekli 
ilave test cihazları varsa onları da temin etmek üzere çalış-
malara başlamış bulunuyoruz.” u

10.9 kalite iki ucu dişli Rüzgâr Kanat Bağlama Saplamaları 



Eylül 2018 - 51



MSI SAHA EXPO 2018 ÖZEL SAYISI / TTAF Savunma

52 - Eylül 2018

TTAF Savunma, kuruluşunun ardından geçen 5 yıllık 
süreçte, tasarım, mekanik/elektromekanik montaj 
ve kablaj alanlarında tasarımdan son ürüne kadar ta-

mamladığı projelerle sektörde lider, güvenilir, rekabetçi ve 
dinamik bir firma hâline gelmiştir. Bu konumunu sürekli 
kılmak için en önemli varlığı olarak gördüğü gelişmiş insan 
kaynağı, yüksek motivasyon ve bilgi birikimine sahip perso-
neli bünyesinde bulundurmaktadır. 
Kendisini, büyük firmaların geliştirilmiş kapasite biri-
mi şeklinde tanımlayan TTAF Savunma; Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii (TUSAŞ), FNSS, Nurol Makine, Baykar, Otokar,  
Aselsan, THY Teknik gibi sektörün önde gelen liderlerinin, 
ana alt yüklenicisi, başka bir ifadeyle yardımcı sanayisi gibi 
çalışmaktadır. Bu çalışma şeklinde, firmanın, müşterilerini 
çok iyi anlaması da önemli bir etken olmuştur. TTAF Savun-
ma çalışanlarının sektör tecrübesi ve yetkinliği ile müşteri-
sinden farklı bir talep gelse dahi müşterisinin neye ihtiyacı 
olduğunu anlayarak ve onu yönlendirerek, disiplinli ve ope-
rasyonel ritim içinde çalışmaktadır. 
TTAF Savunma, özellikle ATAK Programı’nda, FNSS Umman 
Projesi’nde göstermekte olduğu teslimat performansını, 
üretimine yeni başladığı Baykar IHA Programı’nda ve TUSAŞ 
Genel Maksat Helikopter Programı’nda da göstereceğinden 
emin olarak hızla yoluna devam etmektedir.

Kalite, Fark Yaratıyor
TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, ka-
litesi ile de öne çıkmaktadır. Kalite anlayışı, firmanın tüm 
çalışanlarına ve süreçlerine işlemiş durumdadır. TTAF 
Savunma, bir hava platformuna da bir kara aracına da bir 
denizaltıya da aynı kalitede tasarım/ürün çıkartmaktadır. 
Aynı malzemeyi, altyapıyı,  kullanıyor, aynı üretim süreç-
lerini uyguluyor, aynı test süreçlerinden geçiriyor. Pren-
sipleri, süreçleri ve iş emirleri; müşteriye ya da iş yaptığı 
platforma göre değişmiyor. TTAF Savunma Genel Müdürü 
Ergün İşgör, bu durumu, şöyle özetliyor: “Tesislerimizi zi-
yaret edenlerin ortak izlenimi, ‘Buraya geldiğimizde, ken-
dimizi, TUSAŞ’a ya da THY Teknik’e gelmiş gibi hissediyo-
ruz.’ diyor. Evet, bir kara aracı için, hava araçlarına yönelik 
malzemeyi ve süreçleri kullanmanın getirdiği bir maliyet 
var; fakat bu, çok da kayda değer bir maliyet farkı yarat-
mıyor aslında. Ayrıca, konu güvenilirlik ve emniyet ise – ki 
havacılık standartları, en çok bu iki konuya önem verir – 

neden yerdeki asker daha düşük güvenilirlik ya da emniyet 
ile işini yapsın?”
TTAF Savunma, kuruluşundan itibaren, AS9100 Rev D serti-
fikasyonuna sahip. AS 9100 Rev D sertifikasını Türkiye’de ilk 
alan firmadır.
TTAF Savunma’nın savunma ve havacılıktaki tecrübeleri ve 
sektörü yakından biliyor olmasının yansımalarını üretim ve 
yönetim süreçlerinde açıkça görmek mümkün. Özellikle ha-
vacılıkta en kritik konulardan ikisi olan tam izlenebilirlik ve 

TTAF Savunma, Yerli ve 
Milli Çözümleri, Yüksek Kalite 
Standartlarında Sağlıyor
Savunma Sanayiinde hava ve yer platformları için kablaj, kutu ve elektromekanik 
montaj çözümleri ile sektörde kendisine önemli bir yer edinen TTAF Savunma, 
sunduğu çözümlerin yetkinliği, zamanında teslimat ve yüksek kalite performansı 
ile öne çıkmaktadır. Gelişimini, araştırma geliştirme, ürünleşme çalışmaları 
ve yeni faaliyet alanları ile sürdüren TTAF Savunma,  SAHA EXPO’yu, bu 
çalışmalarında iş birliklerini arttıracak bir fırsat olarak görmekte ve geniş 
yelpazede ürün ve hizmetler sunmayı hedeflemektedir.
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sahte malzeme kullanımını engellemek için AS9100 Kalite 
sistemi prensipleri ve TTAF Savunma’ya özel yazılmış ERP 
Sistemi etkin olarak her süreçte kullanılmaktadır.
İşgör, kalite anlayışlarının, sektör tarafından da takdir edil-
diğini vurguluyor: “TTAF Savunma, Uluslararası Standart-
ların gerekliliklerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan süreçler 
ve bunların etkileşimleri dâhil olmak üzere etkin bir kalite 
yönetim sistemi uygulamakta, sürdürmekte ve sürekli ola-
rak iyileştirmektedir. İş ortaklarımız, bizi, ‘Kendisi Ankara’da 
Ostim’de, kafası Avrupa’da’ bir firma olarak tanımlıyor. Bu 
ifade, tam olarak bizim iş yapış anlayışımızı yansıtıyor. Kalite 
anlayışımızla ve bunu kurumsal hâle getirmemizle önemli bir 
fark yaratıyoruz. Biliyorsunuz, kurumsallıkla tembellik ara-
sında ince bir çizgi vardır. Kurumsal olmalısınız; ama tembel 
olmamalısınız. Örneğin, kurumların iç prosedürleri tanım-
lıdır. Bunlar, sizin köleniz ise orada sorun yoktur. Ama siz 
prosedürlerin kölesi hâline gelirseniz ya oradan iş çıkmaz ya 
da orada işler gecikir. Prosedürler, yangın söndürme cihazı 
gibidir. Gerektiğinde uygulanmalı; gereksiz olduğu zaman ise 
olduğu yerde durmalıdır. Biz de prosedürlerimize böyle yak-
laşıyoruz. Genel Müdür olarak kalite yönetim sistemi ile ilgili 
liderlik ve tam bağlılık ilkesini benimsemiş durumdayım.”

Sırada, Yeni Ürünler Var
TTAF Savunma’nın gelecek hedeflerinde ise 1 Temmuz 2018 
tarihinde Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış AR-GE 
Merkezi’nde Türk savunma ve havacılık sanayisinin geliştir-
diği platformların yerlilik ve millilik oranlarını arttıracak yeni 
ürünler geliştirmek bulunuyor. Bunların başında, kara araç-
larına yönelik joystick bulunuyor. Bu ürünü, hava araçlarının 
kumanda kollarında kullanılan tutamakların (stick grip) izle-
mesi planlanıyor. Firma, joystick ve tutamak çözümlerinin, 
deniz platformlarında da yer alabileceğini değerlendiriyor.
İşgör, ürün geliştirme faaliyetleri ile ilgili şunları söylüyor: 
“Joystick ve tutamak, yurt içi rekabetin de olduğu bir alan, 
bunun farkındayız. Ancak firmalar, çoğunlukla, kabiliyetle-
rinin bulunduğunu ve bir proje olursa ürün ortaya koyabile-
ceklerini söylüyorlar. Biz ise baştan bir ürün ortaya koymayı 
ve onu, ihtiyaçlara göre uyarlamayı hedefliyoruz. Farkımızı, 
teknik üstünlüklerin yanı sıra bu şekilde de ortaya koya-
cağız. Joystick konusunda, FNSS ile çalışmayı planlıyoruz.  
Bu, stratejik bir ürün ve KOSGEB’in bu konudaki yeni des-
tek programından yararlanmak için başvurumuzu yaptık  
ve sonucu beklemekteyiz.. İlk aşamada, ticari bir ürünü,  
askeri standartlara uygun hâle getireceğiz. Tezgâh, test  
sistemi gibi altyapı yatırımları da olacak. Toplamda, 

 3 yıllık bir çalışma olması düşünülüyor.”
TTAF Savunma’nın ilgilendiği  
bir başka ürün, taktik fiber optik  

ağ cihazı. Yabancı bir firma ile iş 
birliği yaparak bu çözümü, hem 

yerlileştirecek hem de Türk  
kullanıcıların ilgisine sunacak.  
Bu konuda TTAF Savunma Genel 
Müdürü Ergün İşgör her zamanki 

TTAF Savunma, sektörün 
farklı ana yüklenicileri 
için kablaj üretimi 
gerçekleştiriyor.

TTAF Savunma’nın bir diğer faaliyet alanı, elektromekanik üretim.
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gibi hedefi yüksek tutup bu ürünü IDEF 2019 Fuarı’nda sergi-
lemek için çok çalıştıklarını belirtmiştir.

SAHA EXPO, İş Birlikleri için Bir Fırsat
Türkiye’nin en hızlı büyüyen kümelenmesi SAHA İstan-
bul’un üyelerinden biri olan TTAF Savunma, ürün geliş-
tirme faaliyetleri ile birlikte, iş birliklerini de geliştirmeyi 
hedefliyor. Bu kapsamda, SAHA EXPO katılımını, önemli 
bir adım olarak görüyor. İşgör, TTAF Savunma’nın SAHA 
EXPO’ya neden katıldığını, şöyle açıklıyor: “SAHA İstanbul,  

önemli bir misyonla kuruldu. Biz de gönülden katıldığımız 
bu misyona katkımız olması için, SAHA İstanbul’a üye ol-
duk. Bu misyonun gerçekleştirilmesinde önemli adımlar-
dan biri de SAHA EXPO’nun düzenlenmesi. Biz de SAHA 
EXPO’da olacağız; hem kendimizi tanıtacağız hem de di-
ğer firmaları tanıyacağız. İnanıyorum ki bizim yetenekle-
rimiz, bunları yurt dışında arayan birçok firmayı kendine 
çekecek; bir de şu anda yurt dışından aldığımız pek çok 
çözümü, SAHA EXPO’da tanıdığımız firmalar üzerinden 
alacağız.” u

TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, müşteri odaklı 
yaklaşımı ve en iyi kalitede ürün prensibi ile de öne çıkıyor.
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MEGE Teknik, halen birçok önemli proje için,  
üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar  
arasında:

n	 Airbus A400M projesinin tüm gövde kablo takımlarının
 üretimi,
n	 C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) Programı
 kapsamında üretimler,
n	 Sikorsky BLACK HAWK helikopterleri için kablo takımı
 üretimi,
n	 T129 ATAK helikopterleri için kablo takımı üretimi ve
n	 BAYRAKTAR TB2 insansız hava araçları için kablo takımı
 üretimi de yer alıyor.
MEGE Teknik ayrıca; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii  
(TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN, FNSS, TEI ve Baykar Ma-
kina gibi yerli ana yükleniciler tarafından yürütülen çok sa-
yıda çeşitli proje için de tasarım ve üretim hizmeti vermeye  
devam ediyor.

Derin Tecrübe
MEGE Teknik; yürütülen projeler ve tamamlanan işler  
ile tecrübe kazanan eğitimli mühendisleri, teknik per-
soneli ve ekipmanlarıyla sektöre, profesyonel hizmet  
sağlıyor.
MEGE Teknik’in 16 kişilik tasarım ekibi, bilgili ve deneyim-
li mühendislerden oluşuyor. Bu ekip, başta ASELSAN ve  

MEGE Teknik: 
Kablo Takımları

ve Elektronik Kutu
İhtiyaçlarınız için 

İlk Durağınız
MEGE Teknik, 2001 yılından beri, 

çeşitli savunma ve havacılık 
platformları için, kablo takımlarının 

(harness) ve elektronik kutuların, 
tasarımını ve üretimini yapıyor. 

Elektromekanik montaj, hava ve 
kara araçlarının modernizasyonu, 

yeni aviyonik ve hava sistemlerinin 
entegrasyonu ve kurulumu 

konularında derin bir tecrübeye sahip 
olan ve AS/EN 9100 ve ISO9001 kalite 

belgeleri bulunan MEGE Teknik, 
Airbus’ın da onaylı tedarikçileri 

arasında yer alıyor.

MEGE Teknik, 
Airbus A400M projesinin,
tüm gövde kablo 
takımlarının üretimini 
gerçekleştiriyor.

MEGE Teknik, sunduğu çözümlere, Güç Dağıtım Ünitesi 
(PDU)’ni de ekledi.

MEGE Teknik, kablo takımı tasarımı 
ve üretimi konusunda, yetkin ve 

deneyimli bir ekibe sahip.
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TUSAŞ projeleri olmak üzere, çeşitli platformlar için; 
kablo takımı, elektronik ve elektromekanik kutu ve panel 
tasarımı gerçekleştiriyor. MEGE Teknik’in, ASELSAN’la 
çalıştığı projeler arasında:
n	 HİSAR serisi hava savunma sistemleri,
n	 MOSHIP ve KURYED kurtarma gemilerinin sistemleri,
n	 MİLGEM korvetlerinin sistemleri,
n	 ASELPOD Gelişmiş Hedefleme Podu 
 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve 
 Hedefleme Sistemi,
n	 SARP Uzaktan Komutalı 
 Stabilize Silah Sistemi,
n	 KORKUT Kundağı 
 Motorlu Hava Savunma
 Top Sistemi (KMHST),
n	 RAKAS Radar 
 Karıştırma ve Aldatma
 Simülatörü,
n	 HIZIR Suüstü Gemileri
 için Torpido 
 Karşı Tedbir Sistemi,
n	 ATMACA Elektro-Optik Gözetleme 
 Sistemi ve
n	 KAPLAN Bomba İmha Robotu
 başta olmak üzere, çeşitli 
 projeler yer alıyor.
MEGE Teknik, TUSAŞ’ın Özgün Helikopter projesi için de  
tasarım hizmeti veriyor.
Firma, teknik kabiliyetlerinin yanı sıra kaliteye verdiği önem 
ile de öne çıkıyor. Bunun göstergelerinden biri, MEGE Tek-
nik’in, 2013 yılında, KALDER (Türkiye Kalite Derneği) tarafın-
dan, EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Kararlılık Ödülü’ne 
layık görülmesi.

Ar-Ge Çalışmaları
MEGE Teknik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,  
2017 yılının başında, Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı.  
Ar-Ge ve tasarım ekibini, konusunda uzman personelle 
genişleten firma, uzmanlaştığı kablo takımları tasarımı 
ve üretimi dışında, farklı alt sistemler üzerinde de çalışı-
yor. Bu çalışmaların hedefleri ise Ar-Ge ile özgün ve yerli 
ürün geliştirmek, tasarım ve üretimde yerli katkıyı arttır-
mak. Bu kapsamda tamamlanan TÜBİTAK projelerinden 
biri, savunma ve havacılık alanında, tamamı yurt dışından 
temin edilmekte olan arkalıkların (backshell) yerli olarak 
geliştirilmesi. Tasarlanan arkalıkların prototip üretimleri 
ve tüm testleri tamamlandı ve Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin çeşitli projelerinde kullanılmaya başlandı. Yerli 
olarak tasarlanan bu arkalıkların, milli projelerde kullanıl-
maya başlaması ile birlikte, ülkemiz savunma sanayisine 
fiyat ve temin süresi açısından önemli katkılar sağlaması 
hedefleniyor.
MEGE Teknik Ar-Ge ekibinin tecrübeli olduğu ve yerli ürün 
geliştirme çalışmalarını yürüttüğü konulardan biri de  
askeri standartlarda güç sistemlerinin tasarımı.  
Firma, askeri standartlarda ve müşteri isterlerine uygun 
AC/DC güç kaynakları ve Güç Dağıtım Birimleri tasarımı 

yapıyor ve bunları, müşterilerinin kullanımına 
sunuyor. u

MEGE Teknik; uçak, helikopter ve 
insansız hava araçları gibi platformlar için de 
kablo takımları üretiyor.

MEGE Teknik, kablo takımı tasarımı 
ve üretimi konusunda, yetkin ve 

deneyimli bir ekibe sahip.

  t MEGE Teknik’in yürüttüğü 
TÜBİTAK projelerinden biri, 

savunma ve havacılık alanında, 
tamamı yurt dışından temin 
edilmekte olan arkalıkların 

(backshell) yerli olarak 
geliştirilmesini 

konu alıyor.

 tMEGE Teknik, askeri 
standartlarda ve müşteri 
isterlerine uygun AC/DC 

güç kaynakları geliştiriyor.
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Varzene Metal, kurulduğu 2007 yılından beri, yüksek tek-
nolojide üretim yapan sanayi kuruluşlarına, özel çözüm-
ler sunuyor. Savunma, medikal, denizcilik, otomotiv, 

uzay ve havacılık gibi çeşitli sektörlerde kullanılan malze-
meler üzerinde uzmanlaşan firma, bu malzemelerin kulla-
nım alanlarında tecrübe ve bilgi sahibi olan yetkin mühendis 
kadrosuyla İstanbul Tuzla’daki tesislerinde, 24 saat kesintisiz 
hizmet veriyor. Firma; savunma sanayindeki ana dinamo bir-
çok firmanın onaylı tedarikçi listelerinde yer alıyor ve özellikle 
stratejik malzemeler söz konusu olduğunda, bu firmalar ta-
rafından yürütülen projelere, çözüm ortağı olarak katkı sağlı-

yor. Firmanın sağladığı malzemeler; helikopter şaftları, iç ana 
gövde tabanı, uçaklarda kullanılan bağlantı parçaları, roket 
projelerinde ısı dayanımı gereken bölmeler, gemi yapımında 
bağlantı parçaları gibi geniş bir kullanım alanına sahip.
Varzene Metal, yeni yatırımları ile savunma ve havacılık sek-
törünün özel ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Fir-
ma, bu yılın başında, Çekya’daki, 60 yıldır üretim yapan ve 
özel çelikler konusunda üretim kabiliyeti olan bir tesisi satın 
alarak, üretim yelpazesini daha da genişletti. Ankara Uzay ve 
Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi HAB’da ise butik 
bir üretim tesisi ve şube kurmayı planlıyor.

Varzene Metal, Yeni Yatırımları ile 
Sektörün Özel İhtiyaçlarına Cevap Veriyor
Türkiye’de yapılamayanları yaparak ilkleri gerçekleştiren Varzene Metal, 
stratejik öneme sahip nikel alaşımları, kobalt alaşımları, maraging çelikler gibi 
özel metallerin üretimini ve tedarikini gerçekleştiriyor. Firma, yeni yatırımları 
ile hem üretim yeteneklerini geliştiriyor hem de kullanıcılarına daha iyi hizmet 
verebilmek için, ağını genişletiyor. Savunma ve havacılık sanayisine ana girdi 
yarı mamul metal tedariki için önemli bir misyon üstleniyor. Varzene Metal , 
yer yer temininde sorun yaşanan bu ürünleri üreten, %100 yerli sermayeli tek 
firma. Varzene Metal, Çekya’daki ergitme ünitesinin katılımıyla %100 yerli ve 
milli, kendi speklerini üreteceği, stratejik metallerde dışa bağımlılığı büyük 
ölçüde bitirecek entegre bir butik tesis olarak sektöre hizmet verebilecek.

VIM-Vakum indüksiyon fırını
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Varzene Metal Hakkında
Varzene Metal, 2007 yılında, Tuzla’da, özel ve stratejik 
malzemelerin tedarikini gerçekleştirmek, savunma 
ve havacılık sanayinde milli/yerli ürün sağlamak ve 
kendi spekleri ile üretim yapmak amaçlarıyla İsmail 
Demirkaya tarafında kuruldu. Firmanın kuruluş 
felsefesinde, tüm eğitimini devlet okullarında 
ücretsiz okuyan bir mühendisin ülkeye, hiçbir zaman 
bitmeyecek borcunu bir nebze olsun ödemeye çalışma 
çabası önemli rol oynadı. İTÜ Metalurji Mühendisliği 
Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini 
alan Demirkaya, sonrasında, ısıl işlem alanında, yurt 
içinde ve yurt dışında, iş tecrübesi edindi. 2002 yılında, 
Birleşik Metal’i; 2007 yılında ise özel ve stratejik 
malzemelerin tedariki, servisi, üretimi ve savunma 
ve havacılık sanayisine özel iş birlikleri için, Varzene 
Metal’i kurdu.
Varzene Metal’in vizyonu, “Küresel pazarlarda 
ileri teknolojisi, yenilikçi ve mükemmeli arayan iş 
anlayışı ile tercih edilen firma olmak.”; misyonu ise 
“Operasyonel mükemmellik anlayışıyla paydaşları için 
katma değer üreten firma olmak, savunma ve havacılık 
sanayinde milli / yerli ürün üretmek, kendi speklerimiz 
ile dışa bağımlılığı azaltmak ” şeklinde sıralanıyor 
Varzene Metal, faaliyetlerini, 30 kişilik bir ekiple 
yürütüyor. Birleşik Metal ile birlikte, grup olarak 
bakıldığında ise kadro, 110 kişiye çıkıyor. Satış, kalite, 
Ar-Ge, satın alma gibi departmanların tamamı metalurji 
ve malzeme mühendislerinden oluşuyor. Böylece 
Varzene Metal, müşterilerine, sadece satış odaklı 
yaklaşmanın ötesine geçebiliyor ve hatta malzemeye 
ve kullanım yerine göre, çözüm önerilerinde de 
bulunabiliyor.
Varzene Metal, Tuzla yerleşkesinde bulunan üretim 
ve atölye bölümleriyle hizmet veriyor. Grup şirketi 
Birleşik Metal’in ise İkitelli, İzmir, Bursa ve yurtdışıdan, 
Portekiz ve Çekya’da, stok ve atölye tesisleri bulunuyor. 
Firma, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ve ISO 13485 
kalite belgelerine sahip.

Ergiyiğin potaya transferi; üretimde 2’nci faz
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Güvenilir Çözüm Ortağı
Varzene Metal, “Tasarlayın, performansı talep edin, var et-
mek için en iyi olanını önerelim.” sloganı ile kuruldu. Bu doğ-
rultuda, müşterilerine; paslanmaz metaller, özel alaşımlar, 
titanyum alaşımları, nikel alaşımları, egzotik metaller, dup-
lex paslanmazlar gibi malzemeleri; dolu mil, boru, kalın etli 
boru, sac, rulo, tel, boru bağlantı parçaları ve toz gibi farklı 
formlarda sağlayabiliyor. Ayrıca, bunları, DNV sertifikasyon-
lu olarak, denizcilik sektörünün kullanımına da sunuyor.
Firma, bu malzemelerin bir bölümünü, küresel iş ağı saye-
sinde tedarik ediyor; bir bölümünü ise kendisi üretiyor.
Üretim tarafında, firmanın en önemli kabiliyetleri arasında, 
VIM (Vacum Induction Melting / Vakumda Endüklemeli Erit-
me) ve VAR (Vacum Arc Remelting / Vakumda Arkla Yeniden 
Ergitme) da yer alıyor. VIM ve VAR, özellikle yüksek saflıkta 
malzemeler elde edebilmek için kritik teknolojiler. Bu tek-
nolojilere sahip fırınlar, savunma sanayi speklerinin olmaz-
sa olmaz koşulu.
VIM, genellikle yüksek saflıkta metal ve alaşımların rafine 
edilmesi için kullanılıyor. Farklı sektörlerde kullanımının 
artması ile giderek daha popüler hale gelen bu teknoloji; 
nikel, kobalt, maraging çelikler titanyum ve alaşımlarının, 
ticari olarak üretiminde öne çıkıyor.
VAR ise yüksek kimyasal ve mekanik homojenliğe sahip me-
tal külçe üretiminde, ikincil bir ergitme işlemi. Metal kalite-
sini arttırmak için, ilave bir kademe olarak kullanılıyor. Ni-
kel, titanyum ve özel çelikler, bu yöntemle işleniyor.
Varzene Metal, ürettiği ürünlerin çeşitliliğini arttırabilmek 
için, Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştiriyor. KOSGEB ve  
TÜBİTAK başta olmak üzere, Ar-Ge ve inovasyon desteği ve-
ren kurumlarla hem Varzene Metal hem de grup şirketi Bir-

leşik Metal, çeşitli projeler yürütüyor. Ar-Ge merkezini aç-
mak için çalışmalarına devam eden Varzene Metal, hasarsız 
muayene ve mekanik test cihazlarına da sahip. Ayrıca, İTÜ 
Malzeme Laboratuvarları ile iş birliği yapıyor.
Varzene Metal, öz kaynakları ve tedarikçi ağı sayesinde, stok 
kalemleri tutma ve üretim hammaddelerini tedarik etme 
faaliyetlerini, güvenilir bir şekilde yerine getiriyor. Aynı za-
manda, yurt dışına yönelik yoğun çalışmaları neticesinde, 
yurt dışı sigorta firmalarında, ciddi bir kredi limiti bulunuyor. 
Özellikle yurt dışı tedarikçileriyle olan ilişkileri sayesinde, 
savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaçlarına, hızlı çözüm-
ler bulabiliyor.

Çekya’da Stratejik Yatırım
Varzene Metal, dışa bağımlılığın önüne geçmek ve Türkiye’ye 
yeni yetkinlikler kazandırmak için, Çekya’da 60 yıldır faaliyet 
gösteren ve özel malzemeler üretme kabiliyetine sahip bir 
tesisi, bu yılın başında satın aldı. Şu an Türk mühendislerinin 
eğitim gördüğü, proses yetkinliklerini öğrendiği bu yatırım, 
2020 yılında Türkiye’ye taşınacak. Firma, Çekya tesisinin 
üretim yetkinliği sayesinde:
n	 İlk aşamada, sektörde kullanılan ve ihtiyaç duyulan 
 alaşımların üretilmesini,
n	 İkinci aşama ise sektöre yönelik, kendi analizleri 
 doğrultusunda üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.
n	 Tesis şu anda nikel kobalt alaşımları ve maraging 
 çelikler üretebiliyor

Varzene Metal, Sektöre  
Daha da Yakınlaşıyor
HAB’da, butik bir üretim tesisi ve şube kurmayı planlayan 
Varzene Metal, böylece, başta TUSAŞ olmak üzere, Anka-
ra’da yerleşik savunma ve havacılık firmalarına, daha da 
yakın olacak. Bu tesis; Çekya’daki tesisin de katılmasıyla, 
hammaddeden başlayan üretimin devamı niteliğinde, dövme 
ve ısıl işlem altyapısı ile beraber yarı mamul üretim yetkinliği 
olan, entegre bir tesis olacak.

Çalışmalar Hız Kesmeyecek
Varzene Metal, önümüzdeki dönemde de ileri teknoloji-
yi kullanarak yenilikçi çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. 
Gelişen teknoloji ile birlikte, piyasadaki rekabet gücünü 
arttırmak için, “Sürekli gelişim ve azami kalite” ilkesiyle 
çalışmalarını sürdürüyor. Hitap edilen sektörlere yönelik, 
daha hassas ve güncel teknolojiler içeren ürünler sunabil-
mek, firmanın, ulaşmayı amaçladığı en önemli hedef olarak 
önünde duruyor. u

Döküm işlemi

Üretimde 3’üncü faz; haddeleme Potanın ön ısıtılmasıVIM pota ağzı
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Bu yılın hemen başında kurulan bir start-up firması olan 
Simularge’nin; ısı transferi, yapısal analiz ve akışkan-
lar dinamiği konularında sunduğu yazılım çözümleri; 

makine, havacılık, otomotiv ve savunma sanayilerinin ihti-
yaçlarını karşılayabilecek yetkinlikte (Tablo 1) olmalarıyla 
dikkat çekiyor. Bu yazılım modüllerinin her birinde, aşağıda-
ki genel özellikler bulunuyor:
n	 IGES, STEP ve STL geometrileri kullanımı
n	 Ağ yapısı (mesh) oluşturma
n	 Çözümleme
n	 Sonuçların görselleştirilmesi (kontur grafik ve animasyon)
n	 Sonuçları bilgisayara indirme
n	 Bulutta depolama alanı
n	 Bulut üzerinden hızlı paylaşım
 
Kullanım ve Ücretlendirmede, 
21’nci Yüzyıl Yaklaşımı
Simularge’nin yazılımları, kullanım modeli ile de fark ya-
ratıyor. Yazılımlar, sabit bir lisans ücreti olmadan, İnternet 
üzerinden, saatlik kullanıma göre faturalandırılan bir ödeme 
sistemi ile hizmete sunuluyor. Mevcut durumda, firmanın, ısı 
transferi ve yapısal analiz modülü yayında. Bu yılın sonuna 
doğru da akışkanlar mekaniği modülü yayına alınacak.
Yazılımlar, bulut altyapısı üzerinden kullanıma sunuluyor. 
Kullanıcı, web arayüzü ile yazılıma erişiyor ve hesaplama-
larını yapıyor. Ayrıca, oluşturulan analiz modellerini, iş ar-
kadaşlarıyla veya müşterileriyle de kolaylıkla paylaşabiliyor. 
Böylece, Simularge, kolektif bir mühendislik yazılımı sunu-
yor. Yazılım hizmeti, isteyen kullanıcılar tarafından, saatlik 
kullanım kotalı olarak da alınabiliyor.
Simularge’nin fark yaratan bu yaklaşımı ile yazılım, sabit 
bir şekilde satın alınan bir varlık olmaktan çıkıp, kullanım 
saatine göre ücretlendirilen bir hizmet haline dönüşüyor. 
test.simularge.com web adresine giren kullanıcılar, yazı-
lımı, ilk 100 saat bedava kullanabiliyor. 100 saat sonrasın-

da ise kurumsal firmalar için 5.000 saat ve 10.000 saatlik 
paketler bulunuyor. İşlemci sayısı arttırıldığı takdirde, hız 
ile orantılı olarak, kullanılan kota da azalıyor. Bu yöntem-
le, acil işler, aynı kota kullanılarak, ilave ücret ödemeden, 
çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Projelerdeki tes-
lim tarihinde yaşanabilecek olası bir aksama da bu şekilde 
önlenebiliyor.
Özellikle savunma ve havacılık sanayisinde kullanım 
gibi, gizliliğin ön plana çıktığı durumlarda, Simularge’nin  

Simularge’den, 
Mühendislik 
Yazılımlarına 
Yenilikçi Yaklaşım
Savunma ve havacılık sektörünün 
özgün ve yenilikçi ürünler geliştirirken 
ihtiyaç duyduğu önemli kaynaklardan 
biri de mühendislik yazılımları. Bu 
ihtiyaca odaklanan Simularge; ısı 
transferi, yapısal analiz ve akışkanlar 
mekaniği alanlarında kullanılan 
yenilikçi mühendislik yazılımlarını, 
yine yenilikçi bir kullanım modeli ile 
sektörün ilgisine sunuyor.

Simularge; ısı transferi, 
yapısal analiz ve akışkanlar 
mekaniği alanlarında 
kullanılan yenilikçi 
mühendislik yazılımlarını,
 yine yenilikçi bir kullanım 
modeli ile sektörün ilgisine 
sunuyor.
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çözümleri, firmaların kendi sunucularına da yüklenebiliyor 
ve İnternet erişimine gerek olmadan da kullanılabiliyor. Ay-
rıca firmalar, %100 yerli ve milli bir mühendislik yazılımını 
kullanmanın getirdiği, ilave güvenliğin de farkını yaşayabi-
liyor.
Simularge’nin bu modeli, özellikle KOBİ’ler için, ekonomik 
bir çözüm sunuyor. Model, sürekli olarak analiz yapmayan; 
fakat ara sıra ihtiyaç duyan firmalar için, ideal bir çözüm 
olarak öne çıkıyor. Benzeri işlemleri yapabilen yabancı yazı-
lımların lisans ücretleri, 50.000 dolarlar mertebesindeyken, 
Simularge, yaklaşık 10’da 1 maliyet ile pazara etkin bir alter-
natif getiriyor.

Eğitim Desteği ve Farklı Hizmetler de Var
Simularge, yazılımlarının kullanımı için gerekli eğitim des-
teğini de veriyor. Ayrıca, bir teknik danışman havuzu oluştu-
ruyor. Paylaşım platformu üzerinden, yazılımlar kullanılarak 
yapılmış analiz modellerinin, tüm mühendislik camiası ile 
kolayca paylaşılabilmesini de sağlıyor. Firma, bu platformu, 
mühendislik modelleri için, bir pazar yeri de olacak şekilde 
kurguladı. Tüm kullanıcılar, yaptıkları modelleri, bu platform 
üzerinden, paylaşıma veya satışa sunabiliyor. Böylelikle sis-
teme üye olan firmalar, bu havuzda yer alan hazır modelleri 
alıp kullanabiliyor ve zamandan tasarruf edebiliyor.
Simularge’nin, bu temel çözümlerin yanı sıra firmalara özel 
yazılım geliştirme, yazılım hizmeti ile beraber verilen mü-
hendislik hizmeti (proje bazlı çalışma) ve teknik alanda eği-

tim verme gibi faaliyetleri de bulunuyor. Bunların yanı sıra 
firma, proses iyileştirme projelerine de özel ilgi gösteriyor. 
Unilever’in, Knorr çorba üretim hattı ile ilgili proses iyileştir-
me sürecine verdiği katkı, Simularge’nin, proses iyileştirme 
alanındaki motivasyonunu arttıran bir faaliyet oldu.

Ürünler  Yetkinlikler
 n Zamandan-bağımsız çözüm
 n Zamana-bağlı çözüm
 n Taşınım sınır koşulu
 n Sabit sıcaklık sınır koşulu
 n Sabit ısı akısı sınır koşulu
 n Malzeme kütüphanesi
 n Özel malzeme tanımlama

 n Lineer veya lineer-olmayan
  çözüm kabiliyeti
 n Zamandan-bağımsız çözüm
 n Zamana-bağlı çözüm
 n Kontak tanımlama
 n Basınç sınır koşulu
 n Deplasman sınır koşulu
 n Kuvvet sınır koşulu
 n Malzeme kütüphanesi
 n Özel malzeme tanımlama

 n Sıkıştırılabilir akış 
  (Aerodinamik analiz)
 n Sıkıştırılamaz akış
 n Laminer akış
 n Türbülanslı akış
 n Çok-fazlı akış

Isı Transferi 
FEA Yazılımı
(Özgün ve 
doğrulanmış 
kod)

Yapısal Analiz 
FEA Yazılımı
(Özgün ve 
doğrulanmış 
kod)

CFD Yazılımı 
(Açık kaynak 
kod)

Tablo 1. Simularge’nin 
Yazılım Ürünleri ve Yetkinlikleri

Simularge’nin; ısı transferi, yapısal analiz ve akışkanlar dinamiği 
konularında sunduğu yazılım çözümleri; makine, havacılık, otomotiv ve 
savunma sanayilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlikte 
olmalarıyla dikkat çekiyor.
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Girişimcilik, 
Simularge’nin 
DNA’sında Var 
Simularge’nin kurucuları, 
Dr. Erhan Turan ve Yüksek 
Mühendis Büryan Turan, 
makine mühendisliği 
alanında hem akademik 
hem endüstriyel 
tecrübeye sahip. Firmanın, 
mühendislik analizi 
yazılımı geliştirme 
çalışmaları, 2008 yılına 
kadar uzanıyor. Dr. 
Erhan Turan’ın doktora 
çalışmaları sırasında 
başlayan çözücü kod 
geliştirme çalışmaları, 
2010 yılında, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde 
tamamladığı doktorası ile 
son halini aldı. Fiziksel 
olarak doğru sonuç 
verdiği birçok örnek 
problem ile ispatlanan 
kod, 2017 yılında 
ticarileşme aşamasına 
geçti. Simularge, TÜBİTAK 
desteği ile Ocak ayında 
kuruldu. Hızlı büyüme ile 
küresel ölçekte de kendine 
yer bulmayı hedefleyen 
şirket, yatırıma elverişli 
olması nedeniyle anonim 
şirket olarak tesis edildi.
Yük. Müh. Büryan Turan, 
2004 yılında, Hacettepe 
Üniversitesi Nükleer Enerji 
Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans öğrenimine 
başladı. Bitirme tezi 
olarak, Penn State 
Üniversitesi tarafından 
geliştirilen, nükleer 
reaktör termal-hidrolik 
analizi koduna, basınç 
düşmesi hesabını ekledi. 
Bu bitirme çalışması 
ile 2008 yılında, bölüm 
üçüncüsü olarak mezun 
oldu. TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi 
(ETÜ) Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden, yüksek 
lisans derecesini aldı. 
Yüksek lisans öğrenimi 
sırasında, SANTEZ ve 
TÜBİTAK projelerinde, 
araştırma görevlisi 
olarak yer aldı. Bu 

projelerde; ısı değiştiricisi 
tasarımı, bilimsel yazılım 
geliştirme, Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği 
(CFD), akış kontrolü 
ve nano akışkanlar 
ile ısı transferinin 
iyileştirilmesi konularında 
çalıştı. 2009’da, NATO 
İleri Araştırmalar 
Enstitüsü’nün, Güvenlik 
için Mikrosistemler 
Konferansı’nda, yönetici 
asistanlığı yaptı. 2010 
yılında, yüksek lisans 
öğrenimini tamamlayan 
Büryan Turan, 2012 yılına 
kadar, TOBB ETÜ’de, 
doktora öğrenimine 
devam etti. Doktora 
çalışmaları, Fulbright 
ve Türkiye Bilimler 
Akademisi tarafından 
desteklendi. 2012 yılında, 
General Electric (GE)’de, 
jet motorları ısıl sistem 
tasarımı konusunda 
çalışmaya başladı. 5 yıl 
boyunca, yanma odası 
tasarımı alanında, lider 
mühendislik yaptı. 
2016 yılının sonunda, 
bu firmadan ayrıldı. 
İstanbul Business School 
ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde, liderlik ve 
girişimcilik eğitimleri aldı. 
2017 yılında, Simularge 
web-tabanlı mühendislik 
iş fikri ile İstanbul Sanayi 
Odası’ndan, “Geleceğin 

Sanayicisi Büyük Ödülü”nü 
aldı. 2018 yılında, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen, 
Simularge’yi kurdu. Mart 
2018’de, Savunma Sanayi 
Mini MBA Programı’nı 
tamamladı. Halen, 
Simularge A.Ş.’de İcra 
Kurulu Başkanı olarak 
çalışmaktadır. Bilimsel 
çalışmaları sonucu 
yayınladığı, 9 adet 
makalesi bulunuyor.
Simularge A.Ş.’nin kurucu 
ortağı Dr. Erhan Turan, 
Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden, 2004 yılında 
mezun oldu. Sonrasında, 
aynı bölümde, doktora 
çalışmalarına devam etti 
ve bu dönemde, katı cisim 
ve akışkanlar mekaniği 
problemlerinin, bilgisayar 
ortamında çözülmesini 
sağlayan bilimsel 
yazılımlar geliştirme 
konusunda uzmanlaştı. 
Doktora sırasında ayrıca, 
Almanya Düsseldorf 
Üniversitesi’nde, ziyaretçi 
araştırmacı sıfatıyla 
açık kaynak kodlu 
bilimsel programlar 
ile çalıştı. Bağlı-fizik 
problemlerinin, adaptif 
çoklu seviye yöntemleri ile 
çözülmesi başlıklı teziyle 
2010 yılında, doktora 
programından mezun oldu. 
Devamında, İsviçre’nin 

ETH Zürich Üniversitesi’nin 
Bilgisayar Bilimi 
Bölümü’nde, doktora 
sonrası araştırmacı 
olarak çalışmaya 
başlayan Dr. Turan, 
poroelastik denklemlerin, 
süper bilgisayarlar ile 
simülasyonu konusunda 
çalışmalar yürüttü. 
Yine aynı dönemde, Çek 
Cumhuriyeti’nde Ostrava 
Geonics Enstitüsünde 
araştırmalar yaptı. 2013 
yılında, Türkiye’ye dönerek 
GE’de, jet motorları 
tasarımında çalışmaya 
başladı. GE9x, LEAP 
ve P20 gibi yeni nesil 
turbofan motorlarının 
ısıl tasarımlarında 
rol alan Dr. Turan, 
2015 yılından itibaren, 
yöneticilik ve teknik 
liderlik pozisyonlarında 
görev almaya başladı. 
2016 yılında, GE 
tarafından verilen, “Global 
Engineering Excellence” 
ödülünü kazandı. Bu 
firmadaki 5 senelik 
tecrübesinden sonra, 
2018 yılının Mart ayında 
ayrılarak Simularge’de, 
Teknolojiden Sorumlu 
Şef Yönetici olarak 
çalışmaya başladı. Dr. 
Erhan Turan’ın, 10’u aşkın 
bilimsel yayını ve motor 
odası soğutulması ile ilgili 
bir de patenti vardır. u

Yük. Müh. Büryan Turan Dr. Erhan Turan
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Biz Kimiz?
GALEN Teknoloji, Türkiye’nin, yerli sulu dinamometre ve 
test sistemleri imalatçısı pozisyonundadır. Firmamız:
n	 Dönen makinaların; yük altında, takip edilebilir 
 ve tekrarlanabilir laboratuvar şartlarında performans
 testlerini yapan tesislerin ve
n	 Bu tesislerde kullanılan; dinamometre dâhil 
 tüm şartlandırıcı, ölçüm cihazı, mekanik sistemler,
 kontrol üniteleri, yazılımlar ve sistemlerin imalatını
 yapmaktadır.
1989 yılından bugüne kadar, sadece bu iş ile ilgilenmekte 
olan kurucularımız, 1989 yılından 2007 yılına kadar, 
temsilcilik ve entegratörlük hizmeti vererek tecrübe 
biriktirmiştir. Son 6 yıl içerisinde, ilgilendikleri imalat 
konusu ile yetkinlik kazanarak, sektörden gelen talepler 
doğrultusunda, %80 ve üzeri yerli katkı payı ile yerli imalata 
başlamıştır. Bugün, yılda 20’nin üzerinde, anahtar teslimi 
test tesisi projesi gerçekleştirme kapasitesine sahip olan 
firmamız, kazancını; Ar-Ge faaliyetleri, ulusal ve uluslararası 
pazar geliştirme çalışmaları ve kalifiye personel istihdamına 
aktararak büyümeyi hedeflemiştir.
Aktif, pasif, sulu tüm dinamometreler, sarfiyat ölçüm 
üniteleri, şartlandırıcılar, mekanik ve elektronik sistemler, 
analizatörler ve yazılım dâhil imalatımız olan tüm 
ürünler, kendi tasarımımızdır. Özellikle otomotiv ana 
sanayi firmalarının, güncel ürün geliştirme, sertifikasyon, 
validasyon ve homologasyon ihtiyaçlarına cevap verebilen; 
emisyon, NVH ve Ar-Ge test odası benzeri test tesisleri 
kurulumu ve bu tesislerde kullanılan tüm cihaz ve 
sistemlerin imalatı, gelişerek devam eden faaliyetlerimizin 
başında gelmektedir. 
Bunlara ek olarak, askeri fabrika ve bakım komutanlıkları 
ve üniversitelere verilmiş test sistemlerinde kullanılan, tüm 
eski tip dinamometre ve cihazlarda, önemli iyileştirme ve 
kalite arttırıcı yenileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 
Böylece, eski teknolojiye sahip, düşük kaliteli ürünleri 
emekli ederek modern ve hassas kontrol yeteneğine sahip, 
yüksek kaliteli yerli ürünleri müşterilerimizin kullanımına 
sunuyoruz.
Yazılım geliştirme, elektronik ve mekanik tasarım ve 
hassas imalat konularına olan hakimiyetimiz sayesinde, 
test ve test enstrümanları dışında, ülkemizde, yerli tedariki 
kısıtlı olan konularda da tasarım ve imalat faaliyetinde 
bulunmaktayız. Bunların arasında, 6 eksenli robot kol ve 
savunma sanayisine özel kontrol sistemleri de yer alıyor. 
Bugünlerde, özellikle savunma sanayisi projelerinde 
karşımıza çıkan; kritik unsurların bağımsız ve milli seviyede 

tasarım ve imalatı süreçlerine, anahtar teslimi test 
sistemleri tedarikçisi statüsüyle hizmet vermenin, gurur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz.
Diğer taraftan, otomotiv ana sanayimizin kritik konularda, 
“yurt dışı menşeli sistem ve çözüm kullanma” eğilimini, en 
azından test sistemleri başlığı altında, “yerli tedarik etme” 
şekline dönüştürme çabası içerisine girdik. Bu kapsamda, 
ürünlerimizin, öncelikle teknolojisini ve kalitesini arttırdık ve 
sonrasında, yurt dışı platformlarda bilinir hale gelmesi için; 
fuarlara, B2B görüşmelere ve benzeri uluslararası pazar 
geliştirme çalışmalarına başladık. Bu yolla ana sanayimizin 
ilgisini çekme ümidindeyiz.
Küresel ekonomide bir süredir devam eden ve bir süre 
daha devam edeceği öngörülen ekonomik daralma süreci 
ile ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik pozisyon ve güncel 
süreçlerin birleşmesi sonucu, para birimimiz lira, belirli 
periyotlarda devalüasyona uğruyor. Bizler için bu ne kadar 
istenmeyen bir durum gibi gözükse de bizim gibi yurt dışına 
imalat yapabilme; yetenek, kalite ve iletişim becerisine sahip 
firmalar için, aslında bir fırsat olabilmektedir. Bir diğer 
deyişle yurt dışından ülkemize bakıldığında, her devalüasyon 
sonrası, yerlilik katkı payı yüksek olan ürünlerimizin 
fiyatı, çoğu zaman %30’ların üzerinde olan devalüasyon 
oranı kadar ucuzlamakta; ancak kalitesi, bu durumdan 
etkilenmeden artmaya devam etmektedir. Özellikle işten 
ayrılan veya emekliliği gelmiş kalifiye personelinin, ülkemiz 
şartlarının çok çok üzerinde olan emeklilik giderlerini bile 

GALEN Teknoloji: 
Dönen Makinaların 
Testleri için, 
Türkiye’deki 
Tek Adres

GALEN Teknoloji, test odalarının mühendisliğini de gerçekleştiriyor.
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karşılamakta güçlük çeken, ekonomik zorluk içerisinde 
olan veya olacağını öngören birçok Avrupalı entegratör 
ve imalatçı firma, gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucu, 
ürünlerini, OEM seviyede, bizden tedarik etme yolunu 
seçmeye başlamışlardır.
Ülkemizin, güncel global endüstri atılımlarını 
yakalayabilmesi ve gelecek kurgusunda söz sahibi 
olabilmesi için, teknolojik ve mühendislik açısından 
gelmesi gerektiği seviyeyi görmekteyiz. Aşmamız gereken 
zorlukların bilincindeyiz. Bundan 80 yıl sonra yollarda 
görülecek araçların ne tür araçlar, güç paketlerinin ne tür 
yakıt kullanan güç paketleri olacağının konuşulduğu; güncel 
gelişmelerin analiz edildiği ve buna bağlı olarak geleceğin 
kurgulandığı toplantılarda, ülkemizin ve firmalarımızın 
yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple önemli 
projelerde, proje sahibinin ve global tedarikçilerin projeye 
yaklaşımlarını, sundukları ürünleri, gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri ve devam ettikleri Ar-Ge çalışmalarını, yakından 
takip etmekteyiz. Onlarla her platformda, aynı iletişim 
becerisine sahip olabilmek ve iş birliği olasılığımızı 
arttırabilmek için yapmamız gerekenleri belirleyerek, 
işletme modelimize uyarlamaktayız. Bu felsefe, bizi ve 
faaliyetlerimizi, güncel bilgi seviyesine yakın bir pozisyonda 
tutmakta ve pazarda oluşturduğumuz; teknik, ticari ve 
işletme becerisi güvenini güçlendirmektedir.
Diğer taraftan, sanayisi gelişmiş toplumlarda olup da 
ülkemizde henüz yerini bulmamış, konumuzla ilgili 
uygulamaları inceliyor, analiz ediyor ve güncel gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Bu analizler, bize, ulusal 
pazarımızda, yakın veya orta vadede oluşacak gelişmeleri 
öngörmede yardımcı oluyor. Bu analizler sayesinde, 
bir sonraki iş geliştirme faaliyetimizin ne olacağını 

belirleyebiliyoruz. Oluşturduğumuz alternatif modelleri, 
kamu ve üniversitelerdeki ilgilileri ile paylaşıyor ve böylece, 
iş birliği olasılıkları üretip proje paydaşları topluyoruz. Bu 
“paylaşımcı iş geliştirme” stratejisi ve faaliyet konumuza 
olan ilgi, merak ve becerimiz sayesinde, bugüne kadar, tüm 
iş geliştirme faaliyetlerimizde başarı elde etmiş durumdayız.
Test, test enstrümanları ve test mühendisliği konularında 
elde ettiğimiz; bilgi, birikim, tecrübe ve yeteneğimizi, birçok 
ulusal kritik projede, özveriyle gayret gösteren saygıdeğer 
ana yüklenici firma ve kamu kurumlarımız ile ticari olmayan 
şartlarla dahi olsa paylaşmaktan çekinmiyoruz. Aksine, 
ulusal kabiliyet ve uluslararası rekabet gücümüze katkı 
sağlayabilmekten dolayı, mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Birlikten doğan gücümüzün, zamanında güven sunduğumuz 
firmaları ve maalesef göbekten bağlı oldukları ülkeleri ne 
seviyede rahatsız ettiğini, son dönemlerde sergiledikleri, 
kritik projelerdeki “engelleyici” tutum ve tavırlarından 
görmekteyiz.
Bu sakıncalı “engelleyici” tutumun, kritik projelerimizi 
aksatmaması için, yerli ürün kullanmaya ve böylece, yerli 
malını finanse ederek güçlendirmeye; bu fırsatla yerli 
sistemlerin kalitesini ve teknolojisini arttırmaya destek 
veren tüm kurum ve kuruluşların projelerinde; test 
sistemleri ve anahtar teslimi test tesisi kurucu firması 
olarak görev almaya ve en ekonomik; ancak yüksek kaliteli 
çözümü sunmaya hazır ve hazırlıklı olduğumuzu, bu 
vesileyle bildirmek isteriz.

GALEN Teknoloji tarafından, MSB Revizyon İşletmesi’ne kurulmuş, 
ANKA- MC.D serisi Hidrolik Dinamometreli Motor Test Odası. ANKA Kontrol Ünitesi.

GALEN Teknoloji, Motor Yağ 
Sıcaklığı Özel Şartlandırıcı Ünitesi 
ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Saygılarımızla, 
Alptekin Erman
GALEN Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdür
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MESAN, geniş ürün ve hizmet yelpazesi (Tablo 1) ile 
Türk kullanıcılarının, kritik ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Firma:

n	 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına,
Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, 12.000’in üzerinde, mayın ve 
EYP tespit sistemini,

n	 Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından kullanılan, mayından koruyucu teçhizatları,

n	 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Birimleri ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Birimlerince 
kullanılan, 1.000’in üzerinde Mobil Hız Tespit Sistemi’ni,

n	 Çeşitli yerleşkelerde kullanılan, 100’ün üzerinde
Taşınabilir Hız Tespit Sistemi’ni ve

n	 AFAD, belediyeler ve valiliklerce kullanılan, 
Komuta Kontrol Araçları ve Komut Kontrol 
Merkezleri’ni teslim etti.

Bunlardan, mayın ve EYP tespit sistemleri ve teç-
hizatları; sınır güvenliği, saha güvenliği ve meskûn 
mahal operasyonları gibi, birçok hayati önem taşı-
yan uygulamada başarıyla kullanılıyor.
Trafik sistemleri ise yol güvenliğinin sağlanmasının yanı 
sıra trafik analizi, yeni yol güzergâhlarının belirlenmesi 
ve kaza analizleri gibi konularda da kullanılıyor.

Saha Güvenliği için Yüzde 100 Yerli 
ve Milli Ürünler
MESAN’ın, 27 yıllık saha tecrübesini yansıtan MEMED metal 
ve mayın dedektörü; kolay kullanımı, kompakt yapısı, aske-
ri standartlara uygunluğu ve farklı toprak yapılarında üstün 
tespit hassasiyeti sayesinde, operatöre, mayın tarama esna-
sında, yüksek güvenilirlik sunuyor.

Dedektörün kendisi kadar, operatörler tarafından doğru kul-
lanımı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle MESAN’ın, %100 
yerli ve milli olarak geliştirdiği dedektör eğitim sistemleri; 

MERGEN SOLO ve MERGEN TIM, dedektör ile tarama 
işleminin doğru yapılmasını bir refleks haline getirmek 
amacıyla, silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin ihti-

yaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Bu 
sistemler, dedektör kullanımındaki 4 ana parametrede (yük-
seklik, hız, bilek, yay) yapılan hataları, sesli ve görsel ola-
rak operatöre gösteriyor. MERGEN SOLO, bireysel eğitim;  
MERGEN TİM ise grup halinde dedektör kullanıcı eğitimle-
ri sağlıyor. Grup eğitimlerinde, tüm operatörlerin dedektör 
kullanım hataları, eş zamanlı olarak, eğitici komutan tab-

letine de aktarılıyor. Eğitim sonunda ise kursiyer ile ilgili 
detaylı bir rapor oluşturuluyor.

MESAN: Mayın Temizlemede 
Yerli ve Milli Çözümler

MESAN; mayın, el yapımı patlayıcı 
(EYP) ve bomba tespitine yönelik; 
sistem, sensör ve teçhizatlar için 

projelendirme, Ar-Ge, entegrasyon, 
üretim, pazarlama ve satış alanlarında 

hizmet veriyor. Kurulduğu 1991 
yılından beri, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Savunma Sanayii Başkanlığı gibi 
kamu kurum ve kuruluşlarına; 

kritik cihaz ve sistemler sağlayan 
MESAN, kabiliyetleri ve birikimleri ile 

katma değer yaratacağı 
yeni iş birliklerine de hazır.

MESAN’ın, 27 yıllık saha tecrübesini yansıtan MEMED 
metal ve mayın dedektörü; kolay kullanımı, kompakt 
yapısı, askeri standartlara uygunluğu ve farklı toprak 
yapılarında üstün tespit hassasiyeti sayesinde, operatöre, 
mayın tarama esnasında, yüksek güvenilirlik sunuyor.

Mayıncı şişi
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Mayın ve EYP taramalarında, personel korumasını en üst 
düzeye çıkartmak üzere; balistik kıyafet, mayıncı şişi, ma-
yıncı vizörü ve el koruyucuyu içeren kişisel koruyucu teç-
hizatlar da Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları çerçevesinde,  
MESAN tarafından yerlileştirilerek kullanıma sunuldu.

Gelişmiş Altyapı
MESAN, faaliyetlerini, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yer 
alan Ankara Teknopark içerisinde, yaklaşık 200 metrekaresi 
ESD kaplı, 550 metrekarelik tesisinde sürdürüyor. Firmanın 
sahip olduğu kabiliyetler, şöyle sıralanıyor:
n	 Donanım Tasarım Kabiliyetleri: SPICE programları ile

şematik tasarım ve devre analizi; Altium Designer 
yazılımı ile 2-16 katmanlı EMC testlerine uygun şematik 
ve PCB tasarım kabiliyeti; COMSOL Multiphysics 
yazılımı ile 3 boyutlu elektromanyetik modelleme ve 
elektromanyetik alan dağılımlarının sonlu elemanlar 
yöntemi ile analizi.

Tablo 1. MESAN’ın Ürün ve Hizmetleri
 SAHA GÜVENLIĞI
n
	

Mayın/EYP Sistemleri (Dedektörleri)
n EYP düzeneklerine yönelik Kablo Tespit Sistemleri
n Mayından Koruyucu Teçhizatlar
n Bomba Tespit Dedektörleri
n Bomba İmha Sistemleri
n Araca Monteli Mayın Tespit Sistemleri
n Mayın/EYP Tespit ve Müdahale için 
 Robotik Kol

 TRAFIK GÜVENLIĞI
n Yaka Kamerası 
n Araç İçi Görüntü Kayıt ve Aktarım
 Sistemleri
n El Tipi Hız Tespit Sistemleri
n Trafik Sensörleri ve Radarları
n Hız Tespit ve Bilgilendirme Sistemleri
n Trafik Denetleme Sistemleri
n Plaka Tanıma Sistemleri

 DEDEKTÖR EĞITIM SISTEMLERI
n MERGEN SOLO
n MERGEN TIM
n MERGEN PARKUR

 HIZMETLER
n PCB devre tasarımı
n Gömülü yazılım geliştirme
n Elektromanyetik analiz ve hesaplamalar
n Askeri standartlarda sıcak ve soğuk
 iklimlendirme testleri
n Yazılım geliştirme
n Satış ve pazarlama
n Satış sonrası hizmetler
n  Azami 200x300x210cm boyutlarında 
 sivil ve askeri ürünler için, yüksek, düşük 
 sıcaklık test hizmetleri 
 (çalışma, depolama, şok vb)

MESAN’ın mayından 
koruyucu teçhizatları, 
halen Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından 
kullanılıyor.

MESAN’ın, %100 yerli ve milli olarak geliştirdiği 
dedektör eğitim sistemleri; MERGEN SOLO (solda), 

MERGEN TIM (sağda), dedektörün tarama işleminin 
doğru yapılmasını kullanıcıda bir refleks haline 

getirmek amacıyla silahlı kuvvetlerin ve 
güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde tasarlandı.
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n	 Mekanik Tasarım
 Kabiliyetleri: Solidworks

Standart yazılımı ile  
2 ve 3 boyutlu mekanik 
tasarım; Solidworks 
Simulation yazılımı ile 
mekanik tasarımların 
statik ve dinamik 
analizlerinin yapılması; 
kalıp üretimine uygun 
tasarım; plastik 
enjeksiyon ile imalat; 
talaşlı imalat konularında 
tasarım ve üretim bilgisi.

n	 Yazılım Geliştirme
Kabiliyetleri: AVR, 
ARM ve FPGA tabanlı 
kamera, lazer, radar 
sensörleri ile gerçek 
zamanlı gömülü yazılım 
geliştirme; MATLAB ve 
OCTAVE yazılımları ile 
algoritma geliştirme ve 
sinyal işleme; Visual Studio yazılımı ile PC ve web tabanlı 
uygulama geliştirme (C, C++, C#); Android Studio yazılımı 
ile Android tabanlı mobil uygulama geliştirme.

n	 Makine, Teçhizat ve Yazılım Altyapısı: Yüksek
performanslı bilgisayarlar; Altium Designer; Solidworks 
Standart; Microsoft Visual Studio; Vivado; Atmel Studio; 
Keil; Octave; Android Studio.

Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları
MESAN, uzman ve güçlü Ar-Ge ekibi ile saha güvenliği ve 
trafik güvenliğinde, önemli projeler üzerinde çalışmaya de-
vam ediyor. Farklı platformlara entegre edilebilir mayın ve 
EYP tespit sistemleri ve sensörleri çalışmaları ile yeni nesil 
dedektör çalışmalarını sürdüren firma, trafik güvenliği ala-
nında da önemli çalışmalar yapıyor. Mobil hız tespit sistem-
leri ve radar trafik istatistik sistemleri geliştirilmesi çalış-
malarını ürünleştiren MESAN, bu alanda, yenilikçi ürünler 
üzerinde çalışmalara da devam ediyor.
MESAN, geliştirdiği askeri ürünlerin zorlu saha testleri çer-
çevesinde, yüksek ve düşük sıcaklıklarda çalışma ve depola-
ma testleri için, MIL-STD-810 uyumlu iklimlendirme odaları 
oluşturdu. Bu iklimlendirme odaları, talep edilmesi duru-
munda, sektörün diğer firmalarına da hizmet veriyor.
Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında MESAN:

n	 KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
kapsamında, “Mayın Tarama Faaliyetleri için 
Taktiksel İstatistik Kiti” projesini,

n	 TÜBİTAK 1507 Destek Programı kapsamında, 
“Grafik Ekranlı El Tipi Mayın Dedektörü Geliştirme” 
projesini ve “Trafik Denetim Sistemleri İçin 
Geliştirilebilir, Yüksek Çözünürlüklü, 
Hızlı Plaka Tanıma Modülünün Geliştirilmesi” 
projesini tamamladı.

Firmanın, TÜBİTAK 1501 Destek Programı kapsamında, 
“Operasyonel İkaz Sistemine Sahip El Tipi Metal Dedektörü 
Geliştirilmesi” ile TÜBİTAK 1507 Destek Programı kapsa-
mında, “Yeni Nesil Trafik İstatistik Toplama Sisteminin Ge-
liştirilmesi” projeleri ise devam ediyor. Farklı destekler ve 
özel çağrılar kapsamında, mayın ve EYP tespit sistemlerine 
yönelik 5 proje; trafik sistemleri alanında ise 2 proje başvuru 
aşamasında.
Markalaşma konusuna da önem veren MESAN; MEMED 
Metal Dedektörü, MERGEN SOLO, MERGEN TİM, MERGEN 
PARKUR ve MESAN PTS markalarının sahibi.
Tüm çözümlerini, kendi başına çalışan sistemler olarak 
ya da bir sisteme entegre olacak sensör seviyesinde su-
nabilen MESAN, SAHA EXPO’da, yeni iş birlikleri kurmayı 
hedefliyor. n	

MESAN, geliştirdiği askeri ürünlerin 
zorlu saha testleri çerçevesinde, 
yüksek ve düşük sıcaklıklarda 
çalışma ve depolama 
testleri için, MIL-STD-810 
uyumlu iklimlendirme 
odaları oluşturdu. 
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Küresel bir şirket olmayı hedefleyen EMSA Jeneratör; 
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını, müşteri beklenti ve is-
tekleri doğrultusunda, son teknoloji ile donatılan fabri-

kalarında, tecrübeli kadrosuyla gerçekleştiriyor.
EMSA Jeneratör, ürettiği ürünlerin %75’ini, 102 ülkeye ihraç 
ederek ülke ekonomisine ciddi ölçüde katkıda bulunuyor.

EMSA Şirketler Grubu’nun Tarihçesi
1977 yılında, EAS Elektro Motor olarak kurulan EMSA, ilk 
yerli alternatör üretimini, 1977 yılında, kendi imkânları ile 
gerçekleştirdi. 1993 yılında, EMSA Elektromotor Alternatör 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari unvanını aldı. EMSA Jeneratör, 
1995 yılında, Sancaktepe fabrikasının inşaatının tamamlan-
ması ile yeni fabrika binasında, modern teknoloji ile üretime 
devam etti. İlk ihracatını 1998 yılında gerçekleştiren firma, 
2005 yılında, EMSA Enerji Dış Tic. Ltd. şirketini kurdu. EMSA 
Jeneratör tarafından geliştirilen Cıvatalı Şase Faydalı Mode-
li, 2006 yılında, Türk Patent Enstitüsünce tescillendi. EMSA 
Jeneratör, 2007 yılında, Ar-Ge ve İş Geliştirme Süreçleri-

ni yeniden yapılandırdı ve TÜBİTAK ile 1501 Alternatör İyi-
leştirme Projesi’ni, başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 2010 
yılında, MEGA Enerji Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limi-
ted şirketini satın aldı ve satış sonrası hizmetleri, bu firma 
üzerinden gerçekleştirmeye başladı. TÜBİTAK ile jeneratör 
iyileştirilmesi konusundaki bir diğer 1501 projesini, 2012 yı-
lında başarılı ile tamamladı.
2014 yılında, Grubun 10 yıllık yol haritası oluşturuldu. Grup, 
2015 yılının Ocak ayında, Eskişehir’deki, 30.000 metrekare 
alanda kurulu fabrikasına taşındı ve burada, modern tek-
noloji ile gerçekleştirdiği üretimi, müşterilerinin beğenisine 
sunmaya başladı.
2015 yılı sonu itibarıyla ihracatta ilk 1.000 firma arasına giren 
EMSA Jeneratör; Eskişehir’de kurulu bulunan TÜLOMSAŞ 
ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Türkiye’nin ve iş paydaş-
larının beklentileri ve ürün çeşitlendirme çalışmaları kap-
samında, 2017 yılında SAHA İstanbul; 2018 yılında ise Raylı 
Sistemler Kümelenmesi Derneği’ne üye oldu. Ayrıca, Sinop 
Nükleer Enerji santrali tedarikçi listesine girdi.

EMSA Jeneratör,
1977’den Beri
Enerji Üretiyor
Türkiye ekonomisine, 1977’den buyana 
katkı sağlayan ve “Mutluluk Veren” bir 
şirket olma gayesiyle çalışan EMSA 
Jeneratör, “Bizce Mümkün” sloganıyla 
yoluna devam ediyor.

EMSA Jeneratör; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, DHMİ ve İstanbul İtfaiyesi gibi kuruluşlara, 
mobil ışık kuleleri teslim etti.

EMSA Jeneratör, Eskişehir’de bulunan fabrikasında; 
dizel jeneratör, özel tip alternatör, kaynak jeneratörü, 
mobil ışık kulesi, senkron kumanda ve transfer 
panoları ile muhtelif döner elektrik makinası üretimi 
gerçekleştiriyor.

EMSA Jeneratör CEO’su 
Nail ŞENCAN
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Üretim
EMSA Jeneratör, Eskişehir’de bulunan fabrikasında; dizel 
jeneratör, özel tip alternatör, kaynak jeneratörü, mobil ışık 
kulesi, senkron kumanda ve transfer panoları ile muhtelif dö-
ner elektrik makinası üretimini, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5 
TS ISO 8528-8 standartlarında uygun olarak gerçekleştiriyor. 
Üretim çıktılarını ise modern laboratuvarında test ediyor.
Grup tarafından, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 
10002:2006 ve OHSAS 18001:2007 yönetim sistemleri serti-
fikaları, Kiwa akrediteli olarak alınmıştır.
EMSA Jeneratör, Eskişehir’deki fabrikasında, standart jene-
ratör üretimi dışında, mobil ışık kulelerinin üretimini, yurt içi 
ve dışı müşterilerinin beklentilerine uygun olarak gerçekleş-
tiriyor. Bu kulelerin, yurt içinde; Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğı, DHMİ ve İstanbul İtfaiyesi gibi kuruluşlara teslimi gerçek-
leştirildi. Firma, savunma sanayisine yönelik olarak ise tren 
içi montajlı jeneratör ile araç altı montajlı jeneratör üretimini 
başarı ile gerçekleştiriyor.

EMSA’nın Hedefleri
EMSA Jeneratör’ün hedefleri:
n	 Standart üretimin yanında, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
 özel jeneratör ve döner elektrik makinasının üretimini,
 Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerli ve milli olarak
 gerçekleştirmek ve dünya ya pazarlamak,
n	 Uluslararası gelişmeleri ve ihaleleri yakından 
 takip etmek ve ihracatı arttırarak, paydaşlarının 
 beklenti ve ihtiyaçlarını, uluslararası kalite kriterlerine
 uygun şekilde karşılamak,
n	 Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
 şeklinde sıralanıyor.
Bu hedeflere ulaşabilmek için yapılacak çalışmalar ise şöyle 
sıralanıyor:
n	 Ulusal ve uluslararası savunma sanayisi şirketleri ile
 temasa geçmek; beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak,
n	 Müşteri beklentilerini doğrultusunda, ürünlerini sürekli
 olarak geliştirmek; müşteri memnuniyetini 
 ömür döngüsü boyunca sağlamak,
n	 Fayda ve teknolojik fark odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde
 bulunmak,
n	 Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği
 içerisinde ürünler geliştirerek beğenilerine sunmak,
n	 Yurt içindeki farklı noktalarda şubeleşerek satış ve 
 servis ağını genişletmek; paylaş memnuniyetini
 sağlamak,
n	 İhracat için daha fazla ülkede satış noktaları oluşturmak
 ve yeni ülke satışlarını ihracat portföyüne katarak
 Türkiye’ye daha fazla döviz getirmek. u

EMSA Jeneratör, Eskişehir’deki, 30.000 metrekare 
alanda kurulu fabrikasında faaliyet gösteriyor.
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Savunma-Havacılık sanayisinde ve teknoloji odaklı sek-
törlerde faaliyet gösteren şirketlerde, diğer şirketlere 
göre, daha entegre bir yönetim şekli tercih edilmekte-

dir. Bunun sebebi; şirketlerin faaliyetlerini başarı ile gerçek-
leştirebilmesi için, çok sayıda farklı alt yönetim disiplinlerine 
ihtiyaç duyulmasıdır.
Savunma-Havacılık Sanayisinde veya teknoloji odaklı bir 
sektörde faaliyet gösteren, ortalamanın üzerinde başarılı bir 
Ar-Ge ve üretim şirketini örnek alalım:
n	 Şirketin faaliyetleri, proje odaklıdır. Proje Yönetimi’ne
 ihtiyaç duyulur.
n	 Şirket, Ar-Ge yapmakta, teknoloji geliştirmektedir. 
 Ar-Ge Yönetimi ve Teknoloji Yönetimi prensipleri, 
 şirkette uygulanmalıdır.
n	 Her şirkette olması gereken ve üst yönetimi ilgilendiren
 Strateji Yönetimi, bu tip şirketlerde daha da önemlidir.
n	 Şirket, Ar-Ge yapmakta ve yeni ürünler piyasaya
 sunmaktadır veya bir proje ile yeni bir ürün ortaya
 çıkarılmaktadır. Ar-Ge Yönetimi ve Ürün Yönetimi 
 önem kazanmaktadır.
n	 Teknolojinin ürüne uyarlanması, teknoloji ile ürünün
 birlikteliğinin sağlanması önemlidir. 
 Sistem Mühendisliği’ne ihtiyaç duyulur.
n	 Hem projenin hem de ürünün yönetimi elzemdir. 
 Entegre Ürün ve Proje Yönetimi, gereklilik haline gelir.
n	 Şirketin ana stratejisine göre, projeler seçilmeli
 ve yönetilmelidir. Strateji Odaklı Proje Yönetimi
 uygulanmalıdır.
n	 Şirketin ana stratejisine göre, teknolojiye 
 yatırım yapılmalı; yeni teknolojiler geliştirilmelidir.
 Strateji Odaklı Teknoloji Yönetimi uygulanmalıdır.
n	 Şirketin ana stratejisine göre, geliştirilecek ve 
 üretilecek ürünler seçilmeli ve yönetilmelidir. 
 Strateji Odaklı Ürün Yönetimi uygulanmalıdır.
n	 Teknoloji ve ürün geliştirmek, bilgi gerektirir. 
 Bilgi (Knowledge and Info) Yönetimi önem kazanır.
Örnekten de anlaşılabileceği üzere; yazı konusu olarak ele 
aldığımız sektörlerde, şirketler, çok sayıda alt yönetim disip-
linine ihtiyaç duyarlar. Bu alt yönetim disiplinlerinin, üstte 
bir noktada toplanması ve entegre bir şekilde yönetimi gere-
kir. Tüm bu alt yönetim disiplinlerinin toplanacağı üst yöne-
tim noktası, Entegre (Proje) Yönetim(i)’dir. “Proje” kelimesi, 
vurgu yapılmak için, özellikle parantez içine alınmıştır.
Savunma-Havacılık sanayisinde ve teknoloji odaklı sektör-
lerde faaliyetler, iş ve işlemler, “Proje Bazlı” yürümektedir. 
Matris veya proje bazlı organizasyon yapıları ile (entegre) 
proje yönetimi süreçleri ve altyapıları, şirketlerin omurgasını 

oluşturmaktadır. Faaliyetlerin planlaması ve maliyetlendiril-
mesi, organizasyon kurulumu, iş ve işlemlerin yönetimi; kı-
sacası tüm süreçler ve nihai ürünlerin ortaya çıkışı, yukarıda 
belirttiğimiz gibi, proje bazlıdır. Dolayısıyla esasen Entegre 
Yönetim, Entegre Proje Yönetimi’ni de kapsamaktadır.
Kapsam, satın alma, insan kaynağı, zaman, bütçe ve maliyet, 
kalite-teknik, hissedarlar, risk ve iletişim faaliyetlerinin, PMI 
tabanlı klasik proje yönetimi yaklaşımı ile planlanması, taki-
bi, güncellenmesi ve yönetimi beklenmektedir. Bahsi geçen 
fonksiyonel alanların (functional areas /  yönetim alanları), 
Proje Yönetimi ile zaten yönetiliyor olması esastır.
EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi (Sa-
vunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm Merkezi) olarak; ko-
nunun önemine binaen, kurulduğumuzdan bu yana, tekno-
loji şirketlerine 2 gün süreli; savunma ve havacılık sanayisi 
şirketlerine ise 3 gün süreli Entegre Proje Yönetimi konulu 
eğitim programları düzenlemekteyiz. Bugüne kadar, gerek 
teknoloji şirketlerinden gerekse savunma ve havacılık sana-
yisi şirketlerinden, çok sayıda katılımcımız oldu.
Entegre Proje Yönetimi konulu eğitimlerimizi ve seminer-
lerimizi; Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’de gerçekleş-
tirdik. Halen Entegre Proje Yönetimi eğitimimiz, genel ka-
tılıma açık olarak, Ankara’da, yıl içinde, çeşitli periyotlarda 
düzenlenmektedir. Bu eğitimimizi, talep gelmesi durumun-
da, teknoloji şirketlerimize ve savunma ve havacılık sanayisi 
şirketlerimize, “Kurumsal Eğitim” olarak da düzenleyebil-
mekteyiz.
Danışmanlık talep eden müşterilerimize; Entegre Proje 
Yönetim Planı, Entegre Proje Yönetim Ofisi, Entegre Proje 
Yönetim Süreçleri ve Yaklaşımı, Proje Yönetimi ve ilişkili alt 
yönetimler konularında danışmanlık hizmeti de sunabiliriz.
Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin farklı bir açıdan görülebilmesi 
için, şekilsel gösterimi, Şekil 1’de yer alıyor.

Savunma-Havacılık Sanayisi 
ve Teknoloji Odaklı Şirketlerde 
Entegre (Proje) Yönetim(i)
M. SERDAR DURGUN
Kurucu Ortak, EYDEM (www.eydem.com)
Mentor, Savunma Sanayi ve 
Ar-Ge/Teknoloji Projeleri ve Sözleşmeleri
ms.durgun@eydem.com veya ms.durgun@imcen.com

EYDEM, Entegre (Proje) Yönetim(i) konusunda, teknoloji ve savunma 
şirketlerine tecrübe paylaşımlı özel eğitimler düzenliyor.
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Entegre (Proje) Yönetim(i); proje dahilinde 
nihai olarak ortaya çıkacak ürünün,
şirket stratejisine uygun doğru ürün olarak; 
doğru proje yönetimi yardımıyla; doğru teknoloji ve 
teknik kullanılarak; doğru prosesler 
ve süreçler ile; zaman, maliyet, kalite ve 
teknik isterler optimizasyonunda ve projenin 
kapsamı dahilinde geliştirilmesini ve 
üretilmesini garanti eder.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin, şirket genelinde başarı ile 
uygulanabilmesi için; Şekil 1’de yer alan ve aşağıda listele-
nen yönetim disiplinlerinin; şirketin üst yönetim, yönetim ve 
yönetici ekipleri tarafından, biliniyor ve uygulanıyor olması 
önemlidir:
1. Strateji Yönetimi
2. Proje Yönetimi
3. Teknoloji Yönetimi
4. Ürün Yönetimi
5. Entegre Ürün ve Proje Yönetimi (IPPM)
6. Strateji Odaklı Proje Yönetimi Döngüsü
7. Strateji Odaklı Teknoloji Yönetimi 
 Döngüsü
8. Strateji Odaklı Ürün Yönetimi Döngüsü
9. Sistem Mühendisliği
10. Bilgi (Knowledge and Info) Yönetimi

Entegre (Proje) Yönetim(i); şirket yönetiminde 
ve proje yönetiminde başarının yakalanması ve 
mevcut başarının sürdürülebilmesi için 
elzemdir ve önemlidir. 
Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin sağlıklı bir 
şekilde işlerliği için, şirket, tabii ki yönetim 

bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, 
kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP), 
planlama ve  takip sistemleri gibi yazılımlardan da 
yeri geldiğinde istifade etmelidir.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’ni uygulayan veya uygulamak 
isteyen, savunma ve havacılık sanayisinde ve teknoloji 
odaklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin, ihti-
yaç duydukları hizmetleri, entegre bir yapıda alabilmeleri, 
başarılarını sürdürmeleri ve yeni başarıları için önemlidir. 
Biz, EYDEM olarak, bu hizmetleri sunma misyonuna sa-
hibiz.
Müşterilerimizin; her türlü eğitim, proje, danışmanlık ve 
program (eğitim ve danışmanlık) ihtiyaçlarını, tek bir çatı al-
tında;
n	 16’dan fazla sektörel danışman/eğitimci ile,
n	 30’u aşkın sektörel eğitim sunan,
n	 90’dan fazla savunma ve havacılık sanayi 
 şirket referansına ve 150’yi aşkın toplam şirket 
 referansına sahip,
n	 Toplam 510 yılı aşkın sektörel iş tecrübesi olan ve 
 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren, sektörün;
 “Savunma-Havacılık Akademisi ve Kurumsal Çözüm 
 Merkezi” olarak konumlandırdığımız EYDEM’den 
 temin edebilmelerini amaçlıyoruz.
Bilgi ve tecrübe birikimimiz dahilindeki konulardan sade-
ce biri olan, Entegre (Proje) Yönetim(i) konusunda, savun-
ma-havacılık sanayimizi, kısa makalemizle bilgilendir-
me şansını bize verdiği için, EYDEM Savunma-Havacılık  
Akademisi ve Çözüm Merkezi adına; tarafsızlık ilkesi  
ile bu önemli sektörün nabzını tutan MSI Dergisi  
yönetimine ve tüm MSI Dergisi ekibine, teşekkürlerimizi 
sunarım. u

Şekil 1. Entegre (Proje) Yönetim(i) Şeması
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Gökser Makina’nın ana faaliyet alanlarından biri de yer 
destek sistemleri. Firma, kendi markası olan “Ther-
macool” ile yer destek sistemlerinin Ar-Ge projelerini 

yürütüyor; bu sistemleri tasarlıyor ve üretiyor.
Thermacool markalı ürünler arasında, havaalanı yer destek 
sistemleri de bulunuyor. Bu ürünler, -35 ila +55 santigrat 
derece arasındaki çalışma sıcaklığında, soğutma ve ısıtma 
fonksiyonlarına sahip. Thermacool etiketli cihazlar, özellik-
le sivil hava araçlarının; mobil ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma (Air Condition Unit / ACU) sistemi ve İklimlendirilmiş 

Hava (Pre-Conditioned Air / PCA) Sistemi ihtiyaçları için ge-
liştirildi.
Gökser Makina, bu sistemlerin tasarım ve imalat aşama-
larının tamamını kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Firma 
tarafından yerlileştirilen bu sistemler, müşteri isterlerine 
göre tasarlanabiliyor. Askeri alanda da kullanılan ürünlerin, 
NATO stok numaraları da mevcut.

Gökser Makina’dan, 
Yer Destek Sistemleri için 
Yerli ve Milli Çözümler
Gökser Makina, 30 yıldır, savunma ve havacılık sektörüne; ürünleri, projeleri 
ve Ar-Ge çalışmaları ile hizmet veriyor. Firma, kurulduğu ilk günden bu 
yana, sektöre, hem özgün ürünler kazandırıyor hem de sektörün ihtiyacı 
doğrultusunda, istenilen parça ve bileşenleri tasarlıyor ve üretiyor. 
Bu kapsamda, özel prototipler ve sistemler de müşteri istekleri doğrultusunda 
tasarlanıyor, mühendislik hesaplamaları yapılıyor ve imal ediliyor.

Gökser Makina, iklimlendirilmiş 
hava (PCA) sistemi çözümleri ile 

müşterilerine, önemli 
avantajlar sunuyor.
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PCA ile Hepsi Bir Arada Çözüm
PCA ekipmanları, havaalanlarındaki yer destek sistemleri 
arasında, en çok kullanılan cihazlar arasında yer alıyor. Gök-
ser Makina’nın, bu alandaki 30 yıllık tecrübesiyle geliştirdi-
ği PCA ekipmanları; maliyet-etkin, verimli, pratik ve uzun 
ömürlü olma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Çalışma süresin-
ce, herhangi bir performans düşüşü olmadan, tam kapasite 
ile hizmet veren bu ekipmanlar, uzun yıllara dayanan Gökser 
Makina güvencesi altında kullanıcıya sunuluyor.

Yer destek ekipman-
larındaki yeni konsept, 
“hepsi bir arada”dır. 
PCA ekipmanları, yer 
güç ünitesi ve uçak ça-
lıştırma ünitesi eklen-
mesi ile bu konsepte 
uygun olarak kullanıla-

biliyorlar. “Hepsi bir arada” konseptiyle; ısıtma-soğutma-yer 
güç üniteleri ve uçak çalıştırma üniteleri, tek bir cihazda bir-
leştirilebiliyor. Bu yaklaşımın avantajları, şöyle sıralanıyor:
n	 Yer destek ekipmanı ve yedek parça envanterinin 
 sadeleşmesi; bunların kolay bir şekilde yönetilmesi 
 sayesinde de operasyonun basitleştirilmesi.
n	 Başlangıç yatırım maliyetinin düşürülmesi.
n	 İşletim, bakım ve tamir maliyetlerinin; 
 hem materyal hem personel açısından 
 düşürülmesi.
n	 Yer servis zamanının azalması ve 
 hava aracı açısından yerde geçen 
 zamanın asgariye indirilmesi. 

n	 Havaalanlarının lisans, park ve diğer ücretlerinin düşmesi.
n	 Daha az çekici kamyon ve daha az sürücü personel 
 gerektirmesi.
n	 Çekici bekleme süresinin azalması.
n	 Yer servis çalışma gücü için esneklik.
Gökser Makina da PCA çözümleri ile müşterilerine, tüm bu 
avantajları bir arada sunuyor.

ECS de Kapsamda
Gökser Makina’nın bir diğer ürün grubu ise uçak Çevre-
sel Kontrol Sistemleri (ECS). Uçaklarda bulunan ECS, her 
türlü uçuş şartları altında, insan fizyolojisinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve belli konfor değerlerini oluşturacak şekil-
de tasarlanıyor. Gökser Makina, bu sistemlerin, müşteri is-
terlerine göre; tasarım, mühendislik hesapları ve imalatını 

yapıyor. ECS sistemlerinde kullanılan hava ka-
nalları da yine Gökser Makina’nın bir markası 
olan Techniflex adı altında üretiliyor. Bu hava 
kanalları, Gökser Makina tarafından yerlileşti-
rildi ve firma, bu alanda, Türkiye’deki tek ima-
latçı konumunda. u
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BİTES, son dönemde, AR teknolojisinin, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinde 
kullanılması için, yoğun çalışmalar 
yürütüyor. AR teknolojisinin, savunma 
ve havacılık sanayisi uygulamalarında 
neler getireceği ve BİTES’in bu alandaki 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Son zamanlarda, dünyanın farklı nok-
talarındaki pek çok şirketin, yoğun bir 
şekilde üzerinde çalıştığı AR, geleceğin 
teknolojilerinden birisi olarak görülü-
yor. Biz de kendi öz kaynaklarımızla 
yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetleri sonu-

cunda, AR teknolojisi kullanılan bazı 
sistemler geliştirdik ve geliştirmeye de 
devam ediyoruz. Bu teknolojinin, savun-
ma sanayisindeki önemine değinmeden 
önce, kısaca AR teknolojisinin ne oldu-
ğundan bahsetmek istiyorum. AR için, 
gözle görebildiğimiz gerçek hayattaki 
fiziksel ortamın üzerine, bilgisayar or-
tamında hazırlanan sanal verilerin bin-
dirilmesi ve bu verilerin gerçek görüntü 
ile etkileşim halinde olmasıdır diyebili-
riz. Son zamanlarda, halk arasında da 
çok popüler olan sanal gerçeklik ürün-

lerinde, kullanıcı, tamamen sanal dün-
yayı deneyimlerken, AR’de ise gerçek 
dünya ile sanal verilerin etkileşimini 
deneyimleme fırsatı buluyor. Özellikle 
bakım personelinin eğitimi ve hızlı ve 
hatasız bakım faaliyetlerinin icrası için 
kullanılması mümkün olan bu teknoloji, 
muharebe sahasında ise askeri perso-
nelin durumsal farkındalığını arttırmak 
için kullanılabilme potansiyeline sahip.
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda,  
AR teknolojisini kullanarak savunma 
ve havacılık sanayisi için birçok fark-

BİTES, Arttırılmış Gerçeklik 
Teknolojilerini, Savunma 
ve Havacılık Sektörüne Getiriyor

Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin 

yenilikçi şirketi 
BİTES, arttırılmış 

gerçeklik (augmented 
reality / AR) teknolojileri 

ile Türk savunma ve 
havacılık sektörüne 

yeni bir soluk getiriyor. 
Firmanın bu alandaki 
çalışmalarını, BİTES 

Programlardan 
Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Ebru 
Coşkun’dan dinledik.
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lı çözüm geliştirdik. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterindeki TUZLA sı-
nıfı karakol botlarının makine dairele-
rinde, arttırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanılarak bakım icra edilmesi üze-
rine çalışıyoruz. Bakım personeli, bir 
arttırılmış gerçeklik gözlüğünü veya 
tablet bilgisayarını, bakım yapmak is-
tediği parçaya yönelttiği anda, parça 
üzerinde yapması gereken işlemleri, 
en ince ayrıntısına kadar gerçek gö-
rüntü üzerinde görebiliyor. Bu özellik 
sayesinde, bakım personelinin, eski-
den olduğu gibi, parçayla alakalı uzun 
dokümanları okuması gerekmiyor 
ve böylece, bakım faaliyetinin süresi 
kısalmış oluyor. Bunun yanı sıra ba-
kım onarım faaliyetleri sırasında hata 
yapılma oranı da azaltılmış oluyor.  
TUZLA sınıfı, kuvvet envanterindeki, en 
fazla platformun bulunduğu sınıf oldu-
ğu için, bu teknolojinin kazanımları da 
kayda değer miktarda olacak.
Bir diğer projemiz olan TEPEGÖZ ise 
askeri kara platformları üzerine yer-
leştirilen ve kablo vasıtasıyla uçuş ger-
çekleştiren bir drone sistemi. Projede, 
drone’dan gelen görüntünün, AR tek-
nolojileri ile yansıtılması kısmını, BİTES 
gerçekleştiriyor. TEPEGÖZ sistemi, Ma-
yıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Efes-
2018 tatbikatında da başarıyla kullanıldı.
Son olarak da Zırh Ötesi Görüş isimli 
projemizi sayabiliriz. Bu proje ile zırhlı 
muharebe aracı mürettebatının durum-
sal farkındalığının, araç içerisinde kul-
lanılan AR gözlüğü vasıtasıyla arttırıl-
masını sağlıyoruz.

Efes-2018 tatbikatında da kullanılan 
TEPEGÖZ sistemi hakkında biraz daha 
detaylı bilgi verebilir misiniz?

TEPEGÖZ’ü; zırhlı muharebe araçla-
rı, zırhlı personel taşıyıcılar, toplumsal 
olaylara müdahale araçları ve ana mu-
harebe tankları gibi, güvenlik güçleri 
tarafından kullanılan araçlara enteg-
re edilebilen bir döner kanatlı insansız 
hava aracı (İHA) sistemi olarak, proje 
paydaşlarımız ile birlikte tasarladık. 
Üzerinde bulundurduğu gündüz kame-
rası ve termal kamera vasıtasıyla ge-
ce-gündüz, toz ve sis engeline takılmak-
sızın kullanıcıya görüntü sağlayabiliyor.
Zırhlı araç üzerinde yer alacak bir yer 
istasyonundan havalanan İHA, kablolu 
olarak uçuş gerçekleştiriyor. İHA ile yer 
istasyonu arasında haberleşme linkinin 
ve enerji alışverişinin gerçekleşmesini 
sağlayan bu kablo sayesinde, İHA, elekt-
ronik karıştırmalardan da etkilenmiyor. 
Bunun yanı sıra kablo bağlantısı ile uçuş 
gerçekleştirmesinden ötürü, enerji sağ-
landığı sürece, istenildiği kadar havada 
kalabiliyor. Ayrıca, görevli personel, 
araç içerisinden çıkmadan İHA’yı kont-
rol edebiliyor; bir AR gözlüğü takarak 
baş hareketleriyle İHA’nın kamerasını 
hareket ettirebiliyor.
Sistemde kullanılan döner kanatlı İHA, 
100 metre irtifaya kadar çıkabiliyor, ya-
tayda ve dikeyde de benzer mesafelerde 
hareket edebiliyor. Görüntü işleme algo-
ritmaları sayesinde, hareketli unsurların 
etiketlenmesi ve operatöre görsel destek 
sağlanması görevlerini yerine getirebilen 
sistem, yine bu algoritmalar sayesinde, 
görüntü üzerindeki herhangi bir unsura 
kilitlenip otonom takip edebilme yetene-
ğini de bünyesinde bulunduruyor.

Zırh Ötesi Görüş, IDEF 2015’ten aşina 
olduğumuz bir projeniz. Kısaca bu 
projenizle ilgili de bilgi verir misiniz?

Zırh Ötesi Görüş sistemi, FNSS’nin, 
KAPLAN 20 Yeni Nesil Zırhlı Muhare-
be Aracı (YN-ZMA) için geliştirdiğimiz 
ve araç personelinin, muharebe saha-
sındaki farkındalığını arttırmayı amaç-
ladığımız, bir diğer önemli projemiz. 
Sistem sayesinde, aracın 4 köşesine 
yerleştirilen kamera sistemleri vası-
tasıyla aracın çevresinin, 360 derece 
görüntülenmesi sağlanıyor. Araç içeri-
sindeki AR gözlüğü takan mürettebat, 
hem araç içerisindeki gerçek görüntü-
yü hem de aracın üzerindeki kamera-
lar ve diğer elektro-optik sistemlerden 
aktarılan görüntüyü görebiliyor. Kafa-
sını çevirdiği yönde, aracın iç kısmı ye-
rine, adeta aracın dışındaymışçasına 
dışarıyı görebilen mürettebat, bu sa-
yede, araca çevresinde ne olup bittiğini 
izleyebiliyor ve yaklaşması muhtemel 
tüm unsurları da görsel olarak tespit 
edebiliyor.

Eklemek istediğiniz başka bir konu 
var mı?
BİTES olarak; güvenlik güçlerinin ihti-
yaçlarını, tamamen yeni nesil teknolo-
jiler ile karşılamak, sektörde bir katma 
değer oluşturmak ve yüksek teknolojide 
dünya liginde yarışan bir şirket olabil-
mek için, durmaksızın çalışıyoruz. Tüm 
çalışanlarımızın ve sektör kurumlarının 
özverili çalışmalarının sonucu olarak da 
bu hedeflerimizi başaracağımıza inanı-
yorum. Teşekkür ederim.

BİTES Programlardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ebru 
Coşkun’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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T129 ATAK helikop-
terinin satışını konu 
alan sözleşme, Türk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pakistanlı yetkililer, T129 
ATAK’ın vurucu gücünü  

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

TUSAŞ-Pakistan 
İş Birliğinde 
Son Halka
Bu proje, TUSAŞ’ın, Pakis-
tan ile iş birliğinin ilk örneği 
olmayacak. Pakistan Hava 
Kuvvetlerinin F-16 uçak-
larının aviyonik ve yapısal 
modernizasyonu, 2009 yılın-
da imzalanan sözleşme ile  
TUSAŞ tesislerinde gerçek-
leştirildi. Pakistan Hava Kuv-
vetleri personelinin de görev 
aldığı ve toplam 41 uçağı 
kapsayan modernizasyon ça-
lışmasında, son 4 uçak, 2014 
yılında teslim edildi.
İş birliğinin bir diğer ayağı 
kapsamında, PAC Kamra, 
ANKA insansız hava aracı 
için parça üretimi gerçek-
leştirdi. İlk parçanın tesli-
matı, IDEF 2013 sırasında 
düzenlenen törenle yapıldı.
T129 ATAK satışı ile bu iş 
birliği, T129 ATAK üzerinde 
sistemleri ve parçaları olan 
diğer Türk firmalarını da 
kapsayacak şekilde genişle-
yerek, önümüzdeki yıllarda 
da devam edecek. u
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MİLGEM sınıfı korvet-
ler; TCG HEYBELİADA 
(F-511)’nın 27 Eylül  

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

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

Tersanesi’nde inşa 
edilerek Pakistan’a 
teslim edilecek.

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

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

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

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

MİLGEM, Öncü Rolünü 
Pakistan’da da Sürdürecek

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

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

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

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

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

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

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

© Pakistan Deniz Kuvvetleri

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

üzere, diğer Türk 
firmalarının da 
önemli iş payları 
bulunuyor.

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

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

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

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

yapılıyor. Fotoğrafta, TARIQ sınıfı PNS SHAH JAHAN (F-185), AMMAN 2017 tatbikatında görülüyor.
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Endonezya Ordusunun 
Zorlu Kalifikasyon Testlerini 
Başarıyla Geçen KAPLAN MT, 
Seri Üretime Hazır

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.

86 - Eylül 2018

KAPLAN MT, 
kalifikasyon 
testlerinde, farklı 
coğrafi koşullarda 
da üstün performans 
sergileyeceğini 
ortaya koydu.
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Kalifikasyon testleri, Dayanıklılık Testleri ve Atış Testleri 
olmak üzere, iki grupta gerçekleştirildi. KAPLAN MT’yi, 
Endonezya’nın zorlu koşullarında sınayan Dayanıklılık 

Testleri, 6-16 Ağustos tarihlerinde, Java Adası’nda yapıldı. 
Testlerde, adanın Batı bölümünde, farklı arazi ve iklim ko-
şullarını kapsayan, yaklaşık 2.000 km’lik bir rota kullanıldı. 
Bandung’da başlayan rota; Cipali, Tegal, Semarang, Saran-
gan, Jogjakarta, Kebumen, Subang, Parompong’un ardın-
dan, yine Bandung’da sona erdi.
Atış Testleri ise 25-27 Ağustos tarihlerinde, Bandung’da ger-
çekleştirildi. KAPLAN MT, hareket halindeyken, yine hare-
ketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini gösterdi.
Kalifikasyon testlerinde, Endonezya Savunma Bakanlığı ve 
Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri hazır bu-
lundu. FNSS personeli de testlerde, PT Pindad personeline 
destek verdi.
KAPLAN MT, kalifikasyon testleri öncesinde, Temmuz ayın-
da, tam ölçekli mayın prototipi ile mayın testlerini başarıyla 
tamamlamıştı. Kalifikasyon testlerinin de başarıyla tamam-
lanması ile KAPLAN MT, seri üretime hazır hale geldi.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, KAPLAN MT’nin, 
kalifikasyon testleri ile kendini ispat ettiğini vurguladı:  
“KAPLAN MT, günümüzün asimetrik harp şartlarında, çok 
etkili olacak bir çözüm. Kolay ve hızlı konuşlanma, yüksek 
hareket kabiliyeti, düşük görünürlük, yüksek ateş gücü ve 
maliyet etkinlik gereksinimlerinin hepsini karşılamakla 
kalmıyor; aracın sahip olduğu düşük ağırlık ve hacim özel-
likleriyle çelişeceği düşünülen balistik ve mayın koruma-
sı konusunda da yüksek performansından ödün vermiyor. 
KAPLAN MT, sınıfının, en üstün balistik ve mayın korumasına 
sahip. Kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanması ile  
KAPLAN MT’nin tüm bu özelliklerini sahada göstermiş olma-

sının mutluluğunu yaşıyoruz. KAPLAN MT’nin, muharebe sa-
hasına önemli yenilikler getireceğini, önümüzdeki dönemde, 
hep birlikte göreceğiz. FNSS olarak, ortağımız PT Pindad ile 
birlikte, dost ve müttefik ülke Endonezya’nın bu kritik ihtiya-
cını, en üstün çözümle karşılamak, bizlere gurur veriyor.” u

 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

Testler, KAPLAN MT’nin, 
meskûn mahallerdeki 

performansını da 
gözler önüne serdi.

T
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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.
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede, 31 Temmuz tarihli ve 30495 sayılı 

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

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

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

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

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

n	 TOBB adına, İKV Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

n	 2004-2009 yılları arasında, Adalet ve Kalkınma
Partisi’nden, İstanbul Büyükçekmece 10’uncu Dönem 
İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Büyükdede, 
 2007-2009 yılları arasında, Adalet ve Kalkınma Partisi 
İstanbul 
İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu.

n	 2006 yılında başlayan; TESKOOP Teknoloji ve  
 Sanayi Kooperatifi ile MÜSİAD üyesi işletmelerin 
 mikro ölçekten orta ve üstü büyüklükte işletmeler
 dönmelerini sağlayacak sanayi bölgesi projesinin
 başkanlığını yürüttü.
n	 Halen Gebze Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
n	 Teknopark İstanbul’da kurulan SAHA İstanbul Savunma

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

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

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Atandı
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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
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Meteksan Savunma’nın 
Retinar PTR çevre 

gözetleme radarı, 
bir Avrupa ülkesinin 
başkentinde yer alan 
havalimanının, çevre 
güvenlik sistemi olarak 
seçildi. Firma, gelişmeyi,  
12 Temmuz’da duyurdu.
Havalimanında bulunan 
teleskopik mastlar üzerine 
entegre edilecek olan 
Retinar PTR, havalimanı 
çevresinde tehdit unsuru 
oluşturabilecek; insan, 
hayvan ve araçların tespit 
edilmesi maksadıyla 
kullanılacak. Tüm ürün 
teslimatları ve entegrasyon 
çalışmalarının, 2018 yılı 

içerisinde tamamlanması 
ve sistemlerin, yıl sonundan 
önce faal hale geçmesi 
planlanıyor.
Sınır ve kritik tesislerin 
güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak geliştirilen 
Retinar PTR, mikro doppler 
analizi yaparak, tespit 
edilen hedefleri; araç, 
insan veya hayvan olarak 
sınıflandırabiliyor. Sistem, 
yürüyüş halindeki insanları 
4 km; küçük araçları  
8 km ve büyük araçları da 
10 km mesafeden tespit 
edebiliyor.
Retinar PTR, 2014 yılında, 
Retinar ürün ailesinin  
ilk üyesi olarak lanse edildi. 

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

Meteksan Savunma, Retinar PTR Radarı ile 
İkinci İhracat Başarısını Yakaladı
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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

Envanterdeki BAYRAKTAR TB2 Sayısı 
Artmaya Devam Ediyor
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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 
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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

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

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

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

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

Samsun Yurt Savunma’nın TP9SF METE-S Tabancası, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envanterine Girdi
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BAYRAKTAR TB2’lerin Vurucu Gücüne, BOZOK da Ekleniyor

Baykar Makina, 
27 Temmuz’da, 

BAYRAKTAR TB2 silahlı 
insansız hava aracı 
(SİHA)’nın, BOZOK 
mühimmatı ile başarılı bir 

test atışı gerçekleştirdiğini 
duyurdu. Bir süredir, MAM-L 
mühimmatı ile terörle 
mücadele harekâtlarında 
başarılı şekilde görev  
yapan BAYRAKTAR TB2’ler, 

ilk parti teslimatları 
Haziran ayında tamamlanan 
MAM-C mühimmatlarını 
da kullanmaya başladı. 
BOZOK’la ilgili tüm  
testlerin tamamlanarak 

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

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

Denetleme	Kurulu	Üyeleri

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

Disiplin	Kurulu	Üyeleri

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

SASAD’ın Yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Öner 

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

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

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

birlikte, SASAD’ın yönetim 
kurulunda oluşan boşluğun 
giderilmesi maksadıyla 
gerçekleştirildi.
SASAD’ın; yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve disiplin 
kurulundaki diğer isimler ise 
tablolardaki gibi belirlendi. u

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

SASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Öner Tekin SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Keleş
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ASELSAN, Türkiye’nin radar sistemleri ihtiyaçlarına 
yönelik olarak yerli ve milli çözümler üretmeye 

devam ediyor. Firmanın, az sayıda ülkenin sahip olduğu 
yüksek teknolojiyle geliştirdiği m-SARTM sentetik 
açıklıklı radarı, Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlamaya 
hazırlanıyor.
Uydulara veya insanlı/insansız hava araçlarına entegre 
edilerek kullanılan Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR’lar), 
yağışlı ve bulutlu havalar da dahil her türlü hava şartında, 
gece ve gündüz, yeryüzü görüntüsünün çıkarılması, 
deniz hedefleri ve hareketli yer hedeflerinin tespit 
edilmesinde kullanılıyor. SAR; askeri alanda keşif ve 
gözetleme uygulamaları, sivil alanda ise tarım alanlarının 
görüntülenmesi, kriz yönetimi, şehir bölge planlama gibi 
faaliyetlerde öne çıkıyor.
m-SARTM sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik keşif 
ve gözetleme ihtiyaçlarına cevap veren, taktik sınıfı 
insansız hava araçlarında ve diğer hava platformlarında 
faydalı yük olarak kullanılabilecek, daha hafif ve 
kompakt, yeni nesil bir SAR sistemi. Yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme, faz uyumlu değişiklik tespiti ve yaya tespit 
modu gibi gelişmiş yeteneklere sahip olan m-SARTM, 
farklı boyutlardaki insanlı ve insansız, sivil ve askeri 
hava platformlarda, farklı amaçlar için kullanılabilecek 
ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek üstün 
özelliklere sahip. 
m-SARTM, pod yapısı sayesinde kanat altına monte 
edilebiliyor. Böylece, platformda, mevcut kamera sistemi 
ile birlikte kullanılabiliyor ve hareketli hedeflerin uzak 
menzillerden radar ile tespit edilmesinin ardından 
uygun hava koşullarında kamera ile teşhisine imkân 
tanıyor. m-SARTM sistemi taşıyan bir platform, kamera 
kullanımının mümkün olmadığı gece koşullarında veya 
bulut üzerinde, düşük hızda hareket eden hedefleri de 
tespit edebiliyor. Bir bölge üzerinden farklı zamanlarda 
alınan görüntülerin karşılaştırılması ile o bölgedeki bina, 
yol, havaalanı gibi yapısal değişikliklerle birlikte arazi 
üzerindeki değişikliklerin de tespitini yapılabiliyor.

ASELSAN’dan Taktik İHA’lara 
Kabiliyet Aşısı: m-SARTM
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