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MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / SSB Mesaj

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, savunma ve 
güvenlik ihtiyaçlarının günümüzün teknolojik 
yeniliklerine göre karşılanması, yerli askeri ve sivil 

sanayinin de paralel şekilde geliştirilmesi ve katma değer 
yaratacak teknolojilerin ülkemize kazandırılarak ülkemizin 
küresel bir aktör haline gelmesi vizyonumuz doğrultusunda; 
özellikle son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlardan 
da edinilen tecrübeler ışığında, kullandığımız silah ve araç 
sistemlerinin iyileştirilmesi ve yeni silah sistemlerinin 
envantere kazandırılması için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.
Ülkemiz adına bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz 
yerli ve milli ana muharebe tankımız ALTAY’ın, artık seri 
üretimine geçiyoruz. Farklı görev donanımlarına sahip 
araçların envantere kazandırılarak Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’nin imkân ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla 
başlattığımız Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar 
projesinin de en kısa sürede sözleşmesinin imzalanarak 
envantere kazandırılmasını planlıyoruz. Bununla birlikte, 
TSK envanterinde yer alan orta sınıf Zırhlı Muharebe 
Araçlarının ateş gücü ve bekasının arttırılması maksadıyla 
başlattığımız modernizasyon projelerimiz sürüyor.
Diğer yandan, araçlarımızda kullandığımız zırh, atış 
kontrol sistemi, silah sistemi ve güç aktarma sistemleri 
gibi kritik teknolojilere yönelik yerli katkının arttırılması 
için çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışına bağlı kalmaksızın, 
tamamen yerli imkânlar ile geliştirilen; ateş gücü ve 
hareket kabiliyeti yüksek; sınıfının en iyisi araçların 
envantere kazandırılması ve bölgesel ve küresel olarak kara 
araçları alanında dünyada öncü ülkeler arasına girilmesi 

için, yerli firmalar ile birlikte çalışıyoruz.
Bu kapsamda, kamuoyu tarafından da merakla takip 
edilen ve bizim de önem verdiğimiz projelerden olan yerli 
motor ve güç grubu geliştirme projelerimiz, tüm hızıyla 
devam ediyor. Bu kritik alt sistemler, en kısa zamanda 
araçlarımızda kullanılmak üzere hazır olacak. Bu projeler, 
yerli sanayimizin, etkili ve azami katkı sağlayacak şekilde 
kullanılması nedeniyle öne çıkıyor.
Önümüzdeki dönemde, öncelikle hâlihazırda devam eden 
projelerin kısa zamanda tamamlanarak envantere yeni 
araçların alınmasını planlıyoruz. Bununla birlikte, sürekli 
değişen tehditler dikkate alındığında, askeri insansız 
araçlara yönelik küresel gerçekleştirilen faaliyetlere paralel 
olarak, yerli ve milli insansız kara araçları geliştirilmesi gibi 
projelerle TSK’nın yeni muharebe sahalarına silah ve araç 
olarak hazır hale gelmesi amacıyla yerli sanayimizle birlikte 
yürütülen faaliyetlerimizi hızlandıracağız.
Son dönemde, teknoloji ithal eden bir ülkeden, teknoloji ve 
katma değer üretip ihraç eden bir ülke durumuna gelinmiş 
olunması, bir gurur ve motivasyon kaynağı olmakta. 
Ancak hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için, 
çalışmalarımızı aralıksız ve hızlı şekilde sürdürmemiz 
gerekiyor.
MÜSİAD tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
High-Tech Port’un, savunma sanayimize, özellikle 
bu saydığımız alanlarına eşsiz katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. Organizasyon süresince yapılacak görüşmeler 
ve fikir alışverişlerinin ve kurulacak yeni iş birliklerinin, 
ülkemiz savunma sanayisinin hedeflerine ulaşmasına 
önemli destekleri olacaktır. 

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Savunma Sanayii Başkanı

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail DEMİR’in Mesajı
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MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / SSI Mesaj

Teknolojik olarak gelişmiş, dünyanın  
önde gelen ekonomilerinde görüldüğü üzere, 
savunma ve havacılık sanayisi; bir ülkenin 

büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi, gerekli olan 
altyapının tesisi ve inovatif yaklaşımla yüksek 
teknolojiye sahip ürünlerin geliştirilmesi için  
kritik önem taşıyor.
Günümüzde savunma ve havacılık sanayisi denince,  
akla konvansiyonel sistemler üreten bir sanayi 
gelmiyor. Aksine, hayatın her noktasına dokunan, 
sağlıktan iletişime kadar çok geniş bir yelpazede 
kullanım alanı bulunan teknolojileri geliştiren,  
yarının sorunlarına bugünden çözüm üreten bir  
sanayi geliyor. Çünkü günümüzde, ülkeler,  
sadece fiziki sınırlarının güvenliğini tesis etmiyor; 
enerji, ekonomi ve iletişim gibi farklı değerlerini,  
siber ortamlardan gelecek tehditlere karşı 
koruyabilmek için de yeni ve özgün sistemler 
geliştiriyorlar. Tüm bu gelişmeler ve çalışmalar, 
artık savunma ve havacılık sanayisinin ana çalışma 
sahalarından biri haline geldi.
Çağımızda var olmanın en büyük güvencesi olan  
Ar-Ge çalışmaları, savunma ve havacılık sanayisinin 
vazgeçilmez unsuru olarak, son yıllarda iyice öne 
çıkıyor. Bu sebeple artık gençlerimiz, yatırımcılarımız, 
kendilerine bu alanda daha çok yer buluyor;  
sektör içerisindeki çalışmalarla ilgilenmeye  
başlıyor. Bu ilgi ve yatırımı, kamuoyunda karşılık  
bulan, büyük organizasyonlarla da gözlemliyoruz.  
Özellikle gençlerimizin kafasındaki imajımız,  
gelecek yıllarda sanayimizin erişeceği mertebeler için, 
bize büyük bir heyecan veriyor.
Gençlerimizin savunma ve havacılık sanayisine  
duyduğu ilginin artmasında, elbette teknolojiye verilen 
önemin payı büyük. Gençlerimizin teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmeleri, kariyer planlamalarında, 
sektörümüzü ayrıcalıklı bir yere taşıyor. Geleceğin 
dünyasında barışı tesis etmek, artık teknolojik olarak 

mümkün olacak. Bu ilginin artarak devam ettiğini 
görmek, herkes gibi bizi de memnun ediyor.
Teknolojiyi bu kadar merkeze alan sanayimiz için,  
çok önemli bir etkinliğe sahibiz. Bu yıl 4’üncüsü 
düzenlenen “High-Tech Port by MÜSİAD” fuarı,  
ileri teknoloji temelinde geliştirilen ürün ve çözümleri, 
uluslararası katılımcılarla buluşturan, önemli bir 
etkinlik haline geldi. Yabancı delegasyonlarla  
Türk firmalarını bir araya getiren bu organizasyon,  
hem mevcut ürünlerin sergilenmesi hem de geleceğe 
yönelik olarak geliştirilebilecek ortak çalışmaların 
temellerinin atılması için önemli bir fırsat.
Her geçen gün daha da geliştiğimiz sektörümüzde, 
dünya pazarına sunduğumuz ürünler ve projelerimizle 
en çok tercih edilen ülkelerden biri olmuş durumdayız. 
High-Tech Port by MÜSİAD gibi organizasyonlarla da 
sahip olduğumuz gücü gösterme, potansiyeli paylaşma 
ve yeni iş birliklerine ulaşma imkânı yakalayacağımıza 
inanıyoruz.

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

İleri Teknoloji için 
Savunma ve 
Havacılık Sanayisi
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MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / Özel Haber

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde, Türkiye’nin 
savunma ile ilgili yapılanması, ana hatları ile şöyle 
oluştu:

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

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

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

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

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

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

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

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar

Hazine ve Maliye Bakanı 
Dr. Berat Albayrak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
1952 yılında, Kayseri’de doğan Hulusi Akar, 1972 yılında  
Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan 
mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında, Trakya sınırında, 
Kıbrıs’ta ve Kara Harp Okulunda Takım, Bölük Komutanlığı  
ve Bilgi İşlem Subaylığı görevlerinde bulundu.  
1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında  
Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında  
ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun oldu.
İzleyen dönemde; Genelkurmay Başkanlığı da dâhil olmak 
üzere çeşitli karargâh ve birliklerde Harekât ve Eğitim Kısım 
Amirliği, İcra Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini icra 
eden Akar, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği ve 
1990-1993 yılları arasında Napoli, İtalya’daki Müttefik 
Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhında İstihbarat 
Subaylığı görevlerinde bulundu. Akar, 1993-1994 yıllarında, 
Kara Kuvvetleri Özel Kalem Müdürlüğü ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube Müdürlüğü; 1994-1997 yılları arasında, 
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini 
yerine getirdi; 1997-1998 yıllarında Bosna-Hersek 
Türk Görev Kuvvet Komutanlığı görevini ifa etti.
1998 yılında, Tuğgeneralliğe terfi etti ve bu rütbede, 
1998-2000 yılları arasında, Tunceli, Hozat’ta, 
İç Güvenlik Tugay Komutanlığı; 2000-2002 yılları arasında, 
Napoli, İtalya’daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge 
Komutanlığı Karargâhı Plan ve Prensipler Başkanlığı 
görevlerini yürüttü; 2002 yılında, Tümgeneralliğe 
terfi etti.
Tümgeneral rütbesiyle; 2002-2005 yılları arasında, 
Kara Harp Okulu Komutanlığı ve 2005-2007 yılları arasında, 
Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yaptı 
ve 2007 yılında, Korgeneralliğe yükseltildi.
Korgeneral rütbesiyle; 2007-2009 yılları arasında, 
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011 yılları 
arasında, 3’üncü HRF (NATO Acil Müdahale Gücü) Kolordu 
Komutanlığı görevinde bulunan Akar, 2011 yılında 
Orgeneralliğe terfi etti.
2011-2013 yılları arasında, Genelkurmay II’inci Başkanlığı; 
2013-2015 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı; 
2015-2018 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı 
görevlerini yürüten Akar, 9 Temmuz 2018 tarihinde, 
Milli Savunma Bakanı görevine atandı.
Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtı’ndaki 
başarılarından dolayı, TSK Üstün Cesaret ve Feragat 
Madalyası ile ödüllendirilmiş olan Akar, ayrıca TSK Üstün 
Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir. 
Akar, aynı zamanda; Bosna-Hersek SFOR Harekâtı NATO 
Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekâtı 
NATO Madalyası, Kore Millî Güvenlik Liyakat Madalyası, 
ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20’nci 
Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Askerî İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, 
Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95’inci Yılı Kuruluş 
Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası ve Azerbaycan 
Ordusu 100.Yıl Madalyası sahibidir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde akademik programlara katılan Akar, 
doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.
Bayan Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. 
İngilizce bilmektedir.
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Atamalarda 
Yeni Dönem
Subayların atamaları, yeni 
dönemde, 10 Temmuz 2018 
tarihli ve 30474 sayılı Res-
mi Gazete’de  yayınlanan 
3 numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi uya-
rınca gerçekleştirilecek.  
TSK ile ilgili maddeler, şöyle 
sıralanıyor:
 MADDE 8
1) Muvazzaf subayların

 terfileri her yıl 
 30 Ağustos Zafer Bayramı

 günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından
 farklı bir tarih olarak belirlenebilir.
 MADDE 9
1) Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri,
 bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral tuğamiral
 rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst
 rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.
2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. 
 Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar
 uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde,
 atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından

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

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

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

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

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

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler

©
 T

SK

©
 T

SK

©
 S

SB



Kasım 2018 - 11

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

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

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

Yapılan değişikliklerle Savunma Sanayii Yüksek Koordinas-
yon Kurulu da kaldırılmış oldu.
Resmi Gazete’nin, 3 Ekim tarihli 30554’üncü sayısında yayın
lanan Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanı da 
Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) üyeleri arasına katıldı.

9 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’nin 3’üncü 
mükerrer sayısında yayınlanan 703 numaralı kanun hük-
münde kararnamenin 121’nci maddesi ile Savunma Sanayii 
Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanları, Sa-
vunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde de-
ğiştirildi.
SSB’de, herhangi bir görev değişikliği olmadı. Prof. Dr. İsmail 
Demir, Savunma Sanayii Başkanı olarak görevine devam ediyor.

MGK, 2 Ayda Bir Toplanacak
15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) ile ilgili düzenlemeleri konu aldı. Ya-
pılan düzenlemelerde öne çıkan maddeler, şöyle sıralanıyor:
n	 MGK, 2 ayda bir toplanacak.
n	 Kurulun gündemi, Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.
n	 Kurul, kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik hâlinde, 
 Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış
 sayılacak.
Yeni sistemde, kurul üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaş-
kanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçiş-
leri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı,    Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı’ndan oluşacak.

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

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

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

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

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar 
Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında, Manisa’da doğdu. 
1975 yılında, Kara Harp Okulundan; 1976 yılında, İstihkâm 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun oldu.
1976-1983 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı çeşitli birliklerde, takım ve bölük komutanlığı 
görevlerini yaptı.
1985 yılında, Kara Harp Akademisinden; 1991 yılında, 
İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden; 1994 yılında, 
Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.
1985-1995 yılları arasında, muhtelif kıta ve karargâh 
görevlerinde; 1995-1998 yılları arasında, Londra Kara 
Askerî Ataşeliğinde; 1999 yılında, 3’üncü Ordu Komutanlığı 
Karargâhında görev yaptı. 1999-2001 yıllarında ise 
1’inci Mekanize Piyade Tugay 5’inci Hudut Alay 
Komutanlığı görevinde bulundu.
30 Ağustos 2001 tarihinde, tuğgeneralliğe terfi etti. 
2001-2004 yıllarında, tuğgeneral rütbesiyle Millî Savunma 
Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Altyapı Daire Başkanlığı; 
2004-2005 yıllarında, 28’inci Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı görevini yürüttü. Tugay Komutanlığı görevi 
esnasında, 6 ay süreyle Afganistan’da Çok Uluslu Tugay 
Komutanlığı görevinde bulundu.
2005 yılında, tümgeneralliğe terfi etti ve 2005-2007 
yıllarında, Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı;
 2007-2009 yıllarında, İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı görevini icra etti.
2009 yılında, korgeneralliğe terfi etti ve 2009-2010 
yıllarında, 5’inci Kolordu Komutanlığı; 2010-2013 
yıllarında, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yaptı.
Orgeneral Dündar, 2013 yılında, orgeneralliğe terfi etti 
ve iki yıl süre ile 3’üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 
1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 
16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Genelkurmay 
Başkanlığına vekâlet etti.
2016-2018 yıllarında, Genelkurmay II’nci Başkanlığı 
görevlerini yürüten Orgeneral Dündar, 9 Temmuz 2018 
tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Orgeneral 
Ümit Dündar, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, alt sistemleri da-
hil, tamamı ASELSAN tarafından özgün olarak tasarla-
nan; Otomatik Namlu Yönlendirme Sistemi, Otomatik 

Mühimmat Yükleme Sistemi, Geri Tepme Mekanizması ve 
Atış Kontrol Sistemi ile donatılmış, taret üzerine entegre, 
modern bir silah sistemidir.
Komuta Kontrol Sistemi ile sayısal olarak entegre çalışa-
bilen ALKAR, havan kullanıcısına, her türlü taktik ve ope-
rasyonel kullanım için imkanlar sunmaktadır. Balistik he-
saplamalarda kullanılan meteorolojik verilerin de sayısal 
haberleşme vasıtası ile alınabildiği sistem sayesinde, mu-
harebe sahasında, her türlü koşulda görev icrası gerçekleş-
tirebilmektedir.
Sistem, paletli ve taktik tekerlekli platformların yanında sa-
bit tesislere de entegre edilebilmektedir. Geliştirilen özgün 
Geri Tepme Mekanizması sayesinde, atış sırasında plat-
formda oluşan yük en aza indirilmekte; bu sayede sistem, 
bir çok farklı tipteki araca entegre edilebilmektedir.
Modüler sistem mimarisi, ALKAR’a, yivli veya yivsiz her 
türlü havan namlusunun entegre edilerek kullanılabilme-
sini sağlamaktadır.
ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, kullanıcıya; hassas, 
hızlı ve güvenli mühimmat yükleme olanağı sağlamaktadır.
Araç intikal halinde iken ALKAR 120 mm Havan Silah Siste-
mi tarafından sağlanan konum ve yön bilgileri, görüntüleme 
ünitesi aracılığıyla kullanıcıya gösterilmektedir. Böylece, sü-
rücünün planlanan intikal yolunu izleyerek mevziye ulaşması 
sağlanmaktadır. Sistem tarafından sağlanan hassas konum 
ve yönelim bilgileri, sistemin çok kısa sürede mevzilenerek, 
atışa hazır duruma gelmesini mümkün kılmaktadır.

Araca entegre ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi, sunulan 
özellikleri sayesinde; havan atış görevlerinin en kısa sürede 
icra edilebilmesini; hedefte istenilen etkinin, mümkün olan 
en az sayıda mühimmat sarf edilerek, en kısa zamanda ve en 
etkin şekilde sağlanmasını ve atış mevzisinin süratle terke-
dilebilmesini sağlamaktadır.
 
ALKAR 120 mm Havan Silah Sistemi 
Genel Özellikleri
n	 Yivli ve yivsiz her türlü yerli ve yabancı 120 mm 
 havan namlusu entegre edilebilir.

ASELSAN’dan Yenilikçi 120 mm 
Havan Silah Sistemi: ALKAR

ASELSAN, ALKAR 120 mm Havan 
Silah Sistemi ile modern piyadenin 
vazgeçilmez atış destek unsurlarından 
olan otomatik havanlara, yeni 
bir soluk getiriyor. ASELSAN’ın, 
silah sistemi ve atış destek sistemi 
geliştirme alanlarındaki derin 
tecrübelerini yansıttığı sistem, 
otomatik havanları, 
21’inci yüzyıl teknolojileri 
ile buluşturuyor.
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n	 Modüler sistem mimarisi sayesinde, tırtıllı araçlara,
 taktik tekerlekli araçlara ve sabit platformlara
 entegrasyon.
n	 Geri Tepme Mekanizması’nın, atış sırasında
 platforma aktarılan atış yükünü en aza indirmesi
 sayesinde, entegre edilebileceği araç çeşitliliğinin
 artması.
n	 Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi sayesinde, 
 hassas, hızlı ve güvenli mühimmat yükleme 
 olanağı.
n	 Her türlü havan mühimmatı (MOD209, MOD226, 
 MOD236, MOD227 vb.) ile kullanılabilirlik.
n	 Hesaplanan atış komutuna uygun olarak
 otomatik  ve hassas yönelim imkânı.
n	 Ataletsel Konumlama Sistemi ile hassas konum
 ve namlu yönelimi tespiti.
n	 İntikal ve navigasyon için konum, istikamet, 
 yükseklik verilerinin üretilmesi ve harita üzerinde
 güzergâhın gösterimi.

n	 Görev odaklı, renkli, grafiksel kullanıcı arayüzü.
n	 NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK) 

 ile hızlı ve hassas balistik hesaplama.
n	 İlk Hız Ölçümü.
n	 Meteoroloji bilgilerinin sayısal haberleşme ile 
 alınabilmesi.
n	 İlk hız ve meteoroloji verilerinin kullanımı ile 
 doğru balistik hesaplama.
n	 Tüm havan atış görevlerinin icrası.
n	 Muharebe sahası unsurlarının / bilgilerinin
 sayısal harita üzerinde gösterimi.
n	 Her türlü taktiksel ve operasyonel yapılanma
 içinde kullanılabilirlik.
n	 ADOP-2000 ile entegre görev yapabilme.
n	 İleri Gözetleyici, Hedef Tespit Radarları ve 
 TOMES Meteoroloji sistemleri ile entegrasyon.
n	 Ateşlemenin manuel ve otomatik modlarda 
 yapılabilmesi.
n	 Acil durdurma. u

n Namlu: 120 mm 

 Yivli Havan*

n Menzil: Asgari 1.500 m, 

 azami 8.000 m*

n	 Namlu	Uzunluğu:	

 1.900 mm*

n Geri Tepme Kuvveti:

  < 25 ton

n	 Atışa	Hazırlanma	Süresi:

  < 1 dakika

n	 Mevzi	Değiştirme	 

	 Hazırlık	Süresi:	<	10	saniye

n	 Atış	Tahditleri

 l	 Yan:	±	3.200	milyem

 l	 Yükseliş:	800	–	

	 	 1.200	milyem*

n Fiziksel Özellikler

 l En: 1.450 mm

 l	 Boy:	2.450	mm

 l	 Yükseklik:	1.100	mm

*		 Özellikler	yivli/yivsiz	namlu
	 çeşidine	göre	değişebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde
tamamlanması.

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

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

geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek 
Programlarının oluşturulması.

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

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

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

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

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

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

8. 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin kuruluş
 sözleşmelerinin imzalanması.
9. Ar-Ge Merkezlerinin sayısının %9 artırılarak 
 1.000’e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak
 275’e ulaştırılması.
11. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii
 tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde 
 üretim tesislerinin temelinin atılması.
13. Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora
 Programı öğrencisinin desteklenmesi.
14. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri 
 (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin hizmete açılması, 
 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması.
15. Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme 
 ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları
 Test Merkezi fizibilite çalışmalarının tamamlanması.
16. Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği
 Programı’nın ilan edilmesi.
17. Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi.
18. Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili

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

20. Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje
 Desteklerinin sürdürülmesi.

 Savunma	Sanayii	Başkanlığı
1. Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik 
 ihtiyaç analizinin tamamlanması.
2. Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine
 yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması.
3. 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 
 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanarak 
 İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
 büyütülmesi.
4. Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesi’nin
 başlatılması.
5. Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme
 imzalanması.
6. 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu
 Projesi’nin Başlatılması.

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

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

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

20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin 
milli ve yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin 
tamamlanması planlanıyor. 
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PULAT Aktif Koruma Sistemi, 
40 adet M60TM tankına 

entegre edilecek.
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7. Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve 
 Entegre Projesi’nin konsept ve fizibilite çalışmalarının
 tamamlanması.
8. Güdümlü-güdümsüz roketlerin ve hava savunma
 sistemlerinin test alanının tahsisi ve inşasına yönelik
 sözleşme imzalanması.
9. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta 
 İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesi’nin
 başlatılması.
10. 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesi’nin
 sözleşmesinin imzalanması.
11. Anti-tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100 günlük süreçte, MPT-76 Projesi kapsamında, 
5.500 adet tüfeğin de 
teslimatı yapılacak.
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İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-S) Projesi 
kapsamında, ANKA-S üzerinde, ASELSAN’ın CATS elektro-optik sistemi 
kullanılmaya başlanacak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. ROKETSAN İleri Teknoloji Araştırma Merkezi
 Altyapısının (ITAM) kurulması.
37. Zırhlı araç projeleri kapsamında KİRPİ II, 
 Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, 
 Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi
 farklı tiplerde toplam 431 aracın teslimatının yapılması.

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

İlk uçuşu öncesinde görülen HÜRKUŞ-B’den 
1 adedi, 100 günlük dönem içinde teslim edilecek.
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2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım 
modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi 
Dönem-1 Aşama-1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanacak.
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İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. (İŞBİR); 41 yıl önce sektörde yeri-
ni almış, Türkiye’nin “İlk Jeneratör Fabrikası ve En Yüksek 
Güçteki Alternatörleri Üreten Yerli Üreticisi”dir. Yurt dışında 

çalışan Türk işçilerinin ortaklığı ile 1977 de kurulmuş bir şir-
ket olan İŞBİR, adını, “İşçi Birliği”nden esinlenerek almıştır. 
1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden İŞBİR, 
sermayesinin %99,85’inin ait olduğu TSKGV bünyesindeki,  
6 bağlı ortaklıktan biridir. Başlıca faaliyet alanları; jeneratör, 
alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları ve konvertör-
lerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test faaliyetleri, sertifi-
kasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin sağlanmasıdır.
İŞBİR’in mevcut üretim portföyünün  %80’ini, savunma sana-
yisi projeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda:
n Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde kullanılan 

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

n Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında ise 
Taktik Saha Muhabere Sistemlerinde (TASMUS) 
kullanılması planlanan 2x15 kVA gücündeki Römorklu 
Jeneratörler; Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) 
kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratörler; Mobil Yüksek 
Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemlerinde kullanılan 
2x13 kVA Dual Jeneratörler; Modüler Geçici Üs Bölgeler 
için üretilen farklı güçlerdeki senkron jeneratörler;  ve 
Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kullanılan 2x13 kVA 
Otomatik Yedekli jeneratörlerin üretimi, devam etmektedir.

n Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 
MİLGEM jeneratörleri; projenin 3’üncü gemisi 
BURGAZADA ve 4’üncü gemisi KINALIADA ile devam 
etmiş ve bu gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından 
üretilmiştir. BURGAZADA’nın jeneratörleri devreye 
alınmış ve 2017 yılının Ekim ayı içerisinde, Liman Testleri 
tamamlanmıştır. Test ve Ölçüm Gemisinde (TVEG) 
kullanılacak olan 4x750 kVA gücündeki jeneratörlerin 
üretim faaliyetleri de tamamlanmış ve sevk edilmiştir. 
Ayrıca, Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu projesi 
kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, kıyılarda 
meydana gelebilecek kazalara ilk müdahalede ve 
dalgıç personelinin uygulamalı eğitimlerinin icrasında 
kullanılabileceği; gerektiğinde torpido arama görevi de 
yerine getirecek özelliklerde üretilecek 2 adet botun 
jeneratörleri de İŞBİR tarafından üretilecektir.
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İŞBİR: Savunma ve Havacılık 
Sektörünün, Jeneratör ve Alternatör 
Mükemmeliyet Merkezi

TSK envanterindeki 
İHA sistemlerinin 

yer kontrol 
istasyonlarının 

jeneratörleri, 
İŞBİR tarafından 

sağlanıyor.
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İŞBİR Genel Müdürü 
Burhan Özgür



İŞBİR, sektörün önemli bir ihtiyacı olan sessiz jeneratör ko-
nusunda da faaliyet gösteriyor. İŞBİR Genel Müdürü Burhan 
Özgür, konu ile ilgili şunları söyledi: “Hava, kara ve deniz 
alanlarında üstlendiğimiz önemli projelerimizin yanında, 
hepimizin bildiği üzere, hem yerli katkı payı en yüksek hem 
de savunma sanayisinin en önemli beklentisi olan Taktik 
Sessiz Jeneratörü ürettik. 5 kW Tekli, 2x5 kW Dual, 10 kW 
Tekli, 2x10 kW Dual, 20 kW Tekli, 2x20 kW Dual, 30 kW Tekli,  
2x30 kW Dual Taktik Sessiz Jeneratörlerin üretimi devam 
etmektedir. İŞBİR’in bir sonraki hedefi; daha farklı güçlerde 
Taktik Sessiz Jeneratör geliştirmek ve üretmektir. Şu anda, 
50 kVA gücü üzerinde çalışmalara devam etmekteyiz; zaman 
içerisinde, 500 kVA’lara kadar çıkan jeneratörler üreteceğiz.”
Özgür, gelecek döneme ilişkin çalışmaları ile ilgili de şunları 
söyledi: “Ar-Ge merkezimizde geliştirilen özgün ürünler ve 
yürütülen modernizasyon projelerinin yanında, yine savun-
ma sanayisine doğrudan katkı sağlayabilecek çözümler üze-
rinde çalışıyoruz. Bunların arasında; yeni nesil hibrit sistem-
lerde kullanılabilen jeneratör ve alternatör tasarımı ile tek 
bir kaynaktan çoklu enerji çalışma prensibi kapsamındaki 
kojenerasyon sistemleri üzerindeki çalışmalar yer alıyor. Bu 
projelerimizin yanı sıra yerli alternatör teknolojilerini gelişti-
rerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının İŞBİR’de üretilmesi 
ve bir ilke daha imza atılması hedefi ile TÜBİTAK TEYDEB 
projeleri kapsamında desteklenen, Rüzgâr Türbinleri Alter-
natörü proje çalışmamız da tüm hızıyla devam ediyor.”
İŞBİR, birçok savunma ve havacılık sanayisi projesinin yanı 
sıra sivil sektörde de jeneratör üretimlerini sürdürmektedir. 
Geçmişte de birçok örnekleri olduğu gibi halen: 
n Devlet Hava Meydanları,
n Belediyeler,
n Bankalar,
n Maden Firmaları, 
n Toplu Konut Firmaları, 
n Fabrikalar,
n Çiftlikler,
n Marketler,
n Gıda firmalarına çeşitli güçlerde jeneratörler 
 üretmektedir. 
Sadece jeneratör ve alternatör üretimi ile yetinmeyen  
İŞBİR’in; enerji etkinliği, enerji depolama ve rüzgâr enerjisi 
ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. İŞBİR’in Türk savun-
ma ve havacılık sanayisine katkısı, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da devam edecektir. u

MİLGEM projesinde inşa edilen gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından 
sağlanıyor.

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

Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) kapsamında üretilen 2x15 kVA jeneratör.
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Etkinlik; havacılık, uzay 
ve teknoloji konuların-
da toplumun genelin-

de farkındalık oluşturmak, 
bu alanda çalışan gençleri 
desteklemek, çocukları ve 
gençleri, geleceğin tekno-
lojileri üzerinde araştır-
ma yapmaya ve çalışmaya 
özendirmek amacıyla İs-
tanbul Yeni Havalimanı’nda 
düzenlendi. Milli Savunma 
Bakanlığı, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Genelkur-
may Başkanlığı, Savunma 
Sanayii Başkanlığı ve Gebze 
Teknik Üniversitesi gibi çe-
şitli kurumların desteklediği 
etkinliğe; ASELSAN, Bay-
kar, BMC, HAVELSAN, İGA,  
İSBAK, ROKETSAN, Türk 

Hava Yolları (THY), Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii  
(TUSAŞ) ve Türksat da çeşit-
li katkılar sağladılar. SAHA 
İSTANBUL kümelenmesinin 
de bünyesindeki; BİTES, Er-
maksan, FEMSAN, Metek-
san Savunma, NUMESYS ve 
TTAF Savunma gibi çeşitli 
firmalarla katılım sağladığı 
etkinlikte, savunma ve hava-
cılık sanayisi firmaları, ürün 
ve kabiliyetlerini gençlere 
daha yakından tanıtma fır-
satını da iyi değerlendirdiler.
Etkinlik sırasında; gençlerin 
katıldığı teknoloji yarışma-
ları, havacılık gösterileri, 

TEKNOFEST İstanbul Hedefine Ulaştı: 

Teknoloji Tutkunu Gençler, 
Hayallerine Dokundu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) 
Vakfı tarafından organize edilen 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST İstanbul, 20-23 Eylül 

tarihlerinde, ilk kez gerçekleştirildi. 
“Ayakları Yere Basmayan 

Festival” sloganıyla düzenlenen 
etkinliğe, savunma ve havacılık 

sanayisinden de çok sayıda firma 
katıldı. Festivale katılan gençlere 

sektörün kabiliyetlerini tanıtan 
firmalar, gençlerin bu yönde teşvik 

edilmelerine de katkı sağladı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Take-Off Uluslararası Giri-
şim Zirvesi ve çeşitli semi-
nerler de düzenlendi.
Etkinlik, katılımcı sayısı an-
lamında farkını ortaya koy-
du. T3 Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Haluk 
Bayraktar’ın, etkinlik sonra-
sında, sosyal medya hesap-
larından yaptığı açıklamaya 
göre, 4 gün boyunca, etkin-
liği, yaklaşık 550.000 kişi zi-
yaret etti. Bayraktar ayrıca, 
açıklamasında, etkinliğin, 
günlük katılım sayılarına 

göre, dünyanın en büyük 
ikinci havacılık etkinliği ol-
mayı başardığını belirtti.

Yarışmalarda, 
2 Milyon Liralık 
Ödül Dağıtıldı
Etkinliğe katılan gençler; 
HackIstanbul 2018 CTF, 
Türk Hava Yolları (THY) ana 
sponsorluğunda düzenlenen 
seyahat hackatonu ve World 
Drone Cup’ın haricinde, 12 
farklı teknoloji yarışmasın-
da, kabiliyetlerini gösterme 
fırsatı yakaladılar. 750 takım 
halinde, 2.000’in üzerinde 
yarışmacının katıldığı bu ya-

rışmalar, pek çok kurum ve 
kuruluş tarafından da çeşitli 
şekillerde desteklendi. Bu 
yarışmalar ve destekleyen-
ler şunlar oldu:
n	 ASELSAN: 

İnsansız Su Altı 
Sistemleri, İnsansız 
Hava Aracı (İHA) Destekli 
İnsansız Kara Aracı 
ve Robotik Fetih 1453 
Yarışmaları

n	 Baykar: 
Savaşan İHA ve 
Sürü İHA Yarışmaları

n	 Baykar ve TUSAŞ: 
 Yapay Zekâ Yarışması
n	 İGA: 
 Model Uçak Yarışması
n	 İSBAK: 

Robotaksi ve İnsanlık 
Yararına Teknoloji 
Yarışmaları

n	 ROKETSAN: 
 Roket Yarışması
n	 TÜBİTAK: 
 İHA Yarışması
n	 Türksat: 
 Model Uydu Yarışması
T3 Vakfı Mütevelli Heye-
ti Başkanı Selçuk Bay-
raktar, etkinlik önce-
sinde düzenlenen basın 
toplantısında, bu yarış-
malar sırasında, toplam-
da 2 milyon liralık ödül 
dağıtılacağını açıkladı. 

Yarışmalarda dereceye girenler, ödüllerini, festivalin 3’üncü günü 
etkinliği ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldılar.

4 gün süren TEKNOFEST İstanbul
  hedeflendiği gibi yoğun ilgi gördü ve
     çoğunluğu gençlerden oluşan, yaklaşık
          550.000 kişi tarafından ziyaret edildi.
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Türk Yıldızları, 
gerçekleştirdikleri 
gösterilerle gençlerin 
havacılığa yönelme 
konusundaki 
motivasyonuna 
katkı sağladı.

Ayrıca bu yarışmaların pek 
çoğu öncesinde, katılımcıla-
ra; malzeme ve danışmanlık 
desteklerinin yanında para-
sal teşvikler de verildi.

Take-Off İstanbul, 
Sektörden Konuklar 
Ağırladı
TEKNOFEST İstanbul, farklı 
sektörlerde teknoloji odaklı 
faaliyetler yürütmek isteyen 
girişimci gençlere de çeşitli 
fırsatlar sundu. Bu mak-
satla TEKNOFEST İstanbul 
sırasında, Take-Off İstanbul 
Uluslararası Girişim Zirvesi 
düzenlendi. Zirve sırasında, 
farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren 200 yeni girişim 
(start-up), değerlendirme-
ye tabii tutuldu ve 5 farklı 
sektörel kategoride, bu gi-
rişimlere ödüller verildi. Bu 
sektörel kategoriler şunlar 
oldu:
n	 Enerji ve çevre 
 teknolojileri
n	 Sağlık
n	 Lojistik, uzay 
 ve savunma 
 teknolojileri
n	 Eğitim
n	 Tarım ve gıda
50’nin üzerinde konuşma-
cının yer aldığı zirve, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır ve 
Sağlık Bakan Yardımcısı  
Dr. Şuayip Birinci’nin yanı 

sıra sektörün yakından tanı-
dığı; TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal, ASELSAN  

Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. Ha-
luk Görgün ve ROKETSAN 
Genel Müdür Yardımcısı 
Sartuk Karasoy’u da konuş-
macı olarak ağırladı.

Gençler 
Havacılığa Doydu
TEKNOFEST İstanbul, hava-
cılık konusunda da katılım-
cılarına keyifli anlar yaşattı. 
HÜRKUŞ, SOLOTÜRK ve 
T129 ATAK helikopterleri 
ile Türk Yıldızları’nın ger-
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Dikey rüzgâr tünelinde serbest düşüş hissini deneyimleme fırsatı 
yakalayanlar, heyecanlı dakikalar geçirdi.

SOLOTÜRK’ün yüksek hücum açısı ile gerçekleştirdiği manevralar, izleyenlerin nefeslerini kesti.
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çekleştirdikleri uçuş gös-
terilerinin yanı sıra pek 
çok farklı hava aracı da et-
kinlik alanında sergilendi.  
Bunlar arasında; Baykar’ın 
BAYRAKTAR TB2 İHA’sı ile 
TUSAŞ’ın T625 Helikopteri, 
HÜRJET ve ANKA İHA’sı da 
yer aldı. Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin envanterindeki pek 
çok hava aracı da etkinlikte zi-
yaretçilerle buluştu. Bunlar; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Hava Kuvvetleri Komutan-
lığına ait; BLACK HAWK, CH-
47 ve T129 ATAK helikopter-
leri ile A400M, C-130, C-160, 
F-4, F-16, KT-1 ve T-38 uçak-

ları oldu. THY’ye ait bir adet 
Airbus A321 yolcu uçağı ve 
Birleşik Krallık Hava Kuv-
vetlerine ait bir adet Voyager 
çok rollü tanker ve nakli-
ye uçağı da etkinlikte statik 
olarak sergilendi. Etkinliğe 
katılamayan İstanbullular 
da THY’ye ait yolcu uçağı ile 
birlikte gösteri uçuşu yapan 
Türk Yıldızlarını görme fırsatı 
yakaladılar.
Belirli sayıda ziyaretçi, et-
kinlik alanına kurulan; dikey 
rüzgâr tünelinde, serbest 
düşüş hissini deneyimleme 
ve planetaryumda, yıldızlara 
daha yakından bakma şansı 
elde ettiler.

SOLOTÜRK, bir adet ticari 
jet ve çeşitli kara araçları-
nın, birbirlerine karşı ger-
çekleştirdikleri yarış ise 
TEKNOFEST İstanbul’un en 
çok ilgi çeken aktivitelerin-
den birisi oldu.

Milli Teknoloji 
Hamlesinde 
Bir Dönüm Noktası
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 22 Eylül’de, 
TEKNOFEST İstanbul’a ka-
tılarak bir konuşma ger-
çekleştirdi ve etkinlikle 
ilgili şunları söyledi: “Ül-
kemizin milli teknoloji 
hamlesinin başarıya ulaş-

ması, teknoloji üreten bir 
toplum haline dönüşme-
miz ile mümkündür. Fes-
tivalimize, ülkemizin dört 
bir yanından gelen bin-
lerce gencimizi ve diğer 
katılımcılarımızı, işte bu  
hedefe ulaşmamızı sağ-
layacak potansiyelimizin 
örnekleri olarak görüyo-
rum. Milli teknoloji ham-
lesi doğrultusundaki tüm 
çalışmaları, Cumhurbaş-
kanlığı ve ilgili tüm ku-
rumlarımız olarak, sivil 
toplum kuruluşlarımızla 
birlikte desteklemek-
te kararlıyız. Sadece bu 
etkinliğin düzenlendiği 
şu havalimanı bile, ül-
kemizin teknoloji konu-
sundaki vizyonunun en 
somut ifadesidir. Hezar-
fen’in, Ali Kuşçu’nun,  
Uluğ Bey’in başlattıkla-
rı hamleyi, işte bugün, 
burada, yeni havalima-
nımızda, çok farklı bir  
yere taşıyoruz. Yıllardır, 
başka yerlerdeki gösteri-
lerini hayranlıkla izlediği-
miz pek çok etkinlik, artık 
ülkemizde düzenleniyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
teknoloji yarışmalarında de-
receye girenlere de ödülle-
rini verdi. u

Havacılığa merakı olan gençler, 
hayallerindeki; F-16 gibi uçakları 
yakından görme fırsatı yakaladılar.

Festivalde, F-4 uçağı da sergilendi.
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Günümüzün hızla değişen dünyasında, tehdidin tanımı 
ve niteliği de aynı hızda değişmektedir. Gelişen tehdit 
tanımına bağlı olarak, savaş sistemlerinde kullanılan 

teknolojiler, sensörler ve silahların da bu gelişime ayak 
uydurması gerekmektedir. Askeri sistemlerin de bu de-
ğişime ayak uydurmaları, kaçınılmazdır. Askeri platform-
larda kullanılan sistemlerin güncel kalabilmesi, yeni alt 
sistemlerin ve işlevlerin hızla sistemlere eklenebilmeleri 
ile mümkündür.
Değişmekte ve çeşitlenmekte olan gereksinimler, as-
keri alımları da ciddi şekilde etkilemektedir. Dünya do-
nanmalarının, firma bağımlısı kapalı sistemler yerine,  
RAHAT (Rafta Hazır Ticari / Commercial-Off-The-Shelf / 
COTS) ürünlere ve standartlara dayalı sistemleri ve açık 
mimarilere sahip çözümleri daha çok tercih ettiği görül-
mektedir.

Bu kapsamda, hâlihazırda geliştirilmekte olan ve gelecek-
te geliştirilecek teknolojiler ve uluslararası standartlar, 
geleceğin komuta kontrol sistemlerinin temelleri ve belir-
leyicileri olacaktır. Başta ABD ve birçok Avrupa ülkesi ol-
mak üzere, gelişmiş donanmalara sahip kullanıcılar, özel-
likle yüksek bakım-idame maliyetlerini azaltmaya yönelik 
olarak, bu dağıtık ve açık mimari anlayışını geliştirmekte 
ve envanterdeki sistemleri, 
bu yaklaşıma uyumlu hale 
getirmeye çalışmaktadır.
Bu ihtiyacı ve dünyanın önde 
gelen firmalarının bu tek-
nolojik geçiş eğilimlerini 
zamanında gören MilSOFT, 
2004 yılı başından itibaren, 
gelecekte kullanılacak olan 

MilSOFT, Mil-CMS ile 
Deniz Platformlarının Savaş Yönetim 
Sistemlerini Geleceğe Taşıyor

MilSOFT, deniz platformları için 
geliştirdiği savaş yönetim sistemi 

Mil-CMS ile hem üstün performanslı 
hem de ömür devri boyunca, 

maliyet-etkin bir şekilde güncel 
tutulabilecek bir çözüm ortaya 

koyuyor. Modern yazılım teknolojileri 
kullanılarak geliştirilen Mil-CMS, 

aynı zamanda kendini saha ispat etmiş 
bir sistem olarak öne çıkıyor.
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Mil-CMS’nin arayüzleri, durumsal farkındalığı arttıracak şekilde tasarlandı.
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standartlar ve mimariler daha taslak halinde iken çalışma-
ya başlamış ve Mil-CMS ürününü, dünya devi firmalarla eş 

zamanlı; hatta daha önce geliştirme başa-
rısını göstermiştir. Mevcut durum itibari 
ile MilSOFT, Mil-CMS ürünü ile Raytheon, 
Thales, Atlas, LM gibi dünya çapındaki 
firmalar ile rekabet edebilir bir seviyeye 

ulaşmıştır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma 
Gemisi projesinde, MilSOFT teknik çözümü, 

bahsi geçen firmalarla ve ürünler-
le rekabet etmiş ve “Milli Çözüm” 
olarak seçilmiştir. Bunun yanın-

da, Mil-CMS, 2007 yılında,  
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD ta-

rafından düzenlenen 7. Tek-
noloji Ödülleri kapsamında, 
“Teknoloji Başarı Ödülü”-
ne layık görülmüştür.
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Modern Komuta Kontrol 
Sistemleri
Komuta kontrol sistemleri, platform üzerindeki 
değişik sensörlerden gelen bilgileri, taktik veri 
linklerinden gelen bilgileri de dahil ederek entegre 
eder; bu bilgilerin, harekat dahilinde hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlarlar. Bu bilgilerden yola 
çıkılarak oluşturulan taktik resim dâhilinde, tehdit 
değerlendirmesi yapılır. Tehdit değerlendirmesi 
sonuçlarına bağlı olarak, platformun ve diğer 
yüksek değerli birimlerin korunmasına yönelik, ateş 
kabiliyetinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlarlar. 
Günümüzde, yüksek hızlı hareket kabiliyetine 
sahip uçak, güdümlü füze gibi unsurlardan oluşan 
tehditler için bu değerlendirmelerin çok kısa bir 
sürede yapılarak gerekli önleyici tedbirlerin alınması, 
harekâtın amaçlarına ulaşması ve platformun 
müdafaası açısından çok büyük önem arz eder.
Birçok sensör ve ateş unsurunun, koordineli bir 
biçimde, zaman-etkin olarak kullanılabilmesi ve 
platformun harekât amaçlarına ulaşabilmesi, ancak 
güncel teknolojilere sahip, gerçek zamanlı işleme 
kabiliyeti olan ve birçok bilgisayar ile uyumlu bir biçimde 
çalışan, modern komuta kontrol sistemleri ile mümkün 
olmaktadır. Bu bağlamda, operasyonel ihtiyaçlara tam 
yanıt verebilen ve değişen savaş teknolojilerine ayak 
uydurabilen yerli ve milli komuta kontrol sistemlerinin 
ülkemizde geliştirilmesi, çok ciddi bütçeler ve çok büyük 
emekler ile sahip olunabilen platformlarımızın en etkin 
şekilde kullanılabilmesi için çok kritiktir.
Bu kapsamda, deniz platformları için değişen 
ihtiyaçlara yanıt verebilecek sistemlerin 
geliştirilmesinde, uluslararası kabul görmüş 
standartların kullanımı, kaçınılamaz bir seçimdir. Bu 
noktada, asıl kritik olan karar, hangi standartların 
sistemlerin geliştirilmesinde kullanılacağıdır.

Mil-CMS, Türk 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığının 
Arama Kurtarma 
Gemilerinde 
başarıyla görev 
yapıyor.

Mil-CMS, farklı kaynaklardan gelen verileri, kullanıcısına, hızlı karar almayı 
destekleyecek şekilde gösteriyor.
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Mil-CMS, Alanında 
Standartları Belirliyor
MilSOFT Savaş Yönetim Sis-
temi Mil-CMS, geliştirilmeye 
başladığı dönemden itibaren:
n	 Katmanlı ve dağıtık 
 bir mimariyi,
n	 Teknik ve mali açılardan 
 bakım-idame kolaylığını ve
n	 Uluslararası standartlara
 uyumluluğu,
hedefleyen en son teknoloji-
ler ile Savaş Yönetim Sistemi 
mimarisinin temelini atmıştır. 
MilSOFT, bu konuda başı çeken ve teknolojileri belirleyen 
uluslararası organizasyonların (Object Management Group 
/ OMG ve C4I Task Force gibi) yaklaşımlarını ve ortaya koy-
dukları standartları, Mil-CMS henüz taslak aşamasınday-
ken temel almış ve bunları uygulamaya koyup hayata ge-
çiren dünya çapındaki kuruluşlar arasında yerini almıştır. 
Bu kapsamda:
n	 Komuta Kontrol sistem mimarisi ve bileşenlerinin
 seçiminde ABD Deniz Kuvvetleri tarafından oluşturulan
 Open Architecture Computing Environment 
 (OACE / Açık Mimarili Bilgisayar Ortamı) kullanılmış,
n	 Verinin dağıtık olarak tutulması ve gerçek zamanlı
 veri dağıtımı için, OMG tarafından tanımlanan 
 “Data Distribution Services” (DDS / Veri Dağıtım
 Hizmetleri) arakatman yazılımı gerçekleştirilmiş,
n	 Tam Link-16 desteği için, Link-16/Link-22 veri yapıları
 kullanılmış ve ilgili uygulama yazılımları geliştirilmiş,
n	 Komuta Kontrol ile ilişkili tüm alt sistemlerin 
 komuta kontrol sistemine entegrasyonu 
 (Mesaj İşletim Sistemi / MHS, Navigasyon, 
 Otomatik Tanıma Sistemi / AIS gibi alt sistemler de
 dâhil olmak üzere) sağlanmış,
n	 Geliştirilen her yazılım birimi için, 
 uluslararası standartlara uyumluluk esas alınmıştır.
OACE, ABD Deniz Kuvvetleri birimlerince, sualtı, suüstü 
ve deniz hava platformları komuta kontrol sistemleri için, 
21’inci yüzyıl muharebe sistemleri tasarımına temel teşkil 
etmek üzere geliştirilmiş; katmanlı ve her katmanda deği-
şik standartları öneren, teknik bir sistem mimarisidir. Bu 

teknik mimari ile komuta kontrol sistemlerinin etkinliğinin 
arttırılması, tekrar kullanılabilirliği ve farklı platformlara 
uygulanabilirliği hedeflenmektedir. Ayrıca, standartlara 
dayalı yapıların ortaya çıkması ile işletme ve iyileştirme 
maliyetlerinin düşürülmesi de hedefler arasındadır.
Bu mimarinin, dünyadaki yeni nesil Savaş Yönetim Sistem-
lerinde kullanılması, zorunluluk teşkil etmektedir. Bunun 
yanında, sağladığı yararlar ve avantajlar nedeni ile mevcut 
sistemlerin de bu mimariye geçirilmeleri üzerine çalışıl-
malar sürmektedir.
DDS ise nesneye dayalı yazılım geliştirme teknolojileri-
nin gelişmesini ve standardize edilmesini hedefleyen, kâr 
amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon olan OMG 
tarafından, gerçek zamanlı sistemler için hazırlanmış ve 
Haziran 2004’te resmen yayınlanmış bir arakatman yazılı-
mı standardıdır. DDS standardı:
n	 Veri merkezli veri alışverişi, “Yayımla-Abone ol”
 (Publish-Subscribe) mimarisi ile veri 
 üreticisi-kullanıcısı arasında bağımsızlık sağlarken,
n	 Gerçek zamanlı ve hataya dayanıklı sistem
 altyapısı ile birlikte, genişleyebilir sistem yapısını da
 desteklemektedir.
MilSOFT tarafından, Mil-CMS sisteminde; mimarinin en 
önemli unsurlarından biri olan arakatman ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, özellikle veri dağıtımı seviyesinde DDS 
standardı referans alınarak, MilSOFT DDS arakatmanı ge-
liştirilmiştir.

MilSOFT Hakkında
MilSOFT, milli ve yerli özgün çözümler üretmeyi ve 
uluslararası rekabet edebilirliği hedef almış, CMMI-5 
seviyesinde bir yazılım firmasıdır. Firma, uzmanlık 
alanları arasında yer alan komuta kontrol sistemleri 
konusunda 20 yıldır Ar-Ge projeleri yürüterek; 
teknoloji, altyapı ve prototip sistemler geliştirmekte 
ve bu alanda elde ettiği deneyimi, sözleşmeye bağlı 
projelerinde pekiştirmektedir.
MilSOFT, müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımları 
ile müşterisine özel ve maliyet etkin ürünleri; 
yetkin sistem ve yazılım mühendislerinin kullandığı 
modern sistem ve yazılım geliştirme yaklaşımlarıyla 
tasarlamakta ve üretmektedir. MilSOFT, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanımına sunduğu çözümlerin yanı sıra 
ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Pakistan’ın 
uluslararası şirketlerine, kritik yazılım çözümleri 
sağlamıştır.

Mil-CMS’nin yazılım mimarisi, ilerleyen dönemde yeni kabiliyetler 
eklenmesini kolaylaştırıyor.

Mil-CMS, kullanıcılarına, etkin bir çözümü, modern kullanıcı arayüzleri üzerinden sağlıyor.
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Proje kapsamında geliştirilen mimarinin en önemli özellik-
lerinden biri de bu mimariye sahip sisteme; karakol botu, 
küçük bot gibi en basit konfigürasyondan, uçak gemisi ve 
denizaltı gibi en karmaşık konfigürasyonlara kadar muh-
telif platform ihtiyaçlarına göre kolay ölçeklenebilirlik ve 
adapte edilebilirlik özelliğini kazandırmasıdır. Bu özellik-
leri nedeni ile Mil-CMS, Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama 
Kurtarma Gemisi (SGAK) ihalesi kapsamında, Savaş Yöne-
tim Sistemi Yazılımı olarak seçilmiştir.
SGAK projesinde, rekabet edilen sistemlerin sunduğu fonk-
siyonlara ilave olarak MilSOFT, Otomatik Tanımlama Siste-
mi (AIS) ve Mesaj Yönetim Sistemi (MHS) gibi fonksiyonları 
da Savaş Yönetim Sistemi yazılımına entegre etmiştir.
Firma bağımlı arayüzler kullanılarak geliştirilen mev-
cut sistemler, kullanıcıların seçim alternatiflerini kısıtla-
makta; sistemin bütününün tek kaynak olarak alınmasını 
mecburi hale getirmektedir. Hâlbuki Mil-CMS kapsamında 
seçilen açık mimari sayesinde, sistemde kullanılan birim-
lerin standartlara dayalı olmasının yanında, firma bağımlı 
arayüzlerden kaçınılmıştır. Bu sayede, tedarikçi ya da kul-
lanıcı makamların modernizasyon yönündeki değişiklik 
taleplerini gerçekleştirebilmeleri için, diğer alternatif sis-
temlere göre daha avantajlı bir durum yaratılmıştır.
Bu avantaj, bakım-tutum maliyetlerine doğrudan yansı-
makta ve yarı-ömür modernizasyonu gibi fazlarda, kullanı-
cı lehine çözümler sunmaktadır.
Yukarıda açıklanan Mil-CMS çözümünün sağladığı avantaj-
lar, aşağıda özetlenmiştir:

n	 Modern ve güvenilir sistem, kolay entegrasyon ve bakım
n	 Açık Mimari (OACE)
n	 OMG DDS arakatmanı ve Link 16/22 tabanlı veriyapıları
n	 “OMG C4I Task Force” standartlarına uyum
n	 Gerçek zamanlı performans ve genişlemeye 
 imkân veren altyapı
n	 Ölçeklenebilir savaş yönetim sistemi kabiliyeti
n	 Sensör veri füzyonu
n	 Otomatik Tehdit Değerlendirme (TEWASA)
n	 Entegre Silah Angajman Kabiliyeti ve Ağ Destekli Silah
 Kontrol (Network Enabled Weapon)
n	 Link-11/16/22 ve özel link entegrasyon imkanı
n	 Üçüncü parti silah ve sensör entegrasyonu
n	 Entegre İxA kontrol, görev planlama ve işleme
n	 Aynı altyapıyı kullanan data link, insansız araçların 
 kontrol ve savaş yönetim sistemi fonksiyonları
n	 Siber tehditlere karşı yazılım ile koruma
 yöntemleri
n	 Ağ destekli yetenek için altyapı
n	 Diğer platformlar için uyumlu ve tekrar kullanılabilir 
 ortak özellikler
n	 Dış sistemler (harekat merkezleri, diğer deniz, 
 hava, kara unsurları) ile entegrasyon
Mil-CMS’nin tüm mülkiyet hakları MilSOFT’a ait olup, baş-
ka bir firma ya da kuruma bağımlılığı bulunmamaktadır. 
MilSOFT, Mil-CMS kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
yabancı ülkelere (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, 
Pakistan) kritik çözümler sağlamıştır. u

Mil-CMS, Türk 
Sahil Güvenlik 

Komutanlığının 
Arama Kurtarma 

Gemilerinin 
gelecekte, yeni 

kabiliyetler 
kazanmasını ve 

modernize edilmesini 
kolaylaştıracak.
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Fuarın açılışı esnasında yurt dışında bulunan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açılış törenine, 
canlı yayın bağlantısı ile katıldı. Etkinlikte, Türksat ta-

rafından üretilen SOTM anten teknolojisi kullanılarak, Sahil 
Güvenlik Komutanlığının Akdeniz açıklarında bulunan TSCG 
UMUT (703) arama kurtarma gemisi ve Afrin’de bulunan ba-
sın mensuplarıyla görüntülü canlı yayın bağlantısı gerçek-
leştirildi. 30 Ekim’de, Türksat 3A ve Türksat 4B uyduları üze-
rinden, ilk kez Ultra HD 8K test yayınına başladığını duyuran 
Türksat, Global Satellite Show boyunca gösterim gerçekleş-
tirerek bu konudaki kabiliyetlerini de sergiledi. Türksat’ın, 
HD yayın teknolojisinin 16 katı çözünürlüğe sahip olan bu 
teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiği test yayını, dünyada 
da büyük yankı uyandırdı ve konuyla ilgili olarak Satnews, 
spacenews, tvsatellite, flysat ve telesatellite gibi internet si-
telerinde haberler yayınlandı.
Global Satellite Show’a katılımını sosyal medyadan ve inter-
net sitesinden duyuran BİTES ise etkinlikte sergilediği ye-
teneklerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Uydu teknolojileri 
alanında geniş bir ürün portföyüne sahip olan firma, etkinlik-
te; GNSS teknoloji çalışmaları, görev kritik yazılım geliştir-
me kabiliyetleri, görev planlama, analiz ve veri kayıt teknoloji 
çözümleri, uydu görev simülasyon çözümleri ve uydu görün-
tüsü işleme çalışmalarını tanıttı.

Türksat 5A ve 5B’nin Son Durumu
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin Yetkili Temsilci-
ler Konferansı için Dubai’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, etkinlik açılışında, canlı yayın 
bağlantısı ile yaptığı konuşmasında, şunları söyledi: “Uydu 
ve yayıncılık alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. 
Bu vizyonla ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı, yer-
li olarak imal ediyoruz. 6A uydumuz, Ankara Kahramanka-
zan’daki tesislerimizde, tamamen yerli olarak kendi mühen-
dislerimizle geliştiriliyor. Türksat 5A ve 5B uydularımız ise 
ülkemize, dünya üzerinde daha geniş bir alanda uydu yayını 
yapma imkânı sağlayacak. Airbus Defence and Space firma-
sıyla geçen sene yaptığımız sözleşme çerçevesinde, Türksat 
5A ve 5B uydularımızın üretimi de süratle devam ediyor. Şu 
anda uydular, en son kritik gözden geçirme aşamasında. 
Türksat 5A’yı 2020 yılında; Türksat 5B’yi de 2021 yılında uza-
ya fırlatmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin Uydu Serüveni
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise  
Global Satellite Show sayesinde, uydu ekosisteminin gelişi-
mine yön veren CEO’lar ve şirketlerle bir araya gelerek, pek 
çok birikim ve tecrübeyi paylaşma fırsatı bulduğunu belir-
terek, şu şekilde konuştu: “Uydu serüvenimiz, Türksat’ın 
Gölbaşı Yerleşkesi’nde, 1978 yılında kurulan ilk yer istasyo-
nu AKA-1 ile INTELSAT üzerinden Atlantik Bölgesi uyduları 
kullanılarak 3 ülke ile haberleşme sağlanmasıyla başladı. 

Uydu Ekosistemi, 
4’üncü Global 
Satellite Show’da 
Buluştu
Küresel uydu ekosisteminin 
Türkiye’deki buluşma noktası 
Global Satellite Show, 4’üncü kez 
kapılarını açtı. Türksat’ın stratejik 
partnerliğinde, 1-3 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilen fuar, bu yıl ilk kez, 
yayıncılık sektörünün geleceğini ele 
alan, “Broadcast Eurasia” etkinliğine 
de ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, 
uydu alanında çalışmalar yürüten; 
ASELSAN, BİTES, STM ve TÜBİTAK 
UZAY gibi savunma ve havacılık 
sanayisinden kurum ve kuruluşlar da 
katılım gösterdi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Dubai’de bulunan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, etkinliğin 
açılış törenine, canlı yayın ile 
görüntülü olarak bağlandı.

Etkinliğin hemen öncesinde, ilk kez Ultra HD 8K test yayınına başlayan 
Türksat, standında bu konudaki kabiliyetlerini de tanıttı.A
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11 Ağustos 1994’te, nihayet Türkiye de uzaydaki maddi var-
lığına kavuştu. Ülkemizin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız 
Guyanası’ndan fırlatılarak uzaydaki yolculuğumuz başladı. 
1996 yılında ise Türksat 1C uydusunun fırlatılmasıyla uydu 
filomuz güçlendi. 2001 yılında fırlatılan Türksat 2A uydusu 
ile Türkiye, uydu işletme kabiliyeti olan ülkeler arasında yer 
aldı. Bugün ne mutlu ki Türksat 3 haberleşme ve 3 gözlem 
uydusundan oluşan uydu filosuyla dünya liginde yer alıyor. 
Milli uydu ekosistemimizin geliştirilmesi, uzay ve uydu tek-
nolojilerinin altyapısının kurulması için çalışıyoruz. Uzay Sis-
temleri ve Test Merkezi’nde, Türksat 6A uydumuzun yapım 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız, 2020 yılının sonunda, 
Türksat 6A’nın üretimini tamamlamak.”

Bölgesel Güç Olmaktan, 
Küresel Güç Olmaya Doğru
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil  
Kuralay ise Türkiye’nin, geliştirdiği nitelikli ürün ve hiz-
metleri dünyaya satma hedefi doğrultusunda önemli ça-
balarda bulunduğunu söyleyerek, şunları ekledi: “Türkiye; 
uydu, uzay, savunma ve havacılık sektörlerinde, bölgesel 
güç olmaktan küresel güç olma konumuna geçti. Bu alan-
larda geliştirilen proje sayılarımızda da ciddi bir artış bu-
lunuyor. Türkiye artık kendi tankını, insansız hava aracını 
üretiyor. Bu durum, özellikle ihracat açısından da büyük 
önem taşıyor.”

Sektör, Etkinlikten Ödüllerle Döndü
Global Satellite Show kapsamında her yıl düzenlenen  
ve artık geleneksel hale gelen Satellite Industry Lea-
der (SIL / Uydu Endüstrisi Lideri) ödülleri, bu yıl, Stars  
of the Eurasia (SoE / Avrasya’nın Yıldızları) adı altında,  
etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen törenle verildi.  
Etkinlikte ödül aldıklarını duyuran savunma ve  
havacılık sanayisi firmaları ise ASELSAN ve STM oldu. 
ASELSAN, “Excellence in Business” ödülüne layık gö-
rülürken, STM ise “Industry Influencer” ödülünü almaya  
hak kazandı.
Etkinlik kapsamında, çeşitli konferanslar da düzenlendi. 
Bunlardan birisi de Türk Savunma Sanayisinde Uydu Çalış-
malarının Rolü isimli konferans oldu. u

Soldan sağa: Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, 
BİTES CEO’su Uğur Coşkun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Enver İskurt ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay

STM Genel Müdürü Murat İkinci, Industry Influencer ödülünü, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’tan aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Excellence in Business 
ödülünü, ASELSAN Uzay Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun’a verdi.
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Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı 
Enver İskurt

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkan Yardımcısı 
İsrafil Kuralay
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Sivil ve askeri gemiler için entegrasyon çözümleri su-
nan Berkin Mühendislik, yardımcı sınıf askeri gemilere 
yönelik geliştirdiği, maliyet-etkin NDDS-300 Veri Dağı-

tım Sistemi’nden edindiği tecrübeler ile yeni ürünler ortaya 
koyuyor. NDDS-300 Veri Dağıtım Sistemi’nin yan ürünleri 
olarak: 
n Ölçeklenebilir ve Uyarlanabilir 
 Veri Dağıtım Sistemleri,
n Çok Fonksiyonlu Programlanabilir 
 Göstergeler (Display’ler),
n Alt Sistem Simülatörleri,
n Adaptasyon Birimleri ve
n Arayüz Birimleri
geliştiren ve üreten firma, şimdi de büyük ölçekli bir veri da-
ğıtım sistemi olan, NDDS-1000’i geliştirmeye başladı.
Berkin Mühendislik Genel Müdürü Yücel Atalay, NDDS-1000 
ile ilgili şunları söyledi: “Çözümlerimizi, hem gelişen kulla-
nıcı ihtiyaçları hem de teknoloji doğrultusunda şekillendiri-
yoruz. VDS ürün ailemizle geçtiğimiz yıllarda önemli başa-
rılar yakaladık ve bu başarıyı, geleceğe taşımak istiyoruz.” 
Firmanın Mühendislik Müdürü Metin Sunan ise teknolojik 
gelişmelere vurgu yaptı: “Geliştirdiğimiz sistemlerde, her 
zaman güncel teknolojileri kullanıyoruz. Askeri elektronik-

te, 2010 ve sonrasında, VPX teknolojisine yönelim oldu. Biz 
de bu teknolojiyi temel alıyoruz. Bir önceki nesil olan VME, 
artık, günümüz uygulamaları için yetersiz alıyor. Biz de yeni 
ürünlerimizle kullanıcılarımıza, VME tabanlı sistemleri en-
vanter dışına çıkartabilecekleri çözümler sunuyoruz.”
NDDS-1000’in getirdiği başlıca yenilik ise yeni bir mimari. Bu 
mimari, platform içi kablolamayı %90 oranında azaltıyor. Bu 
yenilik aynı zamanda, arıza olasılığını azaltıp arızaya yapıla-
cak müdahaleyi de daha basit bir hale getiriyor. Ayrıca mi-
mari; üreticiye ihtiyaç duymadan, teknik personel tarafından 
kaynak ve kullanıcıların sisteme eklenip çıkarılabilmesine 
imkân sunuyor.
VDS ürün ailesini genişleten Berkin Mühendislik, kullanıcı 
ihtiyaçlarına hızlıca cevap verip, özelleşmiş sistemlerin ta-
sarımını ve üretimini, kısa bir zamanda gerçekleştirebiliyor. 
Sunan, bu konuda, şunları dile getirdi: “Tüm arabirim dona-
nım ve yazılımlarını geliştirirken, tamamen özgün çözümle-
ri kullanıyoruz. Böylece, tasarım, entegrasyon ve uygulama 
aşamalarını, hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Yeni tasarımlar 
için, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”
Firma, bu sistemleri, potansiyel yurt dışı kullanıcıların da il-
gisine sunuyor ve bazı kullanıcılarla görüşmeleri, halen de-
vam ediyor.

Berkin Mühendislik, Veri Dağıtım 
Sistemi Ürün Ailesini Genişletiyor
Kurulduğu 2014 yılından beri, 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu çözümleri 
sunmak hedefiyle faaliyetlerini 
sürdüren Berkin Mühendislik, 
portföyüne yeni ürünler katmaya 
devam ediyor. Öncelikli odak noktası 
deniz elektronik sistemleri olan 
firma, Veri Dağıtım Sistemi (VDS) ürün 
ailesini, NDDS-1000 ile genişletiyor.

Berkin Mühendislik’in VDS çözümleri, kullanımı kolay kullanıcı arayüzleri ile öne çıkıyor.

Programlanabilir 
Çok Fonksiyonlu Göstergeler,

kullanıcıya büyü
 kolaylık sağlıyor.

Berkin Mühendislik Ekibi, deniz savaş sistemleri entegrasyonuna devam ediyor.
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Berkin Mühendislik; VDS tabanlı entegrasyon çözümlerinin 
yanı sıra deniz muhabere alt sistemleri ile Entegre Platform 
Kontrol ve İzleme Sistemleri konularında da çözümler su-
nuyor.
Veri dağıtım, adaptasyon ve arayüz elektronik sistemlerin-
de, ürün ve projeleri ile belirli bir olgunluğa ulaşan Berkin 
Mühendislik, kara platformları için stabilizasyon ve ataletsel 
navigasyon sistemlerine yönelik çözümler geliştirme konu-
sunda da çalışmalara başladı.
Atalay, gelecek ile ilgili şunları söyledi: “Berkin Mühendis-
lik, kurulduğu günden itibaren, yenilikçi çözümleri ile fark 
yarattı. Ürünlerimizin yetkinliği ve ömür devri desteği ile 
sektörün güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı hedef-

liyoruz. Projeler üstlendikçe ve bunların sonuçları görül-
dükçe, bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sektörün 
önündeki projelerde de rol almaya devam edeceğimize ve 
önemli bir katma değer yaratacağımıza inanıyorum.” u

 VDS Ürün Ailesi
Berkin Mühendislik’in VDS ürün ailesinde; küçük 
gemiler için 32 giriş-çıkış (input-output) kapılı  
NDDS-300’ün yanı sıra orta büyüklükteki gemiler için 
64-96 giriş-çıkış kapılı NDDS-600 ve korvet, fırkateyn 
ve daha karmaşık ge miler için de Gerçek Zamanlı VDS 
modelleri NDDS-1000 bulunuyor. Firmanın, Lojistik 
Destek Gemileri projesi için seçilen VDS çözümleri, 
500 mikrosaniyeden daha az gecikme ile gerçek 
zamanlılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, çözümlerinde 
ticari ürün kullanılmadığı için, en az 20 yıl, “olduğu 
gibi (as is)” desteklenebilirliği sağlayabiliyor. Askeri 
ürünlerde, özellikle daha düşük ilk alım maliyetleri 
nedeniyle sivil ihtiyaçlar için üretilmiş rafta hazır ticari 
(RAHAT / Commercial-off-the-Shelf / COTS) ürünlerin 
kullanılması gündeme gelse de bu tercih, ileride bazı 
sorunlara yol açabiliyor. Özellikle sivil sektörlerde 
kullanılan sistemlerin ömür devirlerinin, askeri 
sistemlere göre daha kısa olması, RAHAT bileşenler 
için ürün desteğinin, askeri sistem envanterdeyken 
kesilmesi ile sonuçlanabiliyor. Berkin Mühendislik’in 
çözümleri ise bu durumun önüne geçiyor.

Berkin Mühendislik, NDDS-300 Veri Dağıtım Sistemi’nden edindiği tecrübeler 
ile yeni ürünler ortaya koyuyor.
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Konya Sanayi Odası, 
üyelerinin savunma 
ve havacılık sanayi-

sindeki varlığını arttırma-
ya yönelik olarak, bir dizi 
önemli faaliyetin altına 
imzasını attı. Bu faaliyet-
lerin bir uzantısı, Savunma 
Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi 
Günleri etkinliği oldu. İlki 
2014 yılında düzenlenen 
etkinliğin ikincisi ise 2017 
yılında 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 şekil-
de özetledi: “Konyamız, ‘sek-
törde ben de varım.’ diyen bir 
şehir. Konya’da, 100’ün üze-
rinde firmamız, savunma ve 
havacılık sanayisine çalışıyor. 
Bu firmalarımızın çoğunlu-
ğu da Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği’ne 
kayıtlı; yani ihracat yapıyor. 
Konya, Türkiye’nin savunma 
ve havacılık sanayisi ihracatı-
nın yüzde 94,5’ini gerçekleşti-
ren 5 şehir arasında yer alıyor. 

Ankara, İstanbul, Eskişehir ve 
İzmir’in ardından geliyoruz. 
Son 10 yılda, ihracatımızı 3,5 
kat artırarak geçtiğimiz yıl, 36 
milyon doların üzerinde ihra-
cat yapmayı 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 sanayisindeki 
hedeflerine ulaşmasında,  
çok kritik bir sıçrama tahtası 
olacak inşallah. Artık Konya 
olarak, yerli ve milli savunma 
sanayimize, çok daha fazla 
destek vereceğiz. Aslında bu 
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 

Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Memiş Kütükcü

SASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Öner Tekin

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

Bir fuar havasında geçen etkinlikte stant açan Konyalı sanayiciler, 
kabiliyetlerini ana yüklenicilere sergileme fırsatı yakaladılar.
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gelecek vadetmektedir. Sa-
vunma sanayimizin sistem 
seviyesinde ulaştığı bu ka-
biliyetlerin derinleştirilme-
sinin ve ihtiyaç duyulan alt 
sistem ve teknolojilerin ülke-
mize 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 şekil-
de özetledi: “1985’ten bu 
yana, özellikle son 15 yılda, 
ihtiyaç makamımız ve kul-

lanıcı makamımız olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik 
teşkilatlarımız ile birlikte, 
ilgili savunma sanayi firma-
larımız ile birçok projeyi ger-
çekleştirdik ve gerçekleştir-
meye devam ediyoruz. Bu 
projeler, tüm paydaşların bir 
arada, bir şeylere inanma-
sı ile oluşturulmuş projeler 
olduğu için, özellikle son 20 
yılda, birçok başarıya imza 
attık.”
Ünal, sektörde sürdürü-
lebilirliğin önemine de 
şu sözleri ile vurgu yaptı:  
“SSB olarak, sektörümüzün 
sürdürülebilirliği önem arz 
etmekte olduğu için, özel-
likle insan kaynakları ve  
ihracat gibi birçok alanda, 
gerekli çalışmaları yapma-
mız gerekiyor. Son geldi-
ğimiz durumda ise yerli ve 
milli imkân ve kabiliyetleri-
mizin, Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin ihtiyaçlarını çevik 
bir şekilde karşılayabilme-
si için, yeni modeller, yeni 
konseptler içerisinde çalış-
maya, yoğun bir şekilde de-
vam 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, 
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 havacılık 
sanayisinde yer alacak yeni 
aktörlerin ortaya çıkarılma-
sı hedefleniyor. 4 yıl sürmesi 
planlanan proje kapsamında, 
STM ThinkTech tarafından, 
bölgedeki KOBİ’lere, 3 faz ha-
linde, 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

SSB Harekât 
Destek Grup Başkanı 
Yüksel Ünal

Konya Valisi Yakup Canbolat

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

©
 ST

M

MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / Özel Haber





MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / ARES Tersanesi

40 - Kasım 2018

Gelişmeyi, ARES Tersa-
nesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafa-

toğlu, 18 Ekim’de duyurdu. 
İnşası tamamlanan son iki 
bot olan, 48 metre boyunda-
ki ARES 150 HERCULES açık 
deniz karakol gemisi ve 34 
metre boyundaki ARES 110 
HERCULES süratli karakol 
botu, kullanıcıya teslim edil-
mek üzere, 19 Ekim gece ya-
rısı yola çıktı.
Sözleşmesi, Katar Sahil Gü-
venlik Komutanlığı ile 14 Ni-
san 2014’te imzalanan proje 
kapsamında, inşa edilen tek-
neler şunlar:

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).
Ayrıca, 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 bulu-
nuyor.

HERCULES’lerin Marifetleri
ARES 150 HERCULES, bugüne kadar Türkiye’de inşa edil-
miş, en büyük kompozit gövdeli gemi olmasıyla öne çıkıyor. 
Firma yetkilileri ayrıca, ARES 150 HERCULES’in, saatte 37 
deniz mili sürati ile OPV sınıfında, dünyadaki en hızlı gemi 

olduğunu ifade ediyorlar. ARES 110 HERCULES ise Avustu-
ralyalı Work Boat World dergisi tarafından, 2016 yılında, En 
İyi Karakol Botu olarak seçilmişti. HERCULES ailesi botların 
tamamının gövdesi, full vakum infüzyon teknolojisi ve epoksi 
reçine kullanımı ile inşa ediliyor.
Deniz kabul testlerinde, sözleşmede belirtilen sürat ister-
lerinin asgari %10 üzerinde sürat değerleri ile test edilen 
ARES 110’lar, 5 deniz durumuna kadar görev yapabiliyor. 
Benzer şekilde, sözleşme isterlerinin asgari %20 üzerin-
de sürat değerleri ile test edilen ARES 150’ler ise 6 deniz 
durumuna kadar görev yapabilecek kabiliyete sahip. Ge-
minin, sahip olduğu gövde formu sayesinde, okyanuslarda 
da rahatlıkla görev yapabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, 1.600 
deniz mili seyir siası bulunan ARES 150’ler, ters ozmoz sis-
temine de sahip olduğu için, içilebilir su ikmaline ihtiyaç 
duymuyorlar.

ARES Tersanesi,
17 Botluk Katar
Projesinde, 
Tüm Teknelerin 
İnşasını Tamamladı
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. 
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu

Proje kapsamındaki son iki platform olan ARES 150 HERCULES açık deniz karakol 
gemisi ve ARES 110 HERCULES süratli karakol botu, 19 Ekim gece yarısı yola çıktı.
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Tablo 1. Proje Kapsamında Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına Teslim Edilen Platformlar
 ARES 75 HERCULES ARES 110 HERCULES ARES 150 HERCULES
GENEL BILGILER
Tipi Süratli Karakol Botu Süratli Karakol Botu Açık Deniz Karakol Gemisi
Teslim Edilen Toplam Miktar 5 10 2
Taşınan ARES 24 HARPOON 
Ani Müdahale Botu Sayısı 

- 1 2

BOYUTLAR
Boy (metre) 24,1 34,47 48,09
En (metre) 5,8 7,56 8,95
Draft (metre) 1,2 1,45 1,78
Deplasman (ton) 59 130 275

PERFORMANS VE ALT SISTEMLER
Azami Sürat (knot) 40 32 37
İktisadi Sürat (knot) 25 15 15
Seyir Siası (deniz mili) 360 800 1.600
Ana Makine 2 x MTU 12V 2000 M84 Dizel 3 x MTU 12V 2000 M84 Dizel 3 x MTU 16V 4000 M63L Dizel
Tahrik Sistemi 2 x Rolls Royce 50A3 Su Jeti 3 x Rolls Royce 50A3 Su Jeti 3 x Rolls Royce S71-4 Su Jeti
Yardımcı Makineler 2 x Caterpillar C4.4 serisi 2 x Caterpillar C4.4 serisi 2 x Caterpillar C7.1 serisi

PERSONEL SAYILARI
Subay ve Astsubay 4 7 10
Erbaş ve Er 4 16 18

SILAH SISTEMLERI
12,7 mm ASELSAN STAMP 1 2 2
30 mm ASELSAN MUHAFIZ - 1 1

ARES Tersanesi, 
6 deniz durumuna kadar 
görev yapabilen ve 
1.600 deniz mili seyir 
siasına sahip olan 
ARES 150 HERCULES’i, 
açık deniz karakol 
gemisi (OPV) olarak 
sınıflandırıyor.
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HERCULES’ler, Yüksek Manevra 
Kabiliyetleri ile Dikkat Çekiyor
HERCULES ailesinin tamamında, ana tahrik sistemi olarak 
su jetleri kullanılıyor. Su jetleri, aynı zamanda, botların yön-
lendirilmesini ve manevra yapmasını da sağlıyor. Dolayısıyla 
botlarda, konvansiyonel bir pervane ya da dümen bulunmu-
yor. Bu da deniz canlılığının olduğu ya da sığ sularda, daha 
emniyetli seyir anlamına geliyor.
Ancak su jeti sisteminin botlara kazandırdığı belki de en bü-
yük özellik, yüksek manevra kabiliyeti. Su jetleri sayesinde 
botlar, standart manevraların haricinde, baş istikametini 
değiştirmeden yana doğru hareket etmek gibi manevraları 
da yapabiliyorlar. Ayrıca botların bu manevraları yapabil-
mesi için, serdümenin (denizcilikte dümeni tutan gemici), 
aynı anda birden fazla ve karmaşık kontrole hâkim olması 
gerekmiyor. Serdümenin tek kullanması gereken, basit bir 
joystick. Bu sayede botlara, en hassas manevralar dahi yap-
tırılabiliyor. Hatta istendiğinde, botlar, sadece joystick kulla-
nılarak bile tam yol hareket ettirilebiliyor. Bununla birlikte, 
joystick, gemi kontrol sistemlerinden sadece bir tanesi. Ay-
rıca su jetlerinin, hem çıkış gücünün hem de yönünün ayrı 
ayrı ayarlayabilmesi için de çeşitli kontroller mevcut. Bu sis-
temlerin tamamı, köprüüstüne ilave olarak en üstteki açık 
güvertede bulunan konsollardan da idare edilebiliyor. Bu tip 
su üstü platformlarında, açık güverteler, liman içi manev-
ralar gibi, herhangi bir tehdidin bulunmadığı durumlarda, 
daha geniş bir görüş açısı sağlaması maksadıyla kullanılıyor. 
Bunlara ilave olarak, ARES 75 ve ARES 110’lardaki su jetleri, 
klasik bir dümen simidi vasıtası ile de kontrol edilebiliyor.

ARES Tersanesi’nden, 
İdame Edilebilirlikte Yeni Bir Sayfa
ARES Tersanesi tarafından inşa edilen gemilerin, elbette her 
birinin kendine has ve öne çıkan özellikleri var. Ancak dikkat 
çeken bir ayrıntı var: 3 farklı boyut ve sınıftaki gemide kulla-
nılan bazı alt sistemler, ya tüm gemilerde birbirinin aynısı ya 
da aynı ürün ailesinin ölçeklendirilmiş bir sürümü. Bu konu, 
gemilerin bakım ve idamesi söz konusu olduğunda, büyük 
bir önem kazanıyor. Ayrıca bu durum, gemilerin harekât ka-
biliyetine de etki edebilecek niteliğe sahip.
Bunu basit bir örnekle açıklamak mümkün. ARES 110  
HERCULES’lerden birisinin, kritik bir alt sisteminin arızalan-
ması sebebiyle gayri faal duruma geçmesi halinde, hâlihazır-
da bakım görmekte olan bir ARES 75 HERCULES’ten, çalışır 
durumdaki aynı sistemin sökülerek ARES 110 HERCULES’e 
takılması ve botun faal hale getirilebilmesi mümkün.
Farklı tipteki bu platformlarda kullanılan ortak ya da benzer 
alt sistemlerden bazıları şöyle:

n	 Ana Makineler
n	 Su Jetleri
n	 Silah Sistemleri
n	 Yardımcı Makineler (Jeneratörler)
n	 Köprüüstü Konsolları
n	 Elektronik Sistemler
n	 İklimlendirme Sistemleri
n	 Hidro-Mekanik Sistemler
Botlardaki ortak sistemlerin bu derecede fazla oluşu, per-
sonelin eğitim ihtiyaçlarına da büyük ölçüde etki ediyor.  
HERCULES ailesinin en küçük üyesinde görev yapmak üzere 
eğitim gören bir personelin, ailenin en büyük gemisine, çok 
kısa sürede adapte olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Katar 
Sahil Güvenlik Komutanlığının, envanterine 3 farklı tipte plat-
form aldığını söylemektense aynı platformun ölçeklendiril-
miş sürümlerini aldığını belirtmek çok da yanlış olmaz. u

HERCULES serisi botların gövdeleri, full vakum infüzyon teknolojisi ve epoksi 
reçine kullanımı ile tek seferde, yekpare olarak üretiliyor.

ARES 150 HERCULES’in köprüüstü. HERCULES serisi botların köprüüstü 
konsolları, birbirinin neredeyse aynı. Benzer şekilde, 3 farklı boydaki botların 
birçok alt sistemi de ya birbirinin aynı ya da benzeri. Bu özellik, lojistik ve 
idame edilebilirlik açısından da önemli.

ARES 110 HERCULES, Avusturalyalı Work Boat World Magazine tarafından, 2016 yılında, En İyi Karakol Botu olarak seçilmişti.
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Şelter Seviyeleme için 
İhtiyaç Duyulan Çözüm
Pek çok askeri sistemin bir parçası olan şelterlerin, sahada, 
düz bir konumda yerleştirilmesi, önemli ihtiyaçlar arasında 
yer alıyor. Önceden hazırlanmış, düz bir zeminin olmadığı ya 
da böyle bir hazırlığın yapılamadığı durumlarda ise şelter 
seviyeleme sistemleri, sahada, askerin en büyük yardımcısı 
oluyor. Bunun da ötesinde, aslında şelter seviyeleme siste-
mi, zaman zaman fabrika ortamında bile ihtiyaç duyulan bir 
çözüm olabiliyor.
GES Mühendislik, Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’nin 
ardından, şelterlere özel gereksinimle-
re göre tasarladığı Otomatik Şelter 

Seviyeleme Sistemi’ni de kullanıma hazır hâle getirdi. 
Sistem sayesinde, şelterlerin otomatik olarak seviyelenme-
si, kullanıcı tercihleri doğrultusunda, en fazla 7 dk içerisin-
de tamamlanabiliyor. Diğer yandan, Otomatik Araç Seviye-
leme Sistemi, 5 derecelik eğimli arazide bulunan bir aracın 
seviyelenmesi için kullanılırken, Otomatik Şelter Seviyele-
me Sistemi, 10 derecelik eğime sahip bir zeminde bulunan 
şelterlerin otomatik olarak seviyelenmesine olanak sağlı-
yor. Sistem, ayrıca, şelterlerin, vinç ve benzeri bir ekipmana 

ihtiyaç duyulmadan askeri araçlara yük-
lenmesi ve indirilebilmesine de olanak 
sağlıyor.
GES Mühendislik tarafından, kullanıcı 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ge-
liştirilen Otomatik Şelter Seviyeleme  

GES Mühendislik, 
Sektörün Özel İhtiyaçlarını, 
Yenilikçi Çözümlerle Karşılıyor
GES Mühendislik, kara sistemlerinin özel ihtiyaçlarına; 
Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi, Palet Gergi Sistemi 
(Track Adjuster), Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, 
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi gibi 
çözümleri ile cevap veriyor. 
Bu çözümlerin her biri, farklı 
platform ve sistem projelerinde, 
toplam performansı arttıran, kritik 
bileşenler olarak başarıyla görev yapıyor.

Şelter Kaldırma 
ve Taşıma Sistemi, 
depolama durumuna 
getirildiğinde, 
çok az yer 
kaplıyor. 
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Sistemi, 10 tona kadar ağırlığa sahip şelterlerin, otomatik 
seviyelemesini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca sistem, firma-
nın tümleşik bakış açısı sayesinde, benzer çözümlerden 
farklı olarak, Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi ile aynı 
anda kullanılabiliyor. Böylece, kullanıcının, sahada, ihtiya-
cı olan sistemi kullanmak için, diğerini çıkartması gerek-
miyor.
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemini, kısa süre içerisinde 
seri üretime hazır hâle getirmek için çalışmalarını sürdüren 
GES Mühendislik, sistem ile ilgili olarak, farklı kullanıcılarla 
ve şelter üreticileri ile de görüşmeler yapıyor.

40 Tonluk Bir Platform, 3 Dakikada 
Otomatik Olarak Seviyelenebiliyor
Firma Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’ni, ASELSAN için 
özgün olarak geliştirdi. Sistem, üzerinde, radar benzeri fay-
dalı yükler taşıyan askeri araçların, eğimli arazide, yere pa-
ralel hâle getirilmesi için kullanılıyor. Çeşitli sensörlerden 
gelen bilgileri kullanan ve toplamda 40 tonluk kaldırma ka-
pasitesine sahip ve tüm alt sistemler de dahil olmak üzere 
tamamen elektrikle çalışan sistem, platformu, 3 dakika içe-
risinde, 0,2 derece hassasiyetle yere paralel hâle getirebi-
liyor. Hâlihazırda kullanılan sistemlerde, araç personelinin, 
su terazilerinden faydalanarak bu görevi tamamlaması, ilgili 
personelin el becerisine de bağlı olarak değişiyor ve yaklaşık 
1 saat sürebiliyor.
GES Mühendislik’in geliştirdiği elektromekanik sistemin, 
hidrolik sistemlere göre en büyük avantajlarından biri de 
seviyesini, uzun süre koruyabilmesi. Hidrolik sistemlerde, 
zaman geçtikçe, ayaklardan bir ya da birkaçında, yağ kaçağı 
gibi nedenlerle seviye farklılığı olabiliyor. GES Mühendis-
lik’in elektromekanik çözümü ise seviyenin korunabilmesi 
için, gereksinim duyulandan, çok daha güçlü bir motor fre-
nine sahip.

Sistemin, arazide, çok uzun süreler kalacak olmasını da 
göz önüne alan GES Mühendislik, uzaktan erişim ve kont-
rol yeteneğini de sisteme dâhil etmiş durumda. Kullanı-
cının tercihine göre kullanılabilen bu sistem, cep telefo-
nuna yüklenen bir uygulama sayesinde, araç üzerindeki 
kontrol panelinde yer alan tüm işlevlerin, uzaktan kulla-
nımına imkân veriyor. Benzer şekilde, sistem üzerinde 
oluşabilecek arıza durumunda, sahaya gitmeden müda-
hale edilebiliyor.
Mevcut gereksinimler, 32 tona kadar olan araçları kapsa-
sa da GES Mühendislik, çözümünü, 40 tonluk araçlarda da 
kullanılabilecek şekilde ortaya koydu. Böylece, gelecekte 
ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların, mevcut çözüm ile şimdiden 
kapsanması sağlandı. Sistemin tamamen elektrikle çalışı-
yor olması, bir diğer önemli avantajını oluşturuyor. Firma-
nın hedefinde ise daha düşük tonajlı çözümler var. Bunlar,  
4x4 araçları ve römorkları da kapsayacak. GES Mühendislik, 
40 tonun üzerine çıkılması gerekirse buna da tasarım ve üre-
tim altyapısı ile hazır.
Kalifikasyon sürecini başarıyla tamamlanan sistem; düşük 
sıcaklık (-40°C depolama, -30°C çalışma), yüksek sıcaklık 
(+50°C depolama, +40°C çalışma), nem ve yağmurlama test-
lerinden de geçti. Sistem, Kasım ayı içerisinde ASELSAN’a 
teslim edilecek.
GES Mühendislik, fuar katılımları ile tanıtım çalışmalarını 
yoğunlaştırdığı Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi’nin, füze 
ve roket atış platformları da dâhil olmak üzere, farklı uygu-
lamalarda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu değer-
lendiriyor.

Otomatik Araç Seviyeleme Sistemi, testler sırasında
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Palet Gergi Sistemi için Tek Adres
GES Mühendislik’in, FNSS ile yürüttüğü yerlileştirme 
projesi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığının 
da desteği ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu tamamla-
dığı Palet Gergi Sistemi, paletli araçlarda, palet ger-
ginliğinin ayarlanmasını sağlıyor. Hidrolik bir sisteme 
sahip olan ürün, 800 bar basınç altında çalışabiliyor.  
Teknolojisi 1970’li yıllara dayanan ve yurt dışından teda-
rik edilen mevcut sistemlerin yerini alması için geliştiri-
len Palet Gergi Sistemi, özellikle sızdırmazlık kabiliyeti 
ile öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterin-
deki pek çok araçta da kullanılabilecek Palet Gergi Sis-
temi, özellikle ömür devri maliyetlerini düşürecek bir  
çözüm olarak öne çıkıyor. Seri üretimine de başlanan, 
yurt içinde tasarlanan ve üretilen sisteme, kullanıcı ta-
rafından da ilgi gösteriliyor. Silah Taşıyıcı Araçlar pro-
jesi kapsamında, FNSS tarafından geliştirilen KAPLAN 
10 platformu üzerinde, yaklaşık 500 km test edilen 
sistem, tam not aldı. Sistem, STA Projesi kapsamında 
TSK envanterine girecek. Sistemin, TSK envanterine gir-
mesi ve NATO stok numarasına da sahip olmasıyla bir-
likte, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilebilmesinin 
önü açılacak.
GES Mühendislik yetkilileri, Palet Gergi Sistemi’nin, benzer 
bir sistemin kullanıldığı ALTAY tankında da kullanılabilecek 
sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şelter Taşımanın En Kolay Yolu
GES Mühendislik’ in Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, yer-
le arasında boşluk kalmayacak şekilde konumlandırılmış 
farklı ebatlardaki farklı tip şelterlerin; kısa sürede ve pra-
tik bir şekilde, yerden emniyetli biçimde kaldırılması ve 
bir çekici vasıtasıyla istenilen yere götürülmesi amacıy-
la kullanılıyor. Sistem sayesinde; şelterlerin, arazi veya 
fabrika koşullarındaki yer değişimleri, nispeten ağır ve 
hantal vinç ve forkliftlere bağlı kalınmaksızın gerçekleş-
tirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi gibi bir çözüm olma-
dığı durumlarda, şelterlerin yerden kaldırılması işlemi,  
vinç ve forkliftler; taşınması işlemi ise konteyner taşı-
maya uygun kamyon ve römorklar vasıtasıyla yürütülü-
yor. Şelter, yerden vinçle kaldırılacağı zaman, bu aracın 
emniyetli çalışabileceği geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. 
Şelterin forklift ile kaldırılabilmesi için de yine geniş bir 
alana ihtiyaç duyuluyor ve şelter ile yer arasında, forkliftin 
çatallarının girebileceği bir boşluğun bulunması gereki-
yor. Bu durum, her ne kadar ideal koşullarda geçerli olsa 
da örneğin, muharebe koşullarında, hızlı bir şekilde ku-
rulmuş askeri üslerde, şelterler, doğrudan zemine yer-
leştirilebiliyor.

Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, toplamda 4 
ayrı taşıyıcı bacaktan oluşuyor. Bu bacak-

lar, şelterin 4 köşesine yerleştirilerek mon-
te edildikten sonra, önce şelter yerden kaldırılı-
yor. Daha sonra ise şelter, 4x4 taktik tekerlekli 
araçlar gibi, uygun güce sahip herhangi bir vası-
tayla çekilerek taşınabiliyor.

Dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihti-
yaç duymayan sistem, her bir bacakta 

ayrı ayrı bulunan manuel tahrikli 
hidrolik pompalar vasıtasıyla 

Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, forkliftlerin aksine, 
şelterlerin takoz veya kızaklar üzerine 
bırakılması zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. 
Sistem, zeminle temas hâlinde olan şelterleri de 
kaldırabiliyor.
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çalışıyor. Bununla birlikte, talep olması durumunda, her 
bir bacağa, ayrı birer akü ünitesi ve elektrikli pompa yer-
leştirilerek, sistem, elektrik tahriki ile de çalıştırılabilecek 
hale getirilebiliyor.
Tek personel ile kurulabilen sistemin, 2 personel ile kurul-
ması durumunda, 4 adet bacağın şeltere bağlanması ve şel-
terin azami yüksekliğe kaldırılarak harekete hazır hâle geti-
rilmesi, sadece 5 dakika sürüyor.
Ağırlığı 30 tona kadar olan şelterleri, yerden 50 cm yüksek-
liğe kadar kaldırabilen sistem, aynı şelteri, azami 15 km/sa 
hızla taşıyabiliyor. Sistem, ayrıca farklı ebat ve standarttaki 
pek çok şeltere monte edilebiliyor.

ASELSAN Şelterlerini GES Taşıyacak
GES Mühendislik, sistemin yeteneklerini, ASELSAN yet-
kililerine yakından gösterme fırsatı da buldu. ASELSAN, 
şelter üzerinde şekillendirilmiş bir sistemi, görev yapa-
cağı yere taşımak için GES Mühendislik ile temasa geçti. 
ASELSAN’da gerçekleştirilen gösterimde, GES Mühen-
dislik’ in Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, yaklaşık 20 
ton ağırlığındaki şelteri kaldırdı ve çekilerek taşınabilece-
ğini gösterdi. Söz konusu şelter, 15 derecelik eğime sahip 
bir yokuştan aşağıya indirildikten sonra, 200 metre düz 
yolda taşındı ve ardından da yaklaşık 10 derecelik eğimli 
bir yokuştan yukarı çekildi ve bina içerisinde istenen yere 
yerleştirilebildi. ASELSAN, yapılan bu gösterimler sonu-
cunda, GES Mühendislik tarafından geliştirilmiş bu ürünü 
tedarik etmeye karar verdi.

Hedefler Büyük
GES Mühendislik, henüz Türkiye’de üretilmeyen ürünleri, 
özgün olarak geliştirme ve yurt içinde üretme hedefi doğ-
rultusunda, çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik sistemle-
rin soğutulmasında ya da silahlı kulelerde, atış sonrası bi-
riken gazları dışarı atmak için kullanılan fanlar da firmanın 
üzerinde çalıştığı, bu tür ürünler arasında yer alıyor. GES 
Mühendislik, bu tür projelere, var olan ürünün muadilini ge-
liştirmek olarak değil, müşterinin ihtiyacını anlayıp, mevcut 
ürünlerin de yerine geçebilecek, özgün bir çözüm geliştirme 
bakış açısıyla yaklaşıyor.
GES Mühendislik Kurucu Ortağı Serhat Demir, bu yak-
laşımlarını şöyle anlatıyor: “Temmuz ayında, 5. yılımızı 
doldurduk. GES Mühendislik’ i ilk kurduğumuzda, sür-
dürülebilirlik endişelerinin de etkisiyle fason üretim, fa-
aliyetlerimizin önemli bir kısmını teşkil etti. Ama bizim 
hedefimiz, ilk günden itibaren, kendi ürünleri olan, bir mü-
hendislik firması hâline gelmekti. Aradan geçen zamanda, 
ortaya koyduğumuz ürünlerle doğru yolda olduğumuzu 
gösterdik. Önümüzdeki dönemde de ürünlerimizi çeşit-
lendirerek yolumuza devam edeceğiz.” u

GES Mühendislik’in, FNSS ile imzaladığı sözleşme kapsamında, 
Savunma Sanayii Başkanlığının da desteği ile geliştirdiği ve kalifikasyonunu 
tamamladığı Palet Gergi Sistemi, paletli araçlarda, palet gerginliğinin 
ayarlanmasını sağlıyor. Tüm testlerden başarıyla geçen Palet Gergi Sistemi’nin 
seri üretimine de başlamak üzere olan GES Mühendislik, yaklaşık 
300 adetlik ilk siparişi aldı.
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TTAF Savunma, yüksek kalitedeki ve maliyet-etkin çö-
zümlerini, kara sistemleri sektörünün ana yüklenici-
lerine, talep edilen teslimat zamanlarına uygun olarak 

sunuyor. Bu nitelikleri ile kısa sürede rakipleri arasından 
sıyrılan firma, şu ana kadar çok sayıda kara sistemi proje-
sinde rol aldı. Bu projelerden bazıları şöyle sıralanıyor:
n	 COBRA: Otokar’ın, Birleşmiş Milletler görev güçleri ile

özdeşleşmiş ve dünya genelinde farklı ülkeler tarafından 
tercih edilmiş olan COBRA 4x4 araçlarının önemli bir 
bölümünün kablo demetleri, TTAF Savunma imzasını taşıyor.

n	 COBRA II: Otokar’ın COBRA araçlarının bir sonraki
evrimi COBRA II’de de COBRA gibi, TTAF Savunma 
tarafından üretilen kablo demetleri kullanılıyor.

n	 URAL: TTAF Savunma, Otokar’ın, iç güvenlik
harekâtlarında başarıyla görev yapan URAL araçlarının 
kablo demetlerini üretiyor.

n	 ALTAY: TTAF Savunma, ALTAY tanklarının
prototiplerinin kablo demetlerinin üretiminde de 
görev aldı.

n	 PARS III: FNSS’nin PARS araç ailesinin 
3’üncü nesil üyeleri olan PARS III 8x8 ve 6x6 araçlarının 
kablaj sistemleri, TTAF Savunma tarafından üretiliyor.

n	 KAPLAN-10: FNSS’nin, Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin
paletli araç kısmını oluşturan KAPLAN-10 araçlarının 
kablajı, TTAF Savunma tarafından üretiliyor. Yenilikçi 
pek çok unsuru içeren bu araçlar, yüksek seviyedeki 
otomasyon özellikleri ile dikkat çekiyor.

n	 PARS 4x4: Bir diğer FNSS aracı olan ve Silah Taşıyıcı
Araçlar projesinin tekerlekli araç kısmını oluşturan 
PARS 4x4’lerin kablajı da TTAF Savunma tarafından 
üretiliyor. Motoru arkada bulunan PARS 4x4, bu 
tasarımı ile sınıfındaki araçlardan farklılaşıyor.

n	 EJDER TOMA: TTAF Savunma, Nurol Makina’nın 
EJDER TOMA araçlarının, 2’nci ve 3’üncü partileri için, 
tüm kablaj ve resimlendirme 
işlerini gerçekleştirdi.

n	 EJDER YALÇIN: Nurol
 Makina’nın, dünya genelinde

büyük ilgi gören ve teknik 
özellikleri ile kendi sınıfını 
yaratan EJDER YALÇIN 
araçlarının kablajı da 
TTAF Savunma tarafından 
üretiliyor.

n	 YÖRÜK: TTAF Savunma, Nurol Makina’nın, modülerliği
ile öne çıkan YÖRÜK (NMS 4x4) aracı için de kablaj 
üretiyor.

n	 ASELSAN Projeleri: TTAF Savunma, ASELSAN’ın; SST,
HBT ve REHİS Sektör Başkanlıkları için, çeşitli 
projelerde kablaj üretimi gerçekleştiriyor.

n	 TR-107: ROKETSAN’ın TR-107 roket sisteminin
 platform kablajı da TTAF Savunma tarafından üretiliyor.

Kalitede Çıtayı, TTAF Savunma Belirliyor
TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, ka-
litesi ile de öne çıkıyor. Firma, bir hava platformu, bir kara 
aracı ya da bir denizaltı için, aynı kalite standartlarında ta-
sarım ve üretim yapıyor. Aynı malzemeyi ve altyapıyı, kul-
lanıyor; aynı üretim süreçlerini uyguluyor; ürünlerini, aynı 
test süreçlerinden geçiriyor. Prensipleri, süreçleri ve iş 

TTAF Savunma, 
Kara Sistemlerinin Vazgeçilmez 
Oyuncusu Olma Yolunda
Platform üreticilerine, kablaj ve elektromekanik montaj hizmetleri sunan 
TTAF Savunma, kara sistemleri sektöründe, Türkiye’nin önde gelen projelerinde 
de rol alıyor. Çözüm kümesini, özgün ürünleriyle genişletmek için 
Ar-Ge çalışmaları da yürüten firmanın hedefinde, ilk aşamada; joystick’ler 
ve kara araçlarının haberleşme omurgasına yönelik ürünler var.
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TTAF Savunma’nın bir diğer faaliyet alanı, elektromekanik üretim.
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emirleri; müşteriye ya da iş yaptığı platforma göre değişmi-
yor. TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, bu durumu, 
şöyle özetliyor: “Tesislerimizi ziyaret edenlerin ortak izle-
nimi, ‘Buraya geldiğimizde, kendimizi, TUSAŞ’a ya da THY 
Teknik’e gelmiş gibi hissediyoruz.’ şeklinde. Evet, bir kara 
aracı için, hava araçlarına yönelik malzemeyi ve süreçleri 
kullanmanın getirdiği bir maliyet var; fakat bu, çok da kay-

da değer bir maliyet farkı yaratmıyor aslında. Ayrıca, konu 
güvenilirlik ve emniyet ise – ki havacılık standartları, en çok 
bu iki konuya önem verir – neden yerdeki asker daha düşük 
güvenilirlik ya da emniyet ile işini yapsın?”
Kuruluşundan itibaren AS9100 sertifikasyonuna sahip olan 
TTAF Savunma, AS9100 Rev D sertifikasını da Türkiye’de ilk 
alan firma.

Özgün Ürünler Yolda
TTAF Savunma’nın gelecek 
hedefleri arasında, 1 Temmuz 
2018 tarihinde, Sanayi Bakan-
lığı tarafından onaylanan Ar-Ge 
Merkezi’nde, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin geliştirdi-
ği platformların yerlilik ve mil-
lilik oranlarını arttıracak yeni 
ürünler geliştirmek bulunuyor. 
Bunların başında, kara araçla-
rına yönelik joystick bulunuyor. 
Bu ürünü, hava araçlarının ku-
manda kollarında kullanılan tu-
tamakların (stick grip) izlemesi 
planlanıyor. Firma, joystick ve 
tutamak çözümlerinin, deniz 
platformlarında da yer alabile-
ceğini değerlendiriyor.

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

TTAF Savunma’nın prensipleri, süreçleri 
ve iş emirleri, müşteriye ya da
iş yaptığı platforma göre değişmiyor.
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İşgör, ürün geliştirme faaliyetleri ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Joystick ve tutamak, yurt içi rekabetin de olduğu 
bir alan; bunun farkındayız. Ancak firmalar, çoğunlukla 
kabiliyetlerinin bulunduğunu ve bir proje olursa ürün or-
taya koyabileceklerini söylüyorlar. Biz ise baştan bir ürün  
ortaya koymayı ve onu, ihtiyaçlara göre uyarlamayı hedef-
liyoruz. Farkımızı, teknik üstünlüklerin yanı sıra bu şe-
kilde de ortaya koyacağız. Joystick konusunda, FNSS ile  
çalışmayı planlıyoruz. Bu, stratejik bir ürün ve KOSGEB’in 
bu konudaki yeni destek programından yararlanmak  
için başvurumuzu yaptık ve sonucu beklemekteyiz.  
İlk aşamada, ticari bir ürünü, askeri standartlara uygun 
hâle getireceğiz. Tezgâh, test sistemi gibi altyapı yatırım-
ları da olacak. Toplamda, 3 yıllık bir çalışma olmasını dü-
şünüyoruz.”
TTAF Savunma’nın ilgilendiği bir başka ürün, kara araçla-
rının haberleşme omurgasını oluşturacak taktik fiber optik 
ağ cihazı. Bu ürün için yabancı bir firma ile iş birliği yapma-
yı planlayan firma, bu çözümü, hem yerlileştirecek hem de 
Türk kullanıcıların ilgisine sunacak. Bu konuda da hedefi 
yüksek tutan TTAF Savunma, ürünü, IDEF 2019 fuarında 
sergilemeyi planlıyor. u

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.

TTAF Savunma, sunduğu çözümlerin yetkinliği kadar, müşteri odaklı 
yaklaşımı ve en iyi kalitede ürün prensibi ile de öne çıkıyor.
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AG, Sanal Dünya ile 
Gerçek Dünyayı Buluşturuyor
AG teknolojisinde, bir anlamda sanal nesneler, gerçek dün-
yanın görüntü ve objeleri ile etkileşime giriyor. AG’nin en 
önemli özelliği, kullanıcının bulunduğu ortam içerisine, or-
tamla uyumlu olacak şekilde bilgisayar üretimi içerikler yer-
leştirerek, kullanıcıyı gerçek ortamdan koparmamasıdır.
Söz konusu, savunma ve havacılık sanayisi olduğunda, eği-
timde ve operasyon sahasında avantaj sağlayan her türlü im-
kândan faydalanılması gerekiyor. AG, özellikle canlı ve ger-
çek eğitim ile ilişkilendirmede, operasyon esnasında yüksek 
durumsal farkındalıkta ve operasyona hazırlık seviyesini art-
tırmada en üst seviyede başarı olanağı sağlıyor.
BİTES, AG çalışmalarına, 2012 yılında başladı. O tarihten beri, 
özellikle savunma tarafında, askerlerin durumsal farkında-
lığını arttırmak için, AG teknolojisi ile çözümler geliştiriyor. 
Firmanın, EFES 2018 Tatbikatı kapsamında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) tarafından denenen, AG tabanlı “Zırh Ötesi 
Görüş Sistemi” ve “Tepegöz” ürünleri, büyük beğeni kazandı.
18 Kasım 2017’de, TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zir-
vesi’nde açıklanan, Türkiye’nin “İlham Veren Şirketleri” ara-
sına üst sıralardan giren BİTES’in, son dönemde elde ettiği 
başarılar arasında, şunlar da yer alıyor:
n	 BİTES, 2016’da, Ankara Sanayi Odası tarafından verilen,
 En Başarılı Ar-Ge Merkezi Ödülü’ne layık görüldü.
n	 BİTES’in AG Destekli Bakım Sistemi projesi, 
 MS&T Dergisi tarafından, dünya çapında yapılan
 değerlendirmede, 2018 yılı için, “Yenilikçi Ürün”
 kategorisinde aday gösterildi.
n	 BİTES, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve uluslararası
 inovasyon yönetim danışmanlığı firması IMP3rove
 Academy iş birliğiyle gerçekleştirilen İnovaLİG 2017’de,
 “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde,
 Üstün Başarı Sertifikası’na layık görüldü.
BİTES, diğer faaliyet alanlarında yakaladığı bu başarıyı, 
AG’ye de uyarlıyor.

BİTES, Arttırılmış 
Gerçeklik 

Teknolojisinde 
İlerlemeye 

Devam Ediyor
Teknoloji geliştirme faaliyetlerinin 

ötesinde, kurum ve kuruluşların 
iş yapış tarzlarını da temelden 

etkileyecek olan Arttırılmış Gerçeklik 
(AG), bu nitelikleri ile yenilikçi 

firmaların ellerinde gelişebiliyor. 
Türkiye’de, bu özelliklere sahip 

firmaların önde gelenlerinden biri de 
BİTES. BİTES, özgün olarak geliştirdiği 

ve sunduğu çözümlerde kullandığı 
AG teknolojisi ve uygulamaları ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik 
güçlerinin ihtiyaçlarını, yerli ve milli 

olarak karşılamaya devam ediyor.

BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, zırhlı araç içinde bulunan ve dış ortam algısı kısıtlı olan araç komutanı, 
araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan diğer personelin durumsal farkındalığını arttırıyor.
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BİTES’in Son Teknoloji AG Uygulamaları
BİTES’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki  
TUZLA sınıfı karakol botlarının makine dairelerinde, AG des-
tekli bakım icra edilmesi konulu projesinde geliştirdiği çö-
züm, hizmete girmeye çok yakın. Bu çözüm sayesinde, kara-
kol botlarında bakım işlemi yapacak personel:
n	 AG gözlüğü veya tablet ile bakım yapacağı platforma 
 tüm açılardan bakarak dilediği noktaya  
 odaklanabilecek,
n	 Gerçekleştireceği süreçler hakkında, daha önceden
 bilgi sahibi olmasa bile yalnızca ilgili talimatları
 izleyerek bu süreçleri, gerçek zamanlı olarak 
 adım adım uygulayabilecek,
n	 Tüm bunları, en ince ayrıntısına kadar gerçek 
 görüntü üzerinde görebilecek ve
n	 AG gözlüğünden izleyerek bakım manuellerine,
 görsellerine ve hareketli videolara erişim 
 sağlayabilecek.
Böylece, daha önceden bir uzman tarafından sisteme yük-
lenmiş olan; grafik ve ses gibi verileri, bakım süreçleri ko-
nusunda tecrübesiz olan bir gemi personeli bile çok basitçe 
takip ederek tanımlanan parçayı; çıkarma, yeniden takma, 
vida döndürme, vida sıkma gibi işlemleri adım adım, zor-
lanmadan yapabilecek. Uzmanlık gereksinimi olmadan, 
tecrübeden bağımsız bir şekilde ve en kısa sürede, bakım 
ve onarım süreçlerine dahil olabilecek. Bunun yanında, ger-
çekleştirilen bakım süreçlerinin kayıt altına alınabilmesi de 
mümkün olduğundan, kaydedilen verilere, daha sonraki ba-
kım süreçlerinde de erişim sağlanabilecek.
Proje sayesinde, personelin; her türlü bakım, arızacılık ve 
onarım faaliyetlerinde, hata olasılığı ortadan kaldırılacak. 
Bunun yanında karakol botu personelinin iş performansının 
artması da bu teknoloji ile sağlanabilir hale gelecek.
BİTES’in hedefi, her geçen gün deneyim kazandığı AG tekno-
lojisini, tamamen kendi altyapısını kullanarak daha da geliş-
tirmek ve ihtiyaca uygun bir AG Destekli Mobil Sanal Bakım 
Sistemi’ni kullanıcıların hizmetine sunmak.

BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, 
Yenilikçi Konseptlerin Önünü Açıyor
BİTES’in AG teknolojisi kapsamında geliştirdiği bir diğer 
ürün olan BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, taşıdığı özellik-
lerle dikkat çekiyor. Sistem, dış çevre ve gerçek dış ortam 
görüntüsü üzerine yerleştirilmiş olan; dost-düşman unsur-

ların konumları, mayınlı araziler, güzergâh ve normalde 
bir bilgisayar ekranı üzerinden okunması gereken bilgileri, 
doğrudan, zırhlı araç içinde bulunan ve dış ortam algısı kı-
sıtlı olan; araç komutanı, araç sürücüsü ve araç içerisinde 
bulunan diğer personelin gözleri önüne getiriyor. Aracın dış 
gövdesi üzerine yerleştirilen ve 360 dereceyi kapsayan pa-
noramik kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler ile 
kullanıcının baktığı doğrultuda bulunan görüntü parçası alı-
nıp AG gözlükleri üzerinden aktarılarak ilgili personele, zırh 
delici görüş kabiliyeti kazandırılıyor.
Zırhlı araç personeline çevresel durumsal farkındalık sağla-
yan ve personelin muharebe etkinliğini arttıran bu sistem, şu 
an BİTES’in, Türk savunma sanayisine kazandırmış olduğu; 
milli kabiliyetlerle geliştirilen yüksek katma değerli ileri tek-
nolojili sistemleri arasında yer alıyor.

AG Destekli Geleceğin Komuta Yeri 
“Geleceğin Komuta Kontrol Yeri” adı verilen sistem ile mu-
harebe alanının 3B holografik görüntüsü, karar vericilerin 
odasına taşınıyor. ASELSAN ve BİTES ortaklığında geliştiri-
len proje ile karar vericiler, artık çatışmaların kaderine, çok 
daha etkin bir biçimde yön verebilecekler.
İlk kez IDEF’17 fuarında görücüye çıkan sistem sayesinde, 
komutanlar, gerçek muharebe alanında olup bitenleri bi-
rebir olarak takip edip müdahale edebilecekler. Muharebe 
alanındaki dost ve düşman unsurlar ve bunlara ilişkin ad, 
resim ve konum gibi askeri anlamda belirleyici önem taşı-
yan her türlü bilgi, aynı anda sağlanabilecek. Hızlı ve doğru 
planlama, hızlı idrak etme ve hızlı davranma, bu sistemle 
birlikte, üst düzeylere tırmanacak. Benzer şekilde, komutan 
adaylarının operasyonel eğitimleri ve operasyon kabiliyet-
lerinin geliştirilmesi ile askeri personelin hazırlık düzeyi, 
bu sistem sayesinde, daha da gelişecek. Böylece riskler en 
aza indirilecek ve ekipman zararı da önlenecek. Ayrıca, ger-
çek tatbikatlarda büyük maliyet gerektiren araçların (uçak, 
tank, gemi vb.) kullanımına da gerek kalmayacak. Modern 
savaşların vazgeçilmez platformu olacağı düşünülen bu 
sistem sayesinde, operasyonlar çok daha iyi planlanacak ve 
yönetilecek.
BİTES, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yeni nesil teknolo-
jiler ile karşılayarak sektörde bir katma değer oluşturan 
ve yüksek teknolojili milli projeleri, özverili çalışmaları ile 
destekleyen, yenilikçi ve çözüm odaklı bir şirket olarak AG 
çalışmalarına devam ediyor. u

Geleceğin Komuta Kontrol Yeri BİTES Zırh Ötesi Görüş Sistemi, çevresel durumsal farkındalığı sağlayarak, 
muharebe etkinliğini arttırıyor.
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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  
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.

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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KOYP ile ilgili çalışmalar kapsamında,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde laboratuvar alt yapısı kuruldu.



Kasım 2018 - 55

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. 
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) 
olmak 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’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

VESTEL Savunma, 
KOYP teknolojisini, 
sivil alana da 
uygulamayı 
düşünüyor.
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Elektrik motorları, sa-
vunma ve havacılık sis-
temlerinde:

n	 Uçak, füze ve insansız
 hava aracı gibi 
 platformlardaki kontrol
 yüzeylerinin hareket 
 ettirilmesinde,
n	 Radar ve elektro-optik
 algılayıcılar gibi 
 sistemlerin yönlendirme
 alt sistemlerinde,
n	 Uzaktan komutalı 
 silah istasyonlarında,
ve hareketi kapsayan, ben-
zeri tüm sistemlerde kulla-
nılıyor. Bu uygulama alan-
ları; yüksek güvenilirlik, 
farklı çevresel koşullarda 
çalışabilme, düşük hacim ve 
düşük ağırlık gibi zorlu ge-
reksinimlere sahip.
Oluksuz fırçasız elektrik 
motorları da özellikle düşük 
hacim ve düşük ağırlığın ön 
planda olduğu; roket, füze 
ve insansız hava aracı gibi 
uygulamalarda öne çıkıyor. 
Bu motorların avantajlı ol-
duğu noktalar, şöyle sırala-
nıyor:

n	 Kompakt yapı
n	 Küçük hacim
n	 Düşük ağırlık
n	 Yüksek verim
n	 Vuruntu momentinin 
 olmaması
n	 Daha hassas kontrol
n	 Sessiz çalışma
n	 Dinamik tepkime
n	 Düşük EMI yayılımı
Bu avantajların, bazen ta-
mamı bazen de bir kısmı 
nedeniyle oluksuz fırçasız 
elektrik motorları, savun-
ma ve havacılık sektörün-
de, kendilerine çok geniş 
bir uygulama alanı buluyor. 
Özellikle kompakt yapıları 
sayesinde, her bir gramın 
hesabının yapıldığı zorlu ha-
vacılık projelerinde, bu tip 
motorlar, uzun zamandır 
kullanılıyor.

Femsan’dan 
Özgün Çözüm
Türkiye’deki projelerde de 
çok sayıda kullanılan oluk-
suz fırçasız DC motorlar, 
yakın zamana kadar, yurt 
dışından ithal ediliyordu. Bu 
kritik bileşenlerin, yurt için-
den ve özgün tasarımla kar-
şılanması konusu gündeme 
geldiğinde, adres, elektrik 
motorları konusundaki sek-
törün lider firması, Femsan 
oldu. Femsan; Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 
ROKETSAN arasında imza-
lanan bir sözleşmenin, Tek-
noloji Kazanım Yükümlülüğü 
(TKY) kapsamındaki bir alt 
projesinde, oluksuz fırçasız 
DC motorlar ailesi geliştir-
mek üzere görevlendirildi.

Femsan, 2014 yılında başla-
tılan çalışmalar sonucunda, 
ürün ailesini, herhangi bir 
tersine mühendislik yap-

Savunma ve Havacılık Platformlarının 
Kritik Bileşeni Oluksuz Fırçasız 
DC Motorlarda Femsan İmzası
Savunma ve havacılık platformlarının kritik bileşenleri arasında, elektrik 
motorları da yer alıyor. Elektrik motorlarının teknolojik olarak en gelişmiş ve 
zorlu türevi ise Oluksuz Fırçasız (Slotless Brushless) DC Motorlar. Femsan’ın 
çalışmaları ile Oluksuz Fırçasız DC Motorlar da Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin özgün ürünleri arasına katıldı. Böylece Femsan, elektrik motorları 
konusunda sunduğu geniş çözüm kümesine, yeni bir halka daha ekledi.

Bobinlerin nüve 
olmadan statörü 

oluşturması, zorlu 
bir proses ile 

gerçekleştirilebiliyor.

2 veya 4 kutuplu 
rotor yapıları, 
motor kutup 
sayısını da 
belirliyor.

FEMSAN’ın Oluksuz Motor Ailesi, şimdilik, 
25 mm ile 40 mm arasındaki çaplarda üretiliyor.
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madan, özgün bir şekilde 
ortaya çıkarttı. İlk aşama-
da, farklı elektromanyetik 
tasarımlar ortaya çıkarıldı 
ve bunlar arasından, geti-
ri-götürü analizleri yapıla-
rak uygulamaya yönelik en 
uygun olanları seçildi. Bu 
tasarımlar üzerinde, zorlu 
çevre şartlarına dayanım 
göz önüne alınarak termal 
ve yapısal analizler koştu-
ruldu ve en uygun tasarım 

seçildi. Daha sonra, projenin 
en önemli ve zorlu aşama-
sı; üretimde kullanılacak ve 
ürünlere göre özelleştirilen 
proseslerin belirlenmesi 
gerçekleştirildi. Son aşama-
da ise planlananlar ile so-
nuçlar, performans testleri 
ile karşılaştırıldı ve birbiri 
ile örtüştükleri gösterilerek 
kayıt altına alındı.
Femsan, çalışmalarını, 2016 
yılında tamamladı. 2017 yılı 
boyunca da ürünlerin, sa-
vunma ve havacılık sektö-
rüne yönelik kalifikasyon 
çalışmaları gerçekleştirildi 
ve bu aşama da başarıyla 
tamamlandı. Projenin kur-
gusu itibarıyla tüm süreçler, 
SSB ve ROKETSAN tarafın-
dan, yakından takip edildi.
Böylece, özgün ve yüksek 
performanslı bir ürün ailesi 
(Tablo 1) ortaya çıkaran Fem-
san, Türkiye’nin önde gelen 
savunma ve havacılık firma-
larının bu alandaki ihtiyaçla-
rını karşılamaya başladı. u

Sektörün Elektrik Motoru Mükemmeliyet Merkezi: Femsan
Femsan, elektrik motorları tasarım ve üretim alanında, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Firma, son 15 yıldır da savunma 
ve havacılık sanayisine yönelik ürünler üretiyor. Femsan’ın, sektöre yönelik ilk ürünleri, o dönemin ihtiyacını karşılamaya 
yönelik Fırçalı Doğru Akım (DC) Motorları iken zaman içerisinde, piyasa taleplerini karşılayabilmek için, farklı motor tipleri 
de firmanın çözüm yelpazesine dahil oldu. Bunlar arasında; Sabit Mıknatıslı (Permanent Magnet – PM) Motorlar, AC Senkron 
Servo Motorlar ve uçak alternatörleri de yer alıyor.
Femsan, bünyesindeki 20 kişilik MOTEK Ar-Ge firması ile elektromekanik ve mekatronik alanında, ürün ve hizmetler 
üretebiliyor. Femsan’ın toplam çalışan sayısı ise 160.
Firmanın çalışma alanları; elektrik, mekanik ve elektronik olarak sıralanıyor. Bu dalları kapsayan hemen hemen tüm 
uygulamalar için, Femsan’da bir çözüm bulmak mümkün. Bu çözümler, kimi zaman komponent seviyesinde, sadece elektrik 
motoru veya alternatör olduğu gibi; kimi zaman da motora entegre edilmiş diğer komponentler ile hareketlendirici/eyleyici 
(actuator) olabiliyor. Ayrıca, akıllı mühimmat gibi bir sistemin kanat tahrik bütünü de alt sistem şeklinde, Femsan tarafından 
üretilebiliyor.
Femsan’ın ürünleri; makineli tüfek platformlarında, taretlerde, radarlarda, magazinlerde, sabitleyicilerde ve diğer pek çok 
döner ve lineer sistemde kullanılıyor.

Çap Motorlar

40 mm • 24 V 330 mNm 2 kutup
 • 48 V 270 mNm 4 kutup
35 mm • 24 V 170 mNm 4 kutup
 • 24 V 118 mNm 4 kutup
30 mm • 36 V 127 mNm 4 kutup
 • 48 V 120 mNm 4 kutup

25 mm • 24 V 20 mNm 2 kutup
 • 24 V 35 mNm 4 kutup
16 mm Yakında çıkacak.
12 mm Yakında çıkacak.

Tablo 1. Femsan oluksuz 
fırçasız DC motor 
ürün ailesi

Elektrik Motorları ve 
Oluksuz Fırçasız DC Motor
Elektrik motorları, pek çok farklı kritere göre 
sınıflandırılabiliyor. En temel sınıflandırma 
yöntemlerinden biri, motorun çalıştığı enerji kaynağına 
göre ayrıştırma. Bu açıdan bakıldığında, karşımıza, 
alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) motorları diye bir 
gruplaşma çıkıyor. Bu temel sınıflandırmaya ek olarak, 
elektrik motorları; asenkron-senkron, fırçalı-fırçasız 
gibi sınıflandırmaların yanı sıra faz sayısına göre de 
farklılaşabiliyor.
Oluksuz ve fırçasız DC motorların farkı, motorun 
yapısından kaynaklanır. Oluksuz (slotless) motorlar, 
sıklıkla nüvesiz (coreless) motorlar ile karıştırılır. Oluklu 
ve oluksuz motorlarda, kimi zaman laminasyon olarak 
isimlendirilen nüve vardır. İkisi arasındaki fark; birinde, 
elektromanyetik alanı oluşturan bakır tel sargıların, 
oluğun (slot) içerisine sarılması; diğerinde ise nüvenin 
boru şeklinde olması ve silindirik form verilmiş olan 
bobinleri, dıştan sarmasıdır. Oluksuz motorlarda, başlıca 
iki zorluk mevcuttur: Teknolojik bakımdan zorluk, 
sargılarda oluk uçları olmaksızın manyetik alan şiddetini 
optimize edebilmektir. Proses bakımından zorluk ise 
bobinlere mükemmel şekilde form vererek sırt demiri 
olarak adlandırılan nüvenin içerisine yerleştirmek ve 
orada tutabilmektir (Şekil 1).

Nüvesiz motor yapılarında ise adından da anlaşılacağı 
üzere, bobinler ile herhangi bir şekilde etkileşim halinde 
olan bir nüve yoktur. Sargılar, vernik veya epoksi türevi 
bir kimyasal ile sertleştirilirler ve bu yapı, katı (rijit) 
şekilde kalır

Şekil 1. Oluklu ve oluksuz motor yapıları

FEMSAN, oluksuz 
motorlarını, standart 
olarak Encoder 
geri beslemesi ile 
piyasa sunuyor. 

FEMSAN’ın Oluksuz Motor Ailesi, şimdilik, 
25 mm ile 40 mm arasındaki çaplarda üretiliyor.
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MILMAST’ın ürün gamında, üzerindeki faydalı yükü, te-
leskopik olarak yükseltmek amacıyla kullanılan; FTM 
(FİGES Trapez Mast) ve FHM (FİGES Halatlı Mast) 

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

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

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

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

	 MILMAST	Ürünlerinin	Öne	Çıkan	Özellikleri
n	 Elektromekanik Karbon-Fiber Kompozit 
 Yükseltme Sistemleri
n	 3-20 metre Arasında Yükseltme Seçenekleri
n	 Yüksek Taşıma Kapasitesi
n	 Yüksek Rijitlik
n	 Hafif ve Kompakt Tasarım
n	 Eğimli Arazide Çalışabilme
n	 Sessiz Çalışma
n	 Düşük Salınım için Özel Tasarım
n	 Hızlı ve Kolay Entegrasyon
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Kurum ve kuruluşların her türlü işlevinin, bilgisayar ta-
banlı otomasyonunu konu alan yönetim bilgi sistemleri, 
teknolojinin yanı sıra alan uzmanlığını da gerektiriyor.  

ANTE Grup da yönetim bilgi sistemlerinde, bu iki konuda 
öne çıkıyor. Projelerinde, kurum ve kuruluşların, “neyi, nasıl 
yaptığını” anlayıp “neyin, nasıl daha iyi yapılabileceğini” or-
taya koyan firma, daha sonra da modern yazılım geliştirme 
ve test teknolojilerini kullanarak, yönetim bilgi sistemlerini 
geliştiriyor.
ANTE Grup, kurulduğu 2012 yılından beri; savunma, ha-
vacılık, telekomünikasyon, kamu, üretim, inşaat ve eği-
tim gibi farklı alanlara yönelik yazılım projelerini başa-
rıyla tamamladı. Firmanın, başta savunma ve havacılık 
olmak üzere gerçekleştirdiği projelerden birkaçı şöyle 
sıralanıyor:
n ANTE Grup, Gıda Laboratuvarları Bilgi Yönetim 
 Sistemi (LIMS) projesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri

bünyesinde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının; 
analiz için gelen numunelerin kabulünden, analizin 
onaylanıp raporlanmasına kadar olan bütün 
süreçlerinin, kullanılan sarf malzemelerinin ve 
personelin performansının yönetebileceği bir 
sistem geliştirdi.

n Elektronik belge yönetim sistemini konu alan başka
bir proje kapsamında; fiziki ve elektronik ortamdaki 
belge ve dosyaların sayısal ortamda hazırlanmasını, 
dolaşımını, güvenli ve sistematik bir şekilde 
arşivlenmesini; bunlara hızlı ve güvenli bir şekilde 
erişimin sağlanmasını gerçekleştiren bir sistem 
geliştirildi. ANTE Grup, bu amaçla yazılım 
geliştirme döngüsü faaliyetlerinin yanı sıra projenin 
hayata geçmesi için; entegrasyon, veri aktarımı, 
eğitim ve kurulum faaliyetleri de gerçekleştirdi.

n Savunma sanayisinde kullanımına yönelik 
bir lojistik bilgi yönetim sistemi projesi kapsamında 
ANTE Grup; planlama, ikmal, bakım, ulaştırma ve 
denetleme modüllerinin; analiz, tasarım, geliştirme, 
test, entegrasyon, veri aktarımı, eğitim ve test ve canlı 
ortamlara geçiş faaliyetlerinin tümünü gerçekleştirdi.

n ANTE Grup, aviyonik test konusunda havacılık
sektöründe ürün geliştiren firmalara hizmet verdi.

n Komuta kontrol sistemleri ve yer destek 
 sistemlerinin modernizasyon ve güncellemeleri
 konularında analiz, yazılım geliştirme ve 
 test hizmetleri ile yazılım geliştirme süreçleri için 
 uçtan uca çözümler sundu.
n Sivil havacılık kapsamında geliştirilen kablolu 

kabin içi eğlence sistemleri konusunda yazılım 
geliştirme hizmeti verdi..

n Özellikle finans ve telekomünikasyon sektörlerinde
kullanılan akış yönetimi temelli, hızlı ve güvenilir 
yönetim bilgi sistemlerinin analiz, yazılım geliştirme 
ve test faaliyetleri gerçekleştirdi. 

ANTE Grup, Yönetim Bilgi Sistemleri 
Konusundaki Uzmanlığını 
Sektörün Hizmetine Sunuyor

Yönetim bilgi sistemleri alanındaki 
uzmanlığı ile aralarında savunma 
ve havacılığın da bulunduğu farklı 
sektörlerde projelere imza atan 
ANTE Grup, önümüzdeki dönemde, 
savunma ve havacılık sektöründeki 
ağırlığını artırmaya hazırlanıyor. 
Çok sayıda projede görev alan 
firmanın hedefinde, ürünleşme 
çalışmaları da bulunuyor.

ANTE Grup Projeler Direktörü Esra Kaya
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Kısa Sürede Fark Yarattı
Son dönemde, savunma ve ha-
vacılık sektöründeki faaliyetlere 
ağırlık vermeye başlayan ANTE 
Grup’un yolu, kurduğu ekosistem 
ile sektöre örnek olan HAVELSAN ile 
kesişti. HAVELSAN tarafından 
yapılan denetimleri, 2017 yılı-
nın Mart ayında tamamlanması 
ile HAVELSAN İş Ekosistemi’ne dâhil olan 
ANTE Grup, sadece 9 ay sonra, 7 Aralık 2017’de düzenlenen 
HAVELSAN İş Ekosistemi Buluştayı’nda, “Rekabetçi Yaklaşım 
Ödülü” almaya layık görüldü.
ANTE Grup Projeler Direktörü Esra Kaya, bu ödülün ne an-
lama geldiği ile ilgili şunları söylüyor: “HAVELSAN, ekosis-
tem kavramına uzun süredir kafa yoran; kafa yormakla da 
kalmayıp, bu konuda somut adımlar atan, sektörümüzün 
öncü firmalarından biri. Biz de 2017’de, olgun olarak ni-
telendirebileceğimiz bir iş ekosistemine dâhil olduk. Diğer 
yandan, ANTE Grup olarak bizim de 2012 yılından itibaren 
oluşmuş tecrübe ve birikimlerimiz vardı ve yenilikçi yak-
laşımlarımıza güveniyorduk. Bu ‘olgun ekosistem-yenilikçi 
firma’ bileşimi, çok iyi sonuç verdi. Aldığımız ödül, bizim, iş 
ortaklarımıza, optimum çözümleri getirdiğimizin en somut 
göstergelerinden biri oldu. Burada, HAVELSAN’a, bize, 
kendimizi gösterme fırsatı verdiği için bir kez daha teşek-
kür etmek istiyorum.”
ANTE Grup’un başarısının arkasında, esnek (agile) iş yapış tar-
zı ve hiyerarşik yapılanma olmadan faaliyet gösterebilmesi yer 

alıyor. Esnek iş yapış tarzı, yazılım geliştirme faaliyetlerine de 
yansıyor. Birçok yönetim bilgi sistemi projesi, kullanıcı ihtiyaç-
larının tam ve doğru analiz edilememesi nedeniyle başarısızlı-
ğa uğruyor. Esnek yazılım geliştirme yöntemleri ise kullanıcıyı, 
geliştirme sürecinin erken safhalarından itibaren oyunun içine 
sokuyor. Böylece, kullanıcının geri bildirimleri zamanlıca alı-
nabiliyor ve yazılım, en başından itibaren, kullanıcı ihtiyaçları-
na uygun olarak geliştiriliyor.
ANTE Grup’ta, hiyerarşik yapılanmanın en alt seviyede tu-
tulması, özellikle yeni nesil çalışanlara, aradıkları iş ortamı-
nı sağlıyor. İnsan kaynakları konusunda da iddialı olan ANTE 
Grup’un, bu alanda faaliyet gösteren bir kardeş şirketi de 
var. Firma, takım arkadaşlarını, staj programları ile öğren-
cilik dönemlerinden itibaren seçiyor. ANTE Grup’un perso-
nel sayısının, 2018 sonunda, 100’e ulaşması öngörülüyor.

Hedefte IoT, Derin Öğrenme 
ve Ürünleşme Var
ANTE Grup, yönetim bilgi sistemlerindeki uzmanlığını, nesne-
lerin interneti (Internet of Things / IoT) ve derin öğrenme gibi 
gelişen alanlarla çeşitlendirmeyi hedefliyor. Firma, bu tekno-
lojilere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda eğilecek. Böylece, 
savunma ve havacılık alanındaki faaliyetleri, diğer alanlarda 
elde edeceği tecrübe ve birikimlerden de yararlanacak. Kaya, 
gelecek hedeflerini şöyle sıralıyor: “Bilgisayar ve yazılım tek-
nolojileri, heyecan verici yenilikler getiriyor. Bunların savunma 
ve havacılık sektörüne uygulanması, oyunun kurallarını değiş-
tirecek. Biz de bu teknolojileri kullandığımız ürünlerle, sektöre 
hizmet vereceğimiz yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.” u
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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.

MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / Özel Haber
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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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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



68 - Kasım 2018

MSI HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 ÖZEL SAYISI / Savunma Haber

Elde ettiği ihracat 
başarılarıyla adından 

söz ettiren ARES Tersanesi 
ve Alman Thyssenkrupp 
Marine Systems GmbH 
(TKMS) firması, 7 Eylül’de, 
Hamburg’da, uzun soluklu 
bir ortaklık anlaşması 
imzaladılar.
Anlaşma kapsamında, iki 
firma, son teknoloji deniz 
platformlarının tasarımı 
ve inşasına yönelik altyapı 
yatırımları yapılması ve 
uluslararası iş geliştirme 
konularında, ortak 
çalışmalar yürütecekler. 
Bu doğrultuda, öncelikli 
pazar olarak; Afrika, 
Avrupa ve Orta Doğu’ya 
odaklanılacak. Bir sonraki 
adımda ise iki firmanın 
birleşen gücü ile hem askeri 
hem de sivil alanda, dünya 

çapında, ortak iş geliştirme 
faaliyetleri yürütülecek.
ARES Tersanesi ve TKMS, 
bir süredir, üçüncü ülkelere 
ihracata yönelik olarak, hem 

iş geliştirme hem de üretim 
teknolojileri ve altyapının 
geliştirilmesi konularında, 
zaten iş birliği içindeydiler. 
İki firma, imzaladıkları 

yeni anlaşma ile mevcut iş 
birliklerini, uzun soluklu 
bir ortaklıkla güçlendirme 
noktasında, önemli bir adım 
atmış oldular. u

ARES Tersanesi ve Thyssenkrupp’un 
İş Birliği, Yeni Bir Anlaşmayla Güçlendi
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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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Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB)’nın 

iştiraki olan STM Savunma 
Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. (STM)’de, 
genel müdür değişikliğiyle 
birlikte, yeni bir dönem 
başladı. 2000 yılından 
itibaren firma bünyesinde 
önemli görevlerde bulunan 
Murat İkinci, STM’nin 
yeni genel müdürü oldu. 
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
2013 yılından beri STM’nin 
üst yönetiminde görev 
yapan İkinci’nin bu göreve 
atanmasıyla birlikte, STM’yi 
ziyaret etti ve İkinci’ye 
başarılar diledi.
STM tarafından konuyla 
ilgili yayınlanan açıklamada, 
özellikle şirketin gelecek 
dönemde yapacağı 
çalışmalara ve hedeflerine 
ilişkin bilgilere yer verildi. 
İkinci’nin bu kritik görevi 
üstlenmesi ile beraber, 
2018 yılında, dünyanın 
en büyük 100 savunma 
şirketi arasına adını 
yazdıran STM, savunma 
ve havacılık sanayisinde, 
Türkiye’nin yanı sıra dost 
ve müttefik ülkelerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
özgün çözümler üretme 
kararlılığını sürdürecek. 

STM, Türkiye’nin 2023 
hedeflerinin en büyük 
başlıklarından biri olan, 
savunma ve havacılık 
sanayisinde yerlileşme 
ve millileşme hamlesinin 
gerçekleşmesi için, SSB 
öncülüğünde, savunma 
ve havacılık sanayisi için 
aralıksız çalışmaya devam 
edecek.

Askeri Gemi 
İhracatına Hız 
Verilecek!
Savunma ve havacılık 
sektörüne; kritik 
teknolojiler, yenilikçi ürün 
ve sistemler kazandıran 
STM, yeni dönemde de 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
üst düzeyde karşılamayı 
sürdürecek ve dünyadaki 
önemli pazarlarda, ihracat 
bayrağını dalgalandırmaya 
devam edecek. STM, milli 
ve uluslararası projelerde 
uzmanlaştığı; askeri 
gemi tasarımının yanı 
sıra mühendislik-inşa-
modernizasyon alanlarında, 
tıpkı Pakistan Denizde 
İkmal Gemisi ve Agosta-90B 
Denizaltı Modernizasyon 
projelerinde olduğu gibi, 
ihracat çalışmalarını 
devam ettirmeyi ve pazarı 
çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi 
Teknolojilerin 
Geliştirilmesinde 
Öncü Rol 
Üstlenecek
Kamikaze ve gözetleme 
drone’larının tasarımı ve 
geliştirilmesi konusunda 
da önemli mesafe kat 
eden STM, bu konudaki 
çalışmalarına hız verecek. 
STM, bu alanda, Türkiye’de 
elde ettiği deneyimi, 
yeni dönemde, stratejik 
pazarlara yapacağı 
ihracatlar ile pekiştirmeyi 
amaçlıyor.
Uzay teknolojileri tarafında; 
mikro gözlem uydusu 
Lagari ve denizlerde, 
gemilerin takibini sağlayan 
nano uydu Pirisat ile atılım 
yapan STM, iddialı yeni 
projelerin altına da imzasını 
atmaya hazırlanıyor.

STM, bütünleşik siber 
güvenlik çözümleri ve büyük 
veri analitiği konusunda 
da Türkiye’nin ihtiyaçları 
çerçevesinde; kritik 
altyapıların korunması, 
karar destek sistemlerinin 
yerli ve milli olarak 
geliştirilmesi gibi önemli 
çalışmaları yürütecek.
Cumhurbaşkanlığının 
ve SSB’nin, savunma ve 
havacılık sanayisine çizdiği 
vizyon doğrultusunda 
hareket eden STM, mevcut 
yeteneklerini daha da 
geliştirerek Türkiye’de 
ve yurt dışında özgün 
projeler gerçekleştirmeye 
ve ihracatın amiral gemisi 
olmaya devam edecek.
MSI Dergisi olarak, 
Murat İkinci’ye, 
yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. u

Murat İkinci, STM’nin 
Yeni Genel Müdürü Oldu
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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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Teknopark İstanbul Genel Müdürlüğüne, kuruluşun 
12 Eylül tarihli yönetim kurulu kararıyla Bilal Topçu 

atandı. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Topçu, 
ABD’de, özel bir şirkette, 3 sene, bölge müdürlüğü ve 
ithalat-toptan satış müdürlüğü görevlerinde bulunduktan 
sonra, Türkiye’ye döndü ve zincir market ve otomotiv 
sektörlerindeki çeşitli şirketlerde, yöneticilik ve finans 
müdürlüğü görevleri yürüttü.
Siyasi bir kariyere de sahip olan Topçu, bu aladaki 
çalışmalarına, 2009 yılında, siyasi bir partinin İstanbul 
Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ile başladı. 
2011 Genel Seçimleri’nde, İstanbul 1’nci Bölge’den 
milletvekili adayı olan ve 2012-2015 yılları arasında, 
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı 
yürüten Topçu, 2016-2018 yılları arasında ise Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Bakan Danışmanı
olarak görev yaptı.
Yüksek lisans eğitimine, Medeniyet Üniversitesi Kamu 

Yönetimi bölümünde devam etmekte olan Topçu, aynı 
üniversitenin Mezunlar ve Mensuplar Derneği’nin de Kurucu 
Başkanı. Topçu ayrıca, Dünya Etnospor Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyesi.
MSI Dergisi olarak, Bilal Topçu’ya, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul 
Genel Müdürü Oldu
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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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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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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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SAHA İstanbul, ASELSAN ve STM’nin de 
Katılımıyla Daha da Güçlendi
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 İstanbulKurulduğu 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;

l	 Etik değerlere sahip olmak 
ve bununla ilgili referanslar 
sunabilmek,

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

l	 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

Gücünü, Özgün ve Milli Ürünlerinden Alan 
MilSOFT, 20’nci Yılını Kutladı

MilSOFT, 2 Kasım’da, 
Ankara’da 

gerçekleştirdiği bir 
etkinlikle, kuruluşunun 
20’nci yılını kutladı. Firmanın 
geride bıraktığı 20 yılda elde 
ettiği başarılar, tamamladığı 
projeler ve ortaya koyduğu 
ürünler, etkinlikte gösterilen 
tanıtım filmi ile gözler önüne 
serildi.
Savunma ve havacılık 
sektöründen pek çok üst 
düzey yetkilinin katıldığı 
etkinlikte, MilSOFT Genel 
Müdürü İsmail Başyiğit ve 
Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi de birer konuşma 
yaptı.
Uluslararası standartlarda, 
yerli, milli ve özgün 
ürünler ortaya koyma 
motivasyonuyla yola 

çıktıklarını belirten Başyiğit, 
geride bıraktıkları süreçteki 
başarılarının kaynağını 
şu şekilde açıkladı: “En 
önemli dayanağımız ise yerli 
ve milli insan gücümüze, 
özellikle mühendislerimizin 
yeteneğine inanmaktı. 
İnandığım ve güvendiğim 
insan gücümüzle geleceğin 
ihtiyaçlarını öngörerek, 
ülkemizde olmayan 
yeni yetenek ve ürünleri 

geliştirmeye yöneldik. 
Yenilikçi yeteneklerimizi 
geliştirirken, çalışanlarımıza, 
okul sonrası bir eğitim 
yuvası gibi gelişim ortamı 
sağlayarak, uluslararası 
kalitede birer mühendis 
olmalarını hedefledik. 
Sürekli gelişimi ve iyileşmeyi 
esas alan yönetim sistemimiz 
ile bugünlere geldik.”
Dr. Tüfekçi ise şunları 
söyledi: “MilSOFT, savunma 

sanayimizin güzide 
kuruluşlarından birisi. Artık 
küçük bir şirket olmaktan 
çıktığını düşünüyorum. 
Çalışan sayısı 200’ler 
civarında olsa da büyük işler 
başarıyor ve ekosistemimizin 
tamamlayıcı bir parçası… 
MilSOFT’un mayasında, iyi 
bir kalite ve iyi bir özveri 
olduğu için, çok daha iyi 
yerlere geleceğini tahmin 
ediyorum.” u

MilSOFT 
Genel Müdürü 
İsmail 
Başyiğit

Savunma 
Sanayii 
Başkan 
Yardımcısı 
Dr. Celal Sami 
Tüfekçi
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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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