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BAŞYAZI

STM ana yükleniciliğinde, Karaçi Tersanesi’nde inşa edilen 
PNS MOAWIN’in, 16 Ekim’de Pakistan Deniz Kuvvetlerine 
teslim edilmesi, sadece STM açısından değil Türk askeri 

gemi inşa sektörü açısından da son derece önemli bir gelişme 
oldu.
STM’nin, özgün ve yüksek performanslı platformlar tasarlaya-
rak bunları dost ve müttefik ülkelerin tersanelerinde inşa ede-
bilme kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi de gözler önüne seren bu 
teslimat ile birlikte, yaklaşık 5 yıldır devam eden projede, bir 
dönüm noktası daha başarıyla tamamlandı.
Dost ve kardeş ülke Pakistan’da, bugüne kadar inşa edilen en 
büyük gemi olma özelliğine de sahip olan PNS MOAWIN’in inşa 
edildiği Pakistan Denizde İkmal Gemisi projesi ile başlayan 
STM-Pakistan ilişkileri, denizcilik alanındaki yeni projelerle ge-
lişimini sürdürdü. Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulu-
nan AGOSTA 90B sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonu 
gündeme geldiğinde, ana yüklenici için adres yine STM oldu. 
Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki ikinci AGOSTA 90B 
denizaltısının modernizasyonu için de görev verilen STM, Pakis-
tan’da, Hidrografik / Oşinografik Etüt ve Liman Tasarımı proje-
sini de yürütüyor.

Sektörün Gelişiminde STM’nin Üstlendiği Kritik Rol
Anavatandan kilometrelerce uzakta, PNS MOAWIN gibi bir plat-
formun inşa sürecinde ana yüklenici olarak görev alan STM’nin 
bu projedeki başarısı, firmanın, Türk askeri denizcilik sektörü-
nün gelişimi açısından ne kadar önemli bir rol üstlendiğini de 
gözler önüne seriyor.
STM’nin, bu proje ile hem Pakistan’a yeni kabiliyetler kazandır-
mış hem de 20’nin üzerinde Türk firmasına ihracat kapılarını aç-
mış olmasını, bu rolün göstergeleri arasında sayabiliriz.
STM Genel Müdürü Murat İkinci’nin, konuyla ilgili: “…Pakistan 
ile denizcilik alanında diğer çalışmalarımız da tempo düşmeden 
devam ediyor. Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, en iyi sistemlerle 
donanması için, Pakistanlı bir şirket gibi çalışmaya devam edi-
yoruz. Önümüzdeki dönemde, farklı projelerin kilometre taşları 
için, Pakistanlı dostlarımızla yine bir araya geleceğiz.” şeklinde-
ki sözleri, STM’nin, Pakistan cephesinden, yakında başka güzel 
haberler de vereceğini gösteriyor.
Teslimat töreninde konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Al-
vi’nin, Pakistan ile Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin, yıl-
lar geçtikçe daha da gelişeceğine ilişkin değerlendirmesinde 
işaret ettiği gelecekte, STM’ye çok iş düşeceğini de şimdiden 
söyleyebiliriz.

Bilkent Grubu’nun Savunma ve Havacılıktaki Gücü 
Meteksan Savunma, Ar-Ge’den İhracata Uzanan 
Yolda, Sağlam Adımlarla Yoluna Devam Ediyor
“Üniversite-sanayi iş birliğini kullanarak Türkiye’de, özellikle el 
değmemiş niş alanlarda yüksek teknolojili ürünler geliştirmek” 
felsefesi ile kurulan Meteksan Savunma, yürüttüğü projeler ve 
ürünlerinin yanı sıra ana faaliyet alanlarında ulaştığı teknolojik 
seviyeyi, 13 Ekim’de düzenlenen basın toplantısında anlattı.
Son 5 yılda büyümesi hızlanan firmada, 3 yıl kadar önce başla-
tılan yeniden yapılanma ile ürünleşmeye dönük stratejiler yü-
rürlüğe koyuldu. Firmanın, özellikle son 2 yılda ulaştığı yüzde 
20’lik büyüme, ihracata da yansıdı ve %2 civarında olan ihracatın 
cirodaki payı, %10 seviyesine çıktı. Firmanın bir sonraki aşama 
için hedefi ise bu oranı yüzde 30’a çıkarmak. Yüzde 30’luk bir 
ihracat hedefi, sürdürülebilirlik açısından da önemli.

Toplantıda, Meteksan Savunma’nın mevcut projelerinin gün-
cel durumunun yanı sıra çok sayıda sürpriz haber de en yetki-
li isimler tarafından yapılan açıklamalarla basınla paylaşıldı.  
Verilen bilgiler, 2019 yılının, firmanın büyümesinin yeni mey-
veler vereceği bir yıl olacağına işaret ediyor. Firmanın, başta  
MİLSAR, YAKAMOS ve MİLDAR’ın yeni versiyonu ile C bant İHA 
data linki gibi çok sayıda yeni ürününün görücüye çıkarılacağı 
yer ise IDEF’19 fuarı olacak.
Kurulduğu 2006 yılından bugüne yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları-
nı ürünlere dönüştüren ve bu süreçte, hem teknoloji geliştiren 
hem de tecrübe biriktiren Meteksan Savunma, gelecekte ortaya 
çıkabilecek ihtiyaçlara, yerli ve milli çözümlerle cevap verebil-
mek için, bugünden hazırlık yapıyor. “Haberleşme Sistemleri”, 
“Platform Simülatörleri”, “Algılayıcı Sistemler” ve “Sualtı Akus-
tik Sistemleri” olmak üzere 4 ana iş kolunda faaliyet gösteren 
firma, Ar-Ge yaparak teknoloji geliştirmek için çıktığı yolda, üni-
versite-sanayi iş birliğinin doğru bir şekilde uygulanması duru-
munda, nerelere ulaşılabileceğinin sektördeki en güzel örnek-
lerinden biri aynı zamanda.
Bu etkinliğin, son dönemde elde ettiği başarılarla, basının her 
kesiminin ilgi odağı olan Türk savunma ve havacılık sektörünün 
iletişim faaliyetleri açısından da ayrıca değerlendirilmesinde 
fayda var. Bu açıdan toplantıyla ilgili dikkatimizi çeken birkaç 
konunun, özellikle altını çizmek istiyoruz:
1- Paylaşılan bilgilerde, teknik seviyenin çok iyi ayarlanmış 
 olması.
2- Toplantıya katılan Meteksan Savunma yetkililerinin, 
 toplantıya çok iyi hazırlanmış olmaları.
3- Meteksan Savunma’nın, toplantıya davet ettiği 
 basın mensupları arasında, son dönemde sayıları giderek
 artan İnternet haber sitelerinden ve sosyal medya 
 platformlarından temsilcilerin de yer alması.
Özellikle sonuncu maddeyi, sektörün pek alışık olmadığı bir uy-
gulama örneği olarak notlarımız arasına dâhil ettik.
Bu noktada, Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Ba-
tum’un, neden böyle bir etkinlik düzenlediklerini açıklayan şu 
sözleri önemli: “Sektörümüzün, kendine has özellikleri var. 
Verilebilecek bilgilerin yanı sıra verilmemesi gereken bilgi-
ler de bulunuyor. Diğer yandan, iletişimin öneminin arttığı bir 
çağda yaşıyoruz. Bu çağda kendinizi ifade etmeniz, sektörün 
gerçeklerini, özellikle genç arkadaşlara anlatmanız ve onların 
ilgisini çekebilmeniz gerekiyor. Bizim amacımız doğru bilgiyi, 
kaynağından ve ilk ağızdan sağlamak. Bu toplantıda bizden 
alacağınız bilgiler; onaylanmış, kabul görmüş ve aktarılabilir 
bilgilerdir.”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, Türk savun-
ma ve havacılık sanayisine ilişkin düzenlemeler sürüyor. Bu 
düzenlemelerin son halkası, sektör ile ilgili en üst karar or-
ganı olan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nin üyeleri ile 
ilgili yapılan değişiklik oldu. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı’ndan sonra, Hazine ve Maliye Bakanının da üyeliği 
ile SSİK’nin daha geniş bir yapıya kavuştuğunu belirtip noktayı 
koyalım.
Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Aralık sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Pakistan’daki Başarılarını PNS MOAWIN’in Teslimatı ile 
Taçlandıran STM, Yeni Başarıların Altına İmzasını Atmaya Hazır

Ümit Bayraktar
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Pakistan Deniz Kuvvet-
lerinin ihtiyacını karşı-
layacak 1 adet geminin 

inşasını konu alan Pakistan 
Denizde İkmal Gemisi (Pa-
kistan Navy Fleet Tanker) 
projesinin sözleşmesi, STM 
ile Pakistan Savunma Üretim 
Bakanlığı arasında, 22 Ocak 
2013 tarihinde imzalandı. Pro-
jenin ana yüklenicisi olan STM 
tarafından tasarlanan gemi, 
proje kurgusu uyarınca, Ka-
raçi Tersanesi (Karachi Ship-
yard and Engineering Works / 
KS&EW)’nde inşa edildi.
Proje sözleşmesinin imza-
lanmasının ardından, proje-
nin önemli kilometre taşları, 
şöyle gerçekleşti:

n	 Sözleşmenin yürürlüğe
girmesinden kısa bir 
süre sonra, 27 Kasım 
2013 günü, ilk gemi 
inşa çelik sacının kesim 
(Steel Cutting) töreni 
gerçekleştirilmiş ve 
Denizde İkmal Tankerinin 
inşasına başlanmıştır.

n	 İkinci kilometre taşı
olan Omurganın Kızağa 
Konma Töreni (Keel 
Laying Ceremony) 
planlanandan yaklaşık 
6 ay önce 07 Mart 2014 
tarihinde Karaçi’de 
icra edilmiştir.

n	 Gemi, planlanan tarihten
2 ay önce, Pakistan 
Bağımsızlık Günü’nün 

70’nci yıldönümü 
bağlamında düzenlenen 
bir törenle 19 Ağustos 
2016 tarihinde denize 
indirildi.

n	 STM tarafından tekne,
makina ve el ektrik 
sistemleriyle, silah 
elektronik sistemlerinin 
dizayn ve tedarikleri 
tamamlanmış, 
sevk edilen gemi 
malzeme, ekipman ve 
sistemlerinin donatımı 
gerçekleştirilmiş, 
Entegre Lojistik Destek 
ve Eğitim faaliyetleri 
proje faaliyetleri ile 
koordineli olarak 
sürdürülmüştür. 

STM’nin Pakistan ile Denizde İş Birliği, 
İlk Meyvesini Verdi:

PNS MOAWIN, Pakistan 
Deniz Kuvvetlerine 
Teslim Edildi
STM ana yükleniciliğinde, Karaçi Tersanesi’nde inşa edilen 
PNS MOAWIN, 16 Ekim’de, Karaçi’de düzenlenen törenle 
Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Böylece, 
hem Türk hem de Pakistan askeri denizcilik tarihinde 
dönüm noktalarından biri olan bu projenin en önemli 
aşaması, başarıyla tamamlanmış oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Törene katılan 
üst düzey konuklar,

 PNS MOAWIN’de 
hatıra fotoğrafı 

çektirdi.
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n	 Aralık 2016’dan itibaren
limanda Devreye Alma 
(Commissioning, 
Setting to Work, 
Harbour Acceptance 
Trial) faaliyetlerine 
başlanmıştır.

n	 Donatım ve sistemlerin
devreye alınması 
süreçlerinin ve liman 
testlerinin ardından, 
gemi, ilk seyir 
tecrübesini, 31 Mart 
2018’de,  Umman 
Denizi’nde gerçekleştirdi. 
Karaçi Limanı’ndan yola 
çıkan gemi, kendi ana 
makinaları ile liman 
ve kanal çıkışı yaptı ve 
Umman Denizi’ne ulaştı. 
Geminin ilk seyrine; 
toplam 30 STM çalışanı 
ve projede rol alan 
diğer Türk firmalarının  
personeli de katıldı.

STM ve Karaçi Tersanesinin 

üst seviyedeki iş birliği ile 
gerçekleştirilen bu projede 
elde edilen kazançlardan en 
önemlisi de ortak çalışma 
kültürünün oluşturulması 
ve geliştirilmesi olmuştur. 
Karaçi Tersanesi ilk defa bu 
büyüklükte askeri gemi inşa 
etmesi ile sınıfının ilk gemisi 
olmasına rağmen STM ile iş 
birliği içinde inşa, donatım, 
devreye alma, test/ tecrübe 
faaliyetlerini başarı ile ger-
çekleştirmiştir.
Pakistan Deniz Kuvvetleri 
projenin ilk aşamalarından 
itibaren seçkin personeli ile 
gemi konfigürasyonunun be-
lirlenmesinin yanı sıra diğer 
tüm aşamalarda da Pakistan 
Savunma Üretim Bakanlığı 
(Ministery of Defence Pro-
duction / DGMP) ile birlikte 
projeye katkı ve destek sağ-
lamıştır. 
Bu süreçte, Pakistan Deniz 

Kuvvetlerinin harekât ister-
lerini, tam ve eksiksiz olarak 
karşıladığını gösteren gemi, 
16 Ekim’de gerçekleştirilen 
törenle de Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinde görevine baş-
lamış oldu.

STM, Hem Malzeme 
Paketi (Kit of 
Material) Hem de 
Teknik Veri Paketi 
Sağladı
Projenin ana yüklenicisi 
STM, şu görevleri üstlendi:
n	 Proje yönetimi,
n	 Dizayn (teknik veri) 
 paketi,
n	 Sistem, malzeme ve 
 ekipman tedariki,
n	 Entegre lojistik destek
 (ELD) hizmetleri,
n	 Test ve tecrübeler,
n	 Tersane ve kullanıcı 
 eğitimleri 
n	 Danışmanlık hizmetleri.

STM’nin, Pakistan’a teslim 
ettiği teknik veri paketi ile 
gemi inşa malzemesi, cihaz-
lar ve sistemler kullanılarak, 
KS&EW tarafından inşa edi-
len gemide; yaklaşık 5.600 ton  
sac, 750 ton profil, 290 ton 
kaynak elektrodu, 25.000 
metre boru, 15.000 metre hid-
rolik devre, 2.200 metre hava 
kanalı, 10.000 metre kablo 
yolu, 230.000 metre kablo, 
200 ton boya ve 50 ton izolas-
yon malzemesi kullanıldı.
Gemi dizaynı, gemi inşa ve 
donatımında kullanılacak 
malzeme, cihaz ve sistem-
lerin tedarikinin yanı sıra 
STM, Pakistan Deniz Kuv-
vetlerine, eğitim ve ELD 

PNS MOAWIN, Sınıfının 
İlk Gemisi Olacak
15.600 ton deplasmana ve yaklaşık 158 metre boya 
sahip olan sınıfının ilk platformu olan Denizde İkmal 
Gemisi; iki adet dizel motor ile sevk edilen iki adet kanat 
açısı ayarlanabilir pervane ile saatte 20 deniz mili sürat 
yapabilecek özellikte. Gemi, sahip olduğu Denizde İkmal 
Sistemi (RAS/FAS) ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 
muharip ve yardımcı unsurlarına, seyir esnasında; yakıt, 
su ve cephane gibi kritik malzemeleri transfer ederek 
destek sağlayacak ve dolayısıyla harekât kabiliyetini 
misli ile arttıracak. Sahip olduğu hangar ve platform 
sayesinde; helikopter konuşlandırma ve gece ve gündüz 
helikopter harekâtı yapabilme kabiliyetine de sahip olan 
gemide, ayrıca kapsamlı bir hastane de bulunuyor.
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Soldan sağa: STM Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir, STM Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, 
STM Deniz Projeleri Direktörü Savaş Onur ve Savunma Sanayii Başkanlığı 
Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse



Uzunluk 158,4 m

Genişlik 22 m

Draft 6,85 m

Deplasman 15.600 ton

Azami Sürat Saatte 20 deniz mili

Seyir Siası 10.000 deniz mili (15 deniz mili / saat sabit hızda)

Mürettebat 207 (Kısa süreliğine 228’e kadar yükseltilebilir)

Harp Sistemleri Phalanx 20 mm nokta savunma sistemi; 

 2 x 25 mm ASELSAN Stabilized Guns (STOP); IRST ve ESM sistemi.

Tasarım Gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemeyi amaçlayan 

 uluslararası bir anlaşma olan MARPOL uyumlu çift tekne tasarımı.

 Gemi, askeri gemi kurallarına göre, BV tarafından klaslandı.

Görev ile İlgili Özellikler: Barış döneminde:

 l Seyir hâlinde, diğer donanma unsurlarına; yakıt, su vb. sıvı 

  ve gıda, ilaç gibi katı kargo nakli gerçekleştirmek,

 l Üzerinde konuşlu helikopter ile arama-kurtarma (SAR) harekâtı

  icra etmek ve

 l Seyir hâlinde, diğer donanma unsurlarına tıbbi destek sağlamak.

 Savaş döneminde:

 l Seyir hâlinde, diğer donanma unsurlarına; yakıt, su vb. sıvı ve gıda,

  ilaç gibi katı kargo nakli gerçekleştirmek ve

 l Üzerinde konuşlu helikopter ile DSH/SSH icra etmek.

Diğer Özellikler: Hastane altyapısı, helikopter pisti ve hangarı

Denizde İkmal Tankeri’nin Teknik Özellikleri
konularında destek sağladı; 
KS&EW’ye ise gemi inşa ve 
donatımı konularında eğitim 
ve teknik destek sağladı.
Gemi, tonaj olarak, Pakis-
tan’da bugüne kadar inşa 
edilen en büyük gemi olma 
özelliğini taşıyor. Pakistan 
Denizde İkmal Gemisi projesi 
ile Pakistan, bu boyutta ge-
mileri inşa edebilme kabili-
yetine ulaşmış oldu. STM ise 
Türk savunma sanayisinin, 
özgün ve yüksek performans-
lı platformlar tasarlayarak 
bunları dost ve müttefik ül-
kelerin tersanelerinde inşa 
edebileceğini gösterdi.

İlişkiler Daha da 
Gelişecek
Teslim törenine; Pakistan 
Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 
Pakistan Savunma Üre-
tim Bakanı Zobaida Jalal, 
Savunma Sanayii Başkanı 
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PNS MOAWIN, ilk seyir tecrübesini, 31 Mart 2018’de, Umman Deniz’inde gerçekleştirdi.

PNS MOAWIN, 19 Ağustos 2016 
tarihinde denize indirildi.

PNS MOAWIN, planlanan tarihten 2 ay önce, Pakistan Bağımsızlık Günü’nün 70’nci Yıldönümü kapsamında 
düzenlenen bir törenle denize indirildi.
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Prof. Dr. İsmail Demir, Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı 
Muhsin Dere, STM Yönetim 
Kurulu Başkanı İhsan Kaya 
ve STM Genel Müdürü Mu-
rat İkinci başta olmak üzere, 
çok sayıda üst düzey yetkili 
ve davetli katıldı.
Törende bir konuşma yapan 
Pakistan Cumhurbaşka-
nı Arif Alvi, şunları söyledi: 
“PNS MOAWIN, modern 
ve teknolojik olarak geliş-
miş bir muharebe destek 
gemisi. Barış zamanında, 
ulusal acil durumlarında ve 

kriz zamanlarında, pek çok 
görevi üstlenebilecek bir 
gemi. Bu geminin envante-
re girmesi, Pakistan Deniz 
Kuvvetlerine, uzun süreli 
operasyonlarda büyük bir 
esneklik sağlayacak. Ayrıca 
ihtiyaç olduğunda, gemi, in-
sani destek operasyonlarına 
da katılacak… Karaçi Tersa-
nesi’nin işçilerine, teknis-
yenlerine ve mühendislerine 
ve STM’ye, profesyonellikle-
ri ve adanmışlıkları için te-
şekkür ederim. Eminim ki 
Pakistan ile Türkiye arasın-

daki savunma iş birliği, yıllar 
geçtikçe daha da gelişecek.”
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, PNS 
MOAWIN’in teslim edilmesi 
ile ilgili şu açıklamayı yap-
tı: “Başkanlığımız iştiraki 
STM’nin, millî imkânlarla 
tasarladığı Denizde İkmal 
Gemisi’ni, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri’ne teslim ettik. 
20’den fazla Türk firmasına 
ihracat imkânı da sunan sa-
vunma sanayimizin yüz akı 
bu proje, sınıfının ilk gemisi 
olma özelliğini taşıyor.”

STM Genel Müdürü Murat 
İkinci ise STM’nin, askeri de-
nizcilik kabiliyetlerine vurgu 
yaptı: “Pakistan Denizde İk-
mal Gemisi projesinde, STM, 
hem kendi sınıfında çok iddi-
alı bir tasarımı ortaya koydu 
hem de bu tasarımı, Karaçi 
Tersanesi’nde inşa edildi. 
Böylece, STM, hem gemi ta-
sarımı hem de tersanelerle 
iş birliği konularında kendini 
ispatladı. Askeri denizcilik 
kabiliyetlerimiz kapsamında 
yer alan, Türkiye’de ve dün-
ya genelindeki hedef pazar-
larımızda, gündemde olan 
ve gündeme gelecek her 
projede yer almaya hazırız. 
Diğer yandan, Pakistan ile 
denizcilik alanında diğer ça-
lışmalarımız da tempo düş-
meden devam ediyor. Pakis-
tan Deniz Kuvvetlerinin, en 
iyi sistemlerle donanması 
için, Pakistanlı bir şirket gibi 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, fark-
lı projelerin kilometre taşları 
için, Pakistanlı dostlarımızla 
yine bir araya geleceğiz.” u

Pakistan Denizde İkmal Gemisi projesi ile başlayan 
STM-Pakistan ilişkileri, denizcilik alanında yeni projelerle 
gelişimini sürdürdü. Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde 
bulunan AGOSTA 90B sınıfı denizaltıların yarı ömür 
modernizasyonu gündeme geldiğinde, ana yüklenici için 
adres yine STM oldu. STM, projede, söz konusu denizaltıyı 
tasarlayan Fransız Naval Group firması ile rekabet etti. 
STM’nin teklifi, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı 
tarafından, teknik ve ticari olarak üstün bulundu. 1 adet 
denizaltının, Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PN Dockyard 
tersanesinde modernizasyonu ile ilgili sözleşme, Pakistan 
Savunma Üretim Bakanlığı ile STM arasında, 22 Haziran 2016 
tarihinde imzalandı. 
STM, projede; dizayn paketi, entegrasyon, malzeme, ekipman, 
ELD, yedek parça, test ve tecrübelerin yapılması, tersane 
ve kullanıcı eğitimleri verilmesi konularından sorumlu. 
Modernizasyon faaliyetleri kapsamında; denizaltının tüm 
sonar süiti, periskop sistemleri, komuta kontrol sistemi ile 
radar ve elektronik destek sistemleri değiştirilecek. Ayrıca, 
mevcut silah konfigürasyonunun, değiştirilen sistemlerle 
entegrasyonu da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, 
HAVELSAN ve ASELSAN tasarımı sistemler de kullanılacak.
İlk geminin modernizasyon faaliyeti, 44 ay sürecek. Pakistan 

Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan diğer iki AGOSTA 
90B denizaltısı da projede opsiyon olarak yer alıyor. Nitekim 
bunlardan bir tanesi için opsiyon kullanıldı ve STM; ikinci 
denizaltının modernizasyonu ile ilgili siparişi de bu yılın 
Şubat ayında aldı. İkinci denizaltı, ilkinden 1 yıl sonra teslim 
edilecek.
STM, Pakistan’da, Hidrografik / Oşinografik Etüt ve Liman 
Tasarımı projesini de yürütüyor. STM, proje ile ilgili ihaleyi, 
2017 yılında kazandı. Firma, proje kapsamında, Pakistan 
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hidrografik 
ve oşinografik etüdün yanı sıra jeolojik ve jeoteknik etüt ile 
modelleme çalışmalarını içeren limanın detay tasarımını da 
gerçekleştirecek.

STM-Pakistan İş Birliği, Yeni Projelerle Devam Ediyor

Tören kapsamında Pakistan 
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve 
üst düzey konukların katıldığı 
bir kokteyl de verildi.

10 - Kasım 2018
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MSI Dergisi: TRTEST’in kuruluşu 
ile ilgili bilgilendirme, TOBB 
Savunma Sanayi Meclisi gibi sektör 
buluşmalarında, 2016 yılından beri 
yapılıyor. O tarihlerde ipuçları verilen 
bu oluşum, hangi misyon ve vizyonla 
kuruldu?
Bilal AKTAŞ: TRTEST gibi bir yapılan-
maya ihtiyaç olduğu tespiti ve bu ih-
tiyacın nasıl karşılanabileceğine dair 
değerlendirmeler, aslında 3-4 yıl önce-
sine dayanıyor. Bu ihtiyacı, TRTEST’in 
kurulması öncesindeki durumu ortaya 
koyarak anlayabiliriz: SSB, birçok proje 
yürütüyor ve kendisine ait test tesisleri 
olmadığı için, bu projelerde ihtiyaç du-
yulan ve Türkiye’de bulunmayan test 
altyapıları, proje kapsamında, ilgili fir-
mada kuruluyor. Bunlar, proje süre-
since, bu firmanın kullanımında oluyor. 
Çok sayıda proje aynı dönemde başladı-
ğında, birbirine yakın test altyapılarının, 
farklı firmalarda kurulması da günde-
me gelebiliyor. Bu yatırımlar, mükerrer 
gibi gözükse de söz konusu test altyapı-
larının kullanım oranlarına bakıldığın-
da, durumun böyle olmadığı; bunların 
yoğun olarak kullanıldığı görülüyor. Di-
ğer yandan, projelerde sona gelindikçe, 
bu altyapıların nasıl kullanılacağı, bir 
gündem maddesi haline gelmekte. 
Ayrıca, son yıllarda sektör piramidinin 
daha alt katmanlarında bulunan ve 
ürün sahibi olmalarını istediğimiz fir-
malarımızın da test ihtiyaçları ortaya 
çıkmakta. Örneğin, artık KOBİ’lerin de 
böyle test altyapılarına erişmesi gere-
kiyor. Bu firmalarımız, bazen kullanım 
yoğunluğu bazen de maliyetler nede-
niyle bu test altyapılarına her zaman 
erişemiyor. Hatta firma boyutundan 
bağımsız olarak, bazen rekabet kaygı-
ları nedeniyle de başka bir firmada bu-
lunan test altyapısının kullanımı tercih 
edilmiyor.
SSB ve savunma ve havacılık sektörü 
özelinde anlattığım bu konuların bazı-
ları, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK gibi 
kurumlarımız ve diğer sektörler için de 
geçerli. Bunu, TRTEST ile ilgili görüşler  
olgunlaşırken, diğer kamu kurumla-
rı ile iletişimimiz sırasında gördük.  

TRTEST Genel Müdürü Bilal AKTAŞ:

“Şimdi, Sektörün Özgün  
Çözümlerinin Test Zamanı”

Uzun yıllar Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
Sanayileşme Daire Başkanlığı görevini ifa eden  
Bilal Aktaş, TRTEST Yönetim Kurulu’nun  
18 Eylül tarihli kararı ile TRTEST Genel Müdürü 
olarak atandı. Savunma ve havacılık sektöründe, 
sanayileşme adına önemli çalışmalara imza atan 
Aktaş, bu görev değişikliği ile sektöre hizmetini, 
bir başka kritik alanda sürdürecek. Kuruluşu 
ve faaliyete geçmesi, uzun süredir beklenen 
TRTEST’in, sektöre ne gibi yenilikler getireceğini  
ve kısa vadeli hedeflerini, Aktaş’tan dinledik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Örneğin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
KOSGEB ve Kalkınma Ajansları üzerin-
den sağlanan desteklerle, özellikle üni-
versitelerde kurulmuş test altyapıları 
var ve bunlar daha verimli kullanılabilir. 
Birçoğu, hitap ettiği sektörler tarafın-
dan bilinmiyor; bazılarında, bu altyapıyı 
kullanacak personel eksikliği var.
Bu tabloda; “Türkiye’de var olan test 
altyapılarının verimli olarak kullanımı 
sağlansın; mükerrer test altyapı ya-
tırımları yapılmasın; test altyapıları, 
özellikle KOBİ ve yan sanayi firmala-
rına da açılsın” misyonuyla, TRTEST 
kuruldu.
Kurucu ortaklarımız Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Türk Standartları Ensti-
tüsü, TÜBİTAK, TSKGV ve STM olarak 
yola çıktık. Sektörün gelişimi için en 
önemli sac ayaklarından biri olan ihra-
cat hedeflerine ulaşmada test ve ser-
tifikasyonu önemine inanan Savunma 
Sanayi İhracatçıları Birliği’nin de şirke-
timize ortak olması gündemde. 

MSI Dergisi: TRTEST, neler yapacak; 
firmanın faaliyet alanları neler olacak?
Bilal AKTAŞ: Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta 
açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükûme-
ti’nin 100 Günlük İcraat Programı’n-
da, SSB’nin hedeflerinden 23’üncüsü, 
“Test altyapıları envanter çalışmasının 
ilk fazının tamamlanması ve kara araç-
ları test merkezi kurulumuna yönelik 
fizibilite çalışması yapılması.” olarak 
geçiyor. Bu hedef, bizim çalışmaları-
mızın da ilk aşamasının yolunu çiziyor. 
Savunma ve havacılık sektörünün, test 
altyapısı envanterini çıkartmaya başla-
dık ve Faz-I çalışmasını tamamladık. 
Bir çok alanda mükerrer gibi görünen 

kabiliyetler göze çarpıyor. Çalışmanın 
ikinci fazında envanteri çıkarılan kabi-
liyetlerin hazırbulunuşluk (availability) 
ve akreditasyonuna ilişkin bilgilerin 
doğrulanması ve başta diğer kamu ku-
ruluşları ve üniversitelerin de envante-
rinin edinilmesi üzerine çalışmamıza 
devam edeceğiz. Oluşturacağımız bir 
portal üzerinden, bu envanteri, tüm 
sektörlere görünür hale getireceğiz ve 
yapacağımız anlaşmalar kapsamında, 
askeri ve sivil sektörün kullanıma su-
nacağız. Ayrıca, diğer özel sektör ku-
ruluşlarının test kabiliyetlerine ulaşım 
için de portalimiz bir arayüz olacak. 
Bir diğer faaliyet alanımız, test altya-

pılarının işletilmesi olacak. TRTEST, 
ilk aşamada, yatırımcı bir firma olma-
yacak. Özellikle kamunun test yatı-
rımlarının, bahsettiğim hedefler doğ-
rultusunda, verimli olarak kullanımını 
sağlayacak şekilde işletilmesine talip 
olacak. 
Biz, daha çok yeni kurulacak test mer-
kezilerine eğileceğiz; Yeni altyapıların 
işletilmesi, kamu adına, TRTEST tara-
fından yapılacak. 
Önceliklerimiz arasında roket, füze 
ve mühimmat testlerinin yapıldığı  
muhtelif atış alanları var. Roket, füze 
ve mühimmat sektörü – buna balistik 
korumayı da dâhil edebiliriz – gelişen 

Hava araçlarının testleri, özel düzenekler gerektiriyor. Solda, HÜRKUŞ, yer titreşim testlerinde; sağda ise azami yük uygulama testinde görülüyor. Türkiye’nin 
özgün olarak geliştirdiği hava araçları çeşitlendikçe, ihtiyaç duyulacak yeni test altyapılarında, TRTEST de katkı sağlayacak.
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HİSAR projelerinin testleri, 
Konya, Karapınar’da 
kurulu Atış, Test ve 

Değerlendirme Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor.
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bir sektör. Farklı firmalar, bu alana 
yatırım yapmaya istekli. Bunların müş-
tereken kullanacağı test alanlarının iş-
letmesinin TRTEST’e geçirilmesi gün-
demde.
SSB ile çok yakın diyalog halindeyiz. 
Özellikle SSB projelerinde, proje kap-
samında kurulacak olan her türlü test 
altyapısının işletme hakkını, TRTEST 
üstlenecek.
100 Günlük İcraat Programı’nda bah-
sedilen kara araçları test merkezi ko-

nusunda ise SSB ve TSE, bir fizibilite 
çalışmayı yapıyor. Sivil kara araçları ile 
askeri kara araçları test ihtiyaçlarında, 
%60’a yakın bir benzerlik var. Müşte-
rek bir çalışma olabilir mi ve yatırım-
larda mükerrerlik engellenebilir mi 
diye ortak bir çalışma yapılıyor. Fizibili-
te çalışmasının, Kasım ayı içinde ortaya 
çıkması hedefleniyor.
Üstleneceğimiz bir diğer görev, kamu 
için bilirkişilik olacak. Kamuda test 
üzerine yatırım yapılmasına ilişkin tüm 
destek ve yatırım faaliyetleri için bilir-
kişilik yapmayı; ilgili test altyapısına 
ihtiyaç olup olmadığı, doğru yatırımın 
nasıl yapılabileceği konularında katkı 
vermeyi hedefliyoruz.

Herkes Kazanacak
MSI Dergisi: Mevcut altyapıların 
işletmesini, bazı özel durumlar dışında, 
bu aşamada devralmayacağınızı 
belirttiniz. Bunlarla ilgili çalışmalarınız 
neler olacak, biraz daha ayrıntı 
verebilir misiniz?
Bilal AKTAŞ: Mevcut altyapıları iki gru-
ba ayırabiliriz: Birincisi, kamu kurum-
larında kurulu olan ya da özel sektörün, 
kamu desteği ile kurduğu ve mülkiyeti 
kamuya ait test altyapıları. İkincisi ise 
mülkiyeti özel sektöre ait altyapılar. 
Bu ikinci gruptakilerle ilgili faaliyetler, 
hassas bir konu, dolayısı ile kendimi-
zi çok net anlatmak isteriz. TRTEST,  
mevcut herhangi bir test işletmecisi 

için alternatif veya bir rakip olmayacak. 
Özel sektördeki, mevcut altyapılar-
dan bazılarını TRTEST Çözüm Ortağı 
olarak kullanmayı planlıyoruz. Özelde 
olsa test alanında yapılmış yatırımları 
ülkemizin bir değeri olarak görüyoruz. 
Bu sebeple rekabeti muhafaza edecek 
şekilde özel sektördeki yatırımların 
mükerrerliğinin takip edilmesi, önemli 
bir konu.
Dolayısı ile aslında her iki gruptaki alt-
yapılar için de nasıl ilerleyeceğimiz çok 
açık: İş birliği protokolleri yapacağız. 
Burada, konuya geniş bir perspektiften 
yaklaşıyoruz. Test altyapılarına, sadece 
cihazlar ve binalar olarak bakmıyoruz. 
Bunları kullanan personel de kritik 
önemde. Örneğin, bazı üniversiteler-
de görüyoruz; bir test cihazı alınmış. 
Ancak onu kullanacak teknisyen yok. 
İş birliği protokollerinde, farklı iş mo-
dellerine açık olacağız, bunları gelişti-
receğiz. Önemli olan; yeni yatırımlarda 
mükerrerliğin engellenmesi ve atıl ka-
pasite olduğu konusunda hemfikir ol-
duğumuz altyapıların, bilinir kılınarak 
sektörlerin kullanımına açılması.

MSI Dergisi: TRTEST’in, hâlihazırda 
çeşitli konularda test hizmetleri veren 
firmalarla ilişkileri nasıl olacak? Bu 
firmalara bir mesajınız var mı?
Bilal AKTAŞ: Özel sektörün, kendi di-
namikleri var ve biz de bu dinamiklere, 
sonuna kadar saygılıyız. Özel sektöre 

MSI SÖYLEŞİ

Özel sektördeki, mevcut altyapılardan bazılarını TRTEST Çözüm 
Ortağı olarak kullanmayı planlıyoruz. Özelde olsa test alanında 
yapılmış yatırımları ülkemizin bir değeri olarak görüyoruz. Bu 
sebeple rekabeti muhafaza edecek şekilde özel sektördeki 
yatırımların mükerrerliğinin takip edilmesi, önemli bir konu.

TRTEST, test süreçlerinde ihtiyaç duyulacak insan kaynağı 
konusuna da el atacak. Fotoğrafta, TUSAŞ test pilotları Murat 
Özpala ve Murat Keleş, HÜRKUŞ’un önünde görülüyor.

DEICO gibi test ekipmanları üreten firmalar da 
TRTEST’in faaliyetlerinden yararlanacaklar. 
TRTEST, test ekipmanlarının yerlileştirilmesi 
konusunda çalışmalar yapacak. Bu alanda faaliyet 
gösteren firmaların önünü açacak.
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ait altyapıları da Türkiye’nin bir birikimi 
olarak görüyoruz ve bunları, hiçbir zor-
lama olmadan, firmalarla mutabık ka-
larak veri tabanımıza eklemek ve genel 
kullanıma açmak istiyoruz.
TRTEST’i, özel sektörde test hizme-
ti veren firmalar için bir fırsat olarak 
görmek lazım. Onlar, özellikle TÜRKAK 
onaylı firmalar, bizim iş ve çözüm or-
taklarımız olacak. Yeteneklerini, kura-
cağımız portal üzerinden hizmete su-
nabilecekler. Hatta bu portalin ortaya 
çıkmasını beklemeden de bizimle te-
masa geçebilirler ve iş modelleri üze-
rinde konuşabiliriz.
Bu firmaları da EYDEP benzeri bir yapı 
ile değerlendirmek istiyoruz. Onların 
kabiliyetlerini, bir sistematik çerçeve-
sinde değerlendireceğiz ve iş birliği-
mizi, bu kabiliyetler üzerine kuracağız. 
Belki, gelecekte, kabiliyetlerinin art-
ması için maddi katkı da sağlayacağız. 
Söylediğim gibi, bizim çözüm ortakla-
rımız olacaklar, buna yönelik işbirliği 
protokolleri üzerine çalışıyoruz. 
Hatta bunların ötesinde, biliyorsunuz 
test ekipmanları noktasında da büyük 
ölçüde dışa bağımlılık söz konusu. Test 
ekipmanları üreten firmalar için de  
TRTEST önemli fırsatlar yaratacak. Bü-
yüyen bir pazar olan test ekipmanları-
nın yerlileştirilmesi konusunda da sek-
töre mihmandarlık yapacağız.

MSI Dergisi: TRTEST’in faaliyet 
alanlarının, Türkiye’deki toplam pazar 
büyüklüğü nedir?
Bilal AKTAŞ: Tüm sektörleri dahil etti-
ğimizde, çok büyük bir pazar var. Muh-
telif rakamlardan bahsediliyor. Test, 
sertifikasyon ve belgelendirme süreci-
ni birlikte değerlendirdiğimizde milyar 
dolar mertebesinde telaffuz edilen bir 
pazar var. Biz, pazarı, hayallerimizle 
sınırlı olarak görüyoruz. Yapabileceği-
miz birçok şey var ve bunları, belli bir 
plan çerçevesinde gerçekleştirmeye 
kararlıyız.

MSI Dergisi: Sektör, TRTEST’in 
faaliyete geçmesinin yarattığı farkı ve 
katma değeri, hangi noktalarda, nasıl 
hissedecek?
Bilal AKTAŞ: Göreve atanmamı takip 
eden ilk ay içerisinde yurtiçi ve yurtdışı 
firmaların TRTEST ile işbirliği istekliliği 
oldu ve potansiyel işbirliktelikleri üze-
rine görüşmelere başladık. Test sek-
törünün TRTEST gibi bir yapıya ihtiyaç 
duyduğunu görmek açısından güzel bir 
tablo var. 
Sektör şunları diyebildiğinde, kendi-

mizi, misyonumuzun birinci aşamasını 
tamamlamış sayabiliriz: “Türkiye’de 
herhangi bir yerde bir test altyapısı var 
ve ben buna erişebiliyorum; bunu kul-
lanabiliyorum, test ihtiyacım olduğun-
da TRTEST çözüm ortağım oluyor”
Bazı firmalarımız, ya mevcut altyapı-
larda testlerini yapabileceği boş bir 
zaman bulamıyor ya da bu testlerin 
maliyeti çok yüksek geliyor. TRTEST’in 
vereceği hizmetler, bu sorunları orta-
dan kaldıracak.
Firmalarımız, test için yurt dışına git-
meleri gerektiğinde, bazen nereye 
gideceklerini bilmiyorlar. Biz, onlara 
mihmandarlık yapacağız. Yurt dışından 
karşılanan test ihtiyaçlarını takip edip, 
yatırım planlarının güncellenmesini 
sağlayacağız. Bu testlerle ilgili bilgi 
birikimi oluşturulmasını sağlayacağız. 
Böylece sanayicimiz, ihtiyaç duyduğu 
test altyapısına, zamanında ve makul 
maliyetlerle erişebilecek.
Testler için yurt dışına gidilmesinin, 
savunma ve havacılık sektörü özelinde 
bir de gizlilik boyutu var. Ürününüzü, 
bu test merkezine açmış oluyorsunuz. 
Sizin yeteneklerinizi test ediyorlar ve 

Centre de Test et d’Evaluation de Tir
Konya-Karapınar-TURKEY
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Le projet TUR FRM-I est un projet clé en main livré au Ministère de la Défense Turque dans le cadre du contrat TUR FRM signé par 
l’Agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN (NSPA) et ROKETSAN. Le projet est achevé en Février 2015. Le projet a fourni des 
capacités cruciales au Centre de Portée de Tir Karapınar.

Le projet TUR FRM-II fournit la mobilisation des équipements de test. En plus de cette fonctionnalité, la capacité de suivi existante 
sera développée et les capacités de test des systèmes d’armes navales sur les plateformes maritimes seront obtenues.

TRTEST, Konya, Karapınar’da kurulu 
Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’nin 
işletmesini üstlenmeyi hedefliyor.

TRTEST’i, özel sektörde test hizmeti veren firmalar için bir fırsat 
olarak görmek lazım. Onlar, özellikle TÜRKAK onaylı firmalar, 
bizim iş ve çözüm ortaklarımız olacak. Yeteneklerini, kuracağımız 
portal üzerinden hizmete sunabilecekler. Hatta bu portalin 
ortaya çıkmasını beklemeden de bizimle temasa geçebilirler ve
iş modelleri üzerinde konuşabiliriz.
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belgeliyorlar. Hatta bazı test merkez-
lerinde, numuneyi size iade etmiyorlar. 
Test ihtiyaçlarımızı yurt içinden kar-
şılamamız, bu sakıncaları da ortadan 
kaldıracak. TRTEST, sektörün gizlili-
ğinin korunması konusunu da misyon 
edinmiş durumda.

MSI Dergisi: TRTEST, yurt dışına da 
hizmet verecek mi?
Bilal AKTAŞ: Evet, bu da planlarımız 
arasında. Test konusunda:
n	 Test cihazlarının ihracatı,
n	 Yurt dışında, anahtar teslim modeli 

dahil test merkezleri kurulması ve
n	 Türkiye’deki test altyapılarının 

kullanımı

konularında iş birlikleri yapmayı plan-
lıyoruz. Türkiye’nin savunma ve havacı-
lık sanayisini gelişirken yaşadığı tecrü-
beler var. Bunların hepsini, yurt dışına 
vereceğimiz hizmetlerde kullanacağız. 
Türk firmalarının teknoloji transfe-
ri kabiliyetlerini; gittikleri ülkelerde 
kurdukları şirketlerle yerel oyuncular 
haline gelme stratejilerini, biz de uy-
gulayacağız. Böylece, hizmetlerimizle 
uluslararası arenada fark yaratacağız.

Sıra Teste Geldi
MSI Dergisi: Uzun yıllardır, SSB 
Sanayileşme Daire Başkanı olarak, 
Türk savunma ve havacılık sanayisi ile 
en yakın çalışan kişilerden birisiniz. 
Siz, sektörü çok yakından tanıyorsunuz, 
sektör de sizi. TRTEST Genel Müdürü 
olarak sizin atanmanızı, sektör nasıl 
okumalı? Bu, test konusuna verilen 
önemi yansıtıyor diyebilir miyiz?
Bilal AKTAŞ: Sanayinin kabiliyetlerini 
iyi bilenlerden biriyim ve sanayiye çok 
güveniyorum. Sanayimizin yapamaya-
cağı bir ürün yok. Yeter ki doğru yön-
lendirilsin. SSB, yerlileşmeye büyük 
önem veriyor ve ben de Sanayileşme 
Daire Başkanlığım süresince, bu doğ-
rultuda çalışmalar yürüttüm. Son dö-
nemde de önümüzdeki bir-iki yıl içeri-
sinde, nelerin yerlileşmesi gerektiğine 
ilişkin kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu 
anda SSB’de, bu konuda listeler var. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları 

ile birlikte, nelerin yerlileştirilmesine 
ihtiyaç olduğu da belirlendi.
Bu noktada, hem savunma ve havacılık 
sanayisinin gelişimine hem de firma-
ların gelişimine baktığımızda, üretim 
noktasında belirli bir yere geldiğimizi 
görüyoruz. Ben de bu noktaya gel-
memizle ilgili, benim payıma düşen 
misyonu tamamlamaya çok yaklaş-
tığımı hissediyordum. Şimdi, sektö-
rün özgün çözümlerinin test zamanı.  

Özel sektör firmaları da TRTEST’in sunacağı hizmetlerden 
faydalanabilecekler. Otokar’ın Dinamometreli İklimlendirilmiş 
Test Odası, askeri araçların test edilmesine olanak sağlıyor.

Bir Bakışta TRTEST
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre ticari bir şirket olarak kurulan 
TRTEST’in hissedarları arasında; 
SSB (%15), TSE (%15), TÜBİTAK 
(%8), TSKGV (%27) ve STM (%35) 
yer alıyor.
TRTEST’in temel görevleri,  
şöyle sırlanıyor:
n	 Test, muayene, analiz, gösterim, 

gözetim, sertifikasyon, 
kalibrasyon, kalifikasyon 
gibi uygunluk değerlendirme 
altyapıları kurmak, işletmek, 
idame ve eğitim hizmeti  
vermek ve

n	 Kullanımdaki ürün ve yarı 
mamullerin tekrar uygunluk 
değerlendirilmesini sağlayarak, 
test ve değerlendirme altyapı 
ve kabiliyetlerinin envanterini 
tutmak; ihtiyaç sahipleri ile 
kabiliyetleri bir araya getirerek 
koordinasyon ve aracılık hizmeti 
sağlamak.

Şirketin yönetim kurulu ise şu 
isimlerden oluşuyor:
n	 Prof. Dr. Adem Şahin   

Yönetim Kurulu Başkanı
n	 Ali Serhat Başaranoğlu   

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
n	 Alpaslan Erdoğan   

Yönetim Kurulu Üyesi
n	 Dr. Halil İbrahim Çetin  

Yönetim Kurulu Üyesi
n	 Murat İkinci   

Yönetim Kurulu Üyesi
n	 Yakup Ertaş   

Yönetim Kurulu Üyesi
n	 Dr. Mustafa Çetintaş  

Yönetim Kurulu Üyesi
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Türk firmalarının teknoloji transferi kabiliyetlerini; gittikleri 
ülkelerde kurdukları şirketlerle yerel oyuncular haline gelme 
stratejilerini, biz de uygulayacağız. Böylece, hizmetlerimizle 
uluslararası arenada fark yaratacağız.
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Bu ürünleri, uluslararası standartta 
test edip hem ulusal hem de uluslara-
rası kullanıcıların hizmetine sunma-
mız gerekiyor. Bunu da kaynaklarımı-
zı verimli kullanarak ve geliştirerek 
başaracağız.
Bana bu görevi emanet eden büyükle-
rimiz de test konusunda yapılması ge-
rekenlerin farkındalar. Yönetim kuru-
lu üyelerimizin hepsi de çok deneyimli 
ve kendi alanlarında yetkin kişiler. 
TRTEST’in genel müdürlüğü görevine, 
sektörü çok iyi tanıyan birisin getiril-
mesini, sektör böyle okumalı.

MSI Dergisi: TRTEST’in kadrosu nasıl 
oluşacak?
Bilal AKTAŞ: İlk hedefimiz, portalimizi 
oluşturmak ve bu doğrultuda, bir yazı-
lım geliştirme ekibi kuracağız. Bunun 
ötesindeki istihdam, gelişmelerle şe-
killenecek. İşletmesini devralacağımız, 
kurulumuna önderlik edeceğimiz test 
altyapıları ve firmalarla yapacağımız 
görüşmeler doğrultusunda büyüye-

ceğiz. Özel sektör firması olduğumuz 
için, büyümeyi, hızlı bir şekilde gerçek-
leştirebileceğimizi değerlendiriyorum. 
2019 sonuna kadar, 30 civarında perso-
nele ve 10’un üzerinde çözüm ortaklı-
ğına yönelik işbirlikteliklerine ulaşabi-
leceğimize inanıyorum. 
Test altyapısı envanteri kapsamında, 
aynı zamanda bu altyapıyı kullanabilen 
kişilerin de veri tabanını oluşturacağız. 
EYDEP’teki değerlendirici mekaniz-
masına benzer bir şekilde, test cihaz-
larını kullanabilme ehliyetine sahip 
kişilerle test altyapılarını eşleştire-
ceğiz. Sertifikalı testçilerimiz olacak. 
Bunun nasıl yararları olacak? Örne-
ğin, üniversitedeki bir altyapı için, ye-
dek personel istihdam etmiş olacağız. 
Üniversitedeki personel ayrılırsa ya da 
üniversite, bu personeli çalıştıracak 

kaynağı bulamazsa devreye girebile-
ceğiz. Ya da bir firmanın, sektördeki 
rakibinde kurulu bir test altyapısını 
kullanması gerektiğinde, testi yapacak 
personeli biz sağlayabileceğiz. Böyle-
ce, test, rakibinin personeli tarafından 
yapılmamış olacak.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Bilal AKTAŞ: Savunma ve havacılık 
sanayisinde asıl test alanı, muharebe 
alanıdır. Oraya çıktığınızda, daha ön-
ceki testlerinizi düzgün yapamamış-
sanız, doğru raporlayamamışsanız ya 
da eksiklikleriniz varsa testten geçe-
mezsiniz. Bu noksanlıklar nedeniyle 
bir ferdimizin şehit olması, hepimizin 
yüreğini sızlatır.
Teknolojimizi öyle güncel tutmalıyız ki; 
düşman duymadan önce duymalı, gör-
meden önce görmeli, vurmadan önce 
vurmalıyız. TSK da bunları sağlamak 
için, test konusunda çok hassas. Test 
edilmemiş ve kendisinin test etmediği 
hiçbir şeyi alıp sahada kullanmıyor. Bu 
yüzden de Türk ürünleri dünya pazarı-
na çıktığında, sorulan ilk soru, ürünü, 
TSK’nın kullanıp kullanmadığı. TSK’ya, 
test edilmiş, güvenilir ürünler verdi-
ğimizde, bunların mutlaka dünyada 
da pazarı olacaktır. Türk sanayisinin 
üretip TSK’nın memnuniyetle kullandı-
ğı her ürün, şu anda dünya genelinde 
pazar bulmuş durumda. Biz de çalış-
malarımızı, bu gerçeklerin farkında 
olarak yürüteceğiz.

TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

TUSAŞ’ın Kompakt Anten Test Odası, uyduların ilgili testlerinin 
gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. TRTEST, görev verilmesi 
durumunda, bu tür altyapılara erişimi daha kolay hale getirecek.
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Teknolojimizi öyle güncel 
tutmalıyız ki; düşman duymadan 
önce duymalı, görmeden önce 
görmeli, vurmadan önce 
vurmalıyız. TSK da bunları 
sağlamak için, test konusunda 
çok hassas. Test edilmemiş ve 
kendisinin test etmediği hiçbir 
şeyi alıp sahada kullanmıyor.
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ASELSAN, 
ULAK 
Haberleşme ile 
Gücüne Güç 
Kattı
Haberleşme teknolojileri alanında, 
Türkiye’nin en büyük oyuncuları 
arasında yer alan ASELSAN, 
ULAK Haberleşme A.Ş. (ULAK 
Haberleşme)’nin %51 hissesini,  
1 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirilen 
bir törenle Savunma Sanayii 
Teknolojileri A.Ş. (SSTEK)’den 
devraldı. Tören sırasında, kamu 
haberleşmesine yönelik önemli bir 
projenin sözleşmesinin imzası ve 
ULAK Haberleşme’nin merkez ofisi ile 
5G ve Ötesi Laboratuvarı’nın açılışı da 
gerçekleştirildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK/ a.calik@savunmahaber.com

Savunma Sanayii 
Başkanı 
Prof. Dr. İsmail 
Demir
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Törende, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı (SSB), 
ASELSAN ve ULAK Ha-

berleşme arasında, Kamu 
Güvenliğine Yönelik Dar Bant 
Nesnelerin İnterneti Yetene-
ğinin ULAK Baz İstasyonuna 
Kazandırılması Projesi’nin 
sözleşmesi imzalandı.
Törende açılışı yapılan 5G ve 
Ötesi Laboratuvarı’nda ise 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğının ortaya koyduğu strate-
jiler ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK)’nun 
oluşturduğu 5G yol haritası 
kapsamında, mevcut tekno-
lojilerin test edilmesi ve bu 
alanda yeni teknolojiler ge-
liştirilmesi hedefleniyor.

ULAK Baz İstasyonları 
ve MİLAT Projeleri, 
ULAK Haberleşme’ye 
Emanet
ULAK Haberleşme, SSTEK 
tarafından, iletişim altyapı-
larının yerli ve milli tekno-
lojilerle geliştirilmesi viz-
yonuyla, 20 Nisan 2017’de 
kuruldu. Firmanın üstlendiği 
en önemli görevlerden birisi, 
yurt içinde bu alanda gelişti-
rilen teknolojilerin ticarileş-
tirilmesi oldu. Bu maksatla 
ilk etapta, ASELSAN ana 
yükleniciliğinde yerli ve milli 
olarak geliştirilen ULAK Baz 

İstasyonları ve ARGELA ana 
yükleniciliğinde, Yazılım Ta-
nımlı Ağ (SDN) Teknolojile-
rinin Geliştirilmesi (MİLAT) 
projesi kapsamında gelişti-
rilen teknolojilerin tüm hak-
ları, SSB tarafından, ULAK 
Haberleşme’ye devredildi.

1 Yılda,  
Çok Sayıda Proje
Firma, kuruluşundan bu-
güne kadar geçen yaklaşık 
1 yıllık süre zarfında, ULAK 
Baz İstasyonları ve MİLAT 
projelerinin ürünleştirilme-
sinin yanı sıra SDN ve NFV 
Tabanlı 5G Hazır Çekirdek 
Şebeke (EPC) Geliştirilme-
si (ÇINAR) projesinin ana 
yükleniciliğini üstlendi. Fir-

manın, iletişim alt yapıları 
ile ilgili olarak üzerinde ça-
lışmaya devam ettiği diğer 
faaliyetlerden bazıları şu 
şekilde sıralanıyor:
l	 5G için yeni radyo (telsiz) 

geliştirilmesi,

l	 5G teknolojilerine yönelik 
entegre zamanlayıcı 
geliştirilmesi ve

l	 MİLAT alt yapısına, yapay 
zekâ yeteneklerinin 
kazandırılması gibi 
projeler.
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Evrensel Mobil Kapsama Projesi’nde, 9 Ekim itibarıyla 398 adet ULAK Baz İstasyonu’nun (yeşil renkli) kurulumu 
tamamlandı ve baz istasyonları yayına başladı. 18 baz istasyonunun (sarı renkli) kurulumu ise devam ediyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi

398 Baz İstasyonu 
Canlı Yayında
Üretimleri ASELSAN tarafın-
dan yapılan ULAK Baz İstas-
yonları’nın kurulumu da bir 
yandan devam ediyor. Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı tara-
fından, GSM altyapısı olmayan 
yerleşim yerlerine altyapı ku-
rulması amacıyla yürütülen 
ve Evrensel Mobil Kapsama 
Projesi olarak da adlandırılan 
projenin 1’inci fazı kapsamın-
da, 489 ULAK Baz İstasyo-
nu’nun kurulumu planlanıyor. 
9 Ekim tarihi itibarıyla kurulu-
mu tamamlanan ve faaliyete 
geçen baz istasyonu sayısı ise 
398’e ulaştı.

MİLAT’ta 
Testler Başladı
ULAK Haberleşme Genel 
Müdürü Dr. Ali Metin Balcı, 
törende yaptığı konuşma-
da, ULAK Baz İstasyonları 
ve MİLAT projeleri hakkın-
da şunları söyledi: “ULAK 
Haberleşme, bu iki emaneti 
sahiplenerek, kuruluş amacı 
ve hedeflerine uygun şekilde, 
buralardan elde ettiği birikimi,  
5G ve ötesine giden tekno-
lojilerde en iyi şekilde kul-
lanarak, ekosistemi ile bir-
likte uçtan uca güvenli akıllı  
yönetilebilir, milli ağ alt  
yapısı kurmak üzere, Türki-
ye’nin 5G ve ötesine doğru 
iletişim gücü olma hedefi ile 
çalışmalarına devam etmek-
tedir.”

ULAK Baz İstasyonlarının 
yurt içindeki kurulum ça-
lışmalarına da değinen Dr. 
Balcı, MİLAT projesi ile il-
gili olarak da şunları iletti:  
“MİLAT projemiz, ilk etap 
ürünleşmesini tamam-
layarak, geçtiğimiz hafta 
içerisinde, büyük bir ku-
rumumuzda, canlı trafiği 
taşıyacak şekilde testlere 
başlamıştır. 3 ayrı büyük 
kurumumuzda ise kurulum-
lara, bu hafta içerisinde baş-
lanılması planlanmaktadır.”

ASELSAN’ın 
Müşterilere  
Açılan Yüzü:  
ULAK Haberleşme
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ise 
değerlendirmelerini şu söz-
lerle paylaştı: “ASELSAN 
olarak, proje kapsamında 
geliştirilen baz istasyonu-
nun üretim faaliyetlerini de 
yine paydaşlarımızla bir-
likte, büyük bir kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Buradaki ana 
hedefimiz, müşterilere karşı 
bizi temsil etmekte olan ve 
ileride, haberleşmede büyük  
bir milli marka olarak dün-
ya sahnesine çıkacağına 
inandığımız ULAK Haberleş-
me’nin, sözünde duran, gü-
venilir ve etkin bir marka ol-
duğu gerçeğini, yurt içinden 
başlayarak tüm müşterilere 
hissettirmektir.”

Prof. Dr. Görgün, şöyle de-
vam etti: “Önümüzdeki sü-
reçte, ana hedefimiz, erişilen 
bu yetkinliklerin seviyesini 
daha ileriye taşımak ve ULAK 
milli markasının kalıcılığını 
sağlamak olacaktır. Bu hedef 
dahilinde, ULAK Haberleşme 
ile yakın ilişkimiz ve ortak ça-
balarımız devam edecektir. 
%51’lik pay devrinin sonun-
da, ULAK Haberleşme’nin, 
ASELSAN iştirakleri ara-
sında yer almasından mut-
luluk duyuyorum. Emniyet 
teşkilatımız için, Ankara ve 
İstanbul’da kurulacak DMR  
Sayısal Telsiz Sistemi’ne, 
kamu güvenliğine yönelik, 
dar bant nesnelerin inter-

neti yeteneğini, ULAK Baz 
İstasyonu sayesinde kazan-
dırarak, sözleşme bedelinin 
%2’si oranında, teknoloji ka-
zanım yükümlülüğümüzün 
yerine getirilmesini önemli 
buluyorum.”
Kürsüye gelen Savunma Sa-
nayii Başkan Yardımcısı Dr. 
Celal Sami Tüfekçi ise hisse 
devri ile ilgili hislerini pay-
laştı: “ULAK Haberleşme 
şirketimizin, böyle bir günde, 
geniş katılımcılarla, yeni bir 
ufka doğru yelken açması, 
hepimizi mutlu ediyor.”
Daha sonra, Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu Baş-
kanı Ömer Abdullah Karagö-
zoğlu bir konuşma yaptı ve 

5G ve Ötesi Laboratuvarı’nda test edilen sistemler.
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ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ali Metin Balcı ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün

Soldan sağa: ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ali Metin Balcı, SSTEK Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çelik, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yöneti-
mi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade 
ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan

konuyla ilgili temennilerini, 
şu şekilde aktardı: “Bu çalış-
manın, 5G ve Ötesi noktasın-
da, vatanımıza ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

5G’ye, Tüm Dünya ile 
Eş Zamanlı Geçmeyi 
Planlıyoruz
Savunma Sanayii Başka-
nı Prof. Dr. İsmail Demir  
ise konuşmasında, SSB’nin 
haberleşme alanındaki ça-
lışmalarının önemine vur-
gu yaparak şunları söyledi: 
“Dünyada çok büyük  
üreticilerin yer aldığı mo-
bil haberleşme sektö-
ründe, SSB olarak uçtan  
uca milli ve yerli bir  

haberleşme alt yapısı-
nın hazır hale getirilmesi 
amacıyla stratejik öne-
me sahip projeleri baş-
latmış bulunmaktayız…  
Tabii haberleşme alanı ve 
SSB arasındaki ilişki, ilk 
anda görülemeyebilir; ama 
bu, çok zamanında ve strate-
jik olarak atılmış bir adım.”
Haberleşme teknolojile-
rinin kritik önem taşıdığı-
na dikkat çeken Prof. Dr. 
Demir, bu alanda gelişti-
rilmiş yerli teknolojiler ve 
ürünler olmasına rağmen, 
yurt içindeki servis sağla-
yıcılarının, yabancı menşeli 
ürünler kullanma eğilim-
de olduğundan bahsetti. 

Prof. Dr. Demir, SSB’nin, 
ULAK Baz İstasyonlarının 
yurt içindeki kullanımı ko-
nusundaki kararlılığını ise 
şöyle özetledi: “Bu konuda 
bizler, gerçekten yılmadık. 
Devlet kademeleri ile iyi 
bir koordinasyona gittik. Bu 
konuda yerlilik meselesinin 
çok önemli olduğunu gün-
deme getirdik. Sadece ve 
sadece bir tüketim ürünü 
olarak değil, haberleşme 
gibi, yazılım gibi, bir ülkenin 
savunma ve güvenliği söz 
konusu olduğunda, artık 
bu modern çağda olmazsa 
olmaz olan, yabancıların 
eline, hem donanım hem de 
yazılım olarak terk edeme-

yeceğimiz bir alandan bah-
sediyoruz.”
Prof. Dr. Demir, ULAK Ha-
berleşme ana yüklenici-
liğinde, 5G çekirdek tek-
nolojilerinin geliştirilmesi 
maksadıyla devam eden 
ÇINAR projesi ile ilgili şun-
ları aktardı: “İnşallah firma-
larımızın gayretleri saye-
sinde, yerli bir 5G çekirdek 
şebekemiz, dünya ile eşit 
zamanlı olarak, ülkemize 
hizmet verebilecek duruma 
gelecektir.”
Tören sonrasında konuklar, 
laboratuvarı gezerek, yürü-
tülen faaliyetleri ve üzerinde 
çalışılan sistemleri yerinde 
gördüler. u
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Ülkelerin sınırlarını ve 
sınır ötesi ekonomik 
çıkar sahalarını koru-

mak amacıyla sürekli keşif, 
gözetleme, istihbarat ve ka-
rakol faaliyetine ihtiyaç duy-
maları, gayet anlaşılır bir 
ihtiyaçtır. Bu amaçla uzun 
menzilli radar sistemleri, 
en yaygın kullanılan algı-
layıcıdır. Kamera ve optik 
sistemlerin etkin kullanım 
alanı, görüş ufku ile sınırlı-
dır. Düşman bölgesine veya 
tehdit altındaki alanlara ku-
rulması mümkün olmayan 
bu sistemler, ülke sınırları 
içinde kurulu olmak durum-
dadır. Bu durum, istihbarat 
ve keşif faaliyetlerinin, kap-
sama ve etkinlik alanlarını 
önemli ölçüde sınırlamakta-
dır. Özellikle ülke toprağının 
büyük, sahil şeridinin uzun, 
adaların fazla ve kıta sa-

hanlığına çok yakın olduğu 
alanlarda, gözetleme faali-
yetleri, yetersiz kalabilmek-
tedir. Adaların veya arazi 

koşullarının gerisindeki fa-
aliyetleri tespit edememek, 
ülke savunması açısından 
çok büyük zafiyet oluştura-

bilmektedir. Bu durum; Tür-
kiye, Endonezya, Malezya, 
Avustralya, Yeni Zelanda, 
Pakistan, Fransa, Norveç 

MARTI: Özel Görev Uçakları için 
Yeni Nesil Komuta Kontrol Sistemi

Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri, harekât sahasında 
daha etkin olmak için, özel görev sistemleri ile donatılmış 
hava platformlarına ihtiyaç duymaktadır. İstihbarat, keşif, 
elektronik harp, gözetleme, denizaltı harbi gibi faaliyetleri 
icra eden uçak, helikopter veya insansız hava araçları, silahlı 
kuvvetlere ve güvenlik güçlerine, operasyon alanında büyük 
üstünlük sağlamaktadır. Kullanan birimin sorumluluk alanı 
ve görev sahasına göre, bu hava platformları, özel görev 
cihazları ile donatılmaktadır. Ancak bu platformların en 
önemli özelliği, görev cihazlarının ve silahların bütünleşik 
olarak çalışmasını sağlayan, komuta kontrol sistemidir. 
MARTI Yeni Nesil Komuta Kontrol Sistemi, bu amaçla 
geliştirilmiş, tamamıyla milli bir yazılımdır.
Yük. Müh. Metin DÖNER / mdoner@havelsan.com.tr
Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Çözüm Mühendisi, HAVELSAN

HAVELSAN, 
Barış Kartalı 

projesinin 
komuta kontrol 

sisteminin 
yazılımında 
görev aldı.©
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ve ABD gibi geniş toprakla-
ra veya sahil şeridine sahip 
birçok ülke için geçerlidir.
Sınır ötesindeki doğal koru-
naklı arazilerin ve adaların 
gerisini gözetleyerek de-
nizlerdeki çıkar sahalarını 
korumak için sürekli de-
niz veya hava görev kuvveti 
oluşturmak, zahmetli ve ol-
dukça pahalı bir faaliyettir. 
Aynı zamanda, uluslararası 
kurallar nedeniyle her za-
man mümkün olamamakta-
dır. Uygun irtifada havadan 
gözetleme ve keşif plat-
formları kullanmak, bu ek-
sikliğin giderilmesi için çok 
büyük katkı sağlamaktadır. 
Bu amaçla hava, kara ve 
deniz kuvvetleri ile sahil gü-
venlik, jandarma ve emniyet 
güçleri, özel görev uçakları 
kullanmaya yönelmişlerdir.
Ülkemizde, 2003 yılında baş-
latılan çalışmalarla Deniz 
Karakol Uçağı (DKU), Deniz 
Gözetleme Uçağı (DGU) ve 
Havadan Erken İhbar Ko-
muta Kontrol Uçağı (HİK) 
tedariki gerçekleştirilmiş-
tir. Böylece Hava Kuvvetle-
ri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil 
Güvenlik Komutanlıklarının, 
harekât sahasındaki keşif ve 
karakol kabiliyetleri, önemli 
ölçüde artmıştır. Uzun uçuş 
süreleri ile görev yapabi-
len bu uçaklar sayesinde, 
görev bölgesinden ve sınır 
ötesi bölgelerden güvenilir 
istihbarat elde edilebilmek-
te ve bu kabiliyet, kuvvetler 
için güç çarpanı halinde gel-
mektedir.

Deniz Karakol ve 
Keşif Uçakları
Hava Kuvvetleri, görev ve 
sorumluluk alanı nedeniy-
le keşif ve devriye görevleri 
için, envanterinde bulunan 
tüm uçakları, doğal olarak 
kullanabilmektedir. Ancak, 
diğer kuvvetler ve güvenlik 
güçleri için, böyle bir kaynak 
mevcut değildir. Özellik-
le Deniz Kuvvetleri ve Sa-
hil Güvenlik birimleri, ufuk 
ötesi sahalardan istihbarat 
sağlayacak ve denizdeki filo-

larına zaman kazandıracak 
hava platformlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Denizde keşif 
ve devriye görevi yapabile-
cek bu tür hava platformları, 
genel olarak “Deniz Karakol 
/ Keşif Uçağı” olarak adlan-
dırılmaktadır. Havacılık ve 
denizcilik kavramlarının iç 
içe geçtiği ve harekât ihti-
yaçlarının birbirini çok fazla 
etkilediği bu tür özel görev 
uçakları, yüksek teknolojiye 
sahip sistemlerle donatıl-
maktadır. Deniz karakol ve 
keşif uçaklarının iki temel ve 
bir destek unsurundan oluş-
tuğu düşünülebilir: Uçak ve 
Görev Sistemi ile Harekât 
Destek Merkezi.

Uçak
ABD tarafından 1960’lı yıl-
larda geliştirilen, günümüz 
tanımına uygun ilk deniz 
karakol uçağından sonra, 
bu tür görevler için, genel-
likle standart yolcu veya 
askeri kargo amacıyla üre-
tilmiş uçaklar ve türevleri 
kullanılmaktadır. Bu plat-

formlar, deniz kuvvetleri 
ve sahil güvenlik güçlerinin 
harekât ihtiyacına göre, al-
gılayıcıların ve silahların 
kurulum ve kullanımına 
imkân verecek şekilde mo-
difiye edilmektedir. En yay-
gın kullanılan deniz karakol 
ve keşif uçakları, Tablo 1’de 
verilmiştir.

Uçak Üretici Firma Görev Adı

L-188 Electra Lockheed P3 Orion

NG 737-800 Boeing P8A Posedion

CN235-500 Airbus (CASA) ve IPTN CN235 MPA

C295 Airbus (CASA) C295 MPA

ATR42 ATR (Airbus & Leonardo) ATR42 MP Surveyor

ATR72 ATR (Airbus & Leonardo) ATR72 MP

SAAB 2000 SAAB SAAB 2000 MPA

ERJ 145 Embraer EMP145 MP

AN-74 Antonov AN-74 MP

Falcon 900 DX Falcon Falcon 900 MPA

King Air 350 Beechcraft King Air 350 ASIO

Tablo 1. Yaygın kullanılan deniz karakol ve keşif uçakları

Barış Kartalı projesinde 
geliştirilen Havadan Erken İhbar 

Komuta Kontrol Uçağı (HİK), 
çok sayıda konsol üzerinden 

arayüz sağlayan, gelişmiş bir 
görev sistemine sahip.
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Uçakların seçimi; görev ya-
pacakları sahanın büyüklü-
ğüne, ihtiyaç duyulan görev 
süresine ve algılayıcıların 
çalışma performansları-
nı düşürmeyecek gövde ve 
motor konfigürasyonuna 
göre yapılır. Seçilen uçak-
ların gövdeleri, görev sis-
teminde yer alan algılayıcı 
ve silahların kurulumu için 
modifiye edilmektedir.

Görev Sistemi
Deniz karakol ve keşif uçak-
larını “özel” yapan, elbet-
te üzerlerinde kurulu olan 
görev sistemidir. Harekât 
ihtiyacına göre oluşturulan 
görev sistemlerinin temel 
bileşenleri ve fonksiyonları, 
Tablo 2’de yer almaktadır.
Bazı görev sistemlerinde, 
uçağı koruma (füze ikaz, 
chaff, flare) bileşenleri de 
yer alabilmektedir. Diğer 
yandan denizaltı savunma 
harbi yapma kabiliyetine 
sahip uçaklarda, hedeflerin 
yerini tespit etmek üzere, 
manyetik sapma detektörü 
ve sonoboy alıcılar kullanıl-
maktadır. Elektronik harp 
yapması beklenen uçaklar 
ise daha hassas sinyal top-
lama ve karıştırma cihazları 
ile desteklenmektedir.
Deniz karakol ve keşif uçak-
larının görev sistemleri, 
standart bir alt sistem kon-
figürasyonuna sahip değil-
dir. Bu alt sistemler, deniz 
kuvvetleri ve sahil güvenlik 
güçlerinin görev ve sorumlu-
lukları ile uygulayacağı tak-

tiklere uygun olacak şekilde 
bir araya getirilmektedir.

Komuta Kontrol 
Yazılımları
Algılayıcı ve haberleşme 
cihazları, yüksek teknoloji 
ve yatırım gerektirmekte-
dir. Bu nedenle genellikle 
küresel firmalar tarafından 
ve standart özeliklere sahip 
olacak şekilde üretilmek-
tedir. Ancak bu cihazlarla 
benzer kabiliyette alterna-
tifler bulmak mümkündür. 
Diğer yandan, komuta kont-
rol yazılımları, görev siste-

mini meydana getiren bile-
şenlerin en etkin bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak 
üzere, özel olarak geliştiri-
lirler. Bazı algılayıcı (radar) 
üreten firmalar, ülkelerin 
temel ihtiyacına yönelik 
standart bir görev sistemi 
konfigürasyonu oluşturarak 
komuta kontrol yazılımlarını 
da standart hale getirme-
ye çalışmaktadır. Ancak bu 
yaklaşımın en zayıf noktası, 
tek bir algılayıcı (radar, ka-
mera) modeli için kullanıl-
ması zorunluluğudur. Bu 
da sistemi, operasyon ömrü 

boyunca, tek bir marka ve 
modele bağımlı hale getir-
mektedir.
Komuta kontrol yazılımı, 
görev sistemindeki tüm alt 
sistemlerin kontrol ve ko-
ordinasyonunu yaptığından, 
bu yazılımlar, görev sistemi-
nin beyni olarak adlandırılır. 
Görev sistemlerini kontrol 
edecek yazılımların, elbet-
te algılayıcılar, haberleşme 
sistemi ve diğer (kendini ko-
ruma, silah, seyrüsefer vb.) 
destek sistemleri ile uyum-
lu bir teknoloji ile geliştiril-
mesi gerektiği çok açıktır.  

Görev Sistemi Bileşeni Alt Sistemler  Fonksiyonu

Algılayıcılar l Radar 
 l IFF
 l EDT Sahadaki unsurların tespit edilmesi 
 l EO/IR Kamera  ve istihbarat verisi elde edilmesi
 l ASARS 
 l Sonoboy 
 l Manyetik Sapma Detektörü
 l Otomatik Tanıma Sistemi 
 l Seyrüsefer Sistemi 

Komuta Kontrol Sistemi l Komuta Kontrol yazılımları Veri analizi, veri füzyonu,
 l Veri işleme istasyonları sergileme, kayıt gibi işlevlerin
 l Operatör Konsolları gerçekleştirilmesi,
 l Veri Kütüphaneleri tehdit analizinin gerçekleştirilmesi, 
  karar–destek birimleri ile 
  algılayıcı ve haberleşme 
  alt sistemlerinin kontrolü

Haberleşme l Telsizler (VHF, UHF, HF)  Veri, ses ve görüntü aktarımı
 l Taktik Linkler 
   (Link11, Link 16, Link 22 gibi)  
 l Uydu alıcı/verici birimleri 

Tablo 2. Görev sistemlerinin temel bileşen ve fonksiyonları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki deniz karakol uçaklarının komuta kontrol yazılımlarının 
geliştirilmesinde, HAVELSAN önemli görevler üstlendi.
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Ancak Komuta Kontrol Sis-
temi’nin tasarımı için temel 
yaklaşım; bu sistemi kulla-
nacak kuvvet veya güvenlik 
güçlerinin, harekât yöntem-
leri ve karar süreçlerinin çok 
iyi anlaşılması ve sisteme 
yansıtılmasıdır. Görev sis-
temini özel yapan en kritik 
husus, burada yatmaktadır.
Hava görev sistemleri için 
komuta kontrol yazılımı ge-
liştirebilme kabiliyeti, küre-
sel savunma firmalarının, 
onlarca yıl yatırım yaparak 
elde edebildikleri ve özen-
le korudukları, stratejik 
bir yetkinlik olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle 
komuta kontrol sistemi ge-
liştiren firma ve ülkeler, bu 
yazılımların, sadece kabi-
liyetleri hakkında bilgi ver-
mekte; ancak tasarım ve 
teknolojileri konusunda bilgi 
paylaşmamaktadır. Kendi 
komuta kontrol sistemini 
geliştirmeye istekli ülkele-

rin çok yüksek bedeller tek-
lif etmesine rağmen bu alan, 
teknoloji transferi kapsamı 
dışında tutulmaktadır.
Komuta kontrol sisteminin 
çözülmesi gereken en bü-
yük mühendislik problemi, 
görev sistemindeki tüm alt 
sistemlerin (radar, kamera, 
haberleşme, seyrüsefer vb.) 

en etkin ve bütünleşik çalış-
masının sağlanmasıdır.
Görev sistemini oluşturan 
bu alt sistemlerin; tasarım, 
üretim, bilgi alışverişi ve ça-
lışma yöntemleri hakkında 
bilgi sahibi olmadan bu sis-
temleri bütünleştirmek ve 
birlikte çalışmalarını sağla-
mak, mümkün değildir.

Harekât Destek 
Merkezi 
Özel görev uçaklarının fa-
aliyetleri, bu amaçla oluş-
turulmuş Harekât Destek 
Merkezlerinde planlanmak-
ta ve icra edilen operas-
yondan toplanan veriler, 
yine bu merkezlerde ana-
liz edilmektedir. Harekât  

Deniz karakol uçaklarının görev 
yazılımları, yer destek sistemindeki 
konsollarda da koşuyor.
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merkezinde de uçak sistemi 
ile uyumlu bir komuta kont-
rol sistemi kullanılmaktadır.

MARTI: Yeni Nesil 
Komuta Kontrol 
Sistemi
Ülkemiz ihtiyaçları için üre-
tilen DKU, DGU ve HİK uçak-
larının her birinin üretimi 
sırasında, HAVELSAN, sü-
rekli olarak komuta kontrol 
yazılımı geliştirme konusu-
na odaklanmıştır. Yaklaşık 
4-5 yıl süren bu projelerde, 
birçok mühendis ve teknik 
insan yurt dışında görevlen-
dirilmiş; bunların eğitim al-
ması sağlanmış ve bunlara, 
iş-başı görevlerle tecrübe 
kazandırılmıştır. Savunma 
Sanayii Başkanlığının yön-
lendirmesi ve görevlendir-
mesi ile stratejik öneme sa-
hip bu yazılımların önemli bir 
bölümü, yazılım bileşenleri 
halinde, Türk mühendisler 
tarafından geliştirilmiştir.
Hava Kuvvetlerinin Havadan 
Keşif Uçağı (ASA) ve HİK, De-
niz Kuvvetlerinin DKU ve Sa-
hil Güvenlik’in DGU için ge-
liştirilen görev sistemlerinin 
komuta kontrol yazılımla-
rında görev alan HAVELSAN, 
tamamıyla milli bir “Hava 
Platformu Komuta Kontrol 
Sistemi” geliştirebilecek 
teknolojik birikim seviyesine 
erişmiştir. Silahlı kuvvetler 
ve güvenlik güçlerinin ge-
lecekteki keşif ve istihba-
rat ihtiyaçlarını analiz eden  
HAVELSAN, milli bir komuta 
kontrol sistemi geliştirebil-
mek için, öz kaynaklarıyla 
MARTI projesini başlatmıştır.

MARTI, özel görev uçakları 
için, son teknolojilerle ge-
liştirilen, modüler yapıya 
sahip, yeni nesil bir taktik 
görev komuta kontrol siste-
midir. Uçak türü, algılayıcı 
modeli ve üreticilerinden 
bağımsız olarak çalışabilen 
sistemde, standart iletişim 
yoluna sahip tüm algılayı-
cılar kullanılabilmektedir. 
İstenildiği takdirde, özel 
üretilen algılayıcıların veri 
alışverişi de MARTI sistemi 
tarafından, standartlara uy-
gun hale getirilebilmektedir.
MARTI sistemi, tüm özel gö-
rev uçaklarına adapte edi-
lecek şekilde, HAVELSAN 
mühendisleri tarafından 
tasarlanmıştır. Deniz ka-
rakol, keşif ve çok amaçlı 
görev uçaklarında kullanıla-
bilecek MARTI; keşif, istih-
barat, gözetleme, denizaltı 
savunma harbi, elektronik 
karıştırma, sahil gözetleme, 
sınır kontrol, ekonomik çı-
kar bölgelerinin korunması, 
arama-kurtarma, balıkçılık 
kontrolü, kaçakçılık takip, 
mülteci takibi gibi fonksi-
yonları icra edebilecek şe-
kilde geliştirilmiştir.
MARTI sistemi, görev sis-
teminde yer alan ve uçağın 
üzerinde bulunan algılayıcı-
lardan gelen verileri analiz 
etmekte ve diğer istihba-
rat verileri ile füzyona tabi 
tutmaktadır. Birleştirilen 
verilerle bir müşterek ha-
rekât sahası resmi oluştu-
rulmaktadır. Bu faaliyetlerin 
birçoğu, otomatik olarak 
gerçekleştirilmekle bera-
ber uçaktaki personel tara-

Deniz karakol uçaklarının görev sistemleri, hem suüstü hem de sualtındaki 
faaliyetlere yönelik işlevlere sahip.
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fından, operatör konsolları 
vasıtasıyla kumanda ve ko-
ordine edilmektedir.
MARTI sistemi, güvenli is-
tihbarata dayalı olarak oluş-
turduğu müşterek harekât 
sahası resmini, haberleşme 
araçları vasıtasıyla diğer 
uçaklara veya harekât mer-
kezine gönderebilmektedir. 
Veri haberleşmesi için, ilave 
gizlilik önlemleri de uygula-
nabilmektedir.
Öncelikle ülkemizin ihti-
yaçları göz önüne alınarak 
tasarlanan ve geliştirilen 
MARTI’nın temel özellikleri, 
Tablo 3’te yer almaktadır.
HAVELSAN tarafından ge-
liştirilen MARTI Yeni Nesil 
Komuta Kontrol Sistemi’nin 
gerçek zamanlı olmayan bir 
versiyonu, Harekât Destek 
Merkezi’nde kullanılacak 
şekilde tasarlanmıştır. Böy-
lece, uçak görev sistemi ile 
tam senkronizasyon sağla-
nabilmektedir.

Sonuç ve 
Değerlendirme
Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfının, stra-
tejik yazılımları milli im-
kânlarla geliştirmek üzere 
görevlendirdiği HAVELSAN, 
ülkemizin en büyük askeri 
yazılım geliştirme firması 
olarak Türk Silahlı Kuvvet-
leri, güvenlik güçleri ve dost 
ülkelerin orduları için yer-
li yazılımlar geliştirmekte 
ve özgün sistem çözümleri 
üretmektedir. Ayrıca stra-
tejik hedef olarak gördüğü 
komuta kontrol yazılımla-
rı geliştirme konusunda, 
araştırma ve geliştirme de 
yaparak kritik teknolojilerin 
kazanımı için yatırım yap-
maktadır. MARTI Yeni Nesil 
Komuta Kontrol Sistemi, 
silahlı kuvvetler ve güven-
lik güçlerinin, gelecekteki 
havadan keşif ve istihbarat 
ihtiyaçları analiz edilerek 
geliştirilmiştir. Gelecek on 
yıl içeresinde, ülkemizdeki 
tüm özel görev uçaklarında, 
MARTI sisteminin kullanıla-
cağı öngörülmektedir. u

Görev Fonksiyonu

Komuta ve 
Kontrol fonksiyonu

Keşif, Gözetleme 
İstihbarat fonksiyonu

Müşterek Harekât 
Resmi fonksiyonu

Taktik Yardımcı 
fonksiyonlar

Haberleşme Sistemi
destek fonksiyonları

Uçak sistemleri ile
bütünleşme

MARTI Kabiliyeti
l Tehdit analizi ve tanımlanması
l İstihbarat bilgisinin hızla ve
 yüksek hassasiyetle 
 oluşturulması
l Tüm algılayıcıların kontrolü 
 ve senkronizasyonu
l Taktik harita oluşturulması
l Tüm verilerin katmanlar 
 halinde taktik haritada 
 gösterimi
l Operatör konsollarının 
 yönetimi
l Haberleşme protokollerine
 göre veri hazırlanması 
 veya ayrıştırılması
l Haberleşme alt sistemlerinin
 kontrolü ve senkronizasyonu
l Elektronik Harp Destek 
 kabiliyeti
l Akustik analiz 
 gerçekleştirilmesi

l Hava, yer, suüstü ve 
 sualtındaki unsurların 
 tespit edilmesi
 Dost, tehdit ve bağımsız 
 unsurların ayrıştırılması

l Elde edilen tüm verilerin 
 taktik ekranda gösterimi
l Haberleşme kanalıyla 
 diğer birimlerden gelen 
 verilerin gösterimi
l Çeşitli standartlardaki 
 (S-57, Shape, CADRG, DTED,
 Jeppesen ve GEOTIFF) 
 haritaların kullanılabilmesi
l Standart askeri semboloji
 (APP-6, STANAG 4420) 
 kullanımı

l Pilot için taktik harita 
 gösterimi
l Karar destek yardımcıları
l Görüş alanı analizleri
l Vektör tanımlama ve ölçme
l En yakın nokta analizleri

l Milli ve NATO standart 
 veri linkleri (Link 11, 16, 22,
 JREAP vb.)
l Mesajlaşma kabiliyeti
l AdatP-3 mesaj seti desteği
l Dosya paylaşımı
l Uydu haberleşme desteği

l Uçuş planı oluşturma ve 
 bilgi paylaşımı
l Seyrüsefer bilgisi üretimi 
 ve bilgi paylaşımı 
l Uçuş profili analizleri
l Yükseklik analizleri 
l Tespit uzaklığı analizleri
l Dâhili haberleşme

Öne Çıkan Özellik

Modüler yapı, görev 
sisteminin istenilen 
fonksiyonları sağlayacak 
şekilde konfigürasyonu
İstenilen sayıda marka 
ve modelden bağımsız 
algılayıcının kontrolü ve 
bunları bütünleştirme imkânı
Yüksek kapasiteli iş 
istasyonları ile hızlı ve 
hassas veri analizi ve 
değerlendirmesi
Operatör yetkisine göre 
hızlı ve doğru kararları 
verebilmesine imkân 
sağlayacak yazılım araçları
Kullanıcı dostu grafik ekran 
tasarımı,
Hafif ve çok fonksiyonlu 
operatör konsolları
Ağ Destekli Yetenek kabiliyeti

Kullanıcının taktik ihtiyacına 
ve planına uygun veri analizi, 
veri füzyonu, tehdit analizi, 
bilgi gösterimi, kayıt ve 
raporlama kabiliyeti

l Yüksek çözünürlüklü 
    taktik ekran
l Özel geliştirilmiş 
   coğrafi bilgi sistemi
l 3 boyutlu gösterim

Deniz ve Hava Kuvvetleri 
ile Sahil Güvenlik karar 
süreçlerine uyumlu 

İstenildiğinde yazılımlım ile 
ilave haberleşme güvenliği 

Uçak tipi ve modelinden 
bağımsız bütünleşme 
kabiliyeti, gerektiğinde 
veri değişim adaptörü 
geliştirebilme yeteneği

Tablo 3. MARTI Yeni Nesil Komuta Kontrol Sistemi’nin temel özellikleri
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BİTES, kuruluşunun 
17’nci yılında, 100 ki-
şilik kadrosuyla bü-

yümesini sürdürüyor. Ci-
rosundaki ihracat payını, 
2012-2017 yılları arasında, 
%5’ten %35 seviyelerine 
çıkaran firmanın yurt dışın-
daki müşterileri arasında; 
Airbus Defence & Space, 
CAE, Hensoldt ve Sikorsky 

gibi sektörün büyük oyuncu-
ları yer alıyor. Firma, Avrupa 
Birliği’nin, bilimsel ve uygu-
lamalı Ar-Ge ve inovasyon 
programı UFUK 2020 kapsa-
mında, uzay alanında çalış-
malar da yürütüyor.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşti-
rilen IDEF fuarı sırasında; 
ASELSAN, Altınay Havacılık, 
Lapis Havacılık, Nurol Maki-

na ve TUSAŞ’ın da araların-
da yer aldığı çeşitli firmalar-
la 4 ayrı iş birliği anlaşması 
imzalayan BİTES, arttırılmış 
gerçeklik, yapay zekâ, oto-
nom ve robotik sistemler 
gibi yükseliş trendinde olan 
teknolojilere odaklanarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
Firma, Arttırılmış Gerçeklik 
Destekli Mobil Bakım Siste-
mi Projesi kapsamında, De-

niz Kuvvetleri Komutanlığı-
na teslimat gerçekleştirmek 
için gün sayıyor.

Ruhu Genç 
Şirketten, Dinamik 
Bir İK Politikası
Törende konuşan BİTES 
CEO’su Uğur Coşkun, fir-
manın yeni ofisi hakkında 
şunları söyledi: “Bundan 
tam 3 sene önce, İncek’teki 

Son 5 Yılda İhracatını 
7’ye katlayan BİTES, 
Yeni Yerinde, 
Yeni Projelere Hazır
Bir teknoloji ve Ar-Ge şirketi olarak öne çıkan 
BİTES’in, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon 
Merkezi’ndeki yeni ofisinin açılışı, 1 Ekim’de 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve çeşitli sektör 
firmalarından, pek çok üst düzey yönetici de katıldı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Soldan sağa: ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu 
Başkan Vekili Yılmaz Tunç, BİTES CEO’su Uğur Coşkun, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, SSB MEBS Daire Başkanı Ahmet Akyol, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem 
Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval

BİTES CEO’su Uğur Coşkun
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ofisimizi açtık; ama bu ofi-
simiz herkese uzak kaldı. 
Artık büyük şirketlerimiz, X 
ve Y kuşağından, çok yete-
nekli ve deneyimli insanları 
kadrolarına dahil ediyorlar. 
Biz de bir fark yaratmak, bir 
cazibe ortamı oluşturmak 
adına, biraz daha merkeze, 
genç çalışanların istedi-
ği sosyal ortamlara yakın 
bir yere doğru geldik. Yeni 
ofisimize geçmemizin asıl 
sebebi buydu. Artık iyi ve 
yetenekli insanları, şirket-
ler seçmiyor. Bu insanlar, 
şirketleri seçiyor. Şu anda 
yapay zekâ ve arttırılmış 
gerçeklik konusunda ciddi 
açılımlarımız var ve o ta-
raftaki varlığımızı, yoğun 
bir şekilde arttırıyoruz. Yurt 
dışına ihracatımızla ilgili de 
önemli açılımlar yaptık. Si-
korsky firmasının, onaylı te-
darikçi listesine girdik.”
Coşkun, firmanın ideallerine 
ise şu sözleri ile vurgu yaptı: 
“Sabah uğrunda ölecek bir 
hayaliniz var ise saati kur-
maya gerek kalmaz. Bizim 
itici gücümüz; inancımız, 
kararlılığımız, azmimiz ve 
fütursuzca cesur ve meraklı 
teknoloji açlığımız. Ülkemi-
zin geleceği için, kritik tek-
noloji adımlarında izimizin 

olması gayreti içindeyiz. Ve 
ben, yüreğini koyan, bir viz-
yonun peşinden giden in-
sanlara liderlik yapmak için 
buradayım.”

Hayallerin 
Peşinden Koşmak
Coşkun’un ardından, Savun-
ma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir de kısa bir 
konuşma yaptı. Konuşma-
sına, BİTES CEO’su Uğur 
Coşkun ve Programlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Ebru Coşkun’dan 
bahsederek başlayan Prof. 
Dr. Demir, şunları söyle-
di: “Uğur ve Ebru’nun bu 
süreçteki maceralarını ve 
çabalarını gayet iyi biliyo-
rum. Böyle girişimlerin 
devam etmesi lazım. Bazen 
düşe kalka, bazen iddialı; 
ama iddialarını, rüyalarını 
ve hayallerini hiç bırak-
madan, peşlerinden ısrar-
la koşan bir şirket BİTES. 
Savunma sektöründe de bu 
tür şirketlere ihtiyaç var. 
Büyük firmaların da BİTES 
gibi şirketlerle beraber,  
omuz omuza yürümelerini 
bekliyoruz. Tekrar hayırlı 
uğurlu olsun diyorum, nice 
başarılara imza atmanızı 
bekliyorum.” u

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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MSI ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

Uluslararası 
Askeri Radar ve 
Sınır Güvenliği 
Zirvesi, 
Firmalarla 
Karar Alıcıları 
Buluşturdu

Zirveye; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi 
Ercan Topaca ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İs-
mail Demir başta olmak üzere üst düzey yetkililer ve 

sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan 
zirvenin ilk günü; “Sınır Güvenliğine Yönelik Güncel Geliş-
meler”, “Yeni Teknolojiler ile Güçlenen Sınırlarımız”, “Sınır 
Güvenliği İnşa Projeleri” ve “Gelişen Radar Teknolojisi ve 
Sınır Güvenliğinde Kullanımı” başlıklı paneller düzenlendi. 
İkinci günün panelleri ise “Askeri Radar Projeleri ve Uygula-
maları”, “Sahil Gözetleme Radar Sistemleri Projesi (SGRS)” 
ve “TÜBİTAK ve Radar Projeleri” olarak sıralandı. Zirve so-
nunda, panellerde tartışılan konularla olgunlaşan bir rapor 
hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması 
planlanıyor.

Yüksek Hedefler için 
Yüksek Teknoloji
Zirvenin açılış konuşmasını, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 
Erdal yaptı. Erdal, zirveyi neden düzenlediklerini şöyle açık-
ladı: “MÜSİAD Ankara’nın, 19 sektör kurulu var. Bu sektör 
kurullarının içinde en önem verdiklerimizden biri de Savun-
ma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu. Bu kurul, bundan önce 
birçok programa ev sahipliği yaptı; bugün de Askeri 
Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapıyoruz. Bu programı yaparken, öncelikle 
bu sektörde neler oluyor, neler yaşanıyor, 
bunları ortaya koymak istedik. İş insan-
larını bir araya getirerek iş imkânlarını 
nasıl oluştururuz düşüncesi ile bu zir-
veye ev sahipliği yaptık.”
Erdal, yüksek teknolojinin önemine de 
vurgu yaptı: “Yüksek teknoloji ve katma 
değerli ürünler üretmediğimiz sürece, 
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat he-
define ulaşmamızın imkânsız olduğunu sü-

rekli ifade ediyoruz. Türk insanı, imkân verildiği sürece, her 
şeyi yapabilir. Bundan sonraki süreçte, özel sektöre verile-
cek desteklerle birlikte, çok daha iyi noktalara geleceğiz.”

Özgün Çözümlere 
İçişleri Bakanlığından Tam Destek
Erdal’ın ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu, etkinliğe ve sektöre desteğini şu şekilde dile 
getirdi: “Yüksek teknoloji ve üretim odaklı böyle 

toplantılar, bize; gurur, umut ve onur vermek-
tedir. Çünkü bize lazım olan, bizi güçlü kıla-
cak olan, bir şeyleri satın almak için para 
kazanmak değildir. Bilakis, ihtiyaçlarımızı, 
kendimizin üretebilmesidir. Kendi çözüm-
lerimizi üretebilmektir. Ben bu salonlarda, 
bu toplantılarda, bu iradeyi ve kabiliyeti gö-

rüyorum.”
Bakan Soylu, sınır güvenliği ile ilgili vizyonlarını 

ise şöyle ortaya koydu: “Yasalarımız, denizde ve 

MÜSİAD Ankara tarafından, 2-3 Ekim 
tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen 
I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır 
Güvenliği Zirvesi, firmaları, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir 
başta olmak üzere, karar alıcılarla bir 
araya getirdi. Firmalar, stantlarında 
yenilikçi çözümlerini sergilerken 
zirve boyunca düzenlenen panellerde 
ise gelişen teknolojiler ve projeler 
konuşuldu. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

SI
 D

er
gi

si

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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karada sınır güvenliğini sağlama görevini, İçişleri Bakanlı-
ğına vermiştir. Dolayısı ile bu konuda, hem fiziksel şartlar 
bakımından hem de bilgi akışı noktasında, çok ciddi proje-
ler ortaya koyuyoruz. Bugünün hudut boyları, sadece dikenli 
tellerden ve çitlerden ibaret değildir. Yüksek teknolojiyi kul-
lanan, çok daha komplike yapılar ve sitemlerden bahsediyo-
ruz. Bunların içinde; modüler beton duvarlar, bunlara para-
lel güvenlik yolları, aydınlatma sistemleri, radarlar, yüksek 
güvenlik kuleleri söz konusudur. Bunların bir kısmını kendi 
imkanlarımızla bir kısmını da -özellikle entegre sınır yöneti-
mi konusunda eğitim ve ekipman desteği içeren bölümlerini- 
AB projeleri ile tedarik ediyoruz.”
Bakan Soylu, sektöre yönelik mesajları arasında, bir de uya-
rı yaptı: “Burada, özellikle yazılım firmalarına bir şey ifade 
etmek istiyorum. Benim size bir tavsiyen var. Yumurtlayan 
tavuğunuzu kesmeyin. Söylemek istediğim şu: Devletle çalı-
şıyorsunuz. Bir takım yazılımlar yapıyorsunuz. 3-4 yıl sonra 
bunları yenilemek, başka yazılımlarla entegre etmek gereki-
yor. Arkadaşlar; kapı duvar oluyorsunuz... 3-5 yıl sonra, mu-
hakkak ki bu yazılımlar yenilenecek. Bu tavuk, aynı şekilde 
yumurtlamaya devam edecek. Biz, özel sektörün gelişmesini 
istiyoruz. Müşteri, sadece Türkiye olmasın. Dünya ile rekabet 
edecek noktaya gelmenizi istiyoruz.”

Hedef 60 Milyar Dolar
Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 
Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Baş-
kanı Fatih Altunbaş ise I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır 
Güvenliği Zirvesi’nde, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi 
üreticilerini, sektörün alt yüklenicilerini, akademisyenleri, 
kamu temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını buluştur-
duklarını söyledi. Altunbaş, zirvenin hedeflerinden birinin,  
6 milyar dolarlık savunma ve havacılık sektörünün ihracat 
potansiyelini arttırmak olduğunu belirtti. Sektörün 10 kat 
büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Altunbaş, orta 
vadede, 60 milyar dolarlık milli ve yerli bir savunma ve hava-
cılık sanayisine kavuşacaklarını da sözlerine ekledi. u

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal
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I. Uluslararası Askeri Radar ve  
Sınır Güvenliği Zirvesi’nde Öne Çıkanlar

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya, ASELSAN’ın, sınır güvenliği ve radar alanlarındaki geniş çözüm kümesi hakkında bilgi verdi.
▲

ASELSAN, standında, ACAR İHA Gözetleme Radarı’nı (sağda), Taşınabilir Erken 
İkaz Radar Sistemi (TEİRS)’nin maketini (ortada) ve ACAR Gözetleme Radarı’nı sergiledi. 

ASELSAN Radar Programları Direktörü Mustafa Yaman, ACAR Radar Ailesi’nin üyelerinin, 
Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Endonezya, Polonya ve Türkmenistan’a satıldığını söyledi. Bu 
satışlara, ASELSAN’ın İHTAR anti-drone sisteminde kullanılan radarlar da dahil. ASELSAN, 

ACAR İHA Gözetleme Radarı’nı geliştirmeye de devam ediyor. Radarın mevcut anteni, 
10 derecelik yükseliş açısına sahip. Radarın, İHA’ların tespit kabiliyetini daha da 

arttıracak, 40 derecelik yükseliş açılı antene sahip yeni bir sürümü, yakında ASELSAN ürün 
ailesine katılacak. Bu versiyon, yükseliş açısında yön bulma (DF) kabiliyeti sayesinde, 

aynı zamanda 3 boyutlu bir radar olacak.

▲

ASELSAN, sınırı güvenliği çözümlerini, 
bu maket üzerinden tanıttı.

ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
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AYESAŞ, zirvede; Çoklu Sensör Veri 
Füzyonu ve Otomatik Hedef Takibi, Uzaktan 
Sensör Kontrol Sistemi, İz Yönetim Sistemi, 
Radar Mesajı Çevrim Bilgisayarı ve Link-11B 
Veri Bağı İşlemcisi çözümlerini ön plana 
çıkarttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
AYESAŞ standını da ziyaret etti.

▲

Zirvede bir stant açarak çözümlerini 
tanıtan FNSS’nin ziyaretçileri arasında, 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Çakıcı da yer aldı.

▲

ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya, Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) kapsamındaki çalışmalarını anlattı.

▲

HAVELSAN 
standında, Sahil 
Gözetleme Radar 
Sistemi (SGRS) 
kapsamında 
kurulacak 
kulelerin maketi  
sergilendi.
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Fotoniks, hızlı 
müdahale sert karinalı 
bot (Rigid-Hulled 
Inflatable Boat / RHIB) gibi 
platformlarda kullanıma 
yönelik olarak, stabilize 
elektro-optik sistemi 
MARTI’yı geliştirdi.

▲

Fotoniks ATLAS 2A keşif gözetleme sistemi, tamamen 
milli tasarım bir sistem olarak öne çıkıyor.
▲

Fotoniks ATLAS 2B 
keşif ve gözetleme sistemi, 
maliyet-etkin ve yenilikçi 
unsurları ile zirvede 
dikkat çekti.

▲

ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fotoniks standında, 
sınır güvenliğinin vazgeçilmez bileşenleri olan 
elektro-optik sistemleri yakından inceledi.





MSI
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▲  MYLASER; kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği aydınlatma sistem çözümlerini tanıttı.

T625 helikopterinin iniş ve 
arama aydınlatma sistemi de 
MYLASER imzasını taşıyor.

 

▲

ROKETSAN, 
ürünlerini, 

kullanıldıkları 
platformun maketi 

ile birlikte 
sergileme 

geleneğini devam 
ettirerek 

MAM-L ve 
MAM-C’yi, 

BAYRAKTAR 
TB2 maketi ile 
ziyaretçilerin 

ilgisine sundu.

▲ ROKETSAN 
standını 
ziyaret eden 
İçişleri Bakanı 
Süleyman 
Soylu, 
firmanın akıllı 
mühimatları 
ve modüler 
geçici üs 
bölgesi 
çözmüleri ile 
ilgili bilgi aldı.

ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
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İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 

radar ve sınır 
güvenliği alanlarında 
son yıllarda yenilikçi 
ürünler ortaya koyan 
STM’nin çözümlerini, 

STM Genel Müdürü 
Murat İkinci’den 

dinledi.

STM standında, 
Uzaktan Engel Arkası 
Hedef Tespit Sistemi 
(UHTES) de sergilendi.

TOGAN Otonom Döner Kanatlı 
Keşif İHA Sistemi

MSI ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
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ÖZEL DOSYA: I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
Adem Çakıcı da 
Turaç standının 
ziyaretçileri 
arasında yer aldı.
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 Turaç Genel Müdürü Fatih 
Altunbaş, İçişleri Bakanı 
Süleyaman Soylu’ya, Turaç’ın, 
başta öldürücü olmayan 
mühimmat çözümleri olmak üzere 
geniş ürün ailesini tanıttı.

t Turaç’ın, öldürücü olmayan 
mühimmat çözümlerinden 
örnekler.
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Seykoç Alüminyum Anadolu Bölge Müdürü Musa ÇIĞLI:

“Alüminyum tedarikinde; 
zaman, kalite ve bütçe 
konularındaki tüm potansiyel 
sorunları ortadan kaldırıyoruz.”

Sektörün; 
maliyet-etkin çözümleri, 
proje takvimine uygun  
şekilde ortaya 
koyabilmesi için  
olmazsa olmaz 
şartlardan biri de 
güvenilir malzeme 
tedariki. Bu alanda  
kritik rol oynayan 
firmaların başında  
gelen Seykoç 
Alüminyum, sektörün 
ihtiyaç duyduğu 
alüminyum türlerini, 
yüksek kalite 
standartlarında ve 
istenilen zamanda 
sağlıyor. Firmanın, 
sektöre verdiği 
hizmetleri ve gelecek 
planlarını, Seykoç 
Alüminyum Anadolu 
Bölge Müdürü  
Musa Çığlı ile  
konuştuk.

Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.comA
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MSI Dergisi: Seykoç Alüminyum’un, 
savunma ve havacılık sektöründeki 
konumunu ve sektöre ne gibi katkılar 
sağladığını anlatır mısınız?
Musa ÇIĞLI: Alüminyum, savunma ve 
havacılık sektörü için kritik bir malze-
me ve Seykoç Alüminyum da en basit 
tabiri ile bu kritik malzemenin, firma-
lara; zamanında, istenilen kalitede ve 
maliyet-etkin bir şekilde ulaştırılması-
nı sağlıyor. Malzeme tedariki, özel bir 
uzmanlık alanı. Üreticiler, ölçek eko-
nomisi nedeniyle üretimlerini, üretim 
süreçlerinin gerçeklerine göre yapı-
yorlar. “A firması şu kadarlık bir sipariş 
verdi; haydi üretime geçelim.” gibi bir 
işleyiş olmuyor. Söz konusu malzeme-
nin, kendine özgü bir üretim zaman-
laması ve süreci oluyor ve üreticiler, 
kendi programlarına göre o üretimi 
gerçekleştiriyor. Dolayısı ile bugün si-
pariş verdiğiniz bir malzemenin üretilip 
size teslim edilmesi, bazı durumlarda 
aylarca sürebiliyor.
Bu noktada, devreye Seykoç Alüminyum 
giriyor. Biz, çeşitli malzemelerin stok-
larını tutuyoruz. Böylece, bir firmanın 
ihtiyacı ortaya çıktığında, anında stoktan 
çekip o malzemeyi sağlayabiliyoruz.
Buna ek olarak, firmalar adına da stok 
tutabiliyoruz. Örneğin, sektörün önde 

gelen firmalarından birinin, alt yükle-
nicileri için tuttuğu bir stok vardı. Bunu 
bir sözleşme çerçevesinde devraldık 
ve firmadan gelen iş emirleri doğrul-
tusunda, alt yüklenicilere malzemeyi, 
şimdi biz veriyoruz. Böylece bu firma-
mız, ana faaliyet alanında olmayan bir 
işi yapmaktan kurtuldu; biz ise ana fa-
aliyet alanımızda iş hacmimizi arttırmış 
olduk.
Hizmet anlayışımız, bunlarla da kal-
mıyor. Müşterilerimize, olabildiğince 
kullanıma hazır ürün teslim ediyoruz. 
Bu kapsamda; kesim, işleme, dövme, 
form verme, ısıl işlem gibi kabiliyetle-
rimiz var.

MSI Dergisi: Seykoç Alüminyum, 
faaliyetlerini, “Türkiye’nin Lider 
Alüminyum Tedarikçisi” sloganı ile 
yürütüyor. Seykoç Alüminyum’un 
yürüttüğü operasyonun boyutları, 
aslında ne kadar kritik bir iş yaptığını 
da gösteriyor. Fakat okuyucularımızın 
kafasında daha net canlanabilmesi için 
sormak istiyoruz: Seykoç Alüminyum 
gibi bir tedarikçi olmasa, savunma 
ve havacılık sektörü, hangi sorunları 
yaşardı; varlığınız, neyi daha iyi kılıyor?
Musa ÇIĞLI: 2000’li yılların başında, 
ASELSAN ve ROKETSAN gibi kurum-

larımız, ihtiyaç duyduğu ürünleri iç 
piyasadan tedarik etmiyor ya da ede-
miyordu. Savunma ve havacılık sektö-
rüne hizmet verebilmek için, belli bir 
kalite altyapısı olması gerekiyor. Ürün 
izlenebilirliği, proses izlenebilirliği, 
tedarik edilen ürünün istenilen spek 
ve değerlerde olması gibi konular bu-
rada çok önemli. Seykoç Alüminyum, 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesi ve AS 9120 B Kalite Yönetim 
Sistemi belgesine sahip olduğu için, 
istenilen bütün kalite isterlerini karşı-
layabiliyor.
Bunun yanında savunma ve havacılık 
sektörüne ürün tedarik edebilmek için, 
ihracat izni ve çift kullanım (dual use) 
belgeleri alınması gerekiyor. Kurum-
larımız, bu belgeleri alma sürecinde, 
zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. 
Seykoç Alüminyum, bu belgeleri alarak 
söz konusu sorunların önüne geçiyor 
ve istenilen ürünleri zamanında tedarik 
ederek sektörde farkını ortaya koyuyor.
Savunma ve havacılık sektöründeki 
projelerde, 3 ana kriter vardır: Zaman, 
kalite ve bütçe. Malzeme tedariki, bu 
3 kriteri de etkileyebilir. Gecikmeler, 
proje takvimini kaydırabilir. Kalitede-
ki zaaflar, üretimi geciktirebilir ya da 
test aşamasında sorunlara yol aça-
bilir. Malzemeyi, doğru tedarikçiden, 
ihtiyaç duyulandan çok daha yüksek 
miktarda satın almazsanız, yüksek bir 

Seykoç Alüminyum’un, Ankara, Sincan 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisi.

Malzeme tedariki, özel bir uzmanlık alanı. Üreticiler, ölçek 
ekonomisi nedeniyle üretimlerini, üretim süreçlerinin gerçeklerine 
göre yapıyorlar. “A firması şu kadarlık bir sipariş verdi; haydi 
üretime geçelim.” gibi bir işleyiş olmuyor. Söz konusu malzemenin, 
kendine özgü bir üretim zamanlaması ve süreci oluyor ve üreticiler, 
kendi programlarına göre o üretimi gerçekleştiriyor. Dolayısı 
ile bugün sipariş verdiğiniz bir malzemenin üretilip size teslim 
edilmesi, bazı durumlarda aylarca sürebiliyor.
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fiyat ödemeniz gerekebilir. Sorunuzun 
kısa cevabı; Seykoç Alüminyum olarak, 
alüminyum tedarikinde; zaman, kalite 
ve bütçe konularındaki tüm potansiyel 
sorunları ortadan kaldırıyoruz.

MSI Dergisi: Seykoç Alüminyum, rakip 
tedarikçilerden hangi nitelikleri ile 
ayrılıyor? Neleri daha iyi yapıyorsunuz?
Musa ÇIĞLI: Seykoç Alüminyum, top-
lamda; 3 tesiste ve 25.000 metrekare 
kapalı alanda, 5.000 tonluk alüminyum 
stoğu ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin en 
büyük Servis Merkezlerinden biridir. 
Mükemmel kurgulanan ERP altyapımız 
ile %100 ürün ve proses izlenebilirliği 
sağlamaktayız; bu detay, savunma ve 
havacılık sektörü için çok önemli.
Biz, Türkiye’de birçok ilki başardık. 
En başta ürün izlenebilirliği ile fark 
yarattık. Kaliteye büyük önem verdik. 
2013’te, kendi laboratuvarımızı kurduk.
Ayrıca 2 adet de ısıl işlem tesisi kurduk. 
İlk defa bir Servis Merkezi, profesyonel 
bir şekilde işlenmiş alüminyum parça-
larına ısıl işlem hizmeti vermeye başla-
dı. +/- 0,2 mm hassasiyetinde, otomatik 
optimizasyon sistemli kesim makinala-

rında ebatlama işlemi yapıyoruz. Rou-
ter CNC işleme merkezlerimiz ile açılı 
ve şekilli kesim yapabiliyoruz.
Bunun yanında 2018 yılı başında yap-
mış olduğumuz yatırım ile ALUREX 
markamızla 5083 döküm plaka üreti-
mine başladık. ALUREX, olağanüstü 
işleme özelliklerine sahip, iç gerilimi 
giderilmiş, temel olarak EN AW 5083 
gereksinimlerine sahip %100 ultraso-
nik çatlak testi yapılmış bir döküm pla-
ka markasıdır.

MSI Dergisi: Seykoç Alüminyum’un 
faaliyetleri ile ilgili hangi rakamsal 
bilgileri paylaşabilirsiniz?
Musa ÇIĞLI: Diğer firmamız olan Sima 
Alüminyum ile birlikte ele aldığımızda, 
toplam 180 çalışanımız bulunmakta-
dır. Çalışanlarımızın 30’u, metalürji ve 
malzeme mühendisi. Bu da fark yarat-
tığımız noktalardan biri: Kendi alanı-

mızdaki mühendis sayısı, bizdeki kadar 
yüksek olan başka bir firma yok.
Stokumuz, 5.000 tonun üzerinde.  
Bugüne kadar hizmet verdiğimiz top-
lam firma sayısı ise yaklaşık 15.000. 
Bunlardan 5.000’i ile halen aktif olarak 
çalışıyoruz.
Tabii alüminyum sektörü çok geniş. 
Biz, bu sektörün nitelikli ürün tara-
fındayız. İlgilendiğimiz alaşımlar, sert 
ve özel ürünler. Ciromuzun yaklaşık 
%40’unu, savunma ve havacılık sana-
yisi oluşturuyor. %20’sini denizcilik -ki 
bunun içinde askeri denizcilik de var- 
%20’sini makina-kalıp ve %20’unu da 
otomotiv ve silo alanından elde ediyo-
ruz. Firmamızın stoklarında bulunan 
ürünlerin %80’i, savunma ve havacılık 
sektörünün kullandığı ürünlerden olu-
şuyor. Az önce belirttiğim gibi, ALUREX 
Döküm Plakası markasıyla yeni ürünü-
müzü 2018 yılında üretmeye başladık.

MSI SÖYLEŞİ

Seykoç Alüminyum, toplamda; 
3 tesiste ve 25.000 metrekare 
kapalı alanda, 5.000 tonluk 
alüminyum stoğu ile Avrupa’nın 
ve Türkiye’nin en büyük 
Servis Merkezlerinden biridir. 
Mükemmel kurgulanan ERP 
altyapımız ile %100 ürün 
ve proses izlenebilirliği 
sağlamaktayız; bu detay, 
savunma ve havacılık sektörü 
için çok önemli.

Seykoç Alüminyum, akıllı raf sistemi ile ürün izlenebilirliği 
konusunda standartları belirliyor.

Seykoç Alüminyum’un sektöre verdiği hizmetler arasında, 
zengin stok çeşitliliği de yer alıyor.
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Alüminyum sektörünün geneline bak-
tığımızda, Seykoç Alüminyum’un, Tür-
kiye’nin en büyük; Avrupa’da ise ilk  
5 içinde yer alan bir servis merkezi 
olduğunu görüyoruz. Dünya standardı 
neyse, dünyada gelişen trendler ney-
se, biz de bunlarla uyumlu bir hizmet  
veriyoruz.

Mevcut İmkânlarla  
En Büyük Katma Değer
MSI Dergisi: Sima Alüminyum’u 
sormadan önce, Türkiye’de alüminyum 
üretiminin durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Musa ÇIĞLI: Türkiye’de şu anda, alü-
minyum ile ilgili ekstrüzyon ve yumu-
şak alaşımlı alüminyum rulo üretimi 
yapılabiliyor. Diğer işlemleri yapabilen 
hemen hemen hiçbir altyapı ise yok. 
Çünkü yatırım miktarları çok yüksek; 
milyar dolar mertebesinde. Devlet 
desteği ya da alım garantisi gibi meka-
nizmalar olmadıkça, özel sektörün bu 
alanlara girmesi de pek mümkün gö-
zükmüyor. Biz, yine de bunları yapabi-
leceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz.
Türkiye, alüminyumun bazı formlarını, 
yurt dışından satın alıyor; bazılarını ise 
ara ürünler kullanarak yurt içinde ken-
disi üretebiliyor.
Diğer yandan, konuya, alüminyum kul-
lanım oranı olarak baktığımızda, ge-
lişmiş ülkelerin, örneğin Avrupa’nın 
gerisindeyiz. Alüminyum, çağın metali 
olarak görülüyor; ancak Türkiye’deki 
tüketim, henüz tepe noktasına ulaş-
madı. Belki 2030-2040’lı yıllarda bu 
noktaya ulaşacak. Şu anda, daha çok 
savunma, havacılık ve otomotivdeki ge-
lişmeler lokomotif rolü üstleniyor. Tür-

kiye’nin alüminyum tüketimi arttıkça, 
Türkiye’de alüminyum üretimi konusu 
da gündemin üst sıralarına çıkacaktır.

MSI Dergisi: Bu tabloda,  
Sima Alüminyum neler yapıyor?
Musa ÇIĞLI: Sima Alüminyum’un çı-
kış noktası, Türkiye’nin özgün ve milli 
projeleri için yerli imkân ve hammad-
deleri kullanarak üretim yapmaktı. 
Firmamız, bu doğrultuda; sıcak döv-
me, soğuk şekillendirme, derin çekme 
çekme, ısıl işlem ve döküm yapıyor. 
Türkiye’de, kendi alanında ilk 3’e gir-
miş durumda.
Sima Alüminyum, Türkiye’nin ihti-
yaç duyduğu ürünler için, üretim ve  

Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin, 
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği’nin gövdesi-
ni, Sima alüminyum dövüyor. ALUTURK 
markasıyla dikişsiz boru üretmek için 
de Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

MSI Dergisi: Seykoç Alüminyum’un, 
ALUREX markası kapsamındaki 
çalışmalarınız hakkında bilgi  
verebilir misiniz?
Musa ÇIĞLI: ALUREX, bizim dilimleme 
yaptığımız 5083 DÖKÜM alüminyum 
plakalara verdiğimiz isim. Bu markayı, 
özellikle alt yüklenici firmaların işlerini 
kolaylaştırmak için çıkarttık. Böylece, 
doğrudan marka ismi ile sipariş yapa-
biliyorlar. ALUREX yatırımı sayesinde, 

Alüminyum, müşterilere, çeşitli formlarda teslim ediliyor. Seykoç Alüminyum, bunların bazılarının oluşturulmasında ve işlenmesinde de rol alıyor.

Sima Alüminyum’un çıkış noktası, Türkiye’nin özgün ve 
milli projeleri için yerli imkân ve hammaddeleri kullanarak 
üretim yapmaktı. Firmamız, bu doğrultuda; sıcak dövme, 
soğuk şekillendirme, derin çekme çekme, ısıl işlem ve döküm 
yapıyor. Türkiye’de, kendi alanında ilk 3’e girmiş durumda.
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firmalar, ara ölçülerdeki plaka sipa-
rişlerini, asgari sipariş miktarı sınırı 
olmadan verebiliyorlar. Bu, sektör için 
büyük bir avantaj sağlıyor.

MSI Dergisi: İhracat cephesinde 
çalışmalarınız oluyor mu?
Musa ÇIĞLI: Sima Alüminyum’un tüm 
faaliyetleri ihracat potansiyeli taşıyor; 
şu anda da cirosunun %25’si, ihracat-
tan kaynaklanıyor. Hedef, bunu %50’ye 
çıkartmak. Seykoç Alüminyum olarak 
özellikle çevre ülkelerde ortaya çıkan 
malzeme ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. 
Tabii Türkiye, sanayileşme açısından 
çevresindeki en ileri ülke. Dolayısı ile 
çevre ülkelerde büyük bir pazar potan-
siyeli şimdilik yok.
Rakamsal olarak baktığımızda, şu anda 
12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, 
5 yıl içinde, ülke sayısını 25’e çıkarmak.

MSI Dergisi: Ar-Ge ve yenilik 
çalışmalarınız ile ilgili bilgi  
verebilir misiniz?
Musa ÇIĞLI: Seykoç Alüminyum ta-
rafında, daha çok yenilik ağırlıklı ça-
lışmalarımız var. Sektörün en yeni-
likçi firmasıyız; birçok ilke imza attık. 
Paketleme, kendi laboratuvarımızı 
kurmamız, kaliteye önem vererek 
AS9120B belgesi almamız, ısıl işlem 
gibi ara adımlarla kullanıma daha ha-
zır ürünler teslim etmemiz, hep hizmet 
kalitesini yükselten, firmalara katma 
değer sağlayan yenilikler. Diğer firma-
ların da tüm alanlarda bizi takip etme-
si, attığımız adımların ne kadar yerinde 
olduğunu gösteriyor.
Sima Alüminyum tarafında ise özellikle 
sektörün ihtiyaç duyduğu kritik mal-
zemelerin üretilmesi konusunda ça-

lışmalar yürütüyoruz. Örneğin, önemli 
bir firmamızın, sorun yaşadığı dikişsiz 
malzeme tedarikinde bir malzemeyi 
geliştirdik ve ürettik; şu anda kalifikas-
yon sürecinde.

Gelecek Hedefleri Belli
MSI Dergisi: Türk savunma ve havacılık 
sektörünün önündeki, Milli Muharip 
Uçak gibi iddialı projelerde, Seykoç 
Alüminyum nasıl rol almayı hedefliyor? 
Mevcut yetenekleriniz, bu hedefler 
için yeterli mi yoksa yeni yatırımlar 
planlıyor musunuz?
Musa ÇIĞLI: Bu projelerde kullanılan 
malzemeleri, şimdiden sağlayabilecek 
konumdayız. Bize verilecek görevler 
kapsamında, stokumuzu da hazır tu-
tarak, güvenilir bir tedarik zinciri kur-
maya hazırız. Ayrıca, laboratuvar ve 
işleme hizmetlerimizle de firmaları-
mıza, kullanıma hemen alabilecekleri 
çözümler sunmaya devam edeceğiz.
Tesisleşme tarafında yatırımlarımız 
sürecek. Sincan Organize Sanayi Böl-
gesi’nde, 20.000 metrekarelik yeni bir 
tesis yatırımı yapacağız. Kapasitemiz 
ve kabiliyetlerimiz artacak.
Yerimizde durmuyoruz… Akıllı raf siste-
minin ardından, tüm süreci otomasyona 
tabi tutmak ve insan faktörünü olabildi-
ğince devreden çıkartmak istiyoruz. Bu 
tür bir otomasyon, dünya genelindeki 
rakiplerimizde de yok; dolayısı ile örnek 
alabileceğimiz bir uygulama bulunmu-
yor. Bu konudaki çalışmalara başladık, 
görüştüğümüz firmalar var.

MSI Dergisi: 5 yıl sonra, nasıl bir 
Seykoç Alüminyum göreceğiz? 
Rakamsal hedeflerinizden de 
bahsedebilir misiniz?

Musa ÇIĞLI: Sektörün geri kalanı gibi, 
bizim de 2023 için hedeflerimiz var. 
2023’e kadar, 2 yeni firma daha ku-
rup bir şirketler grubu haline gelmeyi  
hedefliyoruz.
Kabiliyet olarak, daha nitelikli ekstrüz-
yon işlemi yapabilmek istiyoruz. Böy-
lece, sektörün ihtiyaçlarını karşılama 
oranımızı arttırabileceğiz. Hedefimizde 
her zaman, Türkiye’de sunulmayan çö-
zümleri sunmak yer alıyor.
Bir başka hedefimiz, stok kapasitemizi, 
2 katına, 10.000 tona çıkartmak. Bu, bizi 
250 kişilik bir firma haline getirecek.

MSI Dergisi: Alüminyum  
dışındaki alanlarda da faaliyet 
gösterecek misiniz?
Musa ÇIĞLI: Bizim tek odak noktamız, 
alüminyum. “Bir şey yapalım, en iyisini 
yapalım.” diye yola çıktık. “Alüminyum 
alanında en iyisi neresi?” derseniz, sü-
rekli gelişiyor. Yaptığımız yatırımlar da 
hep alüminyum üzerinde.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz  
başka bir konu ya da konular var mı?
Musa ÇIĞLI: Seykoç Alüminyum, sek-
tör için çalışıyor ve sektörle birlikte 
büyüyor. Sektörün içindekilerin çok iyi 
bildiği gibi, malzeme tedariki gibi arka 
planda olan bir alanda, çok önemli bir 
işlev üstleniyor. Yenilikçi yaklaşımı-
mızla sektörün rekabetçi gücünü art-
tırıyoruz. Bu çalışmalarımıza, hız kes-
meden devam edeceğiz.

Seykoç Alüminyum Anadolu Bölge 
Müdürü Musa Çığlı’ya, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.

Seykoç Alüminyum, son teknoloji hassas ebatlama makinalarıyla, müşteri ihtiyaçlarına uygun hassas kesimleri, 0,2 mm hassasiyette yapabiliyor.
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Konya Sanayi Odası, 
üyelerinin savunma ve 
havacılık sanayisindeki 

varlığını arttırmaya yönelik 
olarak, bir dizi önemli faali-
yetin altına imzasını attı. Bu 
faaliyetlerin bir uzantısı, Sa-
vunma Sanayi Zirvesi ve Te-
darikçi Günleri etkinliği oldu. 
İlki 2014 yılında düzenlenen 
etkinliğin ikincisi ise 2017 yı-
lında düzenlenmişti.
Konya Sanayi Odası’nın 
çalışmalarının bir başka 
uzantısı ise Konya Savunma 
ve Havacılık Sanayi Küme-
si’nin kurulması oldu. Bu kü-
melenme, Beyşehir’deki hafif 
silah üreticilerini de kapsa-
yacak şekilde hayata geçiril-
di. Daha sonra bu kümelen-
me ve Konya Sanayi Odası, 
2017 ve 2018 yıllarında; SSB, 
ASELSAN, FNSS, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) ve ROKETSAN’a tek-
nik ziyaretler düzenleyerek iş 
birliği imkânlarını değerlen-
dirdiler.
Konya Sanayi Odası’nın, 
yine bu yönde yürüttüğü bir 
başka faaliyet, Konya Ateş-
li Silahlar Sanayinin Ulus-
lararası Rekabetçiliğinin 
Geliştirilmesi isimli Ur-Ge 
projesinin başlatılması oldu. 
Bütçesi 1 milyon doların 
üzerinde olan bu proje ile 
projede yer alan firmaların; 
eğitim, danışmanlık, yurt 
dışı pazarlama ve alım heye-
ti giderlerinin karşılanması-
nın yolu açıldı.
Bu alanda Konyalı sana-
yicilerin attıkları bir diğer 
önemli adım ise Konya 
Savunma Sanayi A.Ş.nin 
hayata geçirilmesi oldu. 
Savunma ve havacılık sana-
yisinde kritik işlerin altına 
adını yazdırmak isteyen bu 
şirketi, 24 Konyalı sanayici, 
147 milyon lira sermaye ile 
kurdu.

Konya Sanayi Odası’nın düzenlediği, 3’üncü Savunma 
Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB)’nın da desteğiyle 2-3 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Bir fuar havasında geçen etkinlikte, ana 
yüklenicilerin yanı sıra pek çok Konyalı firma da stant 
açarak kabiliyetlerini sergiledi.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Konya Sanayi Odası,  
Sektördeki Ağırlığını Arttırıyor
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Konya Sanayisi, 
Sektörün 
Yabancısı Değil
ASELSAN ve STM ile ilgili bir 
dizi önemli gelişmenin de 
yaşandığı etkinlikte, MKEK 
ve ROKETSAN da stant açtı. 
Açılış konuşmalarını; Konya 
Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Memiş Kütükcü, 
Savunma ve Havacılık Sana-
yii İmalatçılar Derneği (SA-
SAD) Yönetim Kurulu Başka-
nı Öner Tekin, SSB Harekât 
Destek Grup Başkanı Yüksel 
Ünal ve Konya Valisi Yakup 
Canbolat yaptılar.
İlk sözü alan Kütükcü, Kon-
ya’nın, savunma ve havacılık 
sanayisindeki yerini şu şe-
kilde özetledi: “Konyamız, 
‘sektörde ben de varım.’ 
diyen bir şehir. Konya’da, 
100’ün üzerinde firmamız, 
savunma ve havacılık sa-
nayisine çalışıyor. Bu fir-
malarımızın çoğunluğu da 
Savunma ve Havacılık Sa-
nayi İhracatçıları Birliği’ne 
kayıtlı; yani ihracat yapıyor. 
Konya, Türkiye’nin savunma 
ve havacılık sanayisi ihra-
catının yüzde 94,5’ini ger-
çekleştiren 5 şehir arasında 
yer alıyor. Ankara, İstanbul, 
Eskişehir ve İzmir’in ardın-
dan geliyoruz. Son 10 yılda, 
ihracatımızı 3,5 kat artırarak 
geçtiğimiz yıl, 36 milyon do-
ların üzerinde ihracat yap-
mayı başardık.”

Konyalı Firmalar, 
Ana Yüklenici 
Olmaya Aday
Kütükcü, oda bünyesindeki 
firmaların, sektöre yönelik 
faaliyetleri ile ilgili olarak şu 
örnekleri verdi: “ASELSAN,  
TUSAŞ, ROKETSAN ve MKEK 
gibi ana yüklenicilere hizmet 

veren firmalarımız var. Sa-
vunma sanayisinin kullandığı; 
havan parçaları, silah, mermi, 
roket başlıkları, zırhlı araç 
parça ve ekipmanları gibi 
birçok ürün de şehrimizde 
hâlihazırda üretiliyor. Konya-
mızın gururu, takdire şayan 
Huğlu ve Üzümlü bölgeleri-
miz de tüfek; özellikle de av 
tüfeği üretiminde, Türkiye’nin 
en iddialı bölgeleri. Ayrıca 
Huğlu bölgemiz, Huğlu 
Meslek Yüksekokulu ile silah 
ve savunma endüstrisinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesine 
de katkı veriyor. Şehrimiz-
de üretim yapan TÜMOSAN 
ise PUSAT taktik tekerlekli 
zırhlı aracını geliştirerek, bu 
konuda Konya’dan bir firma-
nın, savunmada ana sanayiye 
evrilme potansiyeli taşıdığını 
ortaya koydu.”

ASELSAN’ın  
Konya Yatırımı
Kütükcü, Konya Sanayi Odası 
olarak, savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik atılımları-
nı özetledikten sonra, şunları 
ekledi: “Bu kararlı adımla-
rın en somut, en stratejik 
kazanımı ise biliyorsunuz; 
ASELSAN yatırımını Kon-
ya’ya kazandırmak oldu…  
Bu yatırımın yüzde 51’ini 
ASELSAN yapacak. Yüzde 
49’unu da Konyalı sanayiciler-
den, iş adamlarından oluşan 
Konya Savunma Sanayi A.Ş. 
yapacak. ASELSAN’ın Kon-
ya’ya kuracağı tesis, şehri-
mizin savunma sanayisinde-
ki hedeflerine ulaşmasında,  
çok kritik bir sıçrama tahtası 
olacak inşallah. Artık Konya 
olarak, yerli ve milli savunma 
sanayimize, çok daha fazla 
destek vereceğiz. Aslında bu 

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü
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yatırım, sadece savunma açı-
sından değil, şehrimizin tek-
nolojik dönüşümüne destek 
verecek olması açısından da 
çok kıymetli.”

Türk Savunma ve  
Havacılık Sanayisinin  
Altın Çağı
Savunma ve havacılık sa-
nayisinin en stratejik sek-
tör olduğunu vurgulayan  
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Öner Tekin ise sektörün 
son yıllardaki atılımını şöy-
le özetledi: “2000 yılına ka-
dar, savunma ihtiyaçlarımızı, 
yüzde 80 civarında dışarıdan 
temin ediyorduk. Bu tarihten 
sonra, yurt içinde tasarımı 
ve üretimi yapılan bir modele 
geçtik. Bu model, bugünkü al-
tın çağa ulaşmamızı sağladı.”
Savunma ve havacılık sana-
yisi söz konusu olduğunda, 
hiçbir ülkenin, bir platfor-
mun tamamını üretebilme 
kabiliyeti olmadığının altını 
çizen Tekin, şunları ilave etti: 

“Önemli olan, kritik teknolo-
jileri kendi ülkenizde ürete-
bilmeniz. Biz, son dönemde, 
ülkemizde kritik teknolojileri 
üretmeyi başardık.”

Alt Sistemlerin Önemi
Tekin, platformlarda kulla-
nılan alt sistemleri özgün 
olarak geliştirebilmenin öne-
minden de şu şekilde bahset-
ti: “Bu noktada, Türk savunma 
sanayisinin gelişim hızı, Ar-
Ge ve teknoloji üretimine 
verdiği teşvik ve desteklere 
baktığımızda, çok parlak bir 
gelecek vadetmektedir. Sa-
vunma sanayimizin sistem 
seviyesinde ulaştığı bu kabi-
liyetlerin derinleştirilmesinin 
ve ihtiyaç duyulan alt sistem 
ve teknolojilerin ülkemize 
kazandırılmasının çok önemli 
olduğu aşikârdır.”
Tekin, sektörün geldiği nok-
taya da değindi: “Bugün Türk 
savunma ve havacılık sa-
nayisini birkaç satırla ifade 
etmek gerekirse her türlü 

kara-deniz platformu, silah 
sistemlerini özgün olarak 
tasarlayıp üretebiliyoruz ve 
dünyaya pazarlayabiliyoruz. 
F-35 uçaklarına bile ciddi 
anlamda üretim yapıyoruz; 
hatta bazı parçaları, sadece 
Türkiye üretiyor.”

Sürdürülebilirlik 
için Eğitim ve 
İhracat Şart
SSB Harekât Destek Grup 
Başkanı Yüksel Ünal, zirvede 
yaptığı konuşmada, SSB’nin 
sektördeki rolünü şu şekilde 
özetledi: “1985’ten bu yana, 
özellikle son 15 yılda, ihti-
yaç makamımız ve kullanıcı 
makamımız olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve güvenlik teş-
kilatlarımız ile birlikte, ilgili 
savunma sanayi firmalarımız 
ile birçok projeyi gerçekleş-
tirdik ve gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Bu projeler, 
tüm paydaşların bir arada, bir 
şeylere inanması ile oluştu-
rulmuş projeler olduğu için, 
özellikle son 20 yılda, birçok 
başarıya imza attık.”
Ünal, sektörde sürdürülebi-
lirliğin önemine de şu sözleri 
ile vurgu yaptı: “SSB olarak, 
sektörümüzün sürdürüle-
bilirliği önem arz etmekte 
olduğu için, özellikle insan 
kaynakları ve ihracat gibi 
birçok alanda, gerekli çalış-
maları yapmamız gerekiyor. 
Son geldiğimiz durumda ise 
yerli ve milli imkân ve kabi-
liyetlerimizin, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını 
çevik bir şekilde karşılaya-
bilmesi için, yeni modeller, 

yeni konseptler içerisinde 
çalışmaya, yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz.”

Anadolu’nun  
Üretim Üssü: Konya
Konya Valisi Yakup Canbolat 
ise Konya sanayisinin, ülke 
ekonomisi için önemine de-
ğindi: “Konya, 9 organize 
sanayi bölgesi, 48 küçük sa-
nayi sitesi ve 10 özel sanayi 
alanı ile önemli bir potansi-
yele sahip. Bu açıdan, Kon-
ya’nın savunmaya vereceği 
katkı son derece önemli… 
Anadolu’nun üretim üssü 
Konyamız, sürekli gelişen 
sanayisi ve diğer avantajları 
ile vatanına ve milletine 
özünden bağlı iş adamlarıyla 
savunma sanayisine destek 
vermeye her zaman hazır.”

STM ThinkTech’ten 
Konya Sanayisine 
Destek
Zirve sırasında, STM açısın-
dan da önemli bir gelişme ya-
şandı. Zirvenin ilk günü, Kon-
ya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
ve STM ThinkTech arasın-
da, eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerine yönelik bir iş 
birliği sözleşmesi imzalandı. 
Sözleşme ile birlikte, Huğlu 
ve Üzümlü Silah Sanayinde 
Katma Değerin Artırılmasına 
Yönelik Eğitim ve Danışman-
lık Projesi hayata geçirilmiş 
oldu. Zirvenin ilk günü ger-
çekleştirilen imza törenine; 
Konya Valisi Yakup Canbolat, 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, 

SSB Harekât 
Destek Grup Başkanı 
Yüksel Ünal

Zirvede, ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin, Konya’da ortaklaşa 
kuracakları tesiste üretmeyi planladıkları, SARP uzaktan komutalı stabilize 
silah sistemi de sergilendi.

SASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Öner Tekin
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Konya Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Memiş Kü-
tükcü, SASAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Öner Tekin ve 
STM ThinkTech Koordinatö-
rü Alpaslan Erdoğan katıldı.
Konya’nın Huğlu ve Üzümlü 
bölgelerinde, uzun bir geç-
mişe sahip olan hafif silah 
sanayilerinin, daha yüksek 
katma değerli ürünler üre-
tebilmesi maksadıyla bir 
süredir çeşitli çalışmalar 
yürütülmekteydi. Zirve sıra-

sında imzalanan sözleşme 
ise bu çalışmaların bir son-
raki adımı oldu.

STM ThinkTech, 
KOBİ’lerin de Yanında
İmzalanan projeyle Huğlu 
ve Üzümlü bölgelerindeki 
KOBİ’lerin bir araya getiri-
lerek, savunma ve havacı-
lık sanayisinde yer alacak 
yeni aktörlerin ortaya çıka-
rılması hedefleniyor. 4 yıl 
sürmesi planlanan proje 

kapsamında, STM Think-
Tech tarafından, bölgedeki  
KOBİ’lere, 3 faz halin-
de, eğitim ve danışmanlık 
hizmeti verilecek.

Zirve sırasında imzalanan söz-
leşmenin ardından, 11 Ekim’de,  
Konya’da düzenlenen tanı-
tım toplantısıyla da proje fi-
ilen başlamış oldu. u

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve  
STM ThinkTech arasında, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik  
iş birliği sözleşmesi, zirvenin ilk gününde imzalandı.

Bir fuar havasında geçen etkinlikte stant açan Konyalı sanayiciler, 
kabiliyetlerini ana yüklenicilere sergileme fırsatı yakaladılar.

ÖZEL HABER
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversi-
tesi Prof. Dr. Turhan Nejat Vezi-
roğlu Temiz Enerji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ve VESTEL Savunma, 
yakıt pili ve hidrojen teknolojileri konu-
larında, 2005 yılından bu yana birlikte 
çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalar, 
özellikle Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) tek-
nolojileri üzerinde yoğunlaşıyor.

Yakıt Pili Çalışmalarının 
İlk Adımı: 
Zırhlı Araçların İhtiyacı
VESTEL Savunma, 2003 yılında, iki 
alan üzerine odaklanma hedefiyle ku-

ruldu: Hidrojen teknolojileri ve insan-
sız hava araçları (İHA’lar). Bu hedef-
lere odaklanan firma, kuruluşunun 
hemen ardından, İHA’ların yanı sıra 
KOYP teknolojileri üzerinde çalışmaya 
ve kendi öz kaynakları ile Ar-Ge çalış-
maları yürütmeye başladı. Bu alanda-
ki çalışmalarını olgunlaştırarak, aka-
demik çevreden de destek görmeye 
başlayan firma, TÜBİTAK Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları’na da-
hil oldu. Bu sayede çalışmalarına hız 
veren ve somut sonuçlar almaya baş-
layan firma, bu faaliyetlerinden al-
dığı cesaretle 2009 yılında, Savunma  

VESTEL Savunma’nın, 
Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojileri 
Alanındaki Üniversite Sanayi 
İş Birliği Çalışmalarına, 
YÖK’ten Üstün Başarı Ödülü
VESTEL Savunma’nın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü 
Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojileri konusundaki ortak çalışmaları, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından, “Üniversite Sanayi İş Birliği” kategorisinde,  
“Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Ödüller, 3 Ekim’de, YÖK tarafından 
düzenlenen, 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni sırasında sahiplerini buldu. 
Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’a verildi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve VESTEL Savunma ekibi, ödül töreninin ardından, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Zırh-
lı Araçlar için 3 kW’lık Yardımcı Güç 
Ünitesi Projesi’nin sözleşmesini im-
zaladı. Firma, bu projeyi başarılı şe-
kilde tamamlayarak, proje çıktılarını 
SSB’ye teslim etti.

Akıllı Ar-Ge Stratejisi
VESTEL Savunma’nın KOYP alanın-
da en yakın çalıştığı akademik ku-
rum, Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi. 2005 yılından beri bu alanda 
ortak çalışmalar yürüten bu iki ku-
ruluşun, yaklaşık 10 adet patent ve  
faydalı modeli bulunuyor.
VESTEL Savunma ayrıca, akıllı ve ve-
rimli bir Ar-Ge stratejisi uygulayarak, 
KOYP ile benzerlik gösteren konularla 
ilgili, yurt içinde ve yurt dışındaki pek 
çok Ar-Ge desteği programının içeri-
sinde yer aldı ve almaya devam ediyor. 
Bunlardan bazıları; TÜBİTAK’ın 1003 
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı ve Avrupa Birliği’nin 
7’inci Çerçeve Programı ile EUREKA, 
MNT-ERA, FP7 ve New INDIGO prog-
ramları şeklinde sıralanabilir.

Artan Kabiliyet Yelpazesi
KOYP teknolojisinde kullanılan; memb-
ran, hücre, katalizör ve sızdırmazlık 
ürünü gibi pek çok bileşen bulunuyor. 
VESTEL Savunma ise geride bıraktığı 

pek çok zorlu Ar-Ge faaliyetinin ardın-
dan, bu bileşenlerin üretimine yönelik 
önemli yetenekler kazandı.
Firma, hâlihazırda bu bileşenleri, hem 
tek tek hem de bir araya getirilmiş ya-
kıt pilleri şeklinde ürün olarak sunuyor. 

VESTEL Savunma, KOYP’un pek 
çok bileşenini kendisi üretiyor.

  Performans Bilgileri
n	 Güç:	1	ila	1,3	kW	arası
n	 Güç	Yoğunluğu:	0,2	kW/lt
n	 Çalışma	Voltajı:	9	-	15V

 Stak Bilgileri
n	 Elektrolit	Malzemesi:	10ScCeSZ
n	 Hücre	Sayısı:	30
n	 Sızdırmazlık:	Cam	seramik
n	 İnterkonnektör	Malzemesi:	
	 Crofer	APU	22
n	 İnterkonnektör	Üretim	Tekniği:	
	 Talaşlı	imalat
n	 Boyut:	172	x	325	x	120	mm
n	 Ağırlık:	25	kg

 Çalışma Koşulları
n	 Sıcaklık:	780	-	820o C
n	 Isıtma	ve	Soğutma	Hızı:	<3o C/dakika	
n	 Açık	Devre	Voltajı:	0,95	-	1,2	V
n	 Hücre	Voltajı:	0,55	V
n	 Maksimum	Akım:	140	A
n	 Çalışma	Akımı:	100	-	110	A

Tablo 1. VESTEL Savunma 
Tarafından Geliştirilen Katı Oksit 
Yakıt Pili Stak

KOYP ile ilgili çalışmalar kapsamında,
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 
laboratuvar alt yapısı kuruldu.
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Bunlardan; katot ve anot kontak pasta-
lar ve elektrolit destekli KOYP memb-
ranı ile ilgili bilgiler izleyen satırlarda; 
KOYP Stak ile ilgili bilgiler ise Tablo 1’de  
yer alıyor.
l	 Katot ve Anot Kontak

Pastalar: Bu alanda çalışmalar 
yürütenlerin, doğrudan katot 
ya da anot tabakası olarak 
kendi hücre tasarımlarına 
uygulayabilecekleri bu 
pastalar, aynı zamanda, hücre 

karakterizasyon testlerinde veya 
gerçek çalıştırma sırasında, 
hücreyle akım toplama elemanları 
arasındaki elektriksel kontağın 
iyileştirilmesinde de kullanılabiliyor. 
Bunlardan katot pasta, Lantanyum 
Stronsiyum Manganit (LSM); 
anot pasta ise Nikel Oksit (NiO) 
kullanılarak üretiliyor.

l	 Elektrolit Destekli 
KOYP Membranı: KOYP yapısı 
içerisinde, anot ve katot 

tabakalarının arasında yer alan 
bu membranlar, Yttria Stabilized 
Zirconia (YSZ) ve Scandia 
Stabilized Zirconia (ScSZ) o
lmak üzere, iki farklı malzemeden 
üretiliyorlar. 
Bunlardan YSZ membran,  
15-20 mikrometre kalınlığa ve 
0,3 W/cm2 güç yoğunluğuna sahip. 
150 mikrometre kalınlığındaki 
ScSZ membranın güç yoğunluğu ise 
0,5 W/cm2. u

VESTEL Savunma, 
KOYP teknolojisini, 
sivil alana da 
uygulamayı 
düşünüyor.
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MSI Dergisi: İsmail Bey, kısaca 
Varzene Metal’in faaliyetleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
İsmail DEMİRKAYA: Bizim temelimiz, 
2002 yılında, özel çelikler konusunda 
çalışan bir servis merkezi olarak kur-
duğumuz, Birleşik Metal’e dayanıyor. 
2007 yılında da özellikle savunma ve 

havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu 
niteliklere sahip metaller konusun-
da yaşanan eksikliği görerek Varzene  
Metal’i kurduk.
Baktığımızda; savunma ve havacılık, 
medikal, denizcilik, otomotiv ve pet-
ro-kimya gibi farklı endüstriler, aslında 
benzer türde malzemeler kullanıyor. 

Milli Teknoloji Hamlesinin 
Stratejik Metal Ayağını, 
Varzene Metal Tamamlayacak

Varzene Metal, 
stratejik öneme sahip 
nikel alaşımları, 
kobalt alaşımları ve 
maraging çelikler 
gibi özel metallerin 
üretimini ve tedarikini 
gerçekleştiriyor. 
Faaliyetlerini, savunma 
ve havacılık sektörüne 
yoğunlaştıran firma, 
13-15 Eylül tarihlerinde 
düzenlenen SAHA 
EXPO’da boy göstererek 
sektörle iş birliklerini 
geliştirdi. Firmanın 
faaliyetlerini, Varzene 
Metal Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail 
Demirkaya ile konuştuk.
K. Burak CODUR 
b.codur@savunmahaber.com
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Varzene Metal de tüm bu sektörlerde, 
aklınıza gelebilecek her türlü stratejik 
metal için servis merkezi konumunda. 
Bu metallerin kullanım alanlarında 
tecrübe ve bilgi sahibi olan yetkin mü-
hendis kadromuzla İstanbul Tuzla’daki 
tesislerimizde, 24 saat, kesintisiz hiz-
met veriyoruz.
Kurulduğumuz günden beri, soğuk 
çekme işlemini yapabiliyorduk. Son 
dönemde ise üretim konusunda önemli 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yılın 
başında, Çekya’daki, 60 yıldır üretim 
yapan ve özel çelikler konusunda üre-
tim kabiliyeti olan bir tesisi satın aldık 
ve ergitme kabiliyeti kazandık. Türk 
mühendislerinin, şu anda eğitim gör-
düğü; proses yetkinliklerini öğrendi-

ği bu yatırım, 2020 yılında, Türkiye’ye 
taşınacak. Dövme yeteneğini de ek-
lediğimizde, entegre bir tesise sahip 
olacağız. Böylece; nikel, kobalt, çelik, 
titanyum gibi farklı metallerde, ingot-
tan sonra tüm üretim süreçlerini kap-
sayacağız.

MSI Dergisi: Çalışmalarınızda, 
savunma ve havacılık sektörünün 
payı nedir?
İsmail DEMİRKAYA: Aslında Varze-
ne Metal, kuruluşunu izleyen süreçte, 
ağırlıklı olarak savunma ve havacılığa 
yönelen bir firma oldu. Katıldığımız 
IDEF fuarı ve şimdi SAHA EXPO gibi 
etkinlikler; Türkiye’de savunma ve 
havacılık alanında önemli projelerin 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Varzene Metal standını ziyaret ederek, 
Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya’dan bilgi aldı.

Üretimde 3’üncü faz; haddeleme

Potanın ön ısıtılması

VIM pota ağzı
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başlatılması; savunma ve havacılık 
alanındaki devlet politikaları, bu kararı 
almamızın arkasındaki önemli etkenler 
oldu. Tamamen savunma ve havacılık 
sektörüne yönelen bir firma olmaya 
doğru evriliyoruz.
Savunma ve havacılık alanındaki, he-
men hemen her firma ile çalışıyoruz. 
Birleşik Metal’i de kattığımızda, Türki-
ye genelinde, şu ana kadar iş yaptığımız 
firma sayısı, 10.000’i geçmiş durumda.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için 
hedefleriniz neler?
İsmail DEMİRKAYA: Kısa ve net şe-
kilde ifade edecek olursak hedefimiz, 
“Milli teknoloji hamlesinin bir parçası 
olabilmek.” Bunu çok önemsiyorum. 
Yıllardır dile getirdiğimiz bir mesele… 
Türkiye’de üretilmeyen ve özellikle bir 
takım açık ya da örtülü ambargolarla 
Türkiye’nin erişimine açılmayan mal-

zemeleri de üretmek istiyoruz. Bunlar, 
çok kapsamlı bir teknoloji birikimini 
gerektiriyor. Sadece ekipman olarak 
değil. Örneğin, hangi malzeme, hangi 
özelliklerde, hangi süreçlerden geçe-
rek, hangi forma sahip olacak şekil-
de üretilecek? Bu bilgi birikimi, bizde 
oluştu. Sektörün ihtiyaç duyduğu nite-
likleri çok iyi biliyoruz.
Yatırımlarımızı tamamladığımızda, 
Türkiye’nin ötesinde, dost ve müttefik 
ülkelere de hizmet verebileceğiz. Sa-
vunma ve havacılık sanayisini, mutlaka 
ihracat boyutuyla ele alınmasının ge-
rektiğinin farkındayız.
Savunma ve havacılık, ülke genelin-
de sinerji oluşturan bir sektör. Farklı 
disiplinlerden mühendisler bir arada 
çalışıyor; dolayısı ile diğer sektörleri de 
destekleyecek bir birikim oluşuyor. Bu 
birikim, otomotiv, denizcilik, medikal 
gibi, pek çok sektörü destekleyebilir. 

Eğer siz, savunma ve havacılık sana-
yisini merkeze koyarsanız müthiş bir 
teknolojik kazanım elde ediyorsunuz. 
Bizim amacımız da bunun bir parçası 
olmak. Üzerinde çalıştığımız malzeme-
leri, Türkiye’de üreten ilk firma olmak 
istiyoruz.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektöründe almayı hedeflediğiniz 
bir pazar payı var mı?

Çekya’daki tesis ve yeni yatırımlarımızla Türkiye’nin her türlü 
ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bizim asıl önem verdiğimiz konu ise 
kendi gereksinimlerimize (speklerimize) göre malzemeler 
geliştirmek ve bununla ilgili kapasite oluşturabilmek.
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İsmail DEMİRKAYA: Savunma ve ha-
vacılık sektörü, çok özel malzemelere 
ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyaçlar da diğer 
sektörlerdeki gibi çok yüksek adetlere 
ulaşmıyor. Dolayısı ile butik üretim ge-
rektiriyor. Zaten katmanlı üretim tek-
nolojilerinin gelişimindeki etmenler-
den biri de bu butik üretim ihtiyaçları.
ABD, Avrupa ve Japonya’da, savunma 
ve havacılık başta olmak üzere, mal-
zeme gereksinimleri nasıl karşılanıyor, 
yakından inceledim. Çok firma gezdim 
ve bu konuda, kafamdaki model çok 
net. Bu ülkelerde; ihtiyaçları karşıla-
yan, butik üretim yapan, ara ürün ve 
nihai ürün teslim eden firmalar var. Biz 
de böyle bir firma olacağız.
Çekya’daki tesis ve yeni yatırımları-
mızla Türkiye’nin her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayacağız. Bizim asıl önem verdi-
ğimiz konu ise kendi gereksinimleri-
mize (speklerimize) göre malzemeler 
geliştirmek ve bununla ilgili kapasite 
oluşturabilmek. Bunun için, nihai ürü-
nün formundan, bu forma gelinceye 
kadar geçireceği süreçlere (prosesle-
re) kadar tüm üretim aşamalarını, ken-
dimiz geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısı 
ile milli speklerimizi ve süreçlerimizi 
geliştirmeliyiz.
Türkiye’de, üzerince çalıştığımız sü-
per alaşımların hepsinin hammaddesi 
var. Nikel, kobalt, titanyum, krom ve  

demir, madenlerimizden çıkıyor. Bi-
zim, madencilikten itibaren, kendi tek-
nolojilerimizin ve süreçlerimizin olma-
sı gerekiyor. Yapacak çok şeyimiz var. 
Devletin ve sektörün konuya bakışı çok 
olumlu, destekler yerinde. Tüm bunları 
başaracağımıza inanıyorum.

MSI Dergisi: Somut olarak projelerden 
konuşacak olursak Milli Muharip Uçak, 
uçak motoru ve helikopter motoru 
gibi projelere, ihtiyaç duyacakları 
malzemeleri sağlayabilecek misiniz?
İsmail DEMİRKAYA: Kesinlikle sağla-
yabileceğiz. Firmalarımızın ihtiyaç duy-
dukları yarı mamul ve işlenmiş mal-
zemeleri, yurt dışına göre, çok daha 
makul teslimat zamanlarında ve ma-
liyetlerle sağlayacağız. İhracat lisan-
sı gibi sorunlarımız olmayacak. Hatta 
hedefimize ulaştığımızda, daha üstün 
niteliklere sahip kendi speklerimizde 
malzemelerle bu sistem ve platformla-
rı üreteceğiz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
İsmail DEMİRKAYA: SAHA İstanbul’un 
kurulması, savunma ve havacılık sana-
yisi için ciddi bir dönüm noktası oldu. 
Çünkü İstanbul sanayisini, savunma 
ve havacılık sektörü ile entegre et-
mek, çok önemli bir potansiyeli açığa 
çıkarttı. Biz de SAHA İstanbul’un ve bu 
sürecin bir parçası olmaktan gurur du-
yuyoruz.

Varzene Metal Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Demirkaya’ya, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Ergiyiğin 
potaya 
transferi; 
üretimde 
2’nci faz

Döküm işlemi
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Kurulduğu 2015 yılından 
beri, kurum ve kuru-
luşların tüm süreçleri-

ni olumlu bir yönde etkileyen 
CM2 (Bakınız “Gereksinim-
leri Temel alan İş Metodo-
lojisi: CM2” başlıklı kutucuk) 
konusunda Türkiye’deki far-
kındalığı arttırmayı amaçla-
yan ve bu konuda eğitimler 
düzenleyen SEMPRO, sektö-
rün farklı oyuncularına eriş-
meye devam ediyor. CM2, 
firma boyutunun büyümesi 
ile gündeme gelen farklı 
yöntem ve araçların aksine, 
büyüklüğünden bağımsız 
olarak, tüm firmalara uygu-
lanabiliyor. Bu durum, SEM-
PRO’nun, PEM Mühendislik 
ve GES Mühendislik için dü-
zenlediği tanıtım toplantısın-
da, bir kere daha görüldü.
Toplantıda, SEMPRO Ku-
rucusu Semiha Yaşar ve 
SEMPRO Danışmanı Doruk 
Akyıldız tarafından, firmayı 
ve CM2’yi tanıtan bir sunum 
yapıldı. Yaşar, CM2’yi, sa-
vunma ve havacılık sanayi-
sine anlatırken, yaklaşık 35 
yıllık sektör tecrübesinden 
süzülen, çarpıcı örnekler 
kullandı. Bu örnekler ara-
sında, PEM Mühendislik gibi 
geniş bir yelpazede faali-
yet yürüten firmalarla, GES 
Mühendislik gibi hızla büyü-
yen ve ürünleri seri üretim 
aşamasına geçmekte olan 
firmalara uygulanabilenler 
de yer aldı. Örneğin, GES 
Mühendislik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Arzu Baytar, 

CM2’nin, ürünün alt kırı-
lımlarında yer alan işlerin 
verimliliği için tavsiye ettiği 
2 kişi kuralına dikkat çekti. 
2 kişi kuralı ile CM2, alt se-
viye bir iş için, o işi yapanın 
ve ilgili bilgiyi kullananın dı-
şında kalan gözden geçirme 
ve onay alma süreçlerinin 
yarattığı verimsizliğe vurgu 
yapıyor.
GES Mühendislik Kuru-
cu Ortağı Ersin Özbek ise 
CM2’nin, isimlendirme ko-
nusuna verdiği önemden 
hareketle, tasarım ve seri 
üretim çalışmalarının yük-
sek hızda bir arada ilerle-
mesi ile birbirini tekrar eden 
çalışmalar ortaya çıkabil-
diğine değindi. CM2, doğru 
isimlendirme ile kurum ve 
kuruluşların tüm varlıkla-
rına ulaşılabileceğine ve 
tekrarların önlenip yeniden 
kullanımın sağlanabileceği-
ne işaret ediyor.
Tüm katılımcıların, soru ve 
yorumları ile katkı verdiği 
toplantı, katılımcılarda, CM2 
ve CM2 eğitimleri ile ilgili 
daha net bir fotoğraf oluş-
masını sağladı.

CM2’nin Sektörde 
Bilinirliği Artıyor
SEMPRO’nun, bugüne ka-
dar çalışanlarına CM2 eği-
timi verdiği sektör kurum-
ları ve kuruluşları ise şöyle 
sıralanıyor: AKSA Runflat, 
ASELSAN, BMC, CES İleri 
Kompozit, Dassault Syste-
mes, ESEN Sistem, FNSS, 

SEMPRO, 
PEM Mühendislik 
ve GES 
Mühendislik’e 
CM2’yi Anlattı
SEMPRO, dünya genelinde birçok 
firmanın iş yapış tarzını değiştiren, 
yeni nesil konfigürasyon yönetimi 
CM2 (Configuration Management 2 
/ Konfigürasyon Yönetimi 2)’yi tanıtım 
faaliyetlerine, PEM Mühendislik ve 
GES Mühendislik ile devam etti. PEM 
Mühendislik tesislerinde, 4 Ekim’de 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, 
Page Europa ve MSI Dergisi ekipleri 
de katıldı. Toplantıda yapılan 
sunumlarda, CM2’nin, büyüklüğünden 
bağımsız olarak tüm firmalarda 
uygulanabileceği ve firmalara, önemli 
katkılarda bulunabileceği gösterildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunamahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunamahaber.com

SEMPRO Kurucusu 
Semiha Yaşar
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HAVELSAN, KALE Ar-Ge, 
Makel Teknoloji, Nurol Ma-
kina, ROKETSAN, SSB, STM, 
Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayii, TEI, TÜBİTAK SAGE, 
TÜBİTAK Uzay, TÜMOSAN ve 
Vestel Savunma.

SEMPRO, CM2’yi yaygınlaş-
tırma ile ilgili faaliyetlerine, 
eğitimlerin yanı sıra “CM2 
Günü” adını verdiği bir etkin-
lik düzenleyerek devam ede-
cek. Ankara’da, 5 Aralık’ta 
düzenlenecek CM2 Günü’nde, 

Türkiye’de CM2’yi uygula-
yan firmaların temsilcileri, 
faaliyetleri ve tecrübeleri 
ile ilgili sunumlar yapacak. 
Bu firmalar arasında; Arçe-
lik, ARGE PLM, ASELSAN,  
Çekirdek Bilişim, Dassault 

Systemes, ESEN Sistem, 
FNSS, ROKETSAN, TEI,  
TÜBİTAK SAGE ve TÜMOSAN 
gibi hem savunma ve hava-
cılık sektöründen hem de 
sivil sektörden firmalar yer  
alıyor. u

PEM Mühendislik’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, PEM Mühendislik, GES Mühendislik, Page Europa ve MSI Dergisi’nden temsilciler katıldı.

CM2 için, farklı bakış açıları ile farklı 
tanımlar yapılabilir. SEMPRO ise 

sunumlarında, şu tanımı kullanıyor: “CM2, Entegre 
Süreç Mükemmelliğini (Integrated Process Exellence) 
yakalamak için bir ön şart olan, gereksinimlerin doğru, 
açık ve anlaşılır halde tutulması ve değişikliklerinin 
yönetilmesi için tasarlanmış olan bir endüstriyel standart 
ve iş metodolojisidir.” “Gereksinimlerle yönetim” ilkesini 
öne çıkartan CM2, altyapıya özel olarak eğiliyor. 
Bu konudaki ana prensipler, şöyle sıralanıyor (Şekil 1):
n	 Her organizasyonun müşterisi vardır. 
 Her organizasyon, müşterileri için ürün veya 
 hizmet geliştirir.
n	 Her organizasyonun, ürün veya hizmeti yerine
 getirebilmek için altyapısı vardır.
n	 Bir iş kurmak veya başlatmak için, ürün veya 
 hizmeti ve bu ürün veya hizmeti yerine getirebilmek
 için gerekli altyapıyı tanımlamak gereklidir.
n	 Devamlılık, ancak ürün veya
 hizmeti ve bu ürün veya hizmeti
 yerine getirebilmek için gerekli
 altyapıyı sürekli olarak
 geliştirmekle mümkündür.
n	 Her şeyi, baştan sona müşteri
 ihtiyacı belirler.Geleneksel
 konfigürasyon yönetimi ve  
 CM2 karşılaştırıldığında, 
 şu noktalar  öne çıkıyor (Şekil 2):
n	 CM2, geleneksel konfigürasyon
 yönetiminin ana hatlarını
 (baseline)kullanmaz.

n	 Konfigürasyon Birimi(Configuration Item / CI)
 tanımlanmaz.
n	 Ana hatlar sabit değil, hareketlidir.
CM2 ile ilgili eğitimler, dünya genelinde, 14 farklı 
kursta veriliyor. Bu kursları tamamlayan kişiler, 
CM2 bilgilerine göre seviyelere ulaşıyor. İlk 9 kursu 
tamamlayan kişi, CM2 Profesyoneli haline geliyor.

Gereksinimleri Temel Alan 
İş Metodolojisi: CM2

Şekil 2. CM2 ile geleneksel konfigürasyon yönetiminin karşılaştırması.

Şekil 1. CM2’ye 
göre,altyapıdan 
müşteri 
gereksinimlerine 
giden yol.
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Katılımın yoğun oldu-
ğu etkinlik, HAVEL-
SAN’ın, her 3 ayda bir 

gerçekleştirmeyi planladığı 
“Teknoloji Buluşmaları”nın 
da ilki oldu. Etkinliğin açılış 
konuşmalarını, HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay, BTK 
Başkanı Ömer Abdullah Ka-
ragözoğlu ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. 
Ömer Fatih Sayan yaptı.

HAVELSAN’ın 
Yeni Yarışması: 
Arttırılmış Gerçeklik 
Hackatonu
Etkinlik, HAVELSAN’ın dü-
zenlediği, yeni bir yarışma-
nın da duyurusuna sahne 
oldu. Bir arttırılmış gerçek-
lik hackatonu olan bu yarış-
ma, “Hayal Et-Çöz-Kazan” 
sloganı ile 3-4 Kasım tarihle-
rinde, Ankara’da yapılacak. 
30.000 TL’lik toplam ödülün 

dağıtılacağı yarışmada, ka-
tılımcılar, verilecek prob-
lemler için, en etkili çözümü 
geliştirmeye çalışacak.
HAVELSAN, daha önce de 
benzer yarışmalar düzen-
lemişti. Bunlardan, Ciddi 
Oyun Açık İnovasyon Yarış-
ması ve Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Çözüm Yarışması’nı 
2017 yılında gerçekleştiren 
firma, bu yıl ise PARDUS 
Dosya Sınıflandırma ve Ana-

liz (DoSA) Açık İnovasyon 
Yarışması’nı düzenlemiş ve 
bu 3 yarışma kapsamında, 
toplamda 122.500 TL’lik 
ödül dağıtmıştı.

HAVELSAN, 
Teknoloji Tutkusunu 
Türkiye ile 
Paylaşıyor
Etkinliğin ilk konuşması-
nı gerçekleştiren Ahmet 
Hamdi Atalay, buluştayın 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile HAVELSAN’ın birlikte 
düzenlediği, Arttırılmış Gerçeklik Teknoloji Buluşması, 12 Ekim’de, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Gençlerin ilgisini çekmek ve teknolojinin bu alanda geldiği son 
noktayı ortaya koymak maksadıyla düzenlenen etkinlik, arttırılmış gerçeklik 
konusunda faaliyet gösteren firmaları ve akademisyenleri bir araya getiren bir 
tanışma faaliyeti (networking) olarak da kurgulandı.

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.com

BTK ve HAVELSAN,  
Arttırılmış Gerçekliği Konuştu
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ortaya çıkış fikrini şu şekil-
de anlattı: “Kendi içimizde, 
HAVELSAN olarak Tekno-
loji Zirveleri düzenliyorduk. 
Bütün çalışanlarımız tek-
nolojik gelişmelerden ha-
berdar olsun, onlarda ilgi 
ve merak uyandıralım ve bu 
konulara yönelerek kendi-
lerini geliştirsinler diye. En 
son 5’incisini düzenlemiştik. 
Sonra arkadaşlarımdan, son 
derece güzel bir fikir geldi. 
‘Niye biz bunu HAVELSAN’la 
sınırlı tutuyoruz? Niye bütün 
Türkiye’ye açmıyoruz? Tek-
noloji gelişim heyecanımıza, 
Türkiye’yi niye dahil etmi-
yoruz?’ şeklinde. Bu fikrin 
sonucunda, BTK ile iş birliği 
yapmamız gündeme geldi. 
Bu girişimlerden sonra, sağ 
olsun BTK da buna destek 
verdi ve böylece ortak bir et-
kinliğe dönüştü.”
Atalay, düzenledikleri yarış-
malarla ilgili olarak da şun-
ları ekledi: “Bir problemi or-

taya koyuyoruz, sonra bunu 
kamuoyuna açıyoruz ve bu 
problemimizi çözmek iste-
yenlerin arasında yarışma 
düzenliyoruz. Onlara çeşitli 
mali değeri olan ödüller de 
veriyoruz. Bu sayede, hem 
bizim problemimize çözüm 
bulmaya katkı sağlıyorlar 
hem de biz onları tanıyoruz. 
Bu yarışmalara katılan pek 
çok arkadaşımız da şu anda 
HAVELSAN’da çalışıyor. 
Dolayısıyla bu yarışmalar,  
bir istihdam aracı olarak da 
düşünülebilir.”

5G Vadisi Açık Test 
Sahası, Teknolojinin 
Önünü Açacak
Konuşmasında, 5G konu-
sunda, dünya genelinde 2020 
yılına kadar standardizasyon 
çalışmalarının bitirileceği-
ni ifade eden Ömer Abdul-
lah Karagözoğlu ise şunları 
söyledi: “5G’nin yüksek veri 
hızı, düşük gecikme sürele-

ri, daha fazla veri kapasitesi, 
enerji verimliliği ve yazılım 
tabanlı şebeke mantığı sa-
yesinde, daha düşük ma-
liyet unsurlarını karşılıyor 
olması, pek çok alanda yeni 
kullanım senaryolarını tetik-
leyecektir. Bizler, bu çalış-

malarla eş güdümlü olarak, 
5G Vadisi Açık Test Saha-
sı’nda, yerli ve milli üretime 
olanak sağlayan test şebeke 
altyapılarının konuşlandırıl-
ması için, yoğun çaba sarf 
ettik. Çok yakında hayata ge-
çecek olan test altyapısı ile 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan
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bu tür uygulamaların tecrü-
be edilmesi ve geliştirilme-
sini hedefliyoruz.”

Teknoloji, 
Beraberinde 
Riskleri de Getiriyor
Teknoloji alanında baş dön-
dürücü pek çok gelişmenin 
yaşandığını ifade eden Dr. 
Ömer Fatih Sayan, arttırıl-
mış gerçeklik ile ilgili şun-
ları söyledi: “Bu teknoloji, 
günümüzün en popüler ko-
nularından, teknolojinin en 
hareketli alanlarından biri. 
Bu özellikleriyle başta IT ve 
telekomünikasyon sektör-
leri olmak üzere; elektro-
nik, elektrik, tekstil, inşaat, 
havacılık, savunma, dijital 
oyunlar, yayıncılık, turizm, 
sinema, lojistik, gıda ve 
daha birçok sektörü peşin-
den koşturmakta. Arttırıl-
mış gerçeklik; içinde yaşa-

dığımız dünyadaki çevrenin 
ve içindekilerin bir araç va-
sıtasıyla elde edilen canlı 
veya dolaylı fiziksel görüntü 
ve/veya bilgilerle bir ara-
ya getirilerek bir amaç için 
zenginleştirilmesi anlamına 
gelmektedir. Başka bir de-
yişle cihazların cisim tanıma 
özelliği kullanılarak, sanal 
nesnelerin gerçek görün-
tülerin üzerine bindirilmesi 
olarak da tanımlanabilir.”
Dr. Sayan, gelişmiş tek-
nolojilerin ortaya çıkardığı 
tehditlere de değindi: “Bu 
teknolojilerin beraberinde 
getirdiği risklere de daha 
açık hale geliyoruz. Siber 
güvenlik, artık soysal ve 
ekonomik hayattaki bağlan-
tılı riskler nedeniyle milli 
güvenliğin bir parçası ve 
milletlerin refahını etkile-
yen büyük bir faktör haline 
gelmiştir. Bu nedenle bir 

taraftan yeni teknolojilerin 
hayatımızı nasıl kolaylaştı-
racağına, bu teknolojilerin 
nasıl daha erişilebilir hale 
getirileceğine kafa yorma-
mız gerekirken diğer taraf-
tan da bu yeni teknolojilerin 
güvenliğinin nasıl sağlan-
ması gerektiğini düşünme-
miz ve bu doğrultuda adım-
lar atmamız da gerekiyor. 

Bakanlığımız ve ilişkili kuru-
luşlarımızla bu alandaki ça-
lışmalarımız, sektörümüzün 
de katkılarıyla yoğun olarak 
devam ediyor.”
Etkinliğin sonraki oturum-
larında ise HAVELSAN’dan, 
sektör firmalarından ve üni-
versitelerden çeşitli isimler 
konuya ilişkin görüşlerini 
açıkladı. u

 BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, HAVELSAN’ın 
etkinlikte açtığı stantta, firmanın arttırılmış gerçeklik çözümlerini denedi.

HAVELSAN’ın, hackathon şeklinde gerçekleştirilecek yeni yarışmasının 
duyurusu da etkinlik sırasında yapıldı.
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Toplantının başında, Ba-
tum, neden böyle bir 
faaliyet gerçekleştir-

diklerini şu sözlerle açıkla-
dı: “Sektörümüzün, kendine 
has özellikleri var. Verilebi-
lecek bilgilerin yanı sıra ve-
rilmemesi gereken bilgiler 
de bulunuyor. Diğer yandan, 
iletişimin öneminin arttığı 
bir çağda yaşıyoruz. Bu çağ-
da kendinizi ifade etmeniz, 
sektörün gerçeklerini, özel-
likle genç arkadaşlara an-
latmanız ve onların ilgisini 
çekebilmeniz gerekiyor. Bi-
zim amacımız doğru bilgiyi, 
kaynağından ve ilk ağızdan 
sağlamak. Bu toplantıda 
bizden alacağınız bilgiler; 
onaylanmış, kabul görmüş 
ve aktarılabilir bilgilerdir.”

Meteksan Savunma, 
Türkiye’nin 
İhtiyaçları 
Doğrultusunda 
Gelişiyor
Meteksan Savunma ile ilgili 
kurumsal bilgiler de Batum 
tarafından basın mensupları 
ile paylaşıldı. Meteksan Sa-
vunma’nın, “Üniversite-sa-
nayi iş birliğini kullanarak 
Türkiye’de, özellikle el değ-
memiş niş alanlarda yüksek 
teknolojili ürünler geliştir-
mek” felsefesi ile kuruldu-
ğunu vurgulayan Batum, 
firmanın gelişimi ile ilgili şu 
bilgileri verdi:
n	 Kuruluşunun üzerinden

12 yıl geçen Meteksan 
Savunma, ilk 10 yılında, 
özellikle yüksek teknoloji 

ürün ailelerinin Ar-Ge 
çalışmalarına yoğunlaştı. 
Firma, son 5 yılda, 
yüksek bir büyüme hızı 
yakaladı. Son 2 yıldaki 
büyüme hızı, %20’ye 
ulaştı.

n	 Firma, 4 alanda;
Haberleşme Sistemleri, 
Platform Simülatörleri, 
Algılayıcı Sistemler ve 
Sualtı Akustik Sistemleri 
alanlarında faaliyet 
gösteriyor.

n	 Meteksan Savunma,
Ar-Ge çalışmaları 
ile oluşan teknoloji 
birikimini kullanarak 
ürün portföyünü 
genişletmeye başladı.

n	 Meteksan Savunma’nın
çalışan sayısı, 280’e 
yaklaştı. Firma, Bilkent 

Ürünleriyle 
Başarı Hikâyeleri 

Yazmaya Devam Eden 
Meteksan Savunma, 

Projelerdeki Başarısını, 
Kurumsal İletişim 

Alanına da Taşıyor
Son dönemde, kurumsal iletişim alanında sergilediği başarılı 
performans ile de öne çıkan Meteksan Savunma, 13 Ekim’de 

düzenlediği basın toplantısı ile sektörü ve kamuoyunu 
bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü. Meteksan Savunma 

Genel Müdürü Tunç Batum, Genel Müdür Yardımcıları Selçuk 
Alparslan ve Özgür Cankara, Yönetim Danışmanı Dr. Erdal Torun, 

Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş 
ve Kurumsal İtibar Uzmanı Can Gürsoy’un basın mensupları 

ile bir araya geldiği toplantıda, Meteksan Savunma yetkilileri, 
ürünlerinin ve projelerinin son durumunu anlattı ve firmanın, 

IDEF 2019’da sergileyeceği yeni ürünleriyle ilgili bilgiler verdi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

et
ek

sa
n 

Sa
vu

nm
a



Kasım 2018 - 81

Üniversitesi ile yakın 
ilişkisinin yanı sıra 
Yıldırım Beyazıt, Sabancı 
ve Koç Üniversiteleri gibi 
diğer üniversiteler ile de 
projeler yürütüyor.

n	 Bu süreçte, ihracat
çalışmaları da ivme 
kazandı ve %2 civarında 
olan ihracatın cirodaki 
payı, %10 seviyesine çıktı. 
Firmanın hedefi, bu oranı 
%20-30 bandına taşımak. 
Batum, en az %30’luk 
bir payı, sürdürülebilirlik 
noktasında kritik 
gördüklerini ifade etti. 
Meteksan Savunma, IDEF 
2019’da birçok sistemi ilk 
defa sergileyecek. Bununla 
beraber, bu sistemlerle 
ilgili yurt dışı makamlarla 
yapılan görüşmeler 
şimdiden başladı. Batum, 
konu ile ilgili, şunları 
söyledi: “İhracat, bir 
süreç. Önümüzdeki 3 
yılda gerçekleştireceğimiz 
ihracat projeleri ile ilgili 
görüşmelere şimdiden 
başladık. 2019’da, sektöre 
güzel haberler vermeye 
hazırlanıyoruz.”

Batum, önümüzdeki dö-
nemdeki faaliyetlerinin yö-

nünü çizecek bir gelişmeyi 
de şöyle ifade etti: “Tekno-
loji ve tehditler, çok çabuk 
değişiyor. Bizim gibi sektör 
firmalarına, çok büyük gö-
revler düşüyor. Sadece talep 
edileni yapan değil; tedarik 
ve kullanıcı makamlarına 
geri bildirimde bulunan; 
teknolojinin evrildiği nokta-
ları çok iyi anlatan firmalar 
haline gelmemiz gerekiyor. 
Son dönemde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB)’n-
da bu yönde bir teşvik var.”

MİLSAR Geliyor
Toplantıda, Meteksan Sa-
vunma’nın geliştirdiği ürün-
lerle ilgili güncel gelişmeler 
de konuşuldu.

Meteksan Savunma, 2007 
yılında, Türkiye’de, milimet-
re dalga boyunda çalışan ra-
darlar konusunda kabiliyet 
açığı olduğunu görerek ça-
lışmalara başladı ve SSB’nin 
tedarik makamı olduğu, 
TÜBİTAK’ın da destelediği 
MİLDAR projesini başarı ile 
tamamladı. TÜBİTAK Ar-Ge 
Ödülü’ne de layık görülen 
bu projenin ikinci fazında;  
MİLDAR helikopter atış kont-
rol radarı, OKİS otomatik 
kalkış ve iniş sistemi ve in-
sansız hava araçları için İHA  
MİLDAR geliştirilmesi çalış-
malarına başlandı.
MİLDAR, ATAK helikopterinin 
kanat altına entegre edildi 
ve başarıyla test edildi. Pro-
je, mevcut kurgusu ile kabul 

muayene sürecini de ta-
mamladı. Bununla beraber,  
MİLDAR’ın, ATAK platfor-
munda kullanılmasına yöne-
lik, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, SSB, Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii ve Meteksan 
Savunma iş birliği ile şöyle 
bir yol haritası belirlendi:
n	 MİLDAR’ın, ATAK II 

helikopterinin 
konfigürasyonunda, 
en başından itibaren 
yer alması planlanıyor. 
Meteksan Savunma da 
bir yandan MİLDAR’ı 
geliştirmeye devam 
ediyor. Radarın 
yeni sürümü, ATAK 
üzerinden denemeleri 
gerçekleştirilen 
sürümün dörtte biri 

MİLDAR, ATAK helikopteri üzerindeki testlerini başarıyla tamamladı.
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boyutunda olacak. Bu 
doğrultuda, ağırlığı 
da azalacak. Böylece, 
MİLDAR’ın yeni sürümü, 
helikopterin ağırlık 
ve hacim kaynaklarını 
daha az kullanacak ve 
bu kaynakların, silah 
yüküne ya da helikopter 
performansına 
yönlendirilmesini 
sağlayacak. Diğer 
yandan MİLDAR, kendi 
performansından taviz 
vermeyecek.

n	 Mevcut ATAK
helikopterinde, 
MİLDAR için alternatif 
bir konum arama 
çalışmaları da sürüyor. 
İlk denemelerin yapıldığı 
kanat altı entegrasyon, 
helikopterin silah taşıma 
kabiliyetinden feragat 
gerektirdiği için öncelikle 
tercih edilmiyor. Diğer 
yandan, MİLDAR’ın 
sunduğu kabiliyetler 

de kullanıcı için 
vazgeçilmezler arasında 
yer alıyor. Alternatif 
konum çalışmalarının 
tatmin edici bir sonuç 
vermesi durumunda, 
MİLDAR’ın, ATAK 
helikopterinde kullanımı 
da gündeme gelebilecek.

Meteksan Savunma Genel 
Müdür Yardımcısı Selçuk 
Alparslan, MİLDAR’la ilgili 
çalışmaların geldiği nok-
ta ile ilgili şunları söyledi: 
“MİLDAR, 2007’den beri 
üzerinde çalıştığımız bir sis-
tem. Platforma takmak, tek 
etapta olmuyor. 2007-2011 
arasında, radar teknikle-
rini geliştirmeyi başardık. 
Ortaya çıkan çözüm, uçuşu 
gözeterek yer koşullarında 
doğrulanmıştı. Daha sonra 
MİLDAR-2 ile platformda 
doğrulama aşamasına ge-
çildi. Defalarca test uçuş-
ları yapıldı. Fonksiyonel ve 
performans testleri gerçek-

leştirildi, operasyonel se-
naryolar denendi, platform 
etkileşimleri ve uyumu ana-
liz edildi. Böylece sistemin 
başarısı kanıtlandı. Diğer 
yandan, uçuşta doğrulama 
ile platform entegrasyonu, 
ayrı konular; farklı paramet-
reler devreye giriyor. Şimdi, 
platforma entegrasyon aşa-
masını yaşayacağız… Biz, 
bugüne kadar yaptığımız 

çalışmalarda, şunu çok net 
gördük: MİLDAR, dünya ça-
pındaki rakiplerinin önünde 
bir çözüm.”
OKİS; ANKA ve BAYRAKTAR 
TB2 İHA’larında başarıyla 
denendi ve kendini, sahada 
ispatlamış bir ürün haline 
geldi. Aynı zamanda, yurt 
dışından temin edilen bir 
alt sistemin, daha yüksek 
performanslı muadili olarak  

Meteksan Savunma 
Genel Müdürü 
Tunç Batum
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İHA sistemlerinin yerlilik 
oranını da arttıran OKİS, 
talep gelmesi durumunda, 
mevcut İHA sistemleri ile 
envantere girebilecek. Sis-
temin, Baykar tarafından 
geliştirilmekte olan AKINCI 
insansız hava aracının alt 
sistemleri arasında da yer 
alması hedefleniyor. Metek-
san Savunma, OKİS’i, potan-
siyel yurt dışı kullanıcıların 
ilgisine de sunuyor.
İHA MİLDAR ise gelişimini 
sürdürdü ve MİLSAR ha-
line geldi. MİLSAR, küçük 
hacmi ve düşük ağırlığı ile 
rakiplerinin önüne geçecek 
bir sentetik açıklık (SAR) ve 
hareketli hedef tespit (GMTI) 
radarı. Böylece, taktik sınıfı 
insansız hava araçlarında 
da kullanılabilecek. Radarın 
uçuş testlerine, önümüzde-
ki yıl içerisinde başlanması 
planlanıyor. MİLSAR, IDEF 
2019’da, Meteksan Savunma 
standında yerini alacak.

Sektörün 
Girişimcilik Başarı 
Hikâyesi: Retinar
Meteksan Savunma, radar 
alanındaki birikimlerini yeni 
alanlara uygulamaya karar 
vererek yaklaşık 6 yıl önce, 
Retinar Çevre Gözetleme 
Radar Ailesi üzerinde çalış-
maya başladı. Batum, çalış-
malarının nasıl ilerlediğini 
şöyle anlattı: “Algılayıcılar 
konusunda elde ettiğimiz 
bu bilgi ve tecrübe ile ne ya-
pabiliriz diye düşündük ve 
çevre güvenliği konusunda-
ki ihtiyacı görerek yaklaşık  
6 yıl önce çalışmalara başla-
dık. Bu süreçte, yurt içinde-
ki potansiyel kullanıcılarla 
görüşerek projenin teknik 
gereksinimlerini belirledik. 
Ürünümüzü, 2014 yılının 
sonunda ortaya çıkarttık. 
Retinar’ın, Meteksan Savun-
ma’nın kendi inisiyatifi ile 
geliştirilmiş olması sebe-
biyle ürün geliştirme süreci 

oldukça hızlı ilerledi; ancak 
kullanıcı makamların ürünü 
incelemesi ve sahada test 
etmeleri, doğal olarak belir-
li bir zaman aldı. Türkiye’de-
ki süreçler sonlanmadan, 
2017 yılında, Retinar, dost ve 
müttefik bir ülkenin silahlı 
kuvvetleri tarafından sipariş 
edildi. Bu sipariş öncesinde, 
söz konusu ülkede, dün-
ya genelinden 12 farklı ra-
dar ile rekabet ettik. 2 tane 
Avrupalı rakibimizle son 3 
aday arasında kaldık ve on-
ları da hem teknik hem de 
maliyet değerlendirmele-
rinde geride bırakıp ihaleyi 
kazandık. Ardından da bu yıl 
içinde, Retinar Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve Jandarma 
Genel Komutanlığının en-
vanterlerine girdi. Ayrıca, 
sivil alandaki ilk siparişimizi 
aldık. Bir Avrupa ülkesinin 
başkentinde yer alan bir ha-
valimanı için, yine uluslara-
rası rekabette önce çıkarak 

OKİS, envantere girmeye hazır bir ürün haline geldi.

Retinar, anti-dron görevleri için de hazır.
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seçildik. Şu anda, önümüz-
deki dönemde gelecek yeni 
siparişleri de dikkate alarak 
seri üretim çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”
Meteksan Savunma, tehdit-
lerde yaşanan gelişmeleri 
ve gelen talepleri göz önü-
ne alarak Retinar’ı merke-
ze alan KAPAN Drone Sa-
var Sistemi’ni de geliştirdi. 

Batum, bu süreci de şöyle 
anlattı: “Teknolojinin ve teh-
ditlerin değişmesi ile dron 
konusu gündeme geldi. Reti-
nar’ın, yüksek frekansta ça-
lışmasının sağladığı hassas 
tespit ve teşhis kabiliyeti, bu 
uygulama alanı için önem-
li bir avantaj sağlıyor. Bize 
gelen talepler üzerinde ça-
lıştık ve Retinar’ın dron-sa-

var modelini geliştirdik. Bu 
çözümümüzün, açık mima-
rili modüler bir sistem ol-
masını istedik. Çünkü kimi 
yerde karıştırıcı (jammer) 
kimi yerde lazer silahıyla 
entegre edilmesi istenebili-
yor. Müşteri isterlerine göre 
esneklik sağladık. Gerek 
karıştırıcı gerek lazer silahı, 
şu anda bizim çalıştığımız 

niş alanların dışında. Böyle 
alanlara girmek yerine, bu 
alanlarda, Türkiye’de yerli 
olarak teknoloji geliştiren 
firmalar ile çalışalım istedik.  
KAPAN adını verdiğimiz 
sistemin tasarımını ta-
mamladık. Saha testlerine 
başladık. Bu testlerde çok 
iyi sonuçlar aldık. KAPAN’ı, 
yıl sonunda tamamlanmış; 

Meteksan Savunma Müdür Yardımcısı Selçuk Alparslan Meteksan Savunma Müdür Yardımcısı Özgür Cankara 
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kullanıma hazır bir ürün ha-
line getireceğiz ve yine IDEF 
2019’da sergileyeceğiz.”
Alparslan ise Retinar Çevre 
Gözetleme Radar Ailesi’nin 
optimum tasarımına vur-
gu yaptı: “Her coğrafyanın 
şartları farklı. Konvansiyo-
nel savaşa göre geliştiril-
miş radar sistemlerinden 
devşirilen kara gözetleme 

radarları, Orta Doğu ve çöl 
coğrafyalarında başarılı ola-
biliyor. Ama bizim coğraf-
yamız, özellikle doğu ve gü-
neydoğu bölgelerimiz, çok 
farklı. Size çok geniş alanlar 
göstermiyor. Bu coğrafyada, 
daha küçük boyutlarda, taşı-
nabilir, çevik, taktik sahaya 
uygun bir sistemin başarı-
lı olabileceğini öngördük.  

Retinar’ın 
tasarımında, 
taşınabilirlik 
ve esneklik gibi 
unsurlar ön 
plana çıkıyor.

Meteksan Savunma 
Uluslararası Satış ve 
Kurumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş
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Ve ortaya, Retinar ailesi 
çıktı. Gördük ki; dünyadaki 
benzer coğrafyalara sahip 
uygulama alanlarında da 
uzun menzilli değil, çevik 
sistemler ön plana çıkıyor. 
Yaklaşımımızı, anti-dron 
sistemlerinden hareketle 
anlatacak olursam: Her-
kes radarın menzil per-
formansından bahsediyor; 
biz ise farklı yaklaşıyoruz. 
Çünkü kötü niyetli kişilerin 
ya da teröristlerin elindeki 
dronlar, sivil sistemlerden 
türetiliyor ve güdüm ya da 
kontrol menzilleri çok fazla 
değil. Tipik olarak, bir kaç 
kilometre öteden kontrol 
ediliyorlar. O zaman biz de 
çözümümüzü, bu menzil-
ler için optimize ediyoruz. 
Dalga şeklini ve tarama 
rejimini, bu doğrultuda 
ayarlıyoruz. Böylece ortaya, 
performanstan ödün ver-
meyen; diğer yandan, ağır-
lığı, boyutları ve maliyeti 
optimize edilmiş bir çözüm 
ortaya çıkıyor.”
Batum ve Alparslan’ın üze-
rinde durduğu bir diğer 
konu, Retinar’ın, kendini sa-
hada defalarca ispat etmesi 
oldu. Retinar, saha dene-
melerinde elde edilen so-
nuçlar ve alınan geri bildi-
rimlerle sürekli iyileştirildi 

ve geliştirildi. Böylece, yerli 
ve yabancı kullanıcılarının 
hizmetine, olgun bir ürün 
olarak girdi.
Retinar’ın yoğun olarak kul-
lanılmaya başlanması ile 
Meteksan Savunma, enteg-
re lojistik destek konusunda 
da gerekli adımları atıyor. 
Gerekli ekipleri oluşturan, 
radarların görev yaptığı böl-
gelerde yerel firmalarla ba-
kım ve onarım çalışmaları-
na yönelik iş birlikleri kuran 
Meteksan Savunma, bazı 
durumlarda, yerinde müda-
hale süresini 4 saate kadar 
indirmeyi başardı.

Hedefte, Milli Data 
Link Var
Meteksan Savunma’nın faa-
liyet gösterdiği niş alanlar-
dan biri de füze veri bağları 
ve data linkler. Firmanın bu 
alandaki faaliyetleri, şöyle 
sıralanıyor:
n	 Meteksan Savunma,

ASELSAN’ın alt 
yüklenicisi olarak, 
ROKETSAN’ın UMTAS 
ve OMTAS tanksavar 
füzelerinin füze veri 
bağlarını tasarladı. Veri 
bağları, performans 
isterlerini karşılamanın 
yanı sıra bu füzelerin 

kısıtlı hacim ve çevresel 
şartlar gibi zorlu 
koşullarına uyum 
sağlayarak, testlerde 
büyük başarı sağladı. 
Meteksan Savunma, 
halen bunların seri 
üretimine devam ediyor.

n	 Benzer bir geliştirme
modeli, HİSAR hava 
savunma projelerinde 
de uygulanıyor. Bu 
projelerde, aynı anda 
birden çok füze ile 
bağlantı kurulması da 
gereksinimler arasında 
yer alıyor. Meteksan 
Savunma, bu gereksinimi 
de karşılayan füze 
veri bağını geliştirdi 
ve sistem, testlerini 
başarıyla tamamladı.

n	 SSB, Türkiye’nin
geliştirdiği uzun 
menzilli mühimmatta 
kullanılacak ağ temelli 
bir datalink geliştirilmesi 
için, 2014’te, Meteksan 
Savunma’yı görevlendirdi 
ve KEMENT projesi 
başlatıldı. KEMENT’in 
ilk uygulaması, SOM 
füzesinde olacak. 
Projede, fabrika kabul 
testleri başarıyla 
tamamlandı. Kullanıcının 
kendi testlerinde de 
KEMENT, istenen 
performansa sahip 
olduğunu gösterdi. 
Muadillerine göre, dörtte 
bir ağırlığa sahip ve 4 kat 
hızlı iletişim kurabilen 
bir sistem ortaya 
çıktı. KEMENT, farklı 
platformlara da entegre 
edilecek.

n	 Tüm bu geliştirme
çalışmalarının yanı sıra 
Meteksan Savunma, 
üretim altyapısını da ana 
projelerin seri üretim 
dönemlerine hazır hale 
getirdi.

Batum, data link konusunda 
geldikleri nokta ile ilgili şun-
ları söyledi: “KEMENT proje-
sinde başardıklarımız, Tür-
kiye’yi, bu alanda bambaşka 
bir noktaya getirdi. Artık bu 
sistemlerin yerli olabileceği 

Meteksan Savunma’nın Yara Savunma Simülatörü, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının yanı sıra Umman, Kore Cumhuriyeti ve 
adı henüz açıklanmayan bir ülke tarafından tercih edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
Meteksan Savunma’nın Yangın 
ve Yara Savunma Simülatörleri 
için, uluslararası arenada 
önemli bir referans oldu.
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düşüncesi, her-
kesçe kabul gördü. 
Artık, uzun süredir raf-
ta kalan Milli Data Link 
Projesi’nin de KEMENT’in 
başarısı ile tekrar gündeme 
geldiğini görüyoruz. Bu pro-
jenin, çok yakın zamanda 
başlayacağını düşünüyoruz. 
Tabii ki beklentimiz, 
KEMENT’in, bu pro-
jeye konu olan sis-
teme evrileceği.”
Batum, data link 
konusunda, yeni 
çalışmaları ile il-
gili de bilgi verdi: 
“İHA’ların bu kadar 
gündeme geldiği noktada 
gördük ki; İHA C 
bant data linkle-
ri, yurt dışından 
tedarik ediliyor. 
Bu konuda, ken-
di öz kaynakları-
mızla çalışmaya 
başladık. Onun da 
Kasım sonu gibi saha 
testlerine başlayacağız. 
Sistem gereksinimlerini 
belirlerken, TSK’nın görüş-
lerine başvurduk; ANKA ve 
BAYRAKTAR TB2’yi de ör-
nek aldık. Yine bu İHA’larla 
denemeler yapacağız. Bu 
çözümümüzün lansmanını 
da IDEF 2019’da yapacağız.”

Türkiye’nin Örnek 
Sanayileşme 
Projesi: YAKAMOS
MİLGEM projesinde, Tür-
kiye’nin ilk özgün sonarı 
YAKAMOS, ARMERKOM ve 
TÜBİTAK tarafından gelişti-
rildi. Sıra, bu özgün ürünün 
sanayileşmesine geldiğinde 
ise adres, SSB tarafından, 
Türkiye’nin sualtı akusti-
ği mükemmeliyet merkezi 
olarak belirlenen Meteksan 
Savunma oldu. Meteksan 
Savunma, ilk önce sonarın 
su altında kalan bölümünün 
(wet-end) üretimini üstlen-
di. Daha sonra ise suüs-
tünde bulunan elektronik 
bileşenler (dry-end), Me-
teksan Savunma’ya devre-
dildi. Böylece, YAKAMOS’un  
tamamı, Meteksan Savun-

ma tarafından sanayileş-
tirildi. Firma, son olarak 
MİLGEM projesinin 3’üncü 
gemisi olan BURGAZADA’da,  
YAKAMOS’un deniz testlerini 
başarıyla tamamladı.
Meteksan Savunma’nın 
YAKAMOS ile ilgili çalış-
maları, iki koldan devam 
ediyor. Bir yandan mevcut 
sistemler; entegre lojistik 
destek, artık üretilmeyen 
bileşenlerin yönetimi (obso-
lesce management) ve do-
kümantasyon konularında 
destekleniyor bir yandan da 
sonarın yeni sürümleri geliş-
tiriliyor. Firma, IDEF 2019’da,  
YAKAMOS’un yeni bir sürü-
münü de sergileyecek.
YAKAMOS, Pakistan’ın 4 adet  
MİLGEM korveti sipariş et-
mesi ile ilk ihracat başa-
rısını da yakaladı. Metek-
san Savunma Genel Müdür 

KEMENT, muadillerine göre 
dörtte bir ağırlıkta ve 
4 kat hızlı iletişim 
kurabiliyor.
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Yardımcısı Özgür Cankara, 
bunun, sanıldığı kadar ko-
lay olmadığını şu sözlerle 
anlattı: “Gemi satıldı diye, 
hemen sonarın da satılaca-
ğı beklenmemeli. Pakistan, 
uzun yıllardır, başka bir 
Avrupalı üreticinin ürünle-
rini kullanıyordu ve onları, 
YAKAMOS’un daha üstün 
performans göstereceği ko-
nusunda ikna etmemiz ge-
rekiyordu. Ciddi bir mücade-
le verdik; devlet kurumları 
da bizi destekledi ve sonun-
da kullanıcı, ürünümüzün 
fiyat/performans avantajını 
görerek bizi tercih etti.”

Batum da görüşmeler-
de, devlet desteğine vurgu 
yaptı: “Pakistan’la yapılan 
görüşmelerin, gerek Milli 
Savunma Bakanlığı gerekse 
Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı tarafında kahramanları 
var; mutlu sona bu şekilde 
ulaşabildik…”
Türkiye, denizaltı alanında 
da hem özgün tasarım hem 
de modernizasyon çalışma-
ları yürütüyor ve Meteksan 
Savunma da bu çalışmalar-
da yer alıyor. Firma, son ola-
rak Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı envanterinde yer alan 
PREVEZE sınıfı denizaltılar 
için, TÜBİTAK BİLGEM tara-
fından yürütülen Milli Üre-
tim Entegre Sualtı Savaş Yö-
netim Sistemi (MÜREN SYS) 
projesinde, elektronik do-
nanım ve yazılım geliştirme 
sorumluluklarını üstlendi.
Batum, sualtı akustiği pazarı 
ile ilgili değerlendirmelerin 

de paylaştı: “Su altı akusti-
ğinde, hem Türkiye’nin hem 
de dünyanın pazar genişliği 
belli. Bu alanda ihracat yap-
manız, diğer alanlarla karşı-
laştırdığınızda daha zor. Do-
layısı ile bu alan, çok sayıda 
oyuncunun, sürdürülebilir 
bir şekilde faaliyet göstere-
bileceği bir alan değil. Biz 
rekabete karşı değiliz. Ama 
rekabet edeceğiz diye, ülke 
kaynaklarını israf etmemek 
gerekiyor. Maalesef, sualtı 
akustiğinde böyle bir tab-
lo ile karşı karşıyayız. Oysa 
sinerjiyi öne çıkartarak, bir 
diğerinde var olmayan ka-

biliyetlere odaklanmalıyız. 
Böylece hem ülke olarak 
yetkin çözümler ortaya çı-
kartabiliriz hem de sürdürü-
lebilirliği sağlayabiliriz.”
Meteksan Savunma, aksutik 
vektör sensörleri ve sualtı 
iletişim ağları üzerinde de 
çalışıyor. Bu sistem-
ler; limanların ve sa-
hil şeridinde bulunan 
tesislerin, su altında 
gelebilecek tehditle-
re karşı korunmasında 
da kullanılıyor ve 
Meteksan Savun-
ma’nın da bu 
yönde çalış-
maları devam 
ediyor.

Platform 
Simülatörlerinde 
Tempo Düşmüyor
Meteksan Savunma’yı, özel-
likle yurt dışında bir marka 
haline getiren ürün ise Yara 
Savunma Simülatörleri oldu. 
Firma, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı için Yangın ve Yara 
Savunma Simülatörlerini 
geliştirdikten sonra, sırası 
ile Umman, Kore Cumhuri-
yeti ve adı henüz açıklanma-
yan bir ülkeye, Yara Savun-
ma Simülatörü ihraç etme 
başarısı gösterdi. Meteksan 
Savunma’nın Yara Savunma 
Simülatörü, halen bu alan-
da dünyanın en gelişmiş 
çözümü olarak görülüyor 
ve gerçekleştirilen ihaleler-
de, referans olarak alınıyor. 
Firma, bu alandaki faali-
yetlerini, son 3 yılda yaptığı 
gibi, her sene yeni bir ülkeyi 
müşteri portföyüne eklemek 
hedefi ile sürdürüyor.
Platform simülatörleri ko-
nusundaki yetenekleri, yan-
gın ve yara savunma simü-
latörleri ile kısıtlı olmayan 
Meteksan Savunma, Eylül 
ayında, SSB ile Denize Dü-
şen Helikopterden / Mecburi 
İniş Yapan Uçaktan Kaçma 
Kurtulma Simülatörü Proje-
si’ni de imzaladı.

Altimetre Ürün 
Ailesinden Hızlı 
Başlangıç
Meteksan Savunma’nın, 
diğerlerine göre daha göz 

önünde olan ürün ai-

leleri arasında, altimetreler 
de bulunuyor. Firma, önce 
2.500 ft; daha sonra da 5.000 
ft irtifaya kadar ölçüm ya-
pabilen modeller geliştirdi 
ve bunlar, hem yurt içi hem 
de yurt dışı kullanıcıların 
envanterine girdi. Batum, 
gelişmeleri, şöyle anlattı: 
“Radar altimetrelerimiz, 
Türkiye’nin kullandığı çeşit-
li hava platformlarında ve 
mühimmatta kendine yer 
buldu. Bunu, bir ihracat ürü-
nü olarak da ortaya koyduk 
ve bir Asya ülkesine satışını 
gerçekleştirdik. Kabullerini 
ve teslimatını tamamladık. 
Onlar da kendi hava platfor-
munda altimetremizi kulla-
nıyorlar. Yakında, 8.000 ft’e 
kadar ölçüm yapabilen yeni 
bir modelimiz hazır olacak.”
Uluslararası Satış ve Ku-
rumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş da ihracat 
alanındaki başarıları ile il-
gili şunları söyledi: “İhracat 
konusunda, ince eleyip sık 
dokuyoruz. Meteksan Sa-
vunma boyutundaki bir fir-
manın kaynakları, sektörün 
büyük oyuncularına göre 
daha kısıtlı. Dolayısı ile he-
def pazarlarımızı, ayrıntılı 
analizlerin ardından seçiyo-
ruz. Bunda da çok başarılı 
olduğumuz, son dönemde 
imzaladığımız sözleşmeler-
le kendini gösteriyor. Stra-
tejilerimizden biri de çok 
ön plana çıkmayan ülkelere 
gitmek. Altimetre ile elde 
ettiğimiz başarı, bu strateji-
nin bir ürünü.”

Retinar, bu yıl içinde, 
hem Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının hem de 
Jandarma Genel Komutanlığının 
envanterine girdi.

Meteksan Savunma, 
akustik vektör sensörleri 
ve sualtı iletişim ağları 
üzerinde de çalışıyor. 
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Sırada Lazer Tabanlı 
Sistemler Var
Meteksan Savunma, 2010 yı-
lından beri, lazer alanında da 
çalışıyor. Bunun ilk meyvesi, 
fiber lazer kullanılarak geliş-
tirilen, Helikopter Engel Tes-
pit Sistemi (HETS) oldu. Bu-
nun, kullanıma hazır bir ürün 
haline getirilmesi için çalış-
malar devam ediyor. Ayrıca 
firma, Bilkent Üniversitesi ile 

birlikte, değişik dalga boy-
larındaki lazerler üzerinde 
çalışmalarına devam ediyor. 
Lazer tabanlı yönlendirilmiş 
karşı tedbir sistemleri de 
Meteksan Savunma’nın ürün 
ailesine katabileceği çözüm 
adayları arasında yer alıyor.

Gelecek Parlak
Faaliyet alanlarında ürün-
leri ortaya çıkan; bunla-

rın bir kısmı, hem yurt  
içinden hem de yurt dı-
şından siparişler alan 
Meteksan Savunma’nın, 
önümüzdeki dönemle ilgili 
beklentileri de büyük. Milli 
Muharip Uçak (MMU) pro-
jesi kapsamında Meteksan 
Savunma’nın yapabilecek-
leri sorulduğunda, Batum, 
şu cevabı verdi: “Toplan-
tımızın başından beri say-

dığımız yetkinliklerimizin,  
MMU özelinde düşünüldü-
ğünde, uygulanabileceği çok  
yer var. Bunların hepsini, 
projenin ilgili makamları 
ile görüşüyoruz. Tabii bu 
çok büyük bir proje. Bu bü-
yük projenin içerisinde, bi-
zim çözümlerimiz birer alt 
sistem. Projenin içindeyiz  
ve çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.” u
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KDT’ler; keşif ve gö-
zetleme sistemleri ve 
füzeler başta olmak 

üzere, kızılötesi kamerala-
rın kullanıldığı uygulama-
ların kritik bileşenleri ara-
sında yer alıyor. ASELSAN 
Göz Ailesi Termal Kamera 
Sistemleri, CATS Arama ve 
Takip Sistemi ve ASELPOD 
Gözetleme ve Hedefleme 
Sistemi için KDT’ler, halen 
yurt dışından temin edili-
yor. Bu kritik alt bileşenin, 
tamamen yerli ve milli ola-
rak geliştirilmesi amacıyla 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) tarafından başlatılan 
NAR projesinin ana yükleni-
cisi ASELSAN, alt yüklenici-
leri ise İMTEK, Mikro-Tasa-
rım, PDM SOL, OPTONİK ve  
İTEK olarak sıralanıyor.  
Proje kapsamında ayrıca, 
ODTÜ’den Kuantum Aygıt-
ları Nano Aygıtlar Laboratu-
varı ile Kristal Büyütme La-
boratuvarı’ndan da destek 
alınacak. Projede, ilk ürün  
2 yıl sonra teslim edilecek ve 
bütün ürünlerin teslimatları, 
6 yıl içinde tamamlanacak.

Ülkenin Savunma 
Gücü, Ordudan 
Sonra Bize Bağlı
Törende ilk konuşmayı, 
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün yap-
tı. Prof. Dr. Görgün, projenin 
kapsamını ve önemini, şöyle 
özetledi: “Ülkemizin askeri 
sistemler geliştirme konu-
sundaki yetkinliği, özellikle 
SSB’nin son dönemlerde 
aldığı radikal proaktif yakla-
şımlarla arttı. Tabii ki bu ar-
tan projelerin ve sistemlerin 
önemli bileşeni de mikroe-
lektronik kısımlar. Mikro-

elektronik bileşenlerin de 
ülkemizde tasarlanması ve 
üretilmesi, ciddi bir ihtiyaç 
haline geldi. Bugün, burada 
imzasını atacağımız ve baş-
layacağımız NAR projesi ile 
birlikte, başta ASELSAN’ın 
üretiyor olduğu ASELPOD, 
CATS, HİSAR hava savunma 
sistemleri, F-16 kızılötesi 
füze ikaz sistemi, ATMACA 
arayıcı başlığı gibi birçok 
kritik elektro-optik siste-
min kızılötesi görüntüleme 
yapmasına olanak sağlayan 
dedektörlerin de ülkemizde 
geliştirilmesi için önemli bir 
adım atılmış oluyor. Çalış-

malar tamamlandığında, ya-
bancı ülkelerden almak zo-
runda olduğumuz önemli bir 
komponent, güvence altına 
alınarak ülkemizde üretili-
yor olacak. Bununla birlikte, 
milli sistemlerimizin ihra-
catında engeller de bu gibi 
projelerle aşılmış olacak.”
Prof. Dr. Görgün, projenin 
arkasında önemli bir bi-
rikim olduğuna da dikkat 
çekti: “ASELSAN olarak, kı-
zılötesi dedektör geliştirme 
konusunda, 90’lı yıllardan 
itibaren; öz kaynaklı Ar-Ge 
projeleri ve alınan çeşitli 
desteklerle insan kaynağı 

Alt Bileşen Seviyesindeki 
Yerlilik, Kızılötesi Dedektör 
Takımları ile Devam Edecek

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, özgün çözümlerle 
yerlileşme çalışmaları, platform projelerinin ardından, alt 
sistemlerle devam ediyor. Bu çalışmaların son halkası, 
Kızılötesi Dedektör Takımları (KDT’ler) oldu. Kızılötesi 
kamera sistemlerinin en önemli alt bileşeni olan KDT’lerin 
özgün olarak geliştirilip üretilmesini konu alan Kızılötesi 
Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) Projesi’nin imza 
töreni, 18 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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ve altyapılar oluşturduk. 
Sadece ASELSAN değil,  
ülkemizin güzide kurumla-
rı; üniversiteleri, araştırma 
kurumları da bu konuda 
emek sarf ettiler ve belli bir 
birikim oluşmasına katkı 
sağladılar. Projenin söz-
leşmesinde de bu kurum-
lardan öğretim üyeleri ve 
bunların birlikte çalıştıkları 
şirketler de yer alıyorlar… 
Bu süreçte en büyük kaza-

nım, entelektüel kazanımdı. 
Vasıflı insan gücü yetiştiril-
miş oldu.”
Prof. Dr. Görgün, konuşma-
sının sonunda, motivasyon-
larını şöyle ifade etti: “Biz 
biliyoruz ki ülkemizin savun-
ma gücü, önce ordumuza, 
sonra ise bizlerin çalışma-
larına bağlı. Biz sorumlulu-
ğumuzun her zamankinden 
fazla olduğu bilinci ile çalış-
maya gayret gösteriyoruz.”

SSB’nin 
İstediği Model 
Hayata Geçiyor
Prof. Dr. Görgün’ün ardın-
da kürsüye gelen Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, konuşması-
nın başında, teknoloji geliş-
tirmenin önemine değindi: 
“Gerek geçmişte yaşadı-
ğımız tecrübeler gerekse 
mevcutta ülkemizin ve  
bölge coğrafyasının yaşa-
dığı tehdit ve güvenlik so-
runları dikkate alındığında, 
ülkemizin istikrar ve istik-
bal mücadelesinde güçlü 
olmamız gerektiği aşikâr-
dır. Güçlü olmak derken,  
tabii ki silahlı kuvvetleri-
mizin ve güvenlik güçle-
rimizin sahada en önemli 
desteği, gücü, onlara sağla-
nacak imkânlar ve teknolojik  
donanım olacaktır. Günü-
müzün mücadelesi, artık 
insan unsuru kadar, onlara 
sağlanan teknolojik imkân-

larla da tanımlanmakta.  
Bu alanda geriye kalındı-
ğı zaman, maalesef bunun  
neticeleri çok acı olabil-
mekte.”
Prof. Dr. Demir, proje kur-
gusunun, SSB’nin çalışma-
ları açısından önemine de 
vurgu yaptı: “Çeşitli elekt-
ronik harp sistemleri, silah, 
mühimmat, füzeler, savun-
ma sistemleri; bunlar ürün 
olarak görülürken, bunlara 
yetenek kazandıran, üstün-
lük oluşturan unsurlar da 
teknolojik unsurlar oluyor. 
Bugün de burada, böyle 
bir teknolojiyi konuşmak 
ve projeyi başlatmak için 
bulunuyoruz. Bu kritik tek-
nolojinin, tamamen yerli ve 
milli olarak geliştirilme-
si ile ilgili olarak, ASEL-
SAN önderliğinde, bir dizi  
şirketimiz, üniversitemiz 
ve araştırma kurumlarımız 
katkı verecekler. Bura-
da önemli olan unsur, çok 

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir 
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katılımlı olarak yürütülecek 
böyle projelerde, her ka-
tılımcının, kendi uzmanlık 
alanı ile olabildiğince katma 
değer sağlayacak şekilde 
yer alması… Ülkemizdeki 
mevcut bütün kabiliyet ve 
imkânların bir arada kul-
lanılması gerekiyor. Gözü-
müzün önündeki ve elimizin 
altındaki kabiliyetlerin de-
ğerlendirilmesi konusunda, 
hiçbir eksikliğe yer vere-
meyiz; çünkü yapmamız ge-
reken çok iş var… Şu anda 

oluşturulan kurgu, aslında 
gönlümüzden geçen, ideal 
olarak gerçekleşmesini is-
tediğimiz kurgu.”
Prof. Dr. Demir, sektörün 
çalışmalarının, daha ge-
niş kapsamlı ele alınması 
gerektiğini de belirtti: “Bu 
çalışmaların sonu yok. Tek-
nolojinin sonu yok. Başarı-
larımızı bir yandan kutlar-
ken bir taraftan da ‘Dünya 
ne yapıyor, nereye gidiyor, 
yarın hangi adımlar atıla-
bilir, hangi yetkinliklerimizi 

öne çıkartmamız gerekir 
ki bu alanda ilk ülkelerden 
bir olalım?’ demek gereki-
yor… Bu tür faaliyetler, sa-
dece savunma ve güvenlik 
amaçlı değil diğer bir dizi 
sivil ihtiyaçta ve stratejik 
alanda da kullanılabilecek, 

bazı teknolojilerin önünü 
açabilecek, ticari olarak da 
önemli katkılarda buluna-
bilecek projeler.”
Konuşmaların ardından, tö-
ren için hazırlanan anı pa-
nosu, projenin katılımcıları 
tarafından imzalandı. u

Stirling 
Soğutuculu 
KDT

JT 
Soğutuculu 
KDT

NAR projesinde, farklı KDT’ler 
geliştirilecek.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
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Türk Sivil Havacılığı, 
Büyüyerek İlerliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, törendeki konuşma-
sında, dünyada havacılık sek-
törünün tek haneli rakamlar-
la büyüdüğünü söyledikten 
sonra, şöyle devam etti: “Bi-
zim sivil havacılığımız, son 10 
yıl içinde, istikrarlı bir şekilde,  

Vizyon Havacılık, 
2.500 Metrekarelik 
Hangarı ile Yeni Doruklara 
Kanat Açıyor
Son 10 yıl içinde istikrarlı bir büyüme 
gösteren Türk sivil havacılığı, 
yeni yatırımlarla vizyonunu daha da 
genişletiyor. Bu yatırımlardan 
biri de 2014 yılında kurulan 
Vizyon Havacılık’ın, 18 Ekim’de 
törenle hizmete açılan, Ankara 
Esenboğa havalimanındaki yeni 
hangarı oldu. Açılış törenine, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Dr. Ömer Fatih Sayan ve 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay’ın da aralarında yer aldığı 
çok sayıda davetli katıldı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.comT
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çift haneli rakamlarla büyü-
yor; büyümeye devam ediyor 
ve biz, 2023 hedeflerine, çift 
haneli büyüme rakamlarıyla 
devam edecek şekilde ilerle-
meyi planlıyoruz. Bu yıl, hava 
limanlarımız açısından baka-
cak olursak -yolcu sayımız, 
uçak trafiği bakımından- her 
ay, adeta yeni bir rekorla hiz-
mete devam ediyoruz. Avru-
pa’nın, yolcu sayısını en fazla 
arttıran ilk 5 hava limanından 
4’ü, ülkemizde bulunmakta. 
Avrupa havacılığının büyüme 
rakamlarına en fazla katkı 
veren ülke olduğumuzu da 
burada belirtmeden ede-

meyeceğim. Ülkemizde; 12 
havayolu, 44 hava taksi ve 
82 genel havacılık işletmesi 
faaliyet göstermekte olup, bu 
işletmelere pilot yetiştiren 
22 uçuş okulumuz, yaklaşık 
500 pilotumuzu milli olarak 
yetiştirmekte.”

Savunma 
ve Havacılık 
İhracatımız 
2 Milyar Dolar
Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı Şuay Alpay ise Cum-
huriyet’in ilk yıllarında, ha-
vacılık ve savunma sanayisi 
alanında çok büyük atılımlar 

yapıldığını; ancak bunların 
başarısızlığa mahkûm edil-
diğini söyledi. Alpay, “Tür-
kiye, akamete uğramış bir 
ülke olarak yoluna devam 
ederken Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan riyasetinde, 2002 yılın-
dan itibaren, çok önemli bir 
süreç başlıyor.” dedi. Alpay 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2004 yılı Savunma Sana-
yi İcra Komitesi (SSİK), çok 
kritik ve tarihidir. Sektör-
deki arkadaşlarım onu ifade 
ediyorlar ve 2004 yılındaki o 
toplantıda, yerli ve millilik 
esası üzerinde, bazı pro-

jelerin hayata geçirilmesi, 
akamete uğrayan projelerin, 
kaynak ilave etmek suretiyle 
yeniden canlandırılması sü-
reçlerine bağlı olarak Tür-
kiye yeniden hamle yapıyor. 
Birkaç rakam vereceğim: 
2000’li yılların başında, Tür-
kiye savunma ve havacılık 
açısından, neredeyse Ar-
Ge’ye hiç pay ayırmazken 
-49 milyon dolar civarında- 
2017 yılının sonu itibariyle 
Ar-Ge’ye ayrılan para, 20 
küsur katı artmıştır; 1 mil-
yar 350 milyon dolarlar civa-
rına gelmiştir. Çok büyük ra-
kam olarak görülmeyebilir;  

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı 
Dr. Ömer Fatih Sayan

Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay
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ama mesafeyi, kat edilen 
aşamaları gördüğümüzde, 
önem arz ettiğini hepimiz 
görüyoruz. Türkiye, 2000’li 
yılların başında, toplamda 
5,5 milyar dolarlık projeler-
le yoluna devam ederken 
yine 2017’nin sonu itibariyle, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
olağanüstü çabası, gayreti, 
sahiplenmesi ve destekle-
riyle, toplamda sözleşmesi 
tamamlanmış ve sözleşme-
ye bağlanacak projelerle 
birlikte, 60 milyar dolarlık 
bir proje büyüklüğüne sa-
hip olan bir ülke noktasına 
gelmiştir. 2000’li yılların ba-
şında Türkiye, savunma ve 
havacılık açısından, sadece 
248 milyon dolar ihracatla 
yoluna devam ederken, yine 
aynı tarihler itibariyle Tür-
kiye, yaklaşık 2 milyar dolar 
noktasına gelmiştir. Alına-
cak daha çok yol var, hepi-
mizin yapacağı çok şey var.”

Cesur Bir Yatırım
Vizyon Havacılık Genel Mü-
dürü Ferhat Yenibertiz ise 
yaptıkları yatırımın, hassas 
bir dönemde gerçekleştiği-
ne dikkat çekti. Çok yakın-
da pilotaj eğitimlerine baş-
layacaklarının altını çizen 
Yenibertiz, yaptıkları yatı-
rımla ilgili şunları söyledi: 
“Ülkemiz için böyle hassas 
bir dönemde bakıldığında, 
ne olursa olsun, apayrı bir 
önem teşkil ediyor. Global 
havacılık sektörüne bakıldı-
ğında, çok hızlı büyüyen bir 
sektör, trend bir sektör ve 
son 15 yılda, global havacılık 
sektörü yaklaşık olarak %5 
ortalama büyümüşken bi-
zim ülkemiz, %16 bir büyü-
me kat etti. Airbus, Boeing 
gibi büyük üreticilerin ortak 
raporlarında, önümüzdeki 
20 yıla bakıldığında, yaklaşık 
olarak tüm dünyada, 38, 39 
bin kadar hava aracı hayata 

girecek. Yaklaşık 5,8 trilyon 
dolarlık bir değerden bah-
sediyoruz burada. Ülkemiz 
için hassas dönemde, bu 
tarz yatırımların çok daha 
kritik olduğu, değerli oldu-
ğu bir zaman dilimindeyiz. 
Ben yaklaşık olarak 15 yıldır 

havacılık sektöründeyim. Bu 
girişim, benim için apayrı bir 
önem taşıyor. 30 Ekim’de 
faaliyete başlayacak okulu-
muz var. Türkiye’nin kayda 
değer, kritik, belki de ku-
ralları belirleyecek okulla-
rından birisi olacağız kendi 
alanımızda.” Cessna 172S 
Skyhawk uçaklarımızla eği-
time başlıyor olacağız.”

Tip Sertifikası Dâhil, 
Tüm Eğitimler 
Verilecek
Çam Grup bünyesinde faa-
liyet gösteren firmanın yeni 
hangarı, Esenboğa Havali-
manı Genel Havacılık Termi-
nali içinde yer alıyor. 2.500 
metrekare büyüklüğündeki 
hangar, içindeki uçaklar-
la birlikte 100 milyon liraya 
mal oldu. 
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Vizyon Havacılık 
Genel Müdürü 

Ferhat Yenibertiz

Bell 429

Vizyon Havacılık, Piper Seminole uçağı ile çok motor uçuş eğitimleri de verebilecek.
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Vizyon Havacılık, hâlihazır-
da VIP yolcu taşıma, hava-
dan fotoğraf ve film çekimi, 
simülatörde eğitim, heliski 
uçuşları, hava reklam afiş-
leri, uçak bakım ve han-
garlama konularında hiz-
met veriyor. İlk aşamada, 
24 adaya PPL (Private Pilot 
License / Hususi Pilot Li-
sansı) eğitimleri verecek 
olan firma, çok yakında, 
CPL (Commercial Pilot Li-
cense / Ticari Pilot Lisansı) 
ve sivil havacılıktaki en üst 
düzeydeki pilot lisansı olan  
ATPL (Airline Transport Pi-
lot License / Havayolu Nakli-
ye Pilot Lisansı) eğitimlerine 
de başlayacak. Firma ayrı-
ca, vereceği tip sertifikası  
eğitimleri ile pilotları,  
uçuracakları nihai uçağın 
tipine özel olarak da hazır-
layacak. Firmanın hedefle-
ri arasında, oluşturulacak 
sanal sınıfta, uzaktan ATPL 
teorik eğitimleri vermek de 
var. Pilot adaylarının ka-
yıtlarını almaya başlayan  
firma, dost ve kardeş ül-
kelerin pilotlarını eğiterek, 
hizmet ihracatı da yapmayı 
planlıyor.
Firma, açılışı yapılan hangar-
da, jet kuaför hizmeti de ve-
recek. Piper ve CubCrafters  
uçakları ile ArrowCopter 
cayrokopterlerinin distribü-
törü olan firmanın envante-
rinde, 1 adet eğitim simüla-
törü ile değişik tipte 15 hava 
aracı bulunuyor.
Yakın zamanda envanterine 
dâhil edeceği, 11’in üzerin-
de yolcu taşıma kapasite-

sine sahip yeni bir iş jeti 
ile büyümesini sürdürmeyi 
planlayan firma, bu uçakla 
VİP taşımacılığı hizmetlerini 

bir üst seviyeye taşıyacak. 
Merkezi Ankara’da bulunan 
firmanın, İstanbul’da da bir 
ofisi var. Firma, İstanbul 

Yeni Havalimanı’nda, yeni 
bir hangarın kurulumu ile il-
gili planlar yapmaya da şim-
diden başladı. u

Vizyon Havacılık’ın yeni hangarı, 
2500 m² alanı kaplıyor.

Vizyon Havacılık 
Genel Müdürü 

Ferhat Yenibertiz, 
konuklara, açılışı 

yapılan hangarı 
gezdirdi.

Firma, ilk 24 pilot 
adayının PPL eğitimlerini, 

envanterinde 
5 adet bulunan, 

Cessna 172S Skyhawk 
ile verecek.
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Savunma ve havacılık 
sektörünün ana yük-
lenici firmalarını, alt 

yüklenicilerle, özellikle de 
KOBİ’lerle bir araya getir-
meyi amaçlayan ICDDA, 
Savunma Sanayii Başkan-
lığı (SSB)’nın destekleriyle,  
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) tara-
fından düzenlendi. Etkinliğin 
ilk gününde, açılış törenin 
ardından, 4 oturumundan 
oluşan bir konferans yer 
aldı. Diğer 2 gün ise hem ikili 
görüşmeler hem de çalıştay-
lar gerçekleştirildi.
Yetkililer tarafından payla-
şılan verilerde, ilki 2013 yı-

lında düzenlenen ICDDA’da, 
bu yıl, firma ve heyet olarak 
yabancı ülke katılımındaki 
artış ile firma sayısı, 2014 
seviyesini tekrar yakalamış-
ken ikili görüşme sayısında-
ki artış dikkat çekti (Şekil 1).

Büyük Buluşma
Açılış konuşmalarının önce-
sinde kürsüye gelen OSSA 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mithat Ertuğ, etkinlikle ilgili 
bilgileri iletti. Katılan yaban-
cı heyetleri ve firmaları sı-
ralayan ve rakamsal bilgiler 
veren Ertuğ, ICDDA’nın bü-
yük bir buluşma olduğunu 
ifade etti.

KOBİ’lerin Potansiyeli 
Açığa Çıkıyor
İlk açılış konuşmasını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, ekosis-
temin ve SSB’nin önemine 
vurgu yaptı: “Savunma ve 
havacılık konusunda, ana 
yükleniciler burada olduğu 

için, Ankara’da oluşmuş bir 
ekosistem var… Ekosiste-
min gelişmesinde, SSB’nin 
çok büyük katkısı var. Sivil 
tarafta da benzer yapılan-
maların gerçekleşmesi için 
beklentimiz devam ediyor.” 
Aydın, ekosistemin tama-
mının yönetilebilmesi için 

Kapılarını 4’üncü 
Kez Açan ICDDA, 
Uluslararası 
Katılımla ve 
İkili Görüşmelerle 
Büyüyor
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (Industrial 
Cooperation Days in Defense 
and Aerospace / ICDDA)’nin 
4’üncüsü, 23-25 Ekim tarihlerinde, 
Ankara’da gerçekleştirildi. İki yılda 
bir düzenlenen etkinlikte bu yıl, 
uluslararası katılım ve ikili görüşme 
sayısındaki artış dikkat çekti.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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kümelerin çok önemli oldu-
ğunu da belirtti.
ICDDA’ya da değinen Aydın, 
“Ankara’da, Türkiye’de bir 
KOBİ’nin, uluslararası fir-
malar için yapabileceği bir 
şeyler olduğunu, biz bu et-
kinlikte görüyoruz.” dedi.

TOBB ve ATO, 
Sektörün Arkasında
Ankara Ticaret Odası (ATO) 

Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Ticaret 
Odaları Konseyi Başkanı 
Gürsel Baran, TOBB’un ve 
ATO’nun sektörün arka-
sında olduğunu ifade etti. 
Baran, konuşmasında, An-
kara merkezli firmaların, 
savunma ve havacılık sek-
töründeki başarılarına da 
yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından 
Tam Destek
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Dr. Çetin Ali 
Dönmez, sektöre verdikleri 
desteği, “Tüm gelişmiş sa-
nayilerde olduğu gibi bura-
da da bir ekosistem var. Bu 
ekosistemin sağlıklı ve sür-
dürülebilir bir modelde ol-
ması için tüm çabayı göste-

riyoruz.” sözleri ile ifade etti. 
Savunma alanında yapılan 
Ar-Ge çalışmalarının, sivil 
sektörlere yansımalarının 
olmasını istediklerini belirt-
ti. Dr. Dönmez, TÜBİTAK ve 
KOSGEB destekleri ile ilgili 
bilgi de verdi.

Sektörün Geleneği
Açılış töreninin son konuş-
masını yapan Savunma Sa-
nayii Başkanı Prof. Dr. İs-
mail Demir, ICDDA’nın artık 
bir gelenek haline geldiğini 
belirtti. Türkiye’nin, savun-
ma ve havacılık alanında ar-
tık belli bir noktaya geldiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. De-
mir, artık küresel bir oyun-
cu olmak için bazı adımların 
atılması gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Demir’in değindi-
ği bir diğer konu, iş birliği  
ve koordinasyon çalışmala-
rının, uluslararası ölçekte 
gerçekleştirilmesi gereklili-
ği oldu. u

Şekil 1. ICDDA’nın katılımcı, ülke, firma ve görüşme istatistiklerinin, yıllara göre değişimi (y ekseni logaritmiktir). 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Ticaret Odaları Konseyi 
Başkanı Gürsel Baran

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı 
Mithat Ertuğ
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Savunma Sanayii 
Başkanlığı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Resmi 
Gazete’nin, 3 Ekim tarihli 
30554’üncü sayısında 
yayınlandı. Yayınlanan bu 
kararname ile Hazine ve 
Maliye Bakanı da Savunma 
Sanayii İcra Komitesi (SSİK) 
üyeleri arasına katıldı.
Bu yapısal değişikliğin 
ardından ilk SSİK, 11 
Ekim’de, gündeminde 
yer alan konuları 

değerlendirmek üzere, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde toplandı. 
Toplantının ardından, alınan 
kararla ilgili şu açıklama 
yayınlandı:
Bugün gerçekleştirilen 
toplantıda, sınırlarımız 
içinde ve ülke sınırlarımızın 
güvencesi için sınır 
ötesinde harekâtlarını 
başarıyla sürdüren güvenlik 
birimlerimizin etkinliğini 
daha üst seviyeye çıkaran 
yerli ve milli sistemlerimize 

yenilerini eklemeye yönelik 
projeler gözden geçirilerek 
yeni kararlar alınmıştır.
Toplantıda, savunma 
sanayi ve teknolojilerini 
geliştirme, güçlendirme, 
destekleme ve ihracat 
amaçlı muhtelif yatırım ve 
iyileştirme faaliyetleri ile 
ilgili kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda; Geliştirilmiş 
Atak Helikopteri projesinin 
başlatılması; muhtelif 
İHA/SİHA, deniz ve kara 
araçları, elektronik harp ve 
karıştırıcı sistemler, çeşitli 
akıllı mühimmat ve silah 
sistemlerinin geliştirilmesi 

ile güvenlik birimlerimizin 
çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanmasına 
yönelik projeler 
değerlendirilmiştir.”
SSB, aynı gün, Uçak 
Durdurucu Sistemler (UDS) 
Tedariki Projesi için de 
ihale ilanı yayınladı.
İhale kapsamında,  
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyacı için 
Uçak Durdurucu Sistem 
(UDS) tedarik edilecek. Bu 
sistem içerisinde, sabit 
kanca, ağ bariyer ve mobil 
UDS gibi alt sistemler de 
yer alıyor. u

Hazine ve Maliye Bakanı,  
Savunma Sanayii İcra Komitesi Üyesi Oldu

Bu yıl 15’incisi  
düzenlenen Arms & 

Security fuarı, 9-12 Ekim 
tarihlerinde, Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’de 
gerçekleştirildi. Fuara, 
Ukraynalı ve Türk firmaların 
yanı sıra 12 farklı ülkeden 
firmalar katıldı.
Ukrayna’dan 346 firmanın 
kabiliyetlerini sergilediği 
fuara, bu yıl Türkiye’den 
katılan firmalar ASELSAN, 
AYESAŞ ve VESTEL 
Savunma oldu. Samsun  
Yurt Savunma (SYS)’nın 
Canik marka tabancaları  
ile Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
(MKEK)’nun hafif silahları 
ise bu iki firmanın 
Ukrayna’daki temsilcilerinin 
ayrı ayrı açtıkları stantlarda 
sergilendi. Polonya’nın, 
Ukrayna’nın ardından 
en çok firma ile katılım 
gösterdiği fuarda; ABD, 
Almanya, Avusturya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Çekya, Çin, Danimarka, 
Hırvatistan, İtalya, 
Letonya ve Kazakistan 
Cumhuriyeti’nden firmalar 
da yer aldı.

Fuara, bünyesindeki 
50’nin üzerinde firma ile 
katılan, Ukrayna’nın kamu 
kuruluşu Ukroboronprom 
ise fuarda imzaladığı 
iş birliği anlaşmaları 
ile adından söz ettirdi. 
Doğrudan Ukroboronprom 
tarafından ya da bu kuruluşa 
bağlı firmalar tarafından, 
aralarında ASELSAN’ın da 
bulunduğu taraflarla 3 farklı 
sözleşme imzaladı.
2015’te, 13.000; 2016’da, 

18.000 ve 2017’de, 19.000 
civarında kişinin ziyaret 
ettiği fuar, bu yıl, yaklaşık 
24.000 ziyaretçi ağırladı. 
Fuarı ziyaret eden Türk 
resmi heyetinin başında ise 
Milli Savunma Bakanlığı 
Askeri Fabrikalar Genel 
Müdür Yardımcısı 
Tuğgeneral İsmail 
Amanvermez yer aldı.
Fuarın Türkiye’deki 
temsilciliğini ise Eurasia 
Airshow, Global SatShow 

ve High-Tech Port by 
MÜSİAD gibi etkinliklerin de 
organizatörü olan Medyacity 
üstlendi.
Fuara katılan Türk firmaları 
ve fuarda görüştüğümüz 
yabancı firmaların Türkiye 
gündemleri ile ilgili 
ayrıntılı haberleri içeren 
Arms & Security 2018 özel 
dosyamızı, MSI Dergisi’nin 
gelecek sayılarında 
okuyucularımızın ilgisine 
sunacağız. u

Türkiye ve Ukrayna’nın Savunma Alanındaki İş Birlikleri, 
Arms & Security 2018 ile Gelişimini Sürdürdü
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ASELSAN Teknoloji ve Strateji 
Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Teknolojileri Politikaları 
Kurulu Üyesi olarak atandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, 2018/196 sayılı 
karar ile Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları’na yapılan atamalar, 
Resmi Gazete’nin, 9 Ekim tarihli 
30560’ıncı sayısında yer aldı.
1965 yılında doğan Prof. Dr. 
Mehmet Çelik, ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden; 1989 
yılında lisans, 1991 yılında yüksek 
lisans ve 1997 yılında doktora 
derecesini aldı. 1989-1997 yılları 
arasında, aynı bölümde mekanik 
anabilim dalında araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. 1995-1996 
yıllarında, ABD’deki Ohio State 
Üniversitesi’nde, ziyaretçi bilim 
adamı olarak araştırmalarda 
bulundu.
1998-2010 yılları arasında, 
ASELSAN  Radar ve Elektronik Harp 
Sistemleri Sektör Başkanlığı ’nda, 
Kıdemli Tasarım Lideri ve Mekanik 
Analiz-Test Birimi Yöneticisi olarak 
görev yapan Prof. Dr. Çelik, 2003 
yılında, mekanik anabilim dalında 
doçentlik unvanını aldı. 2003-
2013 yılları arasında, NATO-RTO 
kapsamında, “Applied Vehicle 
Technology” ve “Sensors and 
Electronics Technology” çalışma 
gruplarında kurul üyesi olarak 
görev aldı.
Prof. Dr. Çelik, 2010 yılında, 
KTO Karatay Üniversitesi’ne 
profesör olarak atandıktan 
sonra, Mekatronik ve Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı, 
Bologna Eşgüdüm Komisyon 
Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Fen 
Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 
olarak görev yaptı. Ayrıca, “KOSGEB 

Araştırma-Geliştirme, İnovasyon 
ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı” kapsamında, Proje 
Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 
Akademik Jüri Üyelikleri, TÜBİTAK 
projelerinde ve kongrelerde de 
hakemlik görevleri üstlendi.
2012-2015 yılları arasında, 
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm 
Elektro-Optik Sektör Başkanlığında, 
Eğitim ve Teknik Danışmanlık ve 
Proje Teknik Yöneticiliği görevini 
yapan Prof. Dr. Çelik, 2013-2015 
yılları arasında, TÜBİTAK-TEYDEB, 
USETEG Ulaştırma, Savunma, 
Enerji ve Tekstil Teknolojileri 
Grubu Yürütme Komitesi Üyesi 
olarak görev aldı. Nisan–Haziran 
2015 tarihleri arasında, TÜBİTAK 
Başkan Vekilliği; Şubat 2015-2017 
tarihleri arasında, TÜBİTAK Bilim 
Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı 
ve YÖK Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 
KTO Karatay Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde, öğretim 
üyesi görevine de devam etmekte 
olan Prof. Dr. Çelik, TÜBA-Türkiye 
Bilimler Akademisi’nin de  
Asli Üyesi.
Şubat-Nisan 2017 tarihleri 
arasında, ASELSAN Yönetim Kurulu 
Danışmanı olarak görev yapan 
Prof. Dr. Çelik, ASELSAN Akademi 
Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi 
Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyeliği 
ile birlikte, Nisan 2017 tarihinden 
itibaren, ASELSAN Teknoloji ve 
Strateji Yönetiminden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapıyor. Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile 15 Temmuz’da, 
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine 
seçilen Prof. Dr. Çelik, İngilizce 
biliyor.
MSI Dergisi olarak, Prof. Dr. 
Mehmet Çelik’e, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

ASELSAN 
Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Çelik, 
Cumhurbaşkanlığı 
Bünyesinde  
Kurul Üyesi Oldu
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BMC, 4 Ekim’de, İzmir’de 
gerçekleştirdiği 

3’üncü Tedarikçiler Genel 
Kurulu’nda, 600’ü aşkın 
yerli ve yabancı tedarikçisi 
ile bir araya geldi. Bu yıl, 
“Hep Birlikte Geleceğe” 
sloganıyla düzenlenen 
etkinliğe, BMC Yönetim 
Kurulu Başkanı Ethem 
Sancak’ın yanı sıra BMC 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Talip Öztürk, İcra Kurulu 
Başkanı Bülent Denkdemir, 
İcra Kurulu Üyesi Taha 
Yasin Öztürk ve BMC 
grup şirketlerinden genel 
müdürler de katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Denkdemir, şunları 
söyledi: “Sahip olduğu 
insan kaynağı ve yarım 

asrı aşan deneyim ve 
uzmanlığıyla BMC’nin 
şimdiye kadar elde ettiği 
başarıların kahramanları; 
bordrolu 3 bin BMC’linin 
yanı sıra yerli ve yabancı 
sermayeli, bugün burada 
bizlerle olan ve olamayan 
tedarikçilerimizin uzman 
kadrolarındaki binlerce 
kişidir. Bugünlere hep 
birlikte geldiğimiz, 
başarılarımıza birlikte imza 
attığımız iş ortaklarımızla 
böyle büyük bir aile 
olmaktan ve geleceği hep 
birlikte kucaklamaktan 
gurur duyuyoruz.”
BMC’nin, küresel ölçekte 

büyüyen yapısı ve gelecek 
projeksiyonu ile ilgili 
aktarımlarda bulunan 
Denkdemir, firmanın 
gelecek dönemde 
gerçekleştireceği projeler 
hakkında da katılımcılara 
açıklamalarda bulundu. 
Denkdemir ayrıca,  
BMC’nin yükselen ciro 
trendi ve güçlü insan 
kaynağı gibi konulara da 
değindi.
BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
Taha Yasin Öztürk ise 
şirketin mevcut ve ilerleyen 
dönemde gerçekleştireceği 
yatırımlara dair vizyonu 
ve güçlü tedarikçi 

ilişkilerinden bahsetti.  
BMC Pınarbaşı  
Tesisleri’ne yapılan  
150 milyon dolar 
değerindeki büyük 
yatırımdan da bahseden 
Öztürk, BMC’nin güçlü 
tedarikçi ağının, gelecek 
dönemdeki yönetimi ve 
iş birliği projeleri ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.
BMC grup şirketlerinin 
genel müdürlerinin 
de tek tek söz aldığı 
toplantıda, şirketin ulusal 
ve uluslararası arenadaki 
gelecek planları ile 
hedeflerinin de  
altı çizildi. u

BMC ve Tedarikçilerinin Ortak Hedefi: 
Geleceğe Beraber Yürümek
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Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri 
Üretim Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 

ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSB’de gerçekleştirilen 
imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir’in yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, ROKETSAN ve 
TÜBİTAK’tan yetkililer de katıldı. SSB, gelişmeyi, 26 Ekim’de 
duyurdu.
SOM projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, düşman hava 
savunma sistemlerinin menziline girmeden (Stand-Off 
mesafeden), kritik öneme sahip, sabit ve hareketli kara/su 
hedeflerini etkisiz kılmak amacıyla ihtiyaç duyduğu, hassas 
güdümlü mühimmatın yurt içinden tedariki maksadıyla 
başlatıldı.
Sözleşme kapsamında; SOM mühimmatlarının farklı 
konfigürasyonlarda seri üretimi ve bazı alt sistemleri 
ile çeşitli birimlerin millileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilecek.

Seri üretiminin ROKETSAN tarafından gerçekleştirileceği 
SOM füzesinin; tasarım, geliştirme ve millileştirme 
çalışmaları ise TÜBİTAK SAGE’nin katkılarıyla  
yürütülüyor. u

SSB ve ROKETSAN, SOM Füzesinin Seri Üretimi için El Sıkıştı
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BMC İcra Kurulu Başkanı 
Bülent Denkdemir

BMC 
İcra Kurulu 
Üyesi 
Taha Yasin 
Öztürk



STM, denizaltılar konusunda 
özgün projeleri ortaya çıkarmayı 

ve bu alanda Türkiye’deki 
yetenek gelişimini desteklemeyi 
hedeflediği, “Derin Arayışlar” 
adındaki denizaltı tasarımı ve 
teknolojileri yarışmasını, 27 
Ekim’de yayınladığı basın bülteni 
ile duyurdu. Yarışmaya, farklı 
bölümlerde okuyan üniversite 
öğrencileri ve mezunlar ile bu 
alanda, son  
5 yılda akademik tezler hazırlamış 
kişiler katılabilecek. STM, 
yarışmanın, pek çok yaratıcı 
fikrin değerlendirilmesine imkân 
tanımasını bekliyor.
“Yüksek Lisans” ve “Lisans” 
olarak iki kategoride düzenlenecek 
yarışmaya başvurular da başladı. 
Denizcilik alanındaki tecrübeli 
isimler tarafından; yenilikçilik, 
yaratıcılık, gerçekleştirilebilirlik, 
estetik katkı, detaylandırma düzeyi 
ve referans kriterlerine göre 
değerlendirecek olan projeler 
arasından dereceye girenler 
ödüllendirilecek. Yarışmanın 
ödül töreni, Ekim 2019’da 
gerçekleştirilecek. Yüksek Lisans 
kategorisinde verilecek ödüller 
şunlar olacak:
l	 1’incilik ödülü 25.000 TL,
l	 2’ncilik ödülü 20.000 TL ve
l	 3’üncülük ödülü 15.000 TL.

Lisans kategorisinde ise şu ödüller 
verilecek:
l	 1’incilik ödülü 20.000 TL,
l	 2’ncilik ödülü 15.000 TL ve
l	 3’üncülük ödülü 10.000 TL.
Türkiye’de, denizcilik ve denizaltı 
konusunda farkındalığı arttırmak 
amacıyla düzenlenen yarışma 
hakkında bilgi veren STM Genel 
Müdürü Murat İkinci, şunları 
söyledi: “Denizcilik ve özellikle 
de karmaşık teknolojiler içeren 
çoklu disiplinli bir çalışma 
alanı olan denizaltı konusunda, 
farkındalığı arttırmaya ihtiyacımız 
var. Sahip olduğumuz denizcilik 
geçmişimizle hem yerli savunma 
sanayimizi güçlendirmek hem 
de globalde rekabet edebilecek 
bir seviyeye gelebilmek için, ülke 
olarak tecrübelerimizi, kendi 
bilimsel çalışmalarımız ve insan 
kaynağımızla destekleyebilmemiz, 
özgün işler çıkarabilmede kritik 
önem taşıyor. Böyle bir çalışmanın, 
önümüzdeki dönemde de yetişecek 
insan kaynağı ile dünyadaki 
denizaltı inşa-modernizasyon 
pazarından Türkiye’nin daha 
yüksek oranda pay alabilmesine 
imkân vereceğine inanıyoruz.”
Yarışma hakkında detaylı bilgiye, 
aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:
http://derinarayislar.stm.com.tr
https://twitter.com/DerinArayislar u

Yeni Denizaltı Konseptleri,  
STM’nin Derin Arayışlar Yarışmasında 
Mücadele Edecek
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Baykar tarafından 
geliştirilen AKINCI 

silahlı insansız hava  
aracının ilk prototipi, 
kanatlarına kavuştu.  
Kanatların montajının 
tamamlandığı bilgisini 
19 Ekim’de kamuoyu ile 

paylaşan Baykar, haber ile 
birlikte, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
Baykar Yönetim Kurulu 
Başkanı Özdemir Bayraktar, 
Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar ve Teknik Müdürü 
Selçuk Bayraktar’ın, 

AKINCI’nın önünde birlikte 
çekilen bir fotoğrafını da 
yayınladı.
İlk test uçuşunun, 2019’un 
ilk çeyreğinde yapılması 
planlanan AKINCI’nın, aynı 
yılın sonlarına doğru ise 
seri üretimine başlanması 

hedefleniyor.
AKINCI’nın geliştirilmesi ile 
ilgili çalışmalara, 2017’nin 
Mayıs ayında, kendi öz 
kaynakları ile başlayan 
firma, projeyi, ilk kez  
12 Haziran’da kamuoyu ile 
paylaşmıştı. u

Baykar’ın AKINCI’sı Kanatlarına Kavuştu
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TEI, GE Aviation ve SAFRAN Aircraft 
Engines tarafından, Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Şanghay şehrinde 
düzenlenen, “2018 CFM Global 
Sourcing Supplier Symposium Asia” 
organizasyonunda, “En İyi Tedarikçi 
Ödülü”ne layık görüldü.
Dünya genelinde tüm uçak 
motoru tedarikçilerinin katıldığı 
organizasyonda, TEI’nin ödülü, 
firmanın Genel Müdürü Prof. Dr. M. 
Faruk Akşit tarafından alındı. Gelişmeyi 
9 Ekim’de duyuran firma, ödülü; 
CFM56 ve LEAP motor programları için 
yüksek kaliteyle üretmekte olduğu çok 
sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi 
fiyatlar ve zamanında gerçekleştirdiği 
sevkiyatlar ile almaya hak kazandı.
TEI, geçen yıl da dünya genelindeki 
en iyi LEAP tedarikçisi ödülünü 
kazanmıştı. u

En İyi Tedarikçi 
Ödülü, Yine 
TEI’nin Oldu
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ASELSAN, 19 Ekim’de Yayınladığı 
basın bülteniyle Biosys 

Biyomedikal firması ile yoğun 
bakım ventilatör (yapay solunum) 
cihazları konusunda bir iş birliği 
yaptığını duyurdu.
Savunma ve havacılık sanayisinde 
elde ettiği mühendislik birikimiyle 
Türkiye’de tıbbi cihaz üretimi 
konusunda liderlik etmeyi ve tıbbi 
cihaz sektörüne yeni bir soluk 
getirmeyi hedefleyen ASELSAN, bu 
iş birliği ile yenilikçi ve uluslararası 
pazardaki iddialı ürünlerin, yerli 
imkânlarla üretimini hedefliyor.
Bu iş birliği sonucunda, dünya 
genelinde, 4 milyar dolarlık yıllık 
satışı olan ventilatör cihazlarında, 
Türkiye, üretici 6 ülkeden biri 
olacak.
Yaşamsal fonksiyonları destekleyen 
en önemli cihazlardan biri olan 
ventilatör cihazı, hastanın solunum 
yollarına, kontrol edilebilir şekilde 
gaz akışı ile solunum desteği 
sağlıyor. Bazı hastalar, acil 
servislerde ve ameliyat sonrası 
yoğun bakımda geçirdikleri 

süre boyunca ya da sonrasında, 
kronik solunum yetmezliği sebebi 
ile destek tedavilerine ihtiyaç 
duyabiliyorlar. Mekanik ventilasyon 
da bu hastaların ihtiyaç duydukları 
destek tedavilerinin başında 
geliyor. u

ASELSAN,  
Tıbbi Cihazlardaki 
Ağırlığını Arttırıyor
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SAHA İstanbul, ASELSAN 
ve STM’nin de Katılımıyla 
Daha da Güçlendi

108 - Kasım 2018

Sektörün sonuç odaklı etkinliği High-Tech Port by 
MÜSİAD, bu yıl, 4’üncü kez kapılarını açacak. Etkinliğin 

getirdiği yenilikler arasında, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 
Land Forces Eurasia (Avrasya Kara Kuvvetleri) Zirvesi de yer 
alıyor. 21-24 Kasım tarihleri arasında, CNR fuar merkezinde 
gerçekleştirilecek olan High-Tech Port by MÜSİAD’ın tanıtımı, 
17 Ekim’de, Ankara’da düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.
Toplantıda, etkinlik ile ilgili bilgiler aktaran Medyacity 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, High-Tech Port 
by MÜSİAD’ın, potansiyel müşterileri ile katılımcıları bir 
araya getirmeyi amaçlayan bir iş platformu olduğunu 
belirtti. Yalnızca Türk firmalarının katılımcı olabildiği High-
Tech Port by MÜSİAD’ın ziyaretçi profili ise uluslararası 
bir kimliğe sahip. Bu yılki etkinliği, 40’ın üzerinde 
ülkeden delegasyonun ziyaret etmesi hedefleniyor. Kurt, 
delegasyonların organizasyonu konusunda, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB)’ndan da büyük destek gördüklerini ifade 
etti. Bu delegasyonların görüşme programları ise etkinlik 
organizasyonu tarafından yapılıyor. Böylece, firmaların, 
mevcut ve potansiyel kullanıcıları ile buluşmaları sağlanıyor.

High-Tech Port by MÜSİAD organizasyonu, basın katılımına 
da önem veriyor. Etkinliğe, yurt dışından 25 basın mensubu 
da davet edildi.
Land Forces Eurasia Zirvesi ise artık dünya genelinde bir 
marka haline gelen Türk askeri kara araçları sektörünü, 
Avrasya bölgesinin farklı kullanıcıları ile bir araya getirecek. 
Zirvede; “Orta Doğu’da Kara Gücünün Uygulanması”, “Kara 
Savunma Sanayii; Yenilikler ve Politikalar”, “Pazarın Geleceği 
ve Gerçekleri” ve “Avrasya Bölgesi’nde Kara Kuvvetleri 
Yaşam Döngüsü” konuları konuşulacak. Zirve, önümüzdeki 
senelerde de düzenlenmeye devam edecek. Kurt, 
hedeflerinin, 3’üncü zirvede, dünya seviyesinde bir etkinlik 
haline gelmek olduğunu belirtti. u

High-Tech Port by MÜSİAD, 
Land Forces Eurasia Zirvesi  
ile Sektörün Sonuç Odaklı  
Etkinliği Olmaya Devam Edecek
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Kurulduğu 2015 yılından 
beri çok hızlı bir büyüme  

sergileyen SAHA İstanbul, 
ASELSAN ve STM gibi,  
Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin iki dev firmasının 
katılımıyla gücüne güç katmış  
oldu. ASELSAN ve STM’nin 
üyelikleri, Ekim ayı içindeki 
yönetim kurulu toplantısında 
alınan kararların ardından 
gerçekleşti. Bu toplantıda, 
ASELSAN ve STM’nin yanı 
sıra isimleri aşağıda yer 
alan 14 firmanın daha 
üyelikleri kabul edildi.
l	 Agena Bilişim,
l	 AK SAVUNMA,
l	 ALMETAL Alüminyum,
l	 CDT Bilgi Teknolojileri,
l	 GES Otomasyon,
l	 Literatür Kimya,
l	 LOGO SKY,
l	 NETAŞ,
l	 ÖZ MAK Makina,
l	 Özen İş Makina,
l	 Tempo Filtre,
l	 ULAK Haberleşme,

l	 ÜÇASLAR Makina ve
l	 Üniversal Elektronik.
Savunma ve havacılık 
alanında faaliyet gösteren 
veya sektöre giriş yapmak 
isteyen bu firmalar; 
haberleşme, kompozit, 
mühendislik, elektronik, 
yazılım, metal şekillendirme 
ve makina alt sektörlerinde 
yer alıyorlar.
Bu gelişmeyle birlikte, 
SAHA İstanbul’un toplam 
üye sayısı da 322’ye ulaştı. 
Hâlihazırda, 7 firmanın 
üyelik başvurusu ise 
değerlendirme aşamasında.
SAHA İstanbul Genel 
Sekreteri İlhami Keleş, 
kümelenmenin bu hızlı 
büyümesi ile ilgili MSI 
Dergisi’ne şunları söyledi: 
“Türkiye’nin, açık ara en 
büyük ve en hızlı büyüyen 
kümesiyiz. Bu durumu, 
elbette pek çok şeye 
borçluyuz; ancak bunlar 
içerisinde, özellikle sonuç 

odaklı ve proaktif yönetim 
stratejimize değinmek 
istiyorum. Malum, hızlı bir 
büyüme, pek çok sorunu da 
beraberinde getirebiliyor. 
Bununla birlikte, sorunları 
öngörebilme kabiliyetimiz ve 
sonuç odaklı yaklaşımımızla 
çok hızlı şekilde, etkili 
kararlar alabiliyoruz.”

SAHA İstanbul, 
İnce Eleyip 
Sık Dokuyor
Üyelik başvurusunda 
bulunan firmalarla ilgili, 
detaylı bir değerlendirme 
süreci uygulayan SAHA 
İstanbul; yabancı sermayeye 
sahip, sadece ticaretle 
uğraşan veya ithalat yapan 
firmaların başvurularını 
kabul etmiyor. Üyelik 

başvurusunda bulunacak 
firmaların ise öncelikle 
pek çok kriteri sağlaması 
gerekiyor. Bunlardan 
bazıları;
n	 Etik değerlere sahip 

olmak ve bununla ilgili 
referanslar sunabilmek,

n	 Savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik üretim 
yapabilecek altyapıya 
sahip olmak ve

n	 Yerli ve milli üretici olmak 
şeklinde sıralanıyor.

Başvurunun ardından, aday 
firmalar, SAHA İstanbul’un 
kendi bünyesinde teşkil 
ettiği Teknik Komiteler 
tarafından ön incelemeye 
tabi tutuluyor ve uygun 
görülen firmalar, kümenin 
yönetim kuruluna teklif 
ediliyor. u
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Havacılık alanında; tasarım, sertifikasyon ve danışmanlık 
gibi pek çok hizmetler sunan STM, Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü (SHGM) tarafından, 4 Ekim’de, potansiyel iş 
birliği alanlarının görüşülmesi amacıyla ziyaret edildi.
Aralarında, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici 
ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel’in 
de bulunduğu heyet, STM Genel Müdürü Murat İkinci ile 
makamında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. 
STM yöneticileri ve uzmanlarının da katıldığı toplantıda, 
STM’nin, sivil havacılık ile ilişkilendirilebilecek, havacılık 
emniyeti ve havacılık güvenliğine yönelik imkân ve 
kabiliyetleri masaya yatırıldı.
Toplantıda konuşulan konulardan birisi de SHGM’nin, 
üniversitelerde okutulacak bir akademik programa 
dönüştürmeyi hedeflediği havacılık güvenliği konusu ile ilgili, 
STM’nin sağlayabileceği katkılar oldu. Ayrıca, sivil havacılık 
alanında ortaya çıkarılacak ürün ve hizmetlerin, önce yurt 
içinde pazarlanması, daha sonra ise uluslararası pazara 
sunulması konusu da değerlendirildi.

Toplantı sonrasında, belirlenen iş birliği alanlarına yönelik 
bir protokol imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı.
STM, SHGM ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA 
tarafından verilen, Tasarım Organizasyonu Onayı (Design 
Organisation Approval)’na sahip. Bu belge sayesinde firma, 
CS-23 ve CS-25 kategorisindeki ticari uçakların, kokpit ve 
yolcu bölümlerinde iyileştirme ve yenileştirme yapabiliyor; 
ayrıca uçakların bu bölümlerine, ek sistemler entegre 
edebiliyor. u
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STM, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğüne 
Kabiliyetlerini Anlattı

Unidef Birleşik Savunma Sanayi 
A.Ş., sektördeki hedeflerini ve 

misyonunu, yenilenen logosu ile 
simgeleştirdi. Bir “balarısı” şeklinde 
tasarlanan Unidef’in yeni logosunda, 
balarısının gövdesinin formu, çapraz 
bir şekilde çatılan iki tüfek tarafından 
oluşturuluyor. Bu tüfekler, Unidef’i, 
bir ortak girişim şirketi olarak kuran; 
Samsun Yurt Savunma ve Kayhan  
Av Tüfekleri firmalarını temsil ediyor. 
Silah üretme geleneğini, kendinden 
sonraki nesillere miras olarak 
aktarmak isteyen firma, balarısı 
formuyla bu birlikteliğin; üretkenlik, 
verimlilik, yaratıcılık ve iş birliği 
ülküsüyle pekişmesini istiyor.
Balarısının kanatları olan uçan bir 
varlık olma özelliği, logoda,  

Unidef firmasının, havacılıkta kat 
edeceği yolu simgeliyor. Balarısının 
bal üretiyor olması, Unidef 
firmasının, anayurt savunmasında, 
askeri ihtiyaçlara zekice çözümler 
sunmayı amaç edindiğini simgeliyor. 
Balarısının kovan yapıyor olması, 
Unidef’in, mühendislik odaklı bir 
firma olmaktan vazgeçmeyeceğini 
simgeliyor. Balarısının, tabiatın 
döngüsüne, çiçeklerin döllenmesi 
ile yardımcı olması da Unidef’in, 
sektör paydaşlarıyla kuracağı iş 
birliktelikleriyle sinerji yaratmaya 
önderlik edeceğini simgeliyor. 
Balarısının iğnesi ise Unidef’in, 
her zaman ülkesinin çıkarını ve 
menfaatlerini gözeteceğini 
simgeliyor. u

Unidef, Hedeflerini ve Misyonunu, 
Yenilenen Logosunda Simgeleştirdi
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Unidef’in 
üstlendiği 
projeler arasında 
AS532 COUGAR 
helikopterleri 
(solda) ve S70i 
BLACK HAWK 
helikopterleri 
(sağda) üzerinde 
M134 Minigun 
entegrasyonu 
yer alıyor.
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Meteksan Savunma’dan İHA’larla 
İletişime Yeni Çözüm: C-Band Veri Link Sistemi
Meteksan Savunma; yüksek, orta ve alçak irtifada görev 

yapan insansız hava araçları (İHA’lar) ve yer sistemleri 
arasında, 200 km mesafede, noktadan noktaya haberleşme 
imkânı sunan, C-Band Veri Link Sistemi’nin geliştirme 
faaliyetlerini tamamladı. Gelişme, firmanın kurumsal 
yayını olan Meteksan Gazete’nin, Eylül ayında yayınlanan 
sayısında duyuruldu.
Sistem, İHA’lardan gelen; görev yükü, sağlık ve durum gibi 
verileri yer kontrol istasyonuna, komuta kontrol verilerini 
de yer kontrol istasyonundan hava aracına iletmekte 
kullanılacak. C-Band frekans bandında (4.4 – 5.85 GHz) 
çalışan sistem, Hava Veri Terminali (HVT) ve Yer Veri 
Terminali (YVT) olmak üzere, iki ana bölümden oluşuyor. 
Sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:
n	 Hava araçları için modüler tasarım
n	 Düşük boyut, ağırlık ve güç tüketimi (SWAP tasarım)
n	 200 km mesafede, en az 10 Mbps kullanıcı verisi
n	 HD ve analog video sıkıştırma (H.264 görüntü sıkıştırma)
n	 Kullanıcı dostu GUI üzerinden kontrol
n	 Kapasiteye erişen özel tasarım kodlama (FEC)
n	 Otomatik Anten Takip Sistemi
n	 Veri Güvenliği

	 l  Uplink: DSSS + FHSS + AES-256
	 l  Downlink: DSSS + FHSS + AES-256
	 l  Milli Kripto (ihtiyaç halinde eklenebilir)
n	 Standartlar
	 l  MIL-STD-810
	 l  MIL-STD-461
Sistem içinde yer alan yönlü ve yönsüz antenler, Meteksan 
Savunma tarafından, tamamen yerli ve milli imkânlar 
kullanılarak üretildi. Bu sayede elde edilen kazanımlar, 
kısaca şöyle:
n	 Seri üretim aşamasına geçildiğinde yaşanabilecek bir 

ambargo durumunda, anten tedarik faaliyetlerinde 
oluşabilecek sorunların önüne geçildi.

n	 4.4 – 5.85 GHz bandında çalışabilen geniş bant 
antenlerin milli imkânlarla geliştirilip üretilmesi 
sayesinde, sistem seviyesindeki yerlilik oranı arttırıldı.

n	 Yer birimi reflektör antene ait yansıtıcı yüzeyin karbon 
fiber kompozitten üretilmesine karar verilmesi 
sayesinde, anten ağırlığı önemli miktarda azaltıldı.

n	 Hava aracı yönsüz antenine ait radomun özel olarak 
tasarlanması sayesinde, sistem, çevre şartlarına 
dayanıklı hale getirildi. u

110 - Kasım 2018

Milli Teknolojiler, TÜBİTAK’ın Yeni Tesislerinde Geliştirilecek

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni, TÜBİTAK 
SAGE yerleşkesinde, 31 Ekim’de, Cumhurbaşkanı  

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.  
Her ikisi de TÜBİTAK bünyesinde yeni inşa edilen; Optik 
Sistemler Araştırma Laboratuvarı (OPMER) ve Harp Başlığı 
Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS)’nın açılışının 
yapıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aktif 
Koruma Sistemi PULAT, Yüksek Güçlü Lazer Sistemi IŞIN ve  
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN’la ilgili de bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’ın birer konuşma yaptığı törene, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar  
Güler de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende; ASELSAN, ROKETSAN 
ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan Millî Uzun 
Menzilli Bölgesel Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne, SİPER 

adının verildiğini de açıkladı.
100 adet HGK-82 Hassas Güdüm Kiti’nin teslimatının 
gerçekleştirildiği törende, 3 ayrı sistemin test atışı da yapıldı. 
Bu testler şunlar oldu:
n	 Konya Karapınar’daki HABRAS’ta, 1 metre kalınlığındaki 

beton duvar, sığınak delici bomba ile delindi.
n	 Ankara’daki TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde, PULAT’ın 

statik atış testi gerçekleştirildi.
n	 Kırıkkale Yahşiyan’daki Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu (MKEK) tesislerinde, IŞIN sistemi kullanılarak, 
1,5 kilometre mesafeden, 3 milimetre kalınlığındaki  
çelik levha delindi.

16 ayrı laboratuvardan oluşan OPMER’de; uydu kameraları, 
büyük çaplı aynalar ve hassas teknolojiye sahip optik bileşenler  
geliştirilecek. 2.000 km uzunluğunda rayların bulunduğu 
HABRAS’ta ise hem yurt içinde geliştirilen hem de yurt 
dışından satın alınan mühimmatların, uçaklara yüklemeye 
gerek kalmaksızın yüksek hızlı test atışları yapılacak. u
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ASELSAN, Deloitte  
2018 Küresel Havacılık 

ve Savunma Sanayi Finansal 
Performans Çalışması’na 
göre, 2017 cirosundaki,  
Türk Lirası bazında  
% 42,3 artış ile 1’inci  
sırada yer aldı.
Dünya genelindeki  
savunma ve havacılık 
sanayisinde yer alan en 
büyük 100 şirketin yer aldığı 
listede, ortalama ciro artışı, 
%2,7 olarak gerçekleşti. 
ASELSAN, ciroya göre 
sıralamada, listedeki  
tek Türk şirketi olarak,  
63’üncü sırada yer aldı.
Çalışmada, cirosu  
500 milyon doların 
üzerindeki 100 adet şirketin, 
19 adet finansal gösterge 
üzerinden performans 
değerlendirmesi yapıldı.
Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, ASELSAN, 

tablodaki kriterler bazında, 
listede ilk 10’da yer aldı.

Modüler Geçici Üs 
Bölgesi Teslimatları 
Devam Ediyor 
ASELSAN’la ilgili 3 önemli 
gelişme daha, Ekim ayında 
kamuoyuna yansıdı. 
Bunlardan ilki, kuruluşuna 
ilişkin mutabakat muhtırası, 
Mart ayındaki DIMDEX 2018 
fuarı sırasında imzalanan 
BARQ ortak girişim şirketi 
ile ilgiliydi. ASELSAN 
tarafından, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu 
(KAP)’na 4 Ekim’de yapılan 
açıklamaya göre, BARQ,  
1 milyon Qatar Riyali sermaye 
ile resmen kuruldu. Komuta 
ve kontrol sistemleri, termal 
ve gece görüş kameraları, 
kripto cihazları ve uzaktan 
komutalı silah sistemlerinin 
üretim, satış ve pazarlaması 

ile ilgili faaliyet göstermek 
amacıyla kurulan şirketin 
hisselerinin, %51’i Katarlı 
Barzan Holding’e, %48’i 
ASELSAN’a ve %1’i de 
SSTEK’e ait.

ASELSAN’la ilgili diğer 
önemli gelişme, 17 Ekim’de, 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) tarafından duyuruldu. 
SSB, ASELSAN’ın, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne, 
3 adet Modüler Geçici 
Üs Bölgesi (MGÜB) daha 
teslim ettiğini duyurdu. 
Böylelikle teslim edilen 
MGÜB sayısı 29’a ulaştı 
ve Cumhurbaşkanlığının 
100 Günlük İcraat 
Programı’ndaki bir 
işlem maddesi daha 
tamamlanmış oldu. MGÜB 
Projesi, SSB ve ASELSAN 
arasında, 5 Şubat 2013’te 
imzalanmıştı. ASELSAN, 
daha sonra SSB’den, aynı 
proje kapsamında, 12 Ocak 
2018 ve 31 Temmuz 2018 
tarihlerinde ilave siparişler 
almıştı.
ASELSAN, 26 Ekim’de ise 
KAP’a, TSK Çok Bantlı 
Sayısal Müşterek Telsiz 
Tedariki sözleşmesi ile  
ilgili olarak, toplam  
bedeli 1,54 milyar lira  
ve 165 milyon dolar 
tutarındaki ek bir sözleşme 
imzaladığını duyurdu. 
ASELSAN, sözleşme 
kapsamında üreteceği  
HF ve V/UHF telsizleri,  
2019-2024 yılları arasında 
teslim edecek. u

ASELSAN, Deloitte 2018’de, 
Ciro Artışında Zirvede Yer Aldı

Cirodaki artış %2,7 %42,3 1’inci

Kişi başı cirodaki artış %2,4 %42,3 1’inci

Aktif kârlılık %5,2 %12,7 4’üncü

Faaliyet kârlılığı %10,8 %22,2 5’inci

Kişi başı faaliyet kârı 38.543 dolar 65.145 dolar 8’inci

Kriter İlk 100 Şirketin 
Ortalaması

ASELSAN
İlgili Kriter Bazında, 

ASELSAN’ın  
İlk 100’deki Sıralaması
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BARQ ortak girişim şirketinin kuruluşuna 
ilişkin mutabakat muhtırası, Mart ayındaki 
DIMDEX 2018 fuarı sırasında imzalanmıştı.
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Haluk Bayraktar, 
TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nun  
İlk Üyeleri Arasında
Yer Aldı
Baykar Genel Müdürlüğü 

ve SAHA İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürüten Haluk 
Bayraktar, TÜBİTAK’ın, 
yeni ihdas edilen Yönetim 
Kurulu’na atanan ilk üyeler 
arasında yer aldı. TÜBİTAK 
Başkanlığı görevini 
yürütmekte olan Prof.  
Dr. Hasan Mandal ise 
kurumun ilk Yönetim Kurulu 
Başkanı oldu.
Cumhurbaşkanlığının,  
23 Ekim tarihli ve  
2018/198 sayılı kararıyla 
yapılan atamalar, Resmi 
Gazete’nin, 24 Ekim tarihli 
30575’inci sayısında 
yayımlandı.
TÜBİTAK Yönetim 

Kurulu’nun diğer üyeleri ise 
şu isimlerden oluştu:
n	 Prof. Dr. Mehmed Özkan,
n	 Prof. Dr. Metin Orhan,
n	 Mehmet İhsan Taşer,
n	 Cemal Şeref Oğuzhan 

Öztürk,
n	 Aydın Ünal
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi ile birlikte,  
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 
yerine, TÜBİTAK Yönetim 
Kurulu oluşturulmuş ve 
kurumun en üst karar 
organı, yönetim kurulu 
olmuştu. Bu konuyla ilgili 
değişiklikleri de içeren 
Cumhurbaşkanlığının  
4 Numaralı Kararnamesi ise 
15 Temmuz tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştı. u
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Son dönemde, 
Katar’la peş peşe 

imzaladığı sözleşmeler 
ve proje takviminden 
önce gerçekleştirdiği 
teslimatlar ile adından 
sıklıkla söz ettiren  
ARES Tersanesi,  
Katar’ın ihtiyacı için,  
2014 yılında başladığı 
17 botluk projede, tüm 
teknelerin inşasını 
tamamladı. Gelişmeyi, 
ARES Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı  
Kerim Kalafatoğlu,  
18 Ekim’de duyurdu.  
İnşası tamamlanan  
son iki bot olan, 48 metre 
boyundaki ARES 150 
HERCULES açık deniz 
karakol gemisi ve  
34 metre boyundaki  
ARES 110 HERCULES 
süratli karakol botu, 
kullanıcıya teslim edilmek 
üzere, 19 Ekim gece yarısı  
yola çıktı.
Sözleşmesi, Katar Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ile  
14 Nisan 2014’te 
imzalanan proje 

kapsamında, şu teknelerin 
inşası tamamlandı:
n	 5 adet 24 metrelik 

ARES 75 HERCULES 
süratli karakol  
botu,

n	 10 adet 34 metrelik 
ARES 110 HERCULES 

süratli karakol 
 botu ve
n	 2 adet 48 metrelik  

ARES 150 HERCULES 
açık deniz karakol 
gemisi (Offshore 

 Patrol Vessel / 
 OPV).

ARES 110 HERCULES’lerin 
üzerinde 1’er adet; ARES 
150 HERCULES’lerin 
üzerinde ise 2’şer adet,  
7,5 metre boyundaki 
ARES 24 HARPOON 
ani müdahale botu da 
bulunuyor. u

ARES Tersanesi, 17 Botluk Katar Projesinde, 
Tüm Teknelerin İnşasını Tamamladı
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TTAF Elektronik, GOLYAT ile Geceyi Gündüze Çeviriyor

TTAF Savunma’nın kardeş firması olan ve aydınlatma 
çözümleri ile öne çıkan TTAF Elektronik, uzun menzilli 

alan tarama projektörü olan GOLYAT’ın geliştirme 
faaliyetlerini tamamladı. Kritik üs bölgeleri, havaalanları, 
barajlar ve enerji santralleri gibi stratejik öneme sahip 
tesislerin, çevre emniyeti için geliştirilen GOLYAT, 300 watt 
gücünde aydınlatma sağlıyor.
LED teknolojisinin kullanıldığı GOLYAT, üzerinde bulunan 
kontrol paneli vasıtasıyla istenilen hedefe otomatik olarak 
yöneltilebildiği gibi, gerektiğinde kablosuz bir kumanda kolu 

sayesinde, uzaktan da kontrol edilebiliyor. 
Sabit tesisler için geliştirilen sistem,  
65 kilogramlık ağırlığı sayesinde, gerekli 
elektriksel gücü sağlayabilecek araçların 

üzerinde de kullanılabiliyor. Yatayda, kendi 
ekseni etrafında 360 derece sonsuz olarak 

dönebilen sistem dikeyde ise 25 derece 
yukarı, 25 derece de aşağı olmak üzere, 

toplam 50 derecelik hareket kabiliyetine sahip.  
250 metre uzakta bulunan 31 metre genişliğinde 
bir alanı, 27 lüks mertebesinde aydınlatabiliyor. 
Sistemin, farklı mesafelerdeki aydınlatma 
kapasiteleri ise şöyle:

n	 1,6 lux @ 1000 metre mesafede, ışığın genişliği  
125 metredir.

n	 0,4 lux @ 2000 metre mesafede, ışığın genişliği  
250 metredir.

TTAF Elektronik’in, saha testlerini başarıyla tamamlayarak 
seri üretim aşamasına getirdiği ürün, potansiyel 
kullanıcılardan gelebilecek özel talepler doğrultusunda, yeni  
testlere girmeye de hazır durumda. u
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin, ilk kez 
geçtiğimiz yıl başlattığı “Stajyer Mühendis Programı”na, 

16 Ekim’de imzalanan protokol ile bu yıl, 20 üniversite daha 
katıldı. Böylelikle programa dâhil olan üniversite sayısı, 
40’a ulaştı. Protokolün imzalanması maksadıyla TUSAŞ 
tesislerinde bir tören gerçekleştirildi.
Protokol, programa yeni dâhil olan üniversitelerin rektörleri 
ile TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil arasında imzalandı.
Tören sırasında ayrıca, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile de bir 
protokol imzalandı. Bu protokol sayesinde, Stajyer Mühendis 
Programı’na Ankara dışından katılan öğrenciler, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun vereceği kontenjanlar doğrultusunda, 
Ankara’da konaklayabilecek.
Stajyer Mühendis Programı’na, üniversitelerin; makina, 
elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, 
endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, 
mekatronik mühendisliği gibi bölümlerinin, 3’üncü 

veya 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Program 
kapsamında, stajyer mühendis adayları, TUSAŞ’ta, haftada 
en az 1 tam gün çalışma şansı elde ediyor. Bu yıl, TUSAŞ 
mühendislerinin, şirketin faaliyet göstermediği şehirlerdeki 
üniversitelere giderek, öğrencilerle birlikte çalışması da 
planlanıyor. Staj süresi boyunca, üniversiteleri tarafından 
sigortalanacak olan öğrencilere, TUSAŞ tarafından da ücret 
ödenecek.
Törende yaptığı konuşmada, stajyer mühendis programının 
önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kotil, şunları söyledi: 
“Devletimizin bizlere verdiği büyük görevler ve büyük 
projeler var. Bu projeleri gerçekleştirmek adına 
başvurduğumuz tek kaynak üniversitelerimiz. Hedeflerimize 
varmak için siz çok değerli üniversitelerimiz ve değerli 
öğrencilerimiz ile birlikte bugün burada imzaladığımız 
protokol, ülkemizin gelecekte kalkınmasında fayda 
sağlayacak. Sizlerle birlikte, mühendis sayımızı artıracağız, 
gençlerimiz ile projelerimizi gerçekleştireceğiz.” u

TUSAŞ’ın Stajyer Mühendis Programı’na,  
20 Üniversite Daha Eklendi
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Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ), 

Türkiye’nin hava sahasının 
daha etkin bir şekilde 
yönetilmesi amacıyla 
kullanılacak yeni nesil IP 
tabanlı haberleşme (VCS) ve 
kayıt (VRS) sistemlerinde, 
tekrar ONUR A.Ş.’yi tercih 
etti.
Firma tarafından yapılan 
açıklamada, DHMİ 
tarafından, 6 farklı 
havalimanı için açılan VCS/
VRS ihalesine, yabancı 
firmaların TL ile teklif 
vermeyi reddettikleri ve 
ONUR A.Ş.’nin tek yerli 
üretici olarak teklif vererek, 
ihaleyi kazandığı bildirildi. 
DHMİ ve ONUR A.Ş., konu ile 
ilgili sözleşmeyi, 19 Ekim’de 
imzaladı.
ONUR A.Ş. Genel Müdürü 
Noyan Dede, konuyla ilgili, 
MSI Dergisi’ne şunları 
söyledi: “Yabancı firmalar 
Türk lirası üzerinden teklif 
vermeyi reddedince, ihalede 
kalan tek firma olduk. 
Bununla beraber, zaten 
daha önceki ihalelerde 
de en maliyet etkin teklifi 
biz verdiğimiz için, bu 
ihalede de en iyi teklifi 
verdiğimizden şüphemiz 
yoktu. Rekabetçi ve yenilikçi 
çözümler sunmak, bizim 
olmazsa olmazımız. ONUR 
olarak ilerleyen dönemde 

de hem rekabetçi hem de 
yenilikçi çözümler sunmaya 
devam edeceğiz.”
ONUR A.Ş., 2015 yılında 
da DHMİ tarafından 
yürütülen, 4 Adet VCS ve 
VRS Temini Projesi’nde, 
uluslararası rakiplerini 
geride bırakarak ihaleyi 
kazanmış ve sistemleri; 
Adana, Gaziantep, Siirt ve 
Muş havalimanlarına başarı 
ile teslim etmişti.

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının 
Projelerinde,  
Saha Kabul 
Faaliyetlerini 
Tamamladı
ONUR A.Ş., Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın 
ihtiyaçları kapsamında, ana 
yüklenici olarak yürüttüğü; 

Mobil ve Sabit TACAN 
Tedariki Projesi ile Hava 
Savunma Telsiz Ağı Projesi 
(HSTA)’nin ikinci safhası 
kapsamındaki saha kabul 
faaliyetlerini, başarılı bir 
şekilde tamamladı. ONUR 
A.Ş., gelişmeleri, 3 Ekim’de 

yaptığı açıklamalarla 
duyurdu. Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) tarafından 
başlatılan projelerin 
saha kabul faaliyetleri, 
Hv.K.K.lığı ve SSB 
yetkililerinin katılımları ile 
gerçekleştirildi. u

ONUR A.Ş., Haberleşme ve 
Kayıt Sistemlerinde, DHMİ’nin 
Tercihi Olmaya Devam Ediyor
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STM, Temmuz-Eylül 
dönemine ilişkin olarak 

hazırladığı Siber Tehdit 
Durumu Raporu’nu, 27 
Ekim’de yayınladı. 2018 
yılının üçüncü çeyreğini 
kapsayan raporda, her 
zamanki gibi; siber 
saldırılar, zararlı yazılımlar, 
siber zafiyetler ve siber 
güvenlik altyapısına ilişkin 
konulara yer verildi. 

Sosyal medya üzerinden 
maddi ve manevi kayba 
neden olan sahte reklam 
kampanyalarının da ele 
alındığı raporda; oltalama 
e-postaları, mobil 
uygulamalara sızan zararlı 
uygulamalar ve pek çok 
noktada dijital tuzaklar 
kurarak her geçen gün daha 
fazla kullanıcıya zarar veren 
konular da yer aldı. u

STM, Sosyal Medyadaki Tuzaklarla İlgili Uyarıyor
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BİTES’in, Ar-Ge ve Yurt 
İçi İş Geliştirmeden 

Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine, Erinç 
Albayrak atandı. Firma, 
gelişmeyi, 10 Ekim’de 
duyurdu.
Başkent Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden 
2002 yılında mezun 
olan Albayrak, 2003 
yılında, mühendis olarak 

profesyonel iş hayatına 
başladı. Sırasıyla Spark 
Ölçüm Teknolojileri, 
TÜBİTAK BİLGEM ve 
HAVELSAN şirketlerinde; 
askeri elektronik, 
haberleşme ve simülasyon 
projelerinde, mühendis 
ve yönetici olarak çeşitli 
görevler aldı.
MSI Dergisi olarak, Erinç 
Albayrak’a, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

Erinç Albayrak,  
BİTES Genel Müdür  
Yardımcısı Oldu
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Meteksan Savunma, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 

harekât kabiliyetine katkı 
sağlaması ve aynı zamanda 
Milli Taktik Veri Bağı 
altyapısının oluşturulması 
hedefi ile ana yüklenici 
olarak üstlendiği KEMENT 
projesinde, fabrika 
kabul testlerini başarı 
ile tamamladı. Firma, 
gelişmeyi, 6 Ekim’de, 
İnternet sitesinden duyurdu.
Proje kapsamında, 
ilk etapta, Meteksan 
Savunma tarafından, 5 ayrı 
mühimmat ile deniz ve hava 
platformları için tasarlanan 
KEMENT terminallerinin, 

tasarım doğrulama süreci 
tamamlandı. Bu aşamada, 
tasarımlar, platforma 
özel çevre koşulları ve 
EMI/EMC gereksinimleri 
açısından değerlendirildi. 
Ardından gerçekleştirilen 
fabrika kabul testlerinde, 
söz konusu terminallerin, 
uzun mesafeden, elektronik 
harbe dayanıklı yüksek hızlı 
taktik veri haberleşmesi 
gerçekleştirdiği doğrulandı.
Proje, platform entegrasyon 
ve saha kabul testleri ile 
devam edecek. Bu aşamada, 

hava-hava ve hava-yer 
sistemleri arasında, ağ 
yapısında çalışan taktik veri 
bağı terminallerinin, seyir 
füzelerinin taarruz gücünü, 
bekasını ve esnekliğini 
arttırdığı doğrulanacak.
KEMENT projesi 
tamamlandığında, proje 
kapsamındaki platformlar 
ve silah sistemleri arasında, 
silahın, platformdan 
ateşlenmesinden sonra 
da karşılıklı olarak veri 
iletişimi sürdürülebilecek. 
Ağ destekli harekât 

kabiliyeti için çok büyük 
öneme sahip bu teknoloji 
sayesinde, platformdan 
ateşlenen silahların hedef 
bilgileri, uçuş sırasında 
güncellenebilecek.
Savunma Sanayii  
Başkanlığı (SSB) ile  
2013 yılının sonunda 
imzalanan projede; 1’inci 
Hava İkmal Bakım Merkezi 
Komutanlığı, TÜBİTAK 
SAGE, ROKETSAN,  
TÜBİTAK BİLGEM ve 
MilSOFT da alt yüklenici 
olarak görev alıyor. u

Meteksan Savunma, KEMENT ile Ağ Destekli 
Harekât Kabiliyetinde Sona Yaklaştı
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SDT’nin Kalite Yolcuğundaki 
Bir Sonraki Durağı,  
KalDer Üyeliği Oldu

Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) Ankara Şubesi, 

22 Ekim’de, sosyal medya 
hesaplarından, SDT’nin 
KalDer üyesi olduğunu 
açıkladı. SDT’nin üyelik 
sertifikasını, KalDer Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Karyağdı  
ve Genel Sekreteri  
Senem Güner, SDT Yönetim 
Kurulu Üyesi Fahir Altan’a 
takdim etti.
SDT’nin, halihazırda  
ISO 9001 belgesi bulunuyor. 
Firmanın, bu belge 

sayesinde tesis ettiği 
Kalite Yönetim Sistemi, 
mühendislik süreçlerinde, 
IEEE/EIA 12207  
ve MIL-STD-498  
gereklerini; konfigürasyon 
yönetimi süreçlerinde  
ise MIL-STD-973  
gereklerini karşılıyor.
AQAP 160 ve DO-178B 
belgelerine de sahip  
olan firma, üretim  
ve geliştirme  
faaliyetlerini, bu 
standartlara uygun  
olarak yürütüyor. u
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NUMESYS, 
Sosyal 
Sorumluluk 
Faaliyetlerine, 
Genç 
Sporcuları 
Destekleyerek 
Başladı

NUMESYS, kuruluşunun 
ilk yılını henüz 

tamamlamamış olmasına 
rağmen, genç sporculara 
yönelik bir sosyal 
sorumluluk projesinin 
altına imza attı. Ankara 
Binicilik İhtisas Kulübü 
tesislerinde, 13-14 
Ekim’de düzenlenen engel 
atlama yarışmalarında, 

genç binicilerin yarıştığı 
kategorilere sponsor olan 
firma, Türkiye’de, farklı spor 
dallarının yaygınlaşmasına 
yönelik olarak farkındalık 
yaratmayı da hedefledi.
Yarışmalarda; PII-PIII 
kategorisinin 1’ncisi 

Mahmut Kaan Doğan; Yeni 
Biniciler kategorisinin 
1’incisi ise Ece Janset Genel 
oldu. Bu yarışmalarda 
dereceye girenlerin 
ödüllerini, NUMESYS 
Yönetim Kurulu Üyesi Koray 
Gökalp verdi.
NUMESYS Genel Müdürü 
Ekin Ersan, konuyla ilgili 
olarak MSI Dergisi’ne 
şunları söyledi: “Gençlerin 
sağlıklı bir gelişim 
göstermeleri ve topluma 
faydalı bireyler olmaları 
noktasında, sporun ne kadar 
önemli bir rol oynadığının 
farkındayız. Bu sebeple 
kendini geleceğe hazırlayan, 
kendini geliştirmeye meraklı 
gençlerin yanındayız. Spor 
algısının birkaç branşın içine 

sıkışıp kaldığı ülkemizde, 
farklı spor dallarının da 
yaygınlaşması bizim için 
önemli.  Bizim ana faaliyet 
alanımız, doğrulama 
teknolojileri ve mühendislik 
analizi alanındaki ürünler. 
Bu ürünlerin, sanayinin 
gelişimine olan katkısı, çok 
geç anlaşıldı. Buna benzer 
şekilde, binicilik sporunun 
da ülkemizde halen daha 
fazla bilinmediğini ve 
tanıtımına yeteri kadar önem 
verilmediğini düşünüyoruz. 
Müşteri kitlemizden 
muhtemelen hiç kimsenin 
bulunmadığı, sektörle hiçbir 
bağlantısı olmayan böyle bir 
faaliyeti desteklememiz ise 
tamamen sosyal sorumluluk 
algımızın bir uzantısı.” u
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Son dönemde, Katar’da, 
askeri eğitim ve 

simülasyon teknolojileri 
alanında pek çok proje 
yürüten HAVELSAN, bu 
ülkedeki varlığını, siber 
güvenlik alanındaki yeni bir 
iş birliği ile derinleştirdi. 
Bu kapsamda HAVELSAN, 
Katar’ın siber güvenlik 
alanındaki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bir şirket 
kurulması maksadıyla 
Katarlı AL MESNED Holding 
ile iş birliği anlaşması 
imzaladı. 17 Ekim’de 
gerçekleştirilen törende, 
imzalar HAVELSAN Genel 
Müdürü ve CEO’su Ahmet 
Hamdi Atalay ve AL MESNED 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bin Abdulatif Al 
Mesned tarafından atıldı.
HAVELSAN aynı gün, 
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 
envanterindeki, 2’nci 

AGOSTA 90B denizaltısının 
yarı ömür modernizasyonu 
kapsamında, Pakistanlı 
MSL firması ile bir iş birliği 
anlaşması imzalandığını 
duyurdu.

HVL KALKAN’ın 
Milliliği Tescillendi
HAVELSAN adına Ekim 
ayının bir başka önemli 
gelişmesi ise firmanın, WEB 
uygulama güvenlik duvarı 
ve yük dengeleyici ürünü 
HVL KALKAN’ın, “Yerli 
Üretim Belgesi” almasıydı. 

HVL KALKAN’ın milliliğin 
tescillenmesi anlamına 
gelen gelişme, HAVELSAN’ın 
İnternet sitesinden,  
4 Ekim’de paylaşılan basın 
açıklaması ile duyuruldu. 
Açıklamada, tamamen yerli 
olanaklar ve HAVELSAN’ın 
iş ekosistemindeki iş 
ortaklarıyla birlikte 
geliştirilen ürünün, 
Türkiye’nin ilk WEB 
uygulama güvenlik duvarı ve 
yük dengeleyici ürünü  
olma özelliğini taşıdığı  
bilgisi de yer aldı.

HVL KALKAN, siber saldırı 
hedeflerinin başında yer 
alan web uygulamalarına 
yönelik saldırıları tespit edip 
engelleyebilen ve çok yüksek 
seviyeli ağ trafikleri için yük 
dengeleme sağlayan bir 
ürün. Web uygulamalarını 
korumak üzere özel olarak 
tasarlanmış bu ürün ile 
klasik güvenlik duvarları ve 
saldırı engelleme sistemleri 
gibi yazılımlar tarafından 
tespit edilmesi mümkün 
olmayan saldırılar da 
engellenebiliyor. u

HAVELSAN’ın 
Katar’la 
İş Birliği, 
Siber Güvenlik 
Alanına da 
Taştı
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MILMAST, Ürün Teslimatlarına Devam Ediyor

FİGES tarafından 
geliştirilen teleskopik 

mast sistemlerinin 
seri üretimi için, 2017 
yılında, SSTEK ve 
FİGES ortaklığında 
kurulan MILMAST, ürün 
teslimatlarına devam 
ediyor. 19 Ekim’de,  
12 adet teleskopik mast 
teslimatı gerçekleştirdiğini 
duyuran firma, bu ürünlerin 
üretimini, yurt içindeki 
çeşitli müşterilerden, 
bu yılın ilk ve ikinci 
çeyreğinde aldığı siparişler 
kapsamında gerçekleştirdi. 
Teslim edilen ürünler, 
FİGES Trapez Mast (FTM) 
serisinden mastlar oldu.
Teslim edilen sistemlerin 
açık haldeki yükseklikleri, 

modeline göre; 3, 4 ve 8 
metreye kadar ulaşabiliyor. 
Mastların kapalı 
yükseklikleri ise 1,3 ila 
1,8 metre arasında 
değişiyor. Faydalı yük 
taşıma kapasiteleri ise 
modelden modele farklılık 
göstermekle birlikte,  
200 kg ila 300 kg aralığında. 
Düşük salınıma sahip 
olacak şekilde tasarlanan 
ürünler, hafif ve kompakt 
yapıları ve patenti FİGES’e 
ait olan özel kilitleme 
sistemleri ile öne çıkıyor. 
Ürünler ayrıca, MILMAST’ın 
tüm mastlarında olduğu 
gibi, MIL-STD-810G 
standartlarına uyumlu 
olacak şekilde  
üretiliyorlar. u ©
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STM’den Euronaval Atağı: Bir 
Yeni Proje ve Bir Yeni İş Birliği

STM, Paris’te düzenlenen 
Euronaval 2018 fuarında, 

denizcilik alanında,  
iki önemli sözleşme 
imzaladı. Bunlardan ilki,  
yeni geliştirilecek sualtı  
optik haberleşme 
sistemlerine ilişkin bir 
protokol oldu. Protokol, 
Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU), HENSOLDT ve  
STM arasında imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı 
tarafından verilen bir 
görev çerçevesinde, 
Denizaltı ile Dalgıçlar 
Arası Optik Haberleşme 
Sistemi, STM ve BAU 
tarafından geliştirilmişti. 
Euronaval 2018’de 
imzalanan protokolle de 
STM ve BAU tarafından 
geliştirilen bu sistemin, 
HENSOLDT’un geliştirdiği 
Denizaltı Optik Gözetleme 
Sistemi’ne entegre edilmesi 
sağlanacak. HENSOLDT’un 
“Optik Gözetleme Sistemi”, 
denizaltılar için 360 derece 
gözetleme imkânı sağlayan 
ve muhtelif kamera 
konfigürasyonları içeren  
bir sistem.
Optik haberleşme sistemleri, 
radyo dalgaları (RF) 
kullanarak haberleşme 
imkânı sunan sistemlere 
göre, çeşitli avantajlara 
sahip. Bunlar arasında 
öncelikli olarak, karıştırmaya 

ve dinlemeye dayanıklılık 
sayılabilir.
STM ve BAU’nun 
hâlihazırda; kara, deniz 
ve hava platformları için 
prototiplerini geliştirdiği 
optik muhabere sistemleri 
bulunuyor. Bu sistemlerin 
seri üretime geçmesiyle 
birlikte de RF tabanlı 
sistemlere kıyasla daha 
güvenli haberleşme 
sistemleri ortaya konmuş 
olacak.

Sertifikasyon 
Alanında 
Uluslararası  
İş Birliği
STM’nin imzaladığı 
ikinci anlaşma ise 
sertifikasyon alanındaki 
bir iş birliği sözleşmesi 
oldu. STM’nin, muhtelif 
deniz platformlarına 
yönelik olarak yurt 
dışında gerçekleştireceği 
modernizasyon 
çalışmalarının 

sertifikasyonuna yönelik 
olarak hayata geçirilen 
sözleşme, Norveçli DNV GL 
firması ile imzalandı.
Suüstü ve sualtı 
platformlarında, üstün görev 
kabiliyeti sağlayabilmenin, 
yüksek kaliteli malzemeler, 
teknolojik üretim ve 
olağanüstü bir kalite 
kontrol süreci gerektirdiğini 
belirten STM yetkilileri, 
bu iş birliğinin; onarım, 
modernizasyon ve inşa 
konusunda, başka 
uluslararası projelerin 
de yolunu açacağını ön 
görüyorlar.
STM tarafından konuyla 
ilgili yayınlanan basın 
bülteninde ise şu ifadelere 
yer verildi: “Günümüzde, 
deniz platformları en 
karmaşık yapıya sahip askeri 
sistemlerden biri olup, 

son teknolojiler ile birlikte 
kalite kontrol süreçlerinin 
süreklilik arz etmesini 
gerektirmektedir. DNV GL 
ile birlikte, modernizasyon 
hizmeti verdiğimiz 
muhtelif yabancı deniz 
kuvvetlerinin, güvenilir deniz 
filolarına sahip olmasını 
sağlayacağız.”
DNV GL, gerek yeni  
inşa edilen deniz 
platformları gerekse  
farklı deniz kuvvetlerine  
ait platformların,  
güvenilirlik 
değerlendirmesinden, 
sınıflandırılmasına kadar, 
çok çeşitli onarım ve yarı 
ömür modernizasyonu 
projeleri konusunda, 
40 yılı aşkın deneyime 
sahip bir sertifikasyon ve 
sınıflandırma kuruluşu 
olarak öne çıkıyor. u
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TEI, PD170 Motorunu Baykar’a Teslim Etti

TEI’nin, ana yüklenicisi olduğu 
Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi 

Projesi kapsamında geliştirdiği  
PD170 turbodizel havacılık motoru, 
Baykar’a teslim edildi. TEI, gelişmeyi, 
12 Ekim’de yayınladığı basın bülteni  
ile duyurdu.
Teslimatla birlikte, PD170 motorunun, 
Baykar tarafından geliştirilen, 
dizel itki sistemli bir platforma 
entegrasyonuna başlanacak. Motorun, 
bu platformu, 2019 yılının ilk yarısında 
havalandırması planlanıyor.
Basın bülteninde, söz konusu 
platformun isminden bahsedilmedi. 

Bununla birlikte, motorun, Baykar’ın  
AKINCI platformunda kullanılacağı 
tahmin ediliyor.
TEI’nin, 2012 yılında, Savunma Sanayii 
Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile 
başladığı proje kapsamında geliştirdiği 
PD170 motoru, 2017 yılının Ocak 
ayından bugüne kadar, 3.000 saatten 
fazla süreyle çalıştırıldı. 
Basın bülteninde ayrıca, motorun, 
20.000 feet irtifada sağladığı 170 
beygir gücü ile irtifa gücü konusunda 
sınıfında lider; yakıt tüketimi ve güç/
ağırlık oranı konusunda ise sınıfının en 
iyilerinden olduğu ifade edildi. u
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Nero 
Endüstri’nin 
Kalite Serüveni, 
KalDer Üyeliği 
ile Devam 
Ediyor

Hâlihazırda ISO 9001 
ve ISO 14001 kalite 

sertifikalarına sahip olan 
Nero Endüstri’nin kalite 
yolculuğu, Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) üyeliği 
ile devam ediyor. Dernek 
üyeliği, KalDer Ankara 
Şubesi tarafından  
9 Ekim’de açıklanan 
firmanın, 2019 yılına  
yönelik hedefleri arasında,  
AS 9100 ve IATF 16949 
sertifikalarını almak da 
bulunuyor.
Nero Endüstri Yönetim 
Kurulu Başkanı Alican 
Ökçün, konuyla ilgili MSI 
Dergisi’ne şunları söyledi: 
“Nero Endüstri olarak, 

günlük faaliyetlerimizi, 
ürettiğimiz hersistemin 
insan hayatını 
etkileyebileceği felsefesiyle 
ve ‘Kalite İnsanda Başlayıp 
İnsanda Biter’ bilinci ile 
sürdürüyoruz.  
Bu doğrultuda, 
ürünlerimizi, yurt 
içindeki ve yurt dışındaki 
müşterilerimizin, istek 
ve beklentilerini yerine 

getirecek şekilde; 
yürürlükteki yasalara, 
mevzuat şartlarına,  
ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun 
olarak tasarlamak, 
üretmek ve zamanında 
teslim etmek bizim için 
öncelikli hedef. 
Ayrıca, verimliliğimizi ve 
kalitemizi artırmak için, 
üretim faaliyetlerimize, 

sürekli iyileştirme 
prensiplerini uyguluyoruz. 
‘İnsan hayatı kurtarmak için 
kalite’ diyerek başladığımız 
bu yolculuk, bugün, bizi 
KalDer üyeliğine kadar 
getirdi. Ancak kalite 
yolculuğunun bizim için 
bir son noktası yok. Bu 
yolda, dünyanın en iyisini 
ortaya koyana kadar devam 
edeceğiz.” u
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Meteksan Savunma, 
25 Ekim’de, Preveze 

sınıfı denizaltılar için 
geliştirilmekte olan “Milli 
Üretim Entegre Sualtı 
Savaş Yönetim Sistemi 
(MÜREN) Programı”ndaki 
iş payına yönelik olarak, 
25 Ekim’de bir açıklamada 
bulundu. Firma tarafından 
yapılan açıklamada, bu 
proje kapsamında, TÜBİTAK 
BİLGEM ile 31 Temmuz’da 

bir sözleşme imzaladığını 
duyurdu.
Meteksan Savunma, 
imzalamış olduğu Milli 
Üretim Entegre Sualtı Savaş 
Yönetim Sistemi Preveze 
Sınıfı Uygulaması için Sonar 
Alt Sistem (SAS) Mal Alımı 
Sözleşmesi kapsamında, 
MÜREN’in çok önemli 

bir parçasını oluşturan, 
sonar ve sualtı akustik 
sistemlerin, ön elektronik 
ve sinyal işleme donanım ve 
yazılımlarının milli olarak 
geliştirilmesi, üretimi ve 
MÜREN’e entegrasyonundan 
sorumlu olacak.
Böylelikle Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterindeki 

Preveze sınıfı denizaltıların; 
sonar, sualtı akustik sistem 
ve entegre sualtı savaş 
yönetim sistemlerinin  
yurt dışı bağımlılığı ortadan 
kaldıracak. Projede elde 
edilecek bilgi birikimi 
ve tecrübe, müteakip 
modernizasyon projelerinde 
kullanılabilecek. u

Meteksan Savunma, MÜREN Savaş Yönetim 
Sistemi için de Ürün Geliştiriyor
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Ankara Askeri Ataşeler Birliği 
(Ankara Military Attaché Corps 
/ AMAC) üyeleri,  

17-18 Ekim tarihlerinde, savunma 
ve havacılık sanayisinde faaliyet 
gösteren, 6 kuruluşu ziyaret 
etti. Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) Uluslararası İşbirliği Daire 

Başkanlığı koordinesinde ve 
Genelkurmay Yabancı Askeri 
Ataşeler Şube Müdürlüğü (FALO) 
organizasyonunda gerçekleştirilen 
firma gezilerine, toplamda 52 
ülkeden 71 askeri ataşe katıldı. 
Etkinlik kapsamında, 17 Ekim günü 
TUSAŞ ile başlayarak MilSOFT ve 

STM ziyaretleri ile devam eden 
program, 18 Ekim’de de ROKETSAN 
ve ASELSAN ziyaretlerinin 
ardından, FNSS ile son buldu. Gezi 
programları; heyetin karşılanması, 
bilgilendirme brifingi verilmesi, 
tesis ziyareti ve toplu fotoğraf çekimi 
şeklinde icra edildi.

AMAC Üyesi Askeri Ataşeler,  
Sektör Firmalarının Kabiliyetlerini Yerinde Gördü
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 AMAC üyelerine, 
TUSAŞ Yapısal 
Üretim Tesisi ile 
Helikopter Nihai 
Montaj Hattı, 
TUSAŞ Kurumsal 
Pazarlama Şefi 
Bülent Batmaca 
tarafından 
gezdirildi.

t AMAC üyeleri, FALO ve SSB temsilcileri, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü ekibiyle beraber, T625 helikopterinin prototipinin önünde.

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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t

 AMAC üyeleri, 
MilSOFT ürün 
ve çözümlerinin 
demonstrasyonlarını, 
bu amaçla hazırlanan 
özel bir alanda takip 
etti.  

t AMAC üyeleri, 
FALO ve SSB 
temsilcileri, 
MilSOFT İş Geliştirme 
ekibiyle beraber.

t  AMAC üyelerine, 
STM İş Geliştirme Grup 

Lideri Edip Deniz ve 
STM İş Geliştirme Uzmanı 

Volkan Deniz Özbudak 
tarafından brifing verildi.

t AMAC üyeleri, 
FALO ve SSB temsilcileri, 
STM İş Geliştirme 
ekibiyle beraber.
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t

 t AMAC üyeleri, 
kendileri için 
oluşturulan mini 
sergi alanında, 
ROKETSAN çözümleri 
ile ilgili bilgiler 
aldılar.

t AMAC üyeleri, 
FALO ve SSB 
temsilcileri, 
ROKETSAN Pazar 
Geliştirme ve 
Tanıtım Direktörlüğü 
ekibiyle beraber.
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AMAC üyeleri, ASELSAN ürünleri ile 
ilgili brifing aldılar.

AMAC üyeleri, FALO ve SSB temsilcileri, ASELSAN ekibiyle beraber.

t AMAC üyeleri, FNSS’nin 
diğer ürünlerinin yanı sıra 
SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum 
Köprüsü ve PARS III 6x6 
araçları hakkında araç 
başında bilgi aldılar.

t

 AMAC üyeleri, FALO ve 
SSB temsilcileri, FNSS 
Uluslararası İş Geliştirme 
ekibiyle beraber.
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t

 Nijerya Milli Günü, 1 Ekim’de, Ankara’da 
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Nijerya 
Büyükelçisi Iliyasu Audu Paragalda’nın, 
elçilik personeli ve eşleriyle birlikte 
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, 
Ankara’da görev yapan yabancı misyon 
temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda 
davetli katıldı.

t Nijerya Büyükelçisi Iliyasu Audu 
Paragalda, Savunma Ataşesi Albay Mukhtar 
Adamu, Savunma Ataşe Yardımcısı Deniz 
Yarbay Umar Saidu ve Savunma Ataşe 
Yardımcısı Binbaşı Sani M. Kaura; Türk 
Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, FALO ve AMAC 
temsilcileriyle beraber.

Nijerya  
Milli Günü
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t Kore Cumhuriyeti Savunma, Kara ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Jaesic Park ve Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee; Hava Kuvvetleri Harekât 
Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Kore Cumhuriyeti 
Milli Günü ve 

Silahlı Kuvvetler 
Günü

t  Kore Cumhuriyeti Milli Günü ve Silahlı 
Kuvvetler Günü, 2 Ekim’de, Ankara’da 

verilen bir resepsiyonla kutlandı. Kore 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, 

elçilik personeli ve eşleriyle beraber 
davetlileri, girişte karşıladı. Resepsiyona, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli 

diplomatlar ve yabancı askeri ataşeler ile 
çok sayıda davetli katıldı.

t Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, Türk halkının ve kendisinin gönlünde 
Kore Cumhuriyeti’nin çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

t Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de 
resepsiyona katıldı.

http://www.haberler.com/guney-kore/
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t Doğu ve Batı Almanya’nın, Almanya Federal Cumhuriyeti olarak birleşmesinin 28’inci Yıldönümü, 5 
Ekim’de, Almanya Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, 
Almanya Büyükelçi Yardımcısı Dirk Rotenberg ve Almanya Savunma Ataşesi Albay Frank Tismer, eşleriyle 
beraber davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı askeri ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.  

t Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada Almanya’nın, 
Türkiye’nin en önemli iş ortağı olduğunu ve iki 
ülke arasındaki 36 milyar dolarlık dış ticaret 
hacminin bu yılsonu itibariyle 38 milyar dolara 
ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Almanya Federal  
Cumhuriyeti Milli Günü

t Almanya Savunma Ataşesi Alb. Frank Tismer ve Savunma Ataşe Yardımcısı Deniz Yarbay Norman Schwöppe AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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t İspanya Savunma Ataşesi Albay César 
Gutierrez De La Cámara; Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral 
İsmail Güneykaya, Türk Silahlı Kuvvetleri 
temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

İspanya 
Milli Günü

t  İspanya Milli Günü, 11 Ekim’de, 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla 

kutlandı. İspanya Büyükelçisi Juan 
Gonzalez-Barba, İspanya Büyükelçiliği 

Geçici Müsteşarı Eduardo Ibañez Lopez-
Doriga ve İspanya Savunma Ataşesi Albay 
César Gutierrez De La Cámara, davetlileri 

kapıda karşıladılar. Resepsiyona; Kara 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral 

Yavuz Türkgenci, Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar, savunma 

sanayi temsilcileri ve yabancı ataşeler ile 
çok sayıda davetli katıldı. 

t

 Soldan sağa: İspanya 
Savunma Ataşesi Albay César 
Gutierrez De La Cámara, Kara 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı 
Korgeneral Yavuz Türkgenci, MSI 
Dergisi Uluslararası İlişkiler ve 
Yayın Koordinatörü Birol Tekince
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Avusturya Milli Günü
t Avusturya’nın 63’üncü Bağımsızlık Yıldönümü,  

16 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Avusturya Büyükelçiliği 

Birinci Kâtibi MMag. Dr. Karin Traunmüller, Avusturya 
Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard Schöberl ve 

Avusturya Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Dr. Christian Maier, 
misafirleri girişte karşıladı. Resepsiyona; Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar, 

yabancı ataşeler ve pek çok işadamı katıldı.

t

 Avusturya 
Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral 
Reinhard 
Schöberl, AMAC 
ve FALO üyeleriyle 
beraber.

t PEM Mühendislik Genel Müdürü Ruhi Baytar da 
resepsiyona katıldı. 

t Türkmenistan’ın 27’nci Bağımsızlık Günü, 17 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Türkmenistan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, 
Türkmenistan Büyükelçi Başkâtibi Myratgeldi Akmamedov ve Türkmenistan Askeri Ataşesi Binbaşı Dövlet Asirov Türkmen, eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladılar. Resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı. 

Türkmenistan Milli Günü

t  Türkmenistan 
Askeri Ataşesi 

Bnb. Dövlet 
Asirov Türkmen; 

Türk Silahlı 
Kuvvetler 

temsilcileri, 
AMAC ve FALO 

üyeleriyle 
beraber.
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Macar Milli Günü
t 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık 

Savaşı’nın 62’nci Yıldönümü, 18 Ekim’de, 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Büyükelçi 
Yardımcısı Ferenc Kékesi ve Savunma 
Ataşesi Yarbay Janos Varga, eşleriyle birlikte 
davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile 
çok sayıda davetli katıldı. 

t

 Macaristan 
Savunma 
Ataşesi Yarbay 
Janos Varga; 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
temsilcileri, 
AMAC ve FALO 
üyeleriyle 
beraber.

Brezilya  
Hava Kuvvetleri Günü

t Brezilya Hava Kuvvetleri Günü, 23 Ekim’de, Brezilya 
Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone ve Savunma 
Ataşesi Albay Carlos Henrique Afonso Silva’nın, 
eşleriyle davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli 
yabancı askeri ataşeler, Türk savunma sanayisi 
temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

t Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone, 
Savunma Ataşesi Albay Carlos Henrique Afonso 
Silva ve Savunma Ataşe Teknik Asistanı Gizem 
Berksoy; Türk ve Brezilya Silahlı Kuvvetleri 
temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.



Romanya Silahlı  
Kuvvetler Günü

t Romanya Silahlı Kuvvetler Günü,  
25 Ekim’de, Ankara’da verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. Romanya
 Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve Romanya 
Savunma Ataşesi Albay Iulian-Alin Done, 
eşleriyle beraber davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli ve Türkiye’de
görev yapan diplomatlar, yabancı 
askeri ataşelerle birlikte çok sayıda 
davetli katıldı.

t Romanya Büyükelçisi Gabriel 
Sopanda ve Savunma Ataşesi Albay 
Iulian-Alin Done; Türk ve Romanya 
Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, 
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.










