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BAŞYAZI

Kasım ayı, arka arkaya atılan imzalarla Türkiye’nin kritik pro-
jelerinde önemli adımlara sahne oldu. Gelişmelerin ilki, Milli 
Muharip Uçak (MMU) cephesinde yaşandı ve Savunma Sanayii 

Başkanlığı (SSB) ile TRMotor firması arasındaki MMU Özgün Mo-
tor Geliştirme programı çerçeve anlaşması, 8 Kasım’da, SSB’de 
düzenlenen törenle imzalandı. İkinci gelişme ise 9 Kasım’da,  
ALTAY ana muharebe tankı cephesinde yaşandı ve ALTAY Seri 
Üretim projesinin sözleşmesi, yine SSB’de düzenlenen törenle  
SSB ile ana yüklenici olarak görevlendirilen BMC arasında imza-
landı.
Türk savunma ve havacılık sektörünün yeni oyuncularından biri 
olan TRMotor’un ortaklık yapısına baktığımızda; şirketin %35’inin 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne, %10’luk kısmının SSTEK A.Ş.ye, 
%55’inin ise ana sermayedar olan BMC Power Motor ve Kontrol 
Teknolojileri A.Ş.ye, yani kısaca BMC’ye ait olduğunu görüyoruz.
Kara platformlarının motorları ile başlayan çalışmalarını, atılan bu 
imza ile havaya da taşıyan BMC’den, bir sonraki aşamada, deniz 
platformları ile ilgili haberler gelmesi bekleniyor.
Her ikisinin başrolünde de BMC’nin yer aldığı bu iki kritik projedeki 
gelişmeler, BMC’nin soyunduğu rolün yanı sıra hem sektörün gele-
ceği hem de BMC’nin sektördeki geleceği hakkında önemli ipuçları 
taşıyor. Bu konuyu, daha sonra dönmek üzere şimdilik kapatalım.
Türkiye’nin milli muharip uçağı ile ilgili bir projede, havacılık mo-
torları için kurulmuş TEI gibi bir firmanın yer almıyor olmasının 
sektörde çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtip BMC 
ve seri üretim sürecinin ne zaman başlayacağı uzun süredir merak 
edilen ALTAY ile devam edelim.

ALTAY’da İmzalar, 20 Aylık Sözleşme 
Görüşmelerinin Ardından Geldi
Yaklaşık 20 ay süren sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının 
ardından, ALTAY’ın seri üretim sürecini başlatan sözleşme, MMU 
Özgün Motor Geliştirme programı çerçeve anlaşmasının ertesi 
günü imzalandı.
Önemli bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı törenle ilgili değerlendir-
melerimize geçmeden önce, bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. 
ALTAY’ın seri üretim sürecini Türkiye açısından farklı kılan yanlar-
dan biri de başka bir firmanın tasarladığı ve prototiplerini ürettiği 
bir platformu, başka bir firmanın üretecek olması. Yani projenin  
“Dönem 1” aşamasının ana yüklenicisi Otokar’ın, hem tasarı-
mını yaptığı hem de ürettiği prototipleri kalifiye ettiği ALTAY’ı,  
BMC üretecek…
Türkiye, buna benzer bir süreci, MKEK ana yükleniciliğinde ve Ka-
lekalıp ana alt yükleniciliğinde geliştirilen MPT-76 piyade tüfeğinin 
seri üretim aşamasında tecrübe etmiş ve MKEK ve Kalekalıp’ın yanı 
sıra tüfeğin geliştirme sürecinde görev almayan bir diğer firma olan 
Sarsılmaz da seri üretim aşamasında görev almıştı.

RBSS Oyun Dışı; Rheinmetall’den Danışmanlık Alınacak
SSB’de düzenlenen törende konuşan BMC Yönetim Kurulu Başka-
nı Ethem Sancak, Rheinmetall ve BMC ortaklığında kurulan RBSS 
firmasının artık oyunda olmayacağı ve Rheinmetall ile kurulan or-
taklığın sona erdirilmesi kararı alındığı bilgisini de kamuoyu ile pay-
laştı. Sancak’ın verdiği bilgilere göre BMC, bundan sonraki süreçte, 
Rheinmetall’den danışmanlık alarak yola devam edecek.
Seri üretim sürecinde BMC, sadece ALTAY’ı mevcut tasarıma göre 
üretmekle kalmayacak; daha da geliştirecek. Törende konuşan Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de bu konuya değindi 
ve süreç içerisindeki teknolojik ilerlemelerin, ALTAY’a aktarılaca-
ğını belirtti. Projede üretilecek platformlar arasında, T1 ve T2 kon-
figürasyonlarının yanı sıra yerli olarak geliştirilecek güç grubunun 
denemeleri için bir “Güç Grubu Platformu” da yer alacak.

ALTAY denince ilk akla gelen bir diğer konu olan güç grubu,  
Prof. Dr. Demir’in de gündemindeydi. Güç grubunun geliştirilme 
sürecinde, bağımlılık doğurabilecek hususlara ve kısıtlamala-
ra asla izin verilmeyeceğinin altını kalın çizgilerle çizen Prof. Dr. 
Demir, Türkiye’nin, iyi niyetle hedefi destekleyecek yabancı firma-
larla iş birliğine açık olduğunu söyleyerek yurt dışına da net bir 
mesaj verdi. Prof. Dr. Demir, aynı mesajı, 8 Kasım’daki törende, 
MMU’nun motoru için de vermişti.
Seri üretim sürecine esas teşkil eden prototipin mükemmel bir 
şekilde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Demir, açılan ihale so-
nucunda, BMC’nin rekabetçi bir teklif verdiğine de dikkat çekti.

“Rekabet”in Öne Çıktığı Bir Döneme Doğru...
“Rekabet” kelimesinin geçtiği bu cümlede duralım ve yazının he-
men başındaki konumuza geri dönelim: BMC’nin ve sektörün ge-
leceği…
ALTAY’ın seri üretimini yapacak firmanın ihaleyle seçilmesi sü-
recinde, Prof. Dr. Demir’in törendeki konuşmasında da değindiği 
üzere, BMC, rekabetçi bir fiyat vererek ALTAY’ın seri üretimi iha-
lesini kazandı. MMU’nun motoru için görevlendirilen TRMotor’un 
ortakları arasında da TEI değil, BMC Power yer aldı.
Sadece BMC’nin değil sektörün geleceği açısından da kritik öneme 
haiz bu iki gelişmeye baktığımızda, konuya nereden yaklaşıldığın-
dan bağımsız olarak, şu iki tespiti yapabiliriz:
n BMC’nin ana oyunculardan biri olacağı bu yeni dönemde, 
 sektörde en çok karşımıza çıkacak kavramlardan biri 
 “rekabet” olacak.
n Türk savunma ve havacılık sanayisi, artık fiyat ne olursa olsun
 adresi belli şekilde projelerin verilmesi döneminin bittiği 
 ya da artık kolayca “yurt dışından hazır alım” modelinin 
 tercih edilemeyeceği bir süreçten geçiyor.
Bu tespitlerimiz doğru ise özellikle “Bizim rakibimiz yok!” diyen fir-
malar açısından, işlerin epeyce zorlaşacağını söyleyebiliriz.
Bu süreci ve getireceklerini iyi değerlendiren firmalar ise sadece 
yurt içinde değil özellikle ihracat pazarlarında büyük başarılar elde 
edecek.
Örnek isteyenler için, Nurol grubu şirketlerinden FNSS’yi adres 
gösterebiliriz. Bir proje şirketi olarak kurulan FNSS, 2000’li yılların 
başında, Ar-Ge’ye dayalı özgün ürün geliştirmeye odaklı ve ihracat 
pazarlarını hedef alan bir stratejiyi benimsedi. Takip eden yaklaşık 
10 yıl boyunca da firma, cirosunun nerdeyse yüzde 90’ından faz-
lasını ihracattan elde ederek yoluna devam etti. 2005’te ilk özgün 
8x8 araç tasarımı PARS 8x8 TTZA ile başlayan ve 2007’de Seyyar 
Yüzücü Hücum Köprüsü SAMUR ile devam eden bu süreçte FNSS; 
AZMİM, PARS 4x4 STA, KAPLAN STA, ZAHA ve ÖMTTZA gibi özgün 
çözümleriyle de yurt içinde açılan ihaleleri kazanan firma olmayı 
başardı.
Bir dönem, uzun süre yurt içi pazarda iş alamayan ve ihracatla 
ayakta durmayı başaran FNSS’nin bugün geldiği noktayı, bu strate-
jinin ne kadar doğru olduğunun ispatı olarak takdirinize sunuyoruz.
Sektörün 2023 ihracat hedeflerinin iyice unutulduğunu gözlemledi-
ğimiz şu günlerde, küçük bir hatırlatma yapalım istedik.
Aslında yılı, kendi adımıza 2018’in bir muhasebesini de yaparak ka-
patmayı planlıyorduk; ama sayfa sınırına takıldığımız için bu konu-
yu gelecek sayıya bırakıp yeni bir IDEF yılı olan 2019’un, sektörün 
gelecek hedefleri açısından güzel gelişmelere sahne olan verimli 
bir yıl olmasını dileyerek noktayı koyalım.
Aralık ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Ocak 
sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Kritik Projelerde Başrol BMC’nin

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

ARALIK 2018
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2018, savunma ve havacılık sanayimiz için olumlu 
bir yıl oldu. Kazanılan uluslararası ihaleler, 
modernizasyon projelerinde gösterilen başarılar 

ve genişleyen ürün ve hizmet yelpazesi, sektör adına 
son derece önemli gelişmeler ve hem sektör içinde 
hem de sektör dışında, son derece olumlu karşılanıyor.
2018 yılında, sektörümüz açısından, önemli yapısal 
değişiklikler de oldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 
yeni yapılanma neticesinde, Savunma Sanayii 
Başkanlığı olarak, daha etkin bir konuma kavuştu. 
Bu sayede, sektörümüzün sorunları, bunların 
çözümleri, sektörün ihtiyaçları ve gelecek dönemlere 
ilişkin projeksiyonlar, artık daha geniş bir çerçevede 
değerlendiriliyor; alınan kararların uygulanması ve 
takibi, daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Türk savunma ve havacılık sektörünün kamuoyu 
nezdindeki bilinirliği arttı. Ar-Ge’ye ve inovatif 
düşünceye önem veren firmalarımıza olan talep 
ve ilgi de arttı. Gençlerimiz, kariyer planlarında, 
sektörümüzdeki firmalara öncelik veriyor. Bu alanda 
çalışıyor olmak, toplumumuzda prestije ve güvenceye 
sahip olmak anlamına geliyor. Bu ilginin canlı örneğini, 
Teknofest İstanbul etkinliğinde gördük. Bu ilgi, 
gelecekte, sanayimizin gelişmesine devam ederek daha 
büyük başarılara imza atacağına dair en büyük işaret 
niteliğini taşıyor.
Uluslararası ihalelere girerek kazanmış olduğumuz 
modernizasyon projeleri ve imzaladığımız birçok 
önemli satış sözleşmesi, bu yıl da ihracatımızın 
büyümesine vesile oldu. Bu önemli ihaleler, 
gelecekteki birçok proje ve ihale için referans 
oluşturacaktır.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
olarak, bu yıl yapılan seçimler neticesinde oluşan 
yönetim kurulumuzla birlikte, biz de yeni bir döneme 

başlamış olduk. Hem küresel hem de bölgemizde siyasi 
ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı; ABD, Rusya, 
Çin, AB ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki dönemsel 
ilişkilerde; politika, yaptırım ve stratejilerin günden 
güne değiştiği günümüzde, sektörümüzü doğru 
yönlendirebilmek için, Yönetim Kurulumuzu oluşturan 
değerli üyelerimizle birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. 
Bu zor dönemde, böylesine zorlu bir sorumluluğu 
üstlenen tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize şükranlarımı 
sunuyorum.
2019 yılı, bizlere yeni fırsatlarla birlikte geliyor. Bu 
fırsatlar arasından en yakını ve belki de en önemlisi, 
IDEF’19 fuarı. Bu önemli etkinliğin en verimli ve 
amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için, 
profesyonel ekibimizle birlikte, yoğun bir tempoya 
giriyoruz. Ülkemizi, sanayimizi ve ürünlerimizi kendi 
evimizde tanıttığımız bu önemli fuara, yine uluslararası 
katılımcıların yoğun ilgisini gözlemlemekteyiz.
MSI Dergisi’nin tüm çalışanlarına ve siz değerli 
okuyucularına; mutluluk, huzur ve en önemlisi, sağlık 
dolu bir yıl diliyorum.

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

2018’i Başarılarla 
Kapatırken 
Bir IDEF Senesi 
Olan 2019’a
Hazırlanıyoruz

6 - Aralık 2018
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Keşif ve Gözetleme Sistemleri (KGS’ler), hem algılayıcılarda yaşanan 
gelişmeler hem ağ destekli yetenek gereksinimleri hem de kullanım 
konseptindeki değişiklikler doğrultusunda, evrimlerini sürdürüyor. 
Bugünün kullanıcıları; farklı algılayıcıları bir araya getirebilen, uzaktan 
yönetilebilen ve sahada uzun süre görev yapabilen sistemlere ihtiyaç duyuyor. 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin KGS’ler konusunda uzman firmalarından 
Fotoniks, geliştirmekte olduğu ATLAS 2 Modüler Keşif ve Gözetleme Sistemi 
(MKGS) ile tüm bu ihtiyaçları, en yüksek performanslı ve optimum çözümle 
karşılamaya hazırlanıyor.

Fotoniks, ATLAS 2 ile 
Keşif ve Gözetleme Sistemlerinin 
Yeni Neslini Tanımlıyor

ATLAS 2, modüler tasarımı ve yapısı sayesinde 
farklı algılayıcılarla donatılabiliyor.

8 - Aralık 2018
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Fotoniks’in ürün geliş-
tirme yol haritasının bir 
sonraki aşaması olan 

ATLAS 2, güncel tekno-
lojileri ve konseptleri 
bünyesinde barın-
dıran bir çözüm 
olarak öne çıkıyor. 
Bu yol haritasının ba-
şında Fotoniks, KGS 
alanındaki ilk çalışması olan 
ATLAS 1’i, 2013 yılında geliş-
tirmişti. Daha kısa menzilli, 
genel bir gözetleme sistemi 
olan ATLAS 1 ile Fotoniks; 
hareketli platform, uzak-
tan kontrol birimleri, harici 
batarya ünitesi ve kullanıcı 
arayüzleri alanında geliş-
tirme çalışmalarını tamam-
ladı. Aynı zamanda modüler 
bir sistem olarak tasarla-
nan ATLAS 1, bu konuda da  
ATLAS 2’nin öncülü oldu.
ATLAS 1, yakın çevre gözet-
leme ve güvenlik ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek, gün-
düz ve termal kameralı bir 
sistem olarak, özellikle ha-
vaalanı ve kritik tesislerin 
çevre güvenliğinde kulla-
nılabilecek, maliyet-etkin 
olan bir ürün olarak kul-
lanıma sunuldu. ATLAS 2  
ise daha yüksek perfor-
manslı bir sistem olarak 
sınır güvenliğinden çevre 
güvenliğine, keşif gözet-
lemeden hedef bulmaya 
kadar farklı kullanım alan-
larına sahip bir ürün olarak 
tasarlandı.
Fotoniks Genel Müdürü Cem 
Yazıcıoğlu, ATLAS 2’nin, bu 
alanda dünyada yaşanan en 
güncel gelişmeler dikka-
te alınarak geliştirildiğinin 
altını çiziyor: “KGS’nin Batı 

dünyasındaki karşılığı, genel 
olarak ‘Intelligence, Surve-
illance & Reconaissance’ 
olarak ifade ediliyor. KGS 
ürünlerinde ‘Intelligence / 
İstihbarat’ kelimesinin kul-
lanılması, görüntülerden 
elde edilen farklı istihbarat 
bilgilerine işaret ettiği kadar, 
taktik seviyeden stratejik se-
viyeye kadar KGS’lerin öne-
mine de atıfta bulunuyor. Bu-
nun bir gerekliliği ve 21’inci 
yüzyılda akıllı sistemlerin 
ve makina öğrenimi tekno-
lojilerinin öncel uygulaması 
olarak, görüntülerden daha 
fazla anlam çıkartılması  
bekleniyor. Arttırılmış ger-
çeklik, hedef takibi, hare-
kete duyarlılık, gelişmiş 
insan-makina arayüzleri ve 
otomasyon, burada en öne 
çıkan konular. Tüm bu ge-
lişmeleri, ATLAS 2 KGS aile-
sinde uygulamaya geçirme-
ye başlıyoruz. Bu bağlamda  
ATLAS 2:
n	 Hedef tespit, teşhis 
 ve tanımlamasını yapan,
n	 Hedef koordinatlarını
 çıkaran,
n	 Hedefi kızılötesi bantta
 gösteren,

n	 Üzerine ya da
konuşlandırıldığı 
üs ya da karakol gibi 
yerlere; işaretleme, 
ölçme, aydınlatma veya 
güdüm amaçlı lazer 
tutulduğunda ikaz veren,

n	 Farklı görüntüleme
 kaynaklarına aynı anda
 görüntüsünü iletebilen,
n	 Kablolu ve kablosuz
 olarak kumanda
 edilebilen ve
n	 Güvenlik protokolleri
 ışığında, nesnelerin
 interneti mantığında
 bağlantıya açık, 
 modern bir keşif
 gözetleme ve görüntü
 istihbaratı sistemidir.”

Özelleşmiş ve 
Maliyet Etkin 
Çözümler
ATLAS 2 ürün ailesinin en 
önemli özelliklerinden biri 
de modülerlik. Ailenin temel 
mimarisi, ölçeklenebilirliğe 
izin veriyor. Ana omurgayı 
oluşturan altyapıya; farklı 
algılayıcılar ve alt sistemler 
entegre edilebiliyor. Böy-
lece, hem görevin gereksi-
nimlerine hem de kullanıcı 
tercihlerine uygun sistemler 
ortaya konulabiliyor. Örne-

ğin, görev gereksinimleri 
uyarınca; kısa, orta, uzun ya 
da çok uzun menzilli konfi-
gürasyonlar oluşturulabili-
yor. Ya da kullanıcı maliyeti 
düşürmek isterse asgari ih-
tiyaçları karşılayan algılayı-
cılar kullanılabiliyor. Bu tür 
değişiklikler, sistemin mo-
düler yapısı sayesinde, uzun 
entegrasyon süreçlerine 
ihtiyaç olmadan gerçekleş-
tirilebiliyor. Destek birimleri 
olarak nitelendirilebilecek 
temel bileşenler ise bu kon-
figürasyonların hepsinde 
aynı kalıyor.
Bu açıdan bakıldığında,  
ATLAS 2’nin kullanıcıları, 
aslında ömür devri boyunca 
işlevlerini ve bileşenlerini 
değiştirebileceği; bu sayede 
farklı ihtiyaçlara uyarlaya-
bileceği bir sistem tedarik 
etmiş oluyor.

Yüksek Göreve 
Hazırlık
ATLAS 2, kullanıcısına, zorlu 
operasyon koşullarında dahi 
yüksek göreve hazırlık oranı 
sunuyor. Bunu, sistem bi-
leşenlerinin güvenilirliğinin 
yanı sıra modüler yapısı sa-
yesinde başarıyor. Sistemin 
ana bileşenlerinden birisi 

EFES 2018 tatbikatında kol uçuşu gerçekleştiren T129 ATAK helikopterlerinin, 
Fotoniks’in ATLAS 2 sisteminin orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasından 
görüntüsü (solda) ve benzeri bir kol uçuşunun gerçek fotoğrafı (altta).

ATLAS 2’nin kullanıcı arayüzü, 
ATLAS 1 ve ORKA-B operasyonel 
kullanım tecrübeleri ile olgunlaştı.

Aralarında, FNSS’nin KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinesi’nin de 
bulunduğu araçlar, Fotoniks’in ATLAS 2 ailesinin orta dalga kızılötesi (MWIR) 
kamerasından görülüyor.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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 A
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LA

S 2 sistem
 görselleri: ©

 Fotoniks
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arızalanırsa sadece arıza-
lı bileşen sökülüp tamire 
gönderiliyor; diğer bileşen-
ler ise hizmet vermeye de-
vam ediyor. Örneğin, MWIR 
termal kamera ve gündüz 
kamera taşıyan bir ATLAS 
2 sisteminin termal kame-
rasında bir sorun yaşanması 
durumunda, sistem, sorunlu 
bileşen değiştirilene kadar, 
gündüz kamerası ile görevi-
ni sürdürebiliyor.

Ağ Bağlantısında 
Modern Yaklaşımlar
Konu, ağ bağlantısı ve ağ 
üzerinden erişim olduğun-
da, askeri sistemler, sivil 
sistemlere göre biraz geri-
den geliyor. Örneğin, günü-
müzde, yurt dışında olsanız 
bile evinizdeki kameranız-
dan gerçek zamanlı görüntü 
alabiliyorsunuz. Evinizdeki 
kamera, bir hareket tespit 
ettiğinde, sizi cep telefonu-
nuzdan uyarabiliyor.
Askeri sistemlerde, özel-

likle güvenlik endişeleri ile 
sivil sistemlerde kullanımda 
olan birçok yetenek, henüz 
gündeme gelmiş değil. Fo-
toniks, ATLAS 2’de, bu özel-
likleri de güvenlikten taviz 

vermeden kullanıma sun-
maya hazırlanıyor. Bu doğ-
rultuda ATLAS 2, farklı bağ-
lantılara izin verecek şekilde 
tasarlandı. Gerekli güvenlik 
protokolleri yerine getiril-
dikten sonra, sistem, gerek 
görülmesi durumunda, kab-
losuz olarak, bir tablet veya 
akıllı telefon ile de kontrol 
edilebiliyor. ATLAS 2’nin 
elde ettiği görüntüler, kab-
losuz iletişim altyapısının 
hız ve kalitesine bağlı ola-
rak, intranet ya da internet 
ortamında paylaşılabiliyor. 
Bu sayede ATLAS 2, gerekli 
yetkilere sahip kullanıcılar 
tarafından, telefon ve tablet 
gibi akıllı cihazlarla birlikte 
de kullanılabiliyor.

Farklı İhtiyaçlar İçin 
Farklı Çözümler
ATLAS 2 ürün ailesi,  
ATLAS 2A ve ATLAS 2B’den 
oluşuyor. ATLAS 2A’da yük-
sek performans öne çıkar-
ken ATLAS 2B, daha maliyet 
etkin bir çözüm ihtiyacı olan 
kullanıcılara hitap ediyor.
Ağırlığı 20 kg’nin altında 
olan ATLAS 2A, aşağıdaki 
ana birimlerden oluşuyor:
n	 Soğutmalı MWIR
 640X512 çözünürlükte
 Termal Kamera Sistemi
 (HD 1280x1024 opsiyonu
 mevcut)
n	 HD Uzun Menzilli 
 Gündüz Kamerası
n	 SWIR 640X512 Termal 
 Kamera,  (Opsiyonel)
n	 GPS

EFES 2018 tatbikatındaki hedef alanının, ATLAS 2’nin orta dalga boyu 
kızılötesi (MWIR) kamerasındaki görüntüsü.

EFES 2018 tatbikatında yer alan bir çıkarma gemisinin, Fotoniks’in ATLAS 2 sistemi 
ile elde edilen görüntüsü (solda) ve aynı bölgenin, daha farklı ve geniş bir açıdan 
çekilmiş gerçek fotoğrafı (altta). 

©
 T

SK

EFES 2018 tatbikatında, kıyıya yanaşmakta olan uzak mesafedeki çıkarma gemilerinin, ATLAS 2’nin orta dalga 
kızılötesi (MWIR) kamerası kullanılarak 6 kat optik yakınlaştırma yapılmış görüntüsü.

Bir uçaksavar 
topunun, ATLAS 2’nin 
orta dalga kızılötesi 
(MWIR) kamerasındaki 
görüntüsü. 
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n	 Dijital Manyetik Pusula
n	 Lazer Mesafe Ölçer
n	 Lazer Noktalayıcı
n	 Lazer İkaz Sistemi
 (Opsiyonel)
n	 Destek Birimleri
 l	 Operatör Kumanda
  Birimi
 l	 Akıllı Tablet Birimi
  (Opsiyonel)
 l	 Harici Batarya Ünitesi
 l	 3 Ayak Sehpa
 l	 Kaide
Ağırlığı 15 kg’nin altında 
olan ATLAS 2B ise aşağıdaki 
ana birimlerden oluşuyor:
n	 Soğutmasız LWIR
 640X512 çözünürlükte
 Termal Kamera Sistemi
 (HD 1280x1024 opsiyonu
 mevcut)
n	 HD Uzun Menzilli 
 Gündüz Kamerası
n	 GPS
n	 Dijital Manyetik Pusula
n	 Lazer Mesafe Ölçer
n	 Lazer İkaz Sistemi 
 (Opsiyonel)
n	 Destek Birimleri
 l	 Operatör Kumanda Birimi

 l	 Akıllı Tablet Birimi
  (Opsiyonel)
 l	 Harici Batarya Ünitesi
 l	 3 Ayak Sehpa
 l	 Kaide
ATLAS 2, talep edilmesi ha-
linde, araç üzerine de en-
tegre edilebiliyor. Tipik kul-
lanım rejiminde, taşınabilir 
harici bataryası ile sistem, 
6-8 saat görev yapabiliyor. 
Bu sürenin, ihtiyaçlar doğ-
rultusunda daha da arttırı-
labilmesi mümkün. Sistem, 
araç aküsünden ve şehir 
şebekesinden de beslene-
biliyor.
Fotoniks tarafından tasar-
lanan ATLAS 2’nin sistem 
yazılımları da Fotoniks’in 
imzasını taşıyor. Üretim ta-
rafında ise firma, mekanik 
üretim ve kablaj konularında 
iş birliği yaptığı, yurt içindeki 
çözüm ortakları ile birlikte 
hareket ediyor. Elektronik 
kartların bazıları Fotoniks, 
bazıları da bu çözüm ortak-
ları tarafından üretiliyor. 
ATLAS 2’de, parça bazında 

yurt dışından gelen ve ihraç 
iznine bağlı tek bileşen ise 
termal görüntüleme birimi 
dedektörü.

ATLAS 2 Göreve 
Hazır
Yazıcıoğlu, geldikleri nokta-
yı, şöyle özetliyor: “ATLAS 2, 
teknoloji ve ürün geliştirme 
yol haritamıza, en başından 
dâhil ettiğimiz bir ürün. Tüm 
geliştirme çalışmalarını, 
özgün olarak ve kendi öz 
kaynaklarımızla gerçekleş-
tirdik. Emeklerimizin sonu-
cunda, etkili ve maliyet-et-
kin bir ürünü ortaya koymuş 
olmak bizi gururlandırıyor. 
ATLAS 2 ürün ailemizi,  
başta Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve Emniyet Genel Müdürlü-
ğü olmak üzere, ihtiyaç du-
yabilecek tüm diğer kurum 
ve kuruluşların kullanımı 
için seri üretime hazırlıyo-
ruz. Sistemin, dost ve mütte-
fik ülkelerin de ihtiyaçlarını  
başarıyla karşılayabileceğini 
değerlendiriyoruz. Özellik-

le yeni tip karakollar, sınır 
güvenliği ve hassas tesis 
korumada farklı konfigü-
rasyonlarda kullanılabile-
cek ATLAS 2 ürün ailemiz-
den, ihracat potansiyelini de  
göz önünde bulundurarak, 
önümüzdeki 3 sene içe-
risinde, yaklaşık 300 adet  
üretip teslim edebileceği-
mizi öngörüyoruz. Kulla-
nıma ve seri üretime hazır 
ATLAS ürün ailesinin üye-
lerini yakından incelemek 
isteyen herkesi, IDEF 2019 
fuarındaki standımıza davet  
ediyoruz.”
ATLAS 2 ürün ailesinde kul-
lanılan çeşitli görüntüleme 
birimleri, Mayıs ayında ger-
çekleştirilen EFES 2018 tat-
bikatında, tatbikat alanının 
çeşitli noktalarından alınan 
görüntülerin seçkin göz-
lemcilere sunumunda, ba-
şarıyla kullanılmıştı. Sistem 
prototiplerinin, kısa bir süre 
içerisinde tamamlanması 
planlanan arazi testleri ise 
halen devam ediyor. u

EFES 2018 tatbikatında, uçaksavar toplarının hazırlığının (solda) ve atışının (sağda), ATLAS 2’nin orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasındaki görüntüsü.

ATLAS 2 sisteminin orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerası ile görüntülenen 
bir helikopterin (solda), ATLAS 2’nin opsiyonel olarak sunulan kısa dalga 
kızılötesi (SWIR) kamerasındaki görüntüsü.
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Toplantı, 30 Ekim’de, 
Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 

(MKEK) Kırıkkale Silah Fab-
rikası’nda, Meclis Başkanı 
Yılmaz Küçükseyhan’ın baş-
kanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Bakan Akar’ın 
yanı sıra Kırıkkale Valisi M. 
İlker Haktankaçmaz, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Baş-
kanı Ergün Atalay, MKEK 
Genel Müdür Vekili Mehmet 
Ünal, Mili Savunma Bakanlı-
ğı (MSB) ve Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) mensupları, 
meclis üyeleri ve Kırıkkaleli 
sanayiciler katıldılar. Top-
lantının teması ise KOBİ’le-
rin sektörde oynadıkları rol 
ve bu rolün daha da arttırıl-
ması oldu.
Toplantı, protokol üyelerinin 
konuşmaları ile başladı. Kı-
rıkkale Valisi M. İlker Hak-
tankaçmaz, Kırıkkale’nin 
sektör için önemine değindi: 
“MKEK, Kırıkkale’nin sahibi, 
Kırıkkale’nin varlık sebebi. 
Kırıkkale, silaha adını veren 
şehir, silahın ana yurdu. Bu 
anlamda burada, çok ciddi 
silaha dayalı bir kültür var. 
Silah İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi (OSB)’nde arsa 
tahsisleri ve çalışmalarımız 
devam ediyor.”

Haktankaçmaz’ın ardından 
söz alan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ekono-
mik gelişim açısından gü-
venliğin önemine vurgu yap-
tı: “Huzurun olmadığı yerde 
ticaret olmaz. Ticaretin ol-
madığı yerde de zenginlik ol-
maz. Dünyanın daha zengin 
bir yer olabilmesi için, daha 
güvenli bir yer olmasına ih-
tiyaç var.” Türk savunma ve 
havacılık sektörünün son 
dönemde kaydettiği başarı-
ya da değinen Hisarcıklıoğ-
lu, şunları söyledi: “Kamu-
nun desteği olmasaydı özel 
sektör; özel sektörün azmi 
ve çalışkanlığı olmasaydı da 
kamu tek başına bu başarıyı 
gerçekleştiremezdi. Elbette 
bizler bu başarı ile yetinme-
yeceğiz. Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin üretim, 
ihracat ve teknoloji geliştir-
me alanlarında şimdiye ka-
dar yaptıklarından çok daha 
fazlasını başaracak potansi-
yeli var… Şimdi, yeni Sanayi 
Devrimi’nin alametifarikası 
olan; ileri malzeme, yapay 
zekâ ve siber güvenlik gibi 
alanlarda özgün teknoloji-
ler geliştirmeye odaklan-
malıyız. Bu devirde, metali, 
verimli ve kaliteli işlemek 
yetmiyor. Her ne üretiyorsak 
teknolojiyi entegre etmek 

Kırıkkale’de 
Toplanan 
TOBB Savunma 
Sanayi Meclisi, 
Milli Savunma 
Bakanı Hulusi 
Akar’ı Ağırladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Savunma Sanayi Meclisi’nin 
38’inci Toplantısı’na katılan Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem 
önemli mesajlar verdi hem de sektörün 
sorunlarını dinledi. Bakan Akar’ın, 
sektörün ülke savunmasındaki önemini 
vurguladığı toplantıda, KOBİ’ler de 
sorunlarını, Bakan Akar’a birinci elden 
iletme fırsatı buldu.
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.comA
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zorundayız. Bu noktada, hep 
birlikte hareket etmeliyiz. 
Kamu bize güvenmeli, des-
tek olmalı. Sektörün büyük 
oyuncuları ve onların etra-
fında konumlanan KOBİ’ler, 
birlikte hareket etmeli. Hiç-
bir kuruluş, ne kadar büyük 
olursa olsun, nihai ürünü-
nün tüm aşamalarını, tek 
başına gerçekleştiremez. 
Savunma ve havacılık sek-
törü şirketlerimizin, üretim 
süreçlerine KOBİ’leri azami 
ölçüde dâhil etmeleri, bura-
da çok önemli. İşte bugün, 
KOBİ’lerin savunma sanayi-
si kontratlarından aldıkları 
payı, nasıl arttıracağımızı 
tartışacağız”.
TÜRK-İŞ Genel Başka-
nı Ergün Atalay da kısa bir 
konuşma yaparak faaliyet-
lerini, ülkenin ve sektörün 
gelişmesi doğrultusunda 
gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

Sektör ve İhtiyaçlar
Son konuşmayı, Milli Savun-
ma Bakanı Hulusi Akar yaptı. 
Bakan Akar, konuşmasının 
ilk bölümünde, ihtiyaçlar ve 
sektörün bunları karşılaması 
ile ilgili değerlendirmelerini 
iletti: “MSB olarak, TSK ola-
rak biz neredeyiz, ne yapıyo-
ruz? Bulunduğumuz konum 

nedir, içinde bulunduğumuz 
durum nedir? Durumu biz 
nasıl görüyoruz, nasıl de-
ğerlendiriyoruz? Bu manada 
ne yapmamız lazım? İhtiyaç-
larımız neler, sorunlarımız 
neler?.. İhtiyaçlar sonsuz; 
kaynaklar daima sınırlı. Kim 
olursanız olun, hangi ülke 
olursanız olun: Bu önerme 
daima geçerli… O zaman ne 
yapacağız? O zaman, önce-
lik vereceğiz; o zaman bir 
takım yöntemler belirleye-
ceğiz. Bir öncelik dâhilinde 
yapmamız gereken nedir, 
bunlara bakacağız, bunların 
peşinde koşacağız. Önce-
likler dâhilinde elimizdeki 
insan gücünü, sermayeyi, 
teknolojiyi, hammaddeyi, 
kaynakları, bir sıra uyarınca 
kullanmak durumundayız… 
Tüm bu faaliyetlerin yapıla-
bilmesinin arkasında; güçlü 
bir şekilde, istenilen şekilde 
yapılabilmesinin arkasında, 
güçlü bir savunma sanayisi 
ihtiyacı, açık ve seçik ortada 
duruyor. Bunların da mimari 
sizlersiniz; yapıcısı, destek-
çisi, planlayıcısı, uygulayıcısı 
sizlersiniz. Milli ve yerli bir 
savunma sanayisi olmadan, 
bizim faaliyetlerimizi başa-
rılı bir şekilde yapmamızın 
imkân ve ihtimali yok. Dola-
yısı ile bu konuda sizlere çok 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
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önemli ve hayati görevler 
düştüğünü; yaptığınız işlerin 
çok büyük ve anlamlı; hatta 
kutsal olduğunu söylemek, 
yanlış olmayacak. Savunma 
sanayisi konusu, en kritik 
konu.”

Sektörün Önü Açık
Bakan Akar, sektörün önünü 
açacak gelişmelere de de-

ğindi: “İhtiyaçlar, kaynak-
larla orantılı. Kaynak ge-
liştikçe, kullanıcının bakış 
açısı da gelişiyor. Bakış açısı 
geliştikçe, ihtiyaçlara çe-
şitleniyor, daha kompleks 
hale geliyor. Bunların kar-
şılanması lazım. Buna iliş-
kin de TSK, her geçen gün 
proje sayısını arttırıyor. Tabii 
bunların yapılmasında, özel 

sektör kuruluşlarının rolü 
çok büyük.” Bakan Akar, 
bu noktada, sektörle yakın 
çalışma için “ciddiyet, sa-
mimiyet, açıklık”ın tek şart 
olduğunu ifade etti.
Bakan Akar, tedarik sistemi 
ile ilgili bir yeniliği de katı-
lımcılarla, silahlı kuvvetle-
re yönelik yiyecek tedariki 
örneğini vererek paylaştı. 

Eski sistemde, bilinen büyük 
markalar, TSK’nın yiyecek 
alım ihalelerine, 2 nedenle 
girmeyi tercih etmiyordu:
1. Tedarikçinin

yetkinliklerinin 
incelenmeden düşük 
fiyata bakılması ve 
“merdiven altı” tabir 
edilen üreticilerin, düşük 
fiyat vermesi.

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
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2. Alım miktarı büyük
olsa da alım ihalesinin 
her yıl tekrarlanması. 
Belli bir pazarı olan 
üreticiler, bu pazara ek, 
büyük miktarda alım 
için kapasite genişletme 
yatırımı yapmak zorunda. 
Ancak bir sonraki sene 
alımın kendisinden 
yapılacağının garanti 
olmaması, bu yatırımın 
yapılabilirliğini olumsuz 
etkiliyor.

Bakan Akar, yaptıkları deği-
şikliklerle ihalelere, sade-
ce piyasada kayıtları olan,  

güvenilir şirketlerin çağırıl-
masının ve kazanan firma ile 
daha uzun vadeli sözleşme 
yapılmasının önünü açtıkla-
rını söyledi: “Bunu, hem gi-
yim, kuşam, yiyecek-içecek 
için hem de harp silah araç 
ve gereçlerinin yedek parça-
larının yenileştirme ve milli-
leştirilmesi konusunda yü-
rürlüğe soktuk. Uygulamada 
bazı sıkıntılar çıkabilir; ama 
bizim niyetimiz, maksadı-
mız, bunu gerçekleştirmek.”

Bakan Akar, Cumhurbaş-
kanlığı 100 Günlük İcraat 
Programı’nda, savunma 
sanayisi projelerinin ağır-
lıkta olduğunu da hatırlattı. 
Bu projelerin bir an önce 
hayata geçirilmesi için her 
türlü baskıyı yapma kara-
rı aldıklarını dile getiren  
Bakan Akar, “Bir an önce 
bu projelerin gerçekleş-
mesini sağlayacağız ki sa-
vunma sanayisinin diğer 
kademelerine, diğer sek-

törlere örnek olsun.” dedi.
Bakan Akar, sözlerine şöy-
le devam etti: “Özellikle 
2020-2030 dönemiyle alaka-
lı olarak, gelişmiş teknoloji 
konusunda bugüne kadar 
yaptıklarımızın çok ötesinde 
imkân ve kabiliyetlerimizi 
geliştirmemiz lâzım. Elimiz-
dekilerle tatmin olmayıp, 
mutlaka daha da büyütme-
miz lâzım ve bu doğrultuda, 
bu hedefe varmak için; 2020, 
2030 dedik… Vizyon olarak 
diyoruz ki, milli güç unsur-
larının arasında iş birliği ve 
süreklilik sağlanmalı. Yani 
milli güç unsurları dediği-
miz; sivili, askeri, polisi, işçi-
si, şirketi, holdingi, üniversi-
teleri… Bir yumruk olup, bir 
birlik ve beraberlik içinde bir 
hedefe yönelmesi lazım. Biz 
bu işi başaracağız.”
Toplantının, protokol konuş-
malarından sonraki bölümü, 
basına kapalı olarak gerçek-
leştirildi. TOBB Savunma 
Sanayi Meclisi Başkanı Yıl-
maz Küçükseyhan’ın verdiği 
bilgilere göre; bu bölümde, 
dünya ve Türk savunma sa-
nayilerini mukayese eden bir 
sunumun gerçekleştirildi. 
Ardından da küme ve küme 
derneklerinin sorunları, Ba-
kan Akar’a arz edildi. u

Soldan sağa: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, 
TOBB Savunma Sanayi Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal.

Bakan Akar, 
MKEK’de 
incelemelerde de 
bulundu.
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MSI Dergisi: Fatih Bey, öncelikle 
piyade tüfeği fişeği üretimi konusunda, 
MSB’den aldığınız Üretim İzin Belgesi 
ile ilgili süreci sormak istiyoruz. Bu 
süreçte hangi aşamalardan geçtiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Aslında bu süreç, bi-
zim tahmin ettiğimizden çok daha uzun 
sürdü. MSB’ye, Üretim İzin Belgesi 
alma konusundaki başvurumuzu, 2014 
yılında yaptık ve bu süreçte, çok sayıda 
resmi yazışma yaptık. Hem “Milli” hem 
de “NATO” gizlilik dereceli “Tesis Gü-
venlik Belgesi”ne ve tabanca fişeği için 
Üretim İzin Belgesi’ne sahip olmamı-
za rağmen, 12-13 klasörü dolduracak 
kadar evrak teslim ettik. Fabrikaları-
mız, defalarca ziyaret edildi. Normal 
şartlarda, 1-1,5 yılda tamamlanmasını 
beklediğimiz bu süreç, 4 yıl sürdü.
Bu sürecin neden 4 yıl sürdüğünün ce-
vabı ise Türkiye’nin, 15 Temmuz 2016’da 
atlattığı darbe girişiminde yatıyor. Bu 
girişim öncesinde, devletin her türlü 
kademesine sızan FETÖ mensupları, 
ülkeye verdikleri zararın yanı sıra bizim 
de önümüzü kesmek için ellerinden 
geleni yapmışlar. Biz tabii bu süreçte, 
sürekli karşımıza çıkarılan yeni prob-
lemleri çözmeye çalıştığımız ve evrak 
peşinde koşturduğumuz için, o dönem 
bunu anlayamadık. Bu yavaşlığın, bü-
rokrasiden kaynaklandığını düşünüyor-
duk. Bu zorlukları şimdi daha sağlıklı 
değerlendirebiliyoruz. Ancak neticede, 
süreci tamamladık ve belgemizi aldık. 

Turaç Genel Müdürü Fatih ALTUNBAŞ:

“İlkleri başarmak için çıktığımız 
bu yolda, piyade tüfeği fişeği 
üretiminden sonra atacağımız adım, 
Türkiye’nin, barut ve kapsüldeki dışa 
bağımlılığını sona erdirmek olacak.”

Türk savunma ve havacılık sanayisinde, hafif silah 
mühimmatı alandaki ilkleri ile adını duyuran Turaç, 

geçtiğimiz aylarda, iki yeni gelişmenin altına imza attı. 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’ndan; 5,56x45, 7,62x39 ve 
7,62x51 mm çapındaki piyade tüfeği fişeklerini kapsayan 

“Üretim İzin Belgesi”ni 29 Mayıs’ta alan firma, bu alanda, 
özel sektördeki ilk üretici unvanını kazandı. Ağustos 

ayında ise bir diğer ilki gerçekleştiren Turaç, Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM)’ne, 100.000 adet tabanca fişeği 

hibe etti. Bu iki gelişmeyle ilgili süreçler ve firmanın 
yeni üretim kabiliyetleri ile elde ettiği kazanımlar 

hakkında, Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş’tan bilgi 
aldık.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

©
 M

SI D
ergisi



Aralık 2018 - 21

Üretim İzin Belgesi’ni almamızın son-
rasında, “Siz bu belgeyi alırken çok 
zorlu bir süreçten geçtiniz. Sizden son-
ra gelenlerin de bu kadar zorlanması, 
ticari olarak sizin menfaatinize olur.” 
şeklinde yorumlarla karşılaştık. Fakat 
biz, her şeye rağmen, bu süreçlerin 
daha da kolay olması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Sonuçta ülkemizin menfa-
ati, bizim menfaatlerimizin çok önünde 
geliyor.

Tüm Testler Tamam
MSI Dergisi: Turaç, piyade tüfeği 
fişeklerinin seri üretiminde hangi 
aşamada? 
Fatih ALTUNBAŞ: 2017’nin Ağustos 
ayında, her 3 kalibredeki fişeğin de-
neme üretimlerini yapmaya başladık. 
Fonksiyon testlerini ve atış testlerini, 
kendi balistik laboratuvarlarımızda 
yapıyoruz. Şu anda, seri üretime baş-
layabilecek durumdayız. Bir yandan da 
dünyanın her yerinden, bu kalibreler-
deki farklı marka ve tipteki silahlardan, 
az sayıda da olsa getirtiyoruz. Çünkü 
hafif silah mühimmatı konusundaki en 
önemli şeylerden bir tanesi, ürettiğiniz 
belirli bir kalibredeki fişeğin, dünyanın 
herhangi bir yerinde, herhangi bir yıl-
da üretilmiş, o kalibredeki tüm silahlar 
tarafından, düzgün şekilde ateşlene-
bilmesi ve her seferinde, aynı perfor-
mansı verebilmesidir. Yani, namlu çıkış 
hızının, enerjisinin, basıncının, barutu-
nun yanma süresinin ve alev uzunluğu 

gibi değerlerinin, standart olmasıdır.
Fişekleri, belirli bir ülkenin güvenlik 
güçleri için ürettiğiniz zaman, o kuru-
mun envanterindeki silahları, az çok 
tanırsınız. Ancak diyelim ki bu fişekler, 
bir poligonda ya da müsabakada kulla-
nılacaksa silah çeşitliliği, inanılmaz de-
recede artabilir. Bu noktada, bizim de 
silah beğenmemek gibi bir lüksümüz 
olamaz. Bu yüzden, envanterimizdeki 
silah çeşitliliğini de sürekli arttırmaya 
çalışıyoruz.

İlk Yurt İçi Sipariş
MSI Dergisi: Hâlihazırda yurt içinden 
aldığınız siparişler var mı?

Fatih ALTUNBAŞ: Evet, yurt içindeki ilk 
sözleşmemizi, Savunma Sanayii Baş-
kanlığı (SSB) ile Türk Silahlı Kuvvetleri  
(TSK)’nin 5,56x45 mm çapında fişek ih-
tiyacına yönelik olarak imzaladık. Fakat 
seri üretime başlamak için, çok da acele 
etmek istemiyoruz. Hata yapmadan, adım 
adım gitmeyi tercih ediyoruz. Diğer kalib-
reler için de görüşmelerimiz sürüyor.

MSI Dergisi: Bu üretim kabiliyetini, 
Türk savunma ve havacılık sektörü 
penceresinden nasıl yorumlamalıyız?
Fatih ALTUNBAŞ: Biz, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi olarak, gözümüzü 
biraz göğe dikmişiz. Bir taraftan TF-X 

MÜSİAD Ankara ve Turaç yetkilileri, Özel Harekât Dairesi Başkanlığına gerçekleştirilecek fişek hibesi 
öncesinde, o tarihte İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Muhterem İnce’yi ziyaret etti. Soldan Sağa: 
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Tokaç, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem 
İnce, MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erdal ve Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş.

Turaç’ın, av tüfeği fişekleri konusunda da çok geniş bir ürün yelpazesi var.
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ksi belirtilm
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projemiz yürüyor, bir taraftan F-35’in 
ortaklarından birisiyiz; diğer taraf-
tan, kendi ürettiğimiz İHA’larımız ve  
SİHA’larımız, her an her dakika gök-
lerdeler. ATAK helikopterinin başarı-
ları ortada. Özgün helikopterimiz T625, 
geçtiğimiz günlerde ilk kez havalandı. 
Kara araçlarımızı, tüm dünyaya satıyo-
ruz. FNSS, Endonezya’da, PT Pindad ile 
beraber, orta ağırlık sınıfı bir tank ge-
liştirdi ve yakın zamanda, seri üretime 
başlanması söz konusu. Bu firmamızla 
da gerçekten gurur duyuyoruz. Ülke-
miz ve savunma sanayimiz, yapılamaz 
denileni yaparken ve en zorlarını ba-
şarırken, en yakınımızda olan ve en 
çok kullandığımız şeyi, hafif silah mü-
himmatını, aslında göz ardı etti. Evet, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK), bu fişekleri üretiyordu; ancak 
üretim miktarları yetersiz kaldığı için, 
yurt içindeki asker ve polisin, tabanca 
ve piyade tüfeği fişeği ihtiyacı, itha-
latla karşılanıyordu. Bu, bizim için bir 
körlüktü ve bir an önce tedavi edilmesi 
gerekiyordu. Biz de bir kalibrede fişek 
üretimi ile başladık; yanına 3 kalibre 
daha ekledik ve bugün, toplamda 4 ka-
libreye ulaştık.

Türkiye, İlk Kez AK-47 
Fişeği Üretecek
MSI Dergisi: Turaç’ın bu kazanımının, 
TSK ve EGM gibi yurt içindeki 
resmi kullanıcılar açısından ne gibi 
yansımaları olacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Yurt içindeki kullanı-
cılar açısından bakıldığında, bu konu-
nun en çok öne çıkan tarafı, ülkemizin, 
bu fişekler için yurt dışına bağımlılığı-
nın, önemli ölçüde azaltılmış olması-
dır. Türkiye’nin, 7,62x51 mm fişek ihti-
yacının önemli bir bölümü, yurt içinde 
üretiliyordu. Fakat 5,56x45 mm fişek 
ihtiyacının büyük bir bölümü ve 7,62x39 
mm fişek ihtiyacının tamamı, yurt dı-
şından karşılanıyordu.
MKEK, 5,56x45 mm fişekleri üretiyor-
du; ancak bu kurumun 7,62x39 mm 
fişekleri üretmesi, kabiliyeti dâhilinde 
olmasına rağmen, siyasi olarak uzun 
yıllar istenmedi. Biliyorsunuz bu kalib-
re, Rus menşeli AK-47 piyade tüfeğinin 
kalibresidir. Türkiye, bir NATO üyesi ol-
duğu için, siyasi açıdan yanlış anlaşılma 
korkusuyla envanterinde, neredeyse 
300.000 adet AK-47 bulunmasına rağ-
men, bu silahın fişeğinin üretiminden, 
çok uzun yıllar, şiddetle uzak durmuş.

En düşük olduğu zamanlarda, yıllık 6 
milyon adet ihtiyaç duyulan bu fişekle-
rin ithalatı, 2015 yılındaki Hendek Ope-
rasyonları ile birlikte, yıllık 100 milyon 
adede ulaştı. Bunun maddi karşılığı da 
yaklaşık 30 milyon dolar gibi, çok ciddi 
bir rakam. Biz de bu fişeğin üretimi-
nin üzerinde, özellikle durduk; çünkü 
hem MSB’den hem de İçişleri Bakan-
lığından, bu konuda çok yoğun talepler 
geldi. Benzer şekilde, 5,56x45 mm fi-
şeklerin ithalatı da yıllık 30 milyon adet 
gibi bir rakam. Dolayısıyla Türkiye’nin, 
özellikle bu iki fişekteki dışa bağım-
lığını azalttık; 7,62x51 mm fişekte de 
alternatif bir üretici konumuna gel-
dik. Güvenlik güçlerimiz, artık bundan 
sonra, yoğun operasyonların etkisiyle 
depolarındaki fişeklerin biteceği endi-
şesini asla yaşamayacaklar.

MSI Dergisi: Peki, ortada bu kadar 
büyük bir iş potansiyeli varken, ticari 
açıdan bu sektöre girmek isteyen 
kimse olmadı mı yurt içinde?
Fatih ALTUNBAŞ: Türkiye’de, hafif si-
lah mühimmatı üretimi yapan, toplam 
3 kuruluş var: Yıllardan beridir bizim 
büyüğümüz ve duayenimiz konumunda 
olan devlet kuruluşumuz MKEK, Ba-
lıkesir’deki bir özel sektör firması ve 
biz. Devlet büyüklerimiz, elbette ki bu 
üçlünün haricindeki pek çok yatırım-
cıyı, bu işe girmeleri konusunda teşvik 
ettiler. Bildiğim kadarıyla da bugüne 
kadar 25 firma, Üretim İzin Belgesi 
konusunda resmi olarak başvuruda 
bulunmuş. Ama 2011 yılında, ilk kez 
bizim başlattığımız süreçten bugüne 
kadar geçen 7 yılda, en başta saydığım 
3 oyuncudan başka ortada kimse yok. 
Çünkü Türkiye’de, patlayıcı madde içe-
ren bir şey üretmek, gerçekten çok zor 

Türkiye’de, hafif silah 
mühimmatı üretimi yapan, 
toplam 3 kuruluş var: 
Yıllardan beridir bizim büyüğümüz  
ve duayenimiz konumunda olan 
devlet kuruluşumuz 
MKEK, Balıkesir’deki bir 
özel sektör firması ve biz. 
Devlet büyüklerimiz, elbette 
ki bu üçlünün haricindeki pek 
çok yatırımcıyı, bu işe girmeleri 
konusunda teşvik ettiler.

Turaç’ın, kendisine ait Sterling markası altında 
ürettiği piyade tüfeği fişekleri.
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ve çok riskli. Bunun yanında, katlandı-
ğınız bu riske rağmen, kâr marjı çok 
düşük. Dolayısıyla hiç kimse, bu alana 
yatırım yapmak istemiyordu. Bunun 
yerine, işlerin çok daha kolay yürüdüğü 
ve getirinin daha yüksek olduğu, inşaat 
sektörü daha çok ilgi çekiyordu.
Ama bugün, iyi şeyler duyuyoruz. Artık 
devletin tüm kademeleri, aydınlık gele-
ceğimizin sanayi ve ihracattan geçtiğini 
söylüyorlar. Bunu duymak da bizi hem 
sevindiriyor hem de teşvik ediyor. Git-
tiğimiz yolun, doğru bir yol olduğunu 
görüyoruz.

Hedef: %80 Oranında Yerlilik
MSI Dergisi: Aklımıza bu noktada, 
yerlilik oranınızın ne olacağı 
sorusu geliyor. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu sorunuza, geç-
mişe bakarak cevap vermek istiyorum. 
2013 yılında, 9x19 mm tabanca fişeği 
üretimine ilk başladığımızda, yerlilik 
oranımız, %20’ler seviyesindeydi; yani 
çok düşüktü. Ama yurt içindeki sana-
yicileri cesaretlendirerek, onlara alım 
garantisi vererek, kendimize, sıfırdan 
bir tedarikçi ağı yarattık. Bu firmala-
rın birçoğu, bizim sayemizde, Üretim 
İzin Belgesi aldılar. Şu anda, kovan ve 
çekirdekleri, hem kendimiz üretmeye 
hem de yan sanayimize ürettirmeye 
başladık. Yurt dışından ise sadece ba-
rut ve kapsülü alıyoruz. Bugün, aradan 
geçen 5 yılın ardından, yerlilik oranı 
konusunda geldiğimiz seviye ise %80 
civarında. Yerli/yabancı oranını, tama-
men tersine çevirmiş durumdayız.
Piyade tüfeği fişekleri için de yerlilik 
seviyemiz aynı şekilde düşük oranlar-
la başlayacak. Başlangıçtaki yerli katkı 
payı, %20-%30 seviyelerinde olacak. 
Ama bu çok uzun sürmeyecek. Daha 
önce yaptığımız gibi, yan sanayimize, 
piyade tüfeği fişeğinde de daha önce 
yaptığımıza benzer imkânları sunaca-
ğız ve alım garantisi vereceğiz. İzledi-
ğimiz metot belli; sonucu da 
olumlu. Takım olarak, yan 
sanayimizle birlikte büyü-
meye devam edeceğiz ve en 

geç 2 ya da 3 yıl içerisinde, buradaki 
yerlilik oranını da %80 seviyesine çıka-
racağız.

MSI Dergisi: Şu anda, Türkiye’nin 
gündemine en çok oturan konulardan 
birisi de yerlilik ve millilik. 
Kamuoyunda, her şeyin %100 milli 
kaynaklarla üretilmesi gerektiğine 
dair bir algı var. Bununla ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu soruda da oto-
mobil üretimi örneğinden gidelim. Yurt 
içinde, sıfırdan otomobil üretmek is-
tediğinizde, önce sadece montajından 
başlarsınız; sonra, mesela lastiğini 
yaparsınız. Sırasıyla jantını, şasisini, 
elektroniğini… Derken bakmışsınız 
bir gün, o otomobil %100 yerli olmuş. 
%100 yerli otomobil üretemiyoruz di-
yerek otomobil üretmeye hiç başlama-
mak, bana göre en büyük yenilgi ve en 
büyük hatadır. Bizim çocukluğumuzda, 
F-16 savaş uçakları Türkiye’de üreti-
lirken, %90’ının ithal olduğu, sadece 
montajının burada yapıldığı şeklinde 
eleştiriler gelirdi. Büyüklerimiz o dö-
nem, “Bu uça-

ğın çoğunluğunu biz yapamıyorsak 
hiç başlamayalım.” demiş olsalardı, 
bugün ne HÜRKUŞ’tan, ne ATAK’tan, 
ne T625’ten, ne SİHA’dan ne de ne  
TF-X’ten bahsedebiliyor olurduk. 
Önemli olan, orada çalışan işçinin Türk 
işçisi, mühendisin Türk mühendisi ol-
ması. Bir yerden başlamamız lazım. 
Bizim işlerimizdeki bakış açımız da hep 
böyle olmuştur: Önce asgari bir yerli 
katkı payı ile başlamak; daha sonra da 
o seviyeyi azamiye çekmek. Mühimmat 
için de aynı şey geçerli. Bugün en dü-
şük seviyede yerlilik oranıyla başlasak 
da sonra ürünün bir bölümünü daha 
yerlileştiririz ve yerlilik oranımızı yavaş 
yavaş arttırırız. Sonra bir bakmışsınız 
tamamen yerli olmuş. Uzun vadede, 
biliyorsunuz bizim bir amacımız ve bir 
hedefimiz var: Dünyaya, özgün bir Türk 
kalibresi kazandırmak. Ama bu Türk 
kalibresini ortaya koyabilmemiz için, 
önce mevcut kalibreleri üretebiliyor 
olmamız lazım. Burada önemli olan da 
başlamak.

Tedarikçi Olmak İsteyen 
Herkesi Teşvik Ediyoruz
MSI Dergisi: Peki bu satırları 
okumakta olan ve fişek bileşeni 
üretmek konusunda niyetleri olan 
sanayiciler için neler söylemek 
istersiniz?

Fatih ALTUNBAŞ: Biz herkesi teş-
vik ediyoruz ve onlara alım garan-
tisi de veriyoruz. Ancak şunu da 
söylemeliyim: Bu iş, çok zor bir iş. 
Şu ana kadar taliplisi çok; ancak 
başaranı az oldu. Ama sonuçta, 

Turaç, Ağustos ayında, 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına, 

100.000 adet Sterling marka 
9x19 mm Parabellum tip fişek 

hibe etti.

Fişek hibesinin ardından, Özel Harekât Dairesi 
Başkanı Selami Türker, Turaç Genel Müdürü Fatih 

Altunbaş’a bir plaket takdim etti.
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başaranlar oldu. Bu başarılı sanayici-
lerimizin, piyade tüfeği fişeklerinde de 
benzer başarılar elde edeceğini ümit 
ediyoruz. Biz, her şeyi kendi başına 
yapmak isteyen bir firma değiliz. En ni-
hayetinde, yurt içinde 6 milyar dolarlık 
bir pazardan söz ediyoruz. Yurt dışın-
daki pazarın büyüklüğü ise trilyon do-
larları bulur. Dolayısıyla yapılacak çok 
fazla iş var. Yan sanayimizi en verimli 
şekilde sürece dâhil ederek nihai ürü-
nü ortaya çıkarıp, bu ürünün, hem içe-
ride hem de dışarıda pazarlanmasına 
odaklanmak istiyoruz. İşin bu kısmını 
da çok seviyoruz. Yan sanayi firmaları-
nın büyüyerek güçlenmesinden ve bize 
rakip olmasından çekinmiyoruz. Hatta 
bu güç, Türkiye’nin gücü olacağı için, 
bu güçten gurur da duyarız.

Kovan ve Çekirdek Tamam, 
Sırada Barut ve Kapsül Var
MSI Dergisi: Yerlilik konusunda, devlet 
yetkililerine iletmek istediğiniz bir 
mesaj var mı?
Fatih ALTUNBAŞ: Bugün, Türkiye’nin, 
platformlar konusundaki kanayan ya-
rası nasıl ki güç grubu ise mühimmat 
alanındaki en büyük yarası da yıllar-
dır barut ve kapsüldür. Öyle ki MKEK, 
her ne kadar bu iki bileşenin üretimini 
yapsa da ihtiyaçların tamamını karşı-
layamadığı için, bir kısmını, aynı bizim 
yaptığımız gibi, ithal etmek durumun-
da kalmıştır. Bu tabii hiç arzu ettiğimiz 
bir durum değil. Çözüm olarak da ön-
celikle MKEK’nin, mevcut üretim ka-
pasitelerinin arttırılmasını bekliyoruz. 
Bunun için, MKEK ile irtibat halindeyiz 

ve genel müdür seviyesinde girişim-
lerde bulunduk. Umarız iyi gelişmeler 
olur ve Türkiye’nin, kapsül ve barut 
konusundaki yurt dışı bağımlılığının 
önü kesilir.
Bunun bir an önce düzelmesi için, biz 
de elimizden gelen gayreti gösteriyor 
ve girişimlerde bulunuyoruz. Ancak 
takdir edersiniz ki; kapsül ve barutla 
alakalı yatırımlar, çok büyük yatırım-
lar. Bir yandan da çok ciddi know-how 
ve teknik bilgi isteyen konular. Ayrıca 
risk çok yüksek olduğu için, kurum-
sal hafıza ve tecrübenin en üst sevi-
yelerde olması lazım ki; üretime baş-
ladığınızda, can kaybı yaşanabilecek 
olaylarla karşılaşılmasın. O yüzden, 
bize göre, öncelikli olarak mevcut te-
sislerin tam kapasite ile çalıştırılması 
lazım. Bunların yetersiz kalması ve 
7,62x39 mm fişeklerde olduğu gibi 
görevin bize verilmesi halinde; kısa 
vadede kapsül, uzun vadede de ba-
rut imalatı işine girmeyi de düşünü-
yoruz. Öncelikle ülkemiz, sonrasında 
da kendimiz için, gerekirse bu kritik 
malzemelerin üretimini de üstlenme-
ye hazırız.

Turaç, TSK’nın da 
Ana Tedarikçilerinden 
Biri Oldu
MSI Dergisi: Peki piyade tüfeği
fişeği üretim kabiliyetini, 
Turaç açısından yorumlar mısınız? 
Bu kabiliyet, sektörde sizi nereye 
konumlandırdı?
Fatih ALTUNBAŞ: Turaç, geçmişte, 
daha çok EGM gibi İçişleri Bakanlı-
ğı bağlılarının ana tedarikçilerinden 
biri pozisyonundaydı. Şu anda ise  
TSK’nın da ana mühimmat sağla-
yıcılarından birisi konumuna geldi. 
Çünkü EGM’nin en çok kullandığı  
fişek, 9x19 mm tabanca fişeğidir.  
Biz bundan sonraki süreçte,  
polis ve jandarma teşkilatında oldu-
ğumuz gibi, TSK’nın da yerli mühim-
mat tedarikçilerinden birisi olmayı 
umuyoruz.

Raflardaki kutular, Turaç’ın geniş ürün yelpazesini gözler önüne seriyor. En üst rafta, firmanın 
hâlihazırda ürettiği fişekler ile gelecekte üretmesi muhtemel mühimmatlar bir arada sergileniyor.

          Kullanıldığı Piyade 
Çapı (mm) Uzunluğu (mm) Çekirdeğinin Ağırlığı (g) Namlu Çıkış Hızı (m/s) Enerjisi (joule) Tüfeklerinden Türkiye’de
     Üretilenlerden Bazıları
     HK33, MPT-55, 
5,56 45 4 920 1.750 SAR 223 serisi ve 
     ZPT 556 serisi
7,62 39 7,9 720 2.000 AK-47
7,62 51 9,7 830 3.200 MPT-76, G3, ZPT 762

Turaç’ın Üreteceği, Ball Type Piyade Tüfeği Fişeklerinin Teknik Özellikleri
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İlk Piyade Tüfeği Fişeği 
İhracatı için Gün Sayıyoruz
MSI Dergisi: Hâlihazırda ihracat için 
yurt dışında görüştüğünüz kullanıcılar 
var mı? İlk piyade tüfeği fişeği 
ihracatını ne zaman yapacak Turaç?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu ürünlerimizin 
ilk ihracatını, teslimatı da dâhil olmak 
üzere, 2018 yılı içerisinde kesinlikle 
gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hâ-
lihazırda, elimizde yurt dışından gelen 
siparişlerimiz ve imzalanmış sözleş-
melerimiz var. Üretimimizi tamamla-
dığımız anda, hemen göndereceğimiz 
bir pozisyondayız. O yüzden, kendimize 
güvenle diyoruz ki; bu yıl, kesinlikle 
piyade tüfeği fişeği ihracatı gerçekleş-
tiririz ve bu, yıllara sâri olarak devam 
eder. Biz, ihracatı gerçekten önemse-
yen bir firmayız. Fabrikamızdan günlük 
olarak çıkan toplam mamul ve 
yarı mamul miktarı, 800.000 
ila 1.000.000 adet arasında 
bir rakama ulaşmış durumda 
ve bu üretimin, %40-45’i de 
yurt dışına ihraç ediliyor. İh-
racatta, 10 yıl gibi çok kısa bir 
zamanda, 56 ülkeye ulaştık ve 
bu sayı daha da artacak. İh-
racat yaptığımız ülke sayısını 
arttırırken, ürün çeşidimizi de 
arttırıyoruz. Diğer taraftan, sa-

tış tutarları da yükseliyor. Dolayısıyla 
toplam ihracat rakamımız da döviz ba-
zında sürekli yukarı çıkıyor. Yeni fişek-
lerimizle birlikte, bu yükseliş, adeta bir 
sıçrayışa geçecek inşallah. Şu an için-
de olduğumuz koşullarda, Türkiye’nin 
en çok ihtiyacı olan şey de biliyorsu-
nuz ki ihracat yaparak ülkemize döviz 
getirilmesi. Onun için de gece gündüz, 
canla başla çalışıyoruz. Dünyanın her 
yerinde fuarlara katılıyoruz. Kendimizi 
ve ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Peki bu ürünler size, 
ihracat anlamında yeni pazarların 
kapısını açacak mı?
Fatih ALTUNBAŞ: Bizim sektörde, mü-
himmat takımları olarak da adlandı-
rabileceğimiz bir olgu var. Burada ta-
kımdan kastımız şu: Yurt içinde de yurt 
dışında da pek çok kullanıcı, mühimmat 
alımı konusunda bir ihale açtığında, ge-
nellikle 3 farklı fişek kalibresini birden, 
tek seferde almak ister. Bu 3 kalibre 
de batı ülkelerinde; 9x19, 5,56x45 ve 
7,62x51 mm’dir. Biz, şu ana kadar, sa-
dece 9x19 mm tabanca fişeği üretimi 
yapıyorduk ve ihalelere de bu fişekle 
katılıyorduk. Ancak her ne kadar bizim 
tabanca fişeğimiz, hem performans 
hem de fiyat olarak diğerlerinin önüne 
geçse de diğer iki kalibreyi üretmedi-
ğimiz için, ihaleleri kaçırıyorduk. Bu 
ihalelerde telaffuz edilen rakamlar da 
örneğin 10 milyon adet tabanca fişeğine 
ilave olarak 500.000 adet piyade tüfeği 
fişeğidir. Uzun lafın kısası, 500.000 adet 
fişeği üretemediğimiz için, 10 milyon 

adetlik iş fırsatını da kaçırıyorduk. Biz 
tabanca fişeği üretimine 2013 yılında 
başladık; 1 yıl sonra da bu gerçekle 
yüzleştik ve 2014 yılında, diğer fişekler 
için başvurularımızı yaptık. Bugün ar-
tık, bu ihalelere, rahatlıkla tek başımıza 
teklif verebileceğiz.
Bu ihalelerde, eskiye göre 4 kat daha 
avantajlı olacağımızı düşünüyorum. 
Sıçramamızı sağlayacak noktalardan 
birisi bu olacak. Bir de tabii katma de-
ğer hususu var. Tabanca fişeği, bu işin 
nispeten daha az katma değerli, dola-
yısıyla daha düşük getiri sağlayan kıs-
mıdır. Piyade tüfeği fişeği ise çok daha 
değerli bir üründür. Sıçramamızı sağ-
layacak ikinci husus da bu olacak.

MSI Dergisi: Turaç’ın, yurt içindeki 
piyade tüfeği üreticileri ile 
ilişkileri nasıl? 
Fatih ALTUNBAŞ: Bu üreticiler, aslın-
da bizim ihracattaki bir diğer kozumuz. 
Bu üreticilerin sayısı, her geçen gün 
artıyor. Şu anda, MPT-76’nın 3 farklı 
üreticisi var. Ayrıca, Sarsılmaz, TİSAŞ 
ve GİRSAN’ın da kendi geliştirdikleri 
modelleri mevcut. Tabanca üreticisi 
olarak yola çıkan bu firmalarımız, ar-
tık piyade tüfeği üretiyorlar ve ümit 
ediyorum ki yakın zamanda, ihracat 
haberlerini duyacağız. Biz de tabanca 
fişeği üreticisi olarak adım attığımız 
bu yolculukta, artık piyade tüfeği fişeği 
üretmeye başladık. Bu firmalarımızla 
birlikte, geçmişte tabanca ve tabanca 
fişeği ihracatı konusunda yakaladığı-
mız başarıların aynısını, piyade tüfeği 
ve bunun fişeği konusunda da yakala-
yacağımızı düşünüyorum. Ayrıca, özel-
likle MPT-76 gibi, TSK’nın da kullandığı 
Türk yapımı piyade tüfekleri ihraç edil-
diğinde, bizim mühimmatımızın da sa-
tılma şansının artacağına inanıyorum. 
Çünkü bu silahlarla en iyi performansı 
veren mühimmatı biz üretiyor olacağız.

Sırada .45 ACP 
ve 12,7x99 mm Var
MSI Dergisi: Av tüfeği fişeği üretimi 
ile başladığınız, sonrasında tabanca 
fişeği ve son olarak piyade tüfeği 
fişeği üretimi gerçekleştirdiğiniz bu 
yolculukta, bir sonraki aşamada 
neler var?

Ürettiğimiz 3 piyade tüfeği fişeği kalibresi, dünya üzerinde 
en yaygın olanlar. O yüzden, bu kalibreler üzerinde, uzunca bir süre 
yoğun bir mesai harcayacağız. Sadece 5,56x45 mm’nin bile; 
yaklaşık 10 farklı tipi var. 

Turaç, sivil pazar için üretimine 
başladığı 9x19 mm Luger FMJ tipi 

tabanca fişeklerini, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK) üzerinden, 

Kasım ayında satışa sundu.
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Fatih ALTUNBAŞ: Aslında hem yatay 
hem de dikey anlamda kabiliyet ka-
zanımı olarak tanımlayabileceğimiz, 
birkaç tane hedefimiz var. Yatay ge-
nişlemeden kastımız, tabanca ala-
nında üretmemiz gereken kalibreler. 
9x19 mm, dünya üzerindeki en yaygın 
tabanca kalibresi; ancak bunun hari-
cinde, Türkiye’nin ciddi manada ithal 
ettiği kalibreler de var. Mesela her yıl, 
.45 ACP fişeğinden, Türkiye 10 milyon 
adet ithal ediyor. Ayrıca 3-5 milyon 
adet mertebelerinde ithal edilen; 6,35, 
7,65 ve 9x17 mm ile .38 ve .357 kalib-
re tabanca fişekleri var. İthal edilen 
.45 ACP’nin mali değeri ise 4-4,5 mil-
yon dolar civarında. Özellikle bu fişeği, 
2019’da piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. 
2019’dan itibaren, bu mühimmatın it-
halatının önünü keseceğiz. Turaç’ın, 
önümüzdeki dönemde, yatay genişle-
me anlamında kısa vadeli planı budur. 
Bunun haricinde, bir sonraki adım ola-
rak daha büyük kalibrelere yönelmeyi 
ve 12,7x99 mm’lik ağır makineli tüfek 
fişeğini üretmeyi düşünüyoruz.
Dikey yöndeki derinleşme hedefimiz de 
az önce bahsettiğim, kapsül ve barut 
imalatı konusu. Bu konuda da yakın va-
dedeki hedeflerimizden birisi, öncelikle 
Türkiye’nin, daha sonra da firmamızın, 
kapsül konusundaki dışa bağımlılığını 
sona erdirmek. Yeni fişeklerin imalat 
kabiliyetini kazanırken kapsül imalatı 
da bizim için en öncelikli konulardan 
birisi olacak.

MSI Dergisi: Askeri niteliklerinden 
dolayı, piyade tüfeği fişeklerinin 
genellikle pek çok alt türü var. 
Turaç, bu farklı tipteki fişeklerden 
hangilerini üretmeyi planlıyor?
Fatih ALTUNBAŞ: Ürettiğimiz 3 piyade 
tüfeği fişeği kalibresi, dünya üzerinde 

en yaygın olanlar. O yüzden, bu kalibre-
ler üzerinde, uzunca bir süre yoğun bir 
mesai harcayacağız. Sadece 5,56x45 
mm’nin bile; yaklaşık 10 farklı tipi var. 
Ball Type olarak da bilinen normal fi-
şeklerin yanı sıra bunlar arasında en 
bilinenleri; manevra fişekleri ile zırh 
delici, yangın çıkarıcı ve izli fişekler. 
Bunlardan Ball Type, dünya üzerinde-
ki hemen her ordunun standart olarak 
kullandığı, genel maksatlı fişek tipi. Bir 
de bunların daha çok avcılıkta tercih 
edilen, sivil nitelikli bir türevleri olan, 
yumuşak uçlu fişekler var. Dolayısıyla 
3 farklı fişek kalibresini ve bu fişek çe-
şitliliğini düşündüğümüzde, önümüze 
çok geniş bir ürün gamı çıkıyor. Biz ilk 
olarak, her bir kalibrenin, iki tip fişeği-
ne odaklanacağız: Askeri tarafta Ball 
Type ve sivil tarafta yumuşak uçlu fi-
şekler. Bunların hemen arkasından da 
izli fişekleri ve zırh delici, yani çelik çe-
kirdekli fişekleri tamamlayacağız. Do-
layısıyla her 3 kalibre için de ana fişek 
serilerini hazır hale getirmiş olacağız. 
Bunların tamamını da MSB ile de ko-
ordine ettiğimiz bir takvim dahilinde, 
2021 yılına kadar bitireceğiz.

MSI Dergisi: Tabanca fişeği üretiminin 
yanına piyade tüfeği fişeği üretimini 
de ekleyebilmek için, ne gibi yeni 
yatırımlar yaptınız?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu konunun, 3 farklı 
boyutu var aslında: Üretim kabiliyeti, 
test kabiliyeti ve kapasite. Turaç olarak, 
bu alanların hepsinde yatırımlar yaptık. 
Öncelikle üretim kabiliyeti kazanabil-
mek adına, makina parkurumuza yeni 
tezgâhlar ekledik. Ürettiğimiz ürünle-
rin her türlü testini yapabilmek adına 
da mevcut laboratuvarlarımızın test 
kabiliyetlerini geliştirdik. Seri üretim 
aşamasına geçtiğimizde, bu tezgâhla-

rın bize yetmeyeceğini bildiğimiz için 
de kapalı alan yatırımı yaparak fabrika-
mızı genişlettik. Bu yatırımlardan son-
ra, öngörümüz, 2019’un başlarından 
itibaren, bu yeni kapasitenin de bize 
yetmeyeceği ve yeni yatırımlara ihtiyaç 
duyacağımız yönünde. Dolayısıyla önü-
müzdeki yıl, bu 3 kalibre için, yeni yeni 
yatırımlar yapmak zorunda kalacağız. 
Elbette hepsini planladık ve sadece ge-
rekli şartların oluşmasını bekliyoruz.

MSI Dergisi: Yaptığınız ve yapmayı 
planladığınız yeni yatırımların 
istihdama katkısı ne olacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Şu ana kadar yap-
tıklarımızın çok büyük katkısı oldu bir 
kere. Geçtiğimiz yıl, tam bu zamanlar-
da, fabrikamızda çalışan işçi sayımız 70 
kadardı. Şu anda ise fabrikadaki mavi 
yakalı çalışan sayımız 180’e; toplam 
çalışan sayımız da 250’ye ulaştı. Bunda 
tabanca fişeği üretiminin de bir miktar 
katkısı var; ancak sonuçta, 2,5 kattan 
fazla büyümüş durumdayız. Şu anda 
aldığımız piyade tüfeği fişeği siparişleri 
ile birlikte, gece gündüz hiç durmadan, 
3 vardiya çalışıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde yapacağımız yeni yatırımlarla 
birlikte de işçi sayımızın 220 civarına 
kadar çıkacağını öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Bu yeni kabiliyetin, 
üretim kapasitenize ve cironuza 
ne gibi bir katkısı olacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Aslında üretim ka-
pasitemiz arttı. Geçtiğimiz yıl, toplam-
da 150 milyon fişek üretmiştik; katıldı-
ğımız ihalelerin olumlu sonuçlanması 
halinde, bu yılın sonlarına doğru da 200 
milyon adede yaklaşacağımızı ümit 
ediyoruz. Bu artış ciromuza da yan-
sıyacaktır. Ayrıca bir de bu fişekleri 
üretemediğimiz için, daha öncelerde 
kaçırdığımız ihaleler vardı. Bunlar da 
ciromuzdaki artışa katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de hafif silah mühimmatı alnındaki ilkleri 
ile bilinen Turaç, AK-47 piyade tüfeklerinde 
kullanılan 7,62x39 mm çapındaki fişekleri, 
Türkiye’de üreten ilk imalatçı olacak.

Turaç,
öldürücü 
olmayan 
mühimmat 
çözümlerini, 
2-3 Ekim’de, 
Ankara’da 
gerçekleştirilen, 
I. Uluslararası 
Askeri Radar ve 
Sınır Güvenliği 
Zirvesi’nde 
sergiledi.
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MSI Dergisi: Bu son izinlerle birlikte, 
Turaç’ın ürün gamına, av fişeği ve 
tabanca fişeğinin yanında piyade tüfeği 
fişeği de eklendi. Turaç açısından, 
bu 3 farklı ürün arasında, nasıl bir bağ 
ve denge var?
Fatih ALTUNBAŞ: Biz bu sürece, av fi-
şeği üretimi ile başladık. Eğer av fişeği 
üretimi yapmasaydık tabanca fişeğini 
üretemezdik. Tabanca fişeği üretme-
den de piyade tüfeği fişeğini üretemez-
dik. Aralarındaki bağı bu şekilde özet-
leyebilirim.
Denge konusuna gelecek olursak… Bu 
3 ürünün hiçbirinin, tek başına ayak-
ta durması mümkün değil. Çünkü bu 
ürünlerle ilgili talebin, çok dalgalı ve 
değişken bir dinamiği var. Öncelikle pa-
zar, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılıyor. 
Ürünlerimizin %40’ı yurt dışında; %60’ı 
da içerde tüketiliyor. Ayrıca üretimimi-
zin bir kısmı sivil piyasaya bir kısmı da 
resmi kullanıcılara gidiyor. Bu 3 ürünle 
ilgili talepler, çok dalgalı seyredebili-
yor. Eğer sadece tek bir pazara veya 
kullanıcıya ürün sunuyor olsaydık söz 
gelimi yurt içindeki ihtiyaçlar arttığında, 
üretimimiz tavan yapar; azaldığında ise 
çok düşerdi. Özel sektör, böyle bir du-
rumu kaldırmaz. O yüzden bu çeşitlilik, 
bizi bir kademe daha güçlü kılıyor.

MSI Dergisi: Üreteceğiniz fişekleri, 
dünya üzerindeki rakiplerine kıyasla 
nereye konumlandırıyorsunuz? 
Bu konudaki hedefleriniz neler?
Fatih ALTUNBAŞ: Biz tabanca fişeği 
üretimine başladığımızda, ürünlerimi-
zin kalitesi, eski Doğu Bloku ülkeleri-
nin fişeklerinin kalitesi ile neredeyse 
aynıydı. Şu anda ise tabanca fişekleri-
mizin kalitesi, en üst seviyelere yakın 
ve isimleri; Alman, Amerikalı ve İtalyan 
üreticilerin fişekleri ile birlikte anılıyor. 
Tabanca fişeği anlamında, 2011 yılından 
bugüne, çok ciddi bir yol kat ettik. Piya-
de tüfeği fişeğinde de aynı şeyleri yaşa-
yacağımızı ve en fazla 2-3 yıl içerisinde, 
dünya liderleri ile yarışacağımızı düşü-
nüyorum. Her zaman, her türlü eleşti-
rilere açık ve her gün kendisini geliş-
tirmeyi seven bir firma olduk. O yüzden 
ürettiğimiz her ürün, bir öncekinden 
daha iyi olacaktır. Bunun için elimizden 
gelen tüm gayreti göstereceğiz.

MSI Dergisi: Yurt içindeki pazar payı 
hedefiniz nedir?

Fatih ALTUNBAŞ: İç pazarda, 2018 ve 
2019 yılları için, %10-20 arasında bir pa-
zar payı öngörüyoruz. Ancak daha uzun 
vadede, diğer ürünlerimizde olduğu gibi, 
%30’luk bir pay alırız diye düşünüyoruz.

EGM’ye 100.000 Adet 
Hibe Fişek
MSI Dergisi: Geçtiğimiz günlerde, EGM 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına, 
100.000 adet fişek hibe ettiniz. 
Öncelikle neden böyle bir girişimde 
bulunduğunuzu sormak istiyoruz.
Fatih ALTUNBAŞ: Biliyorsunuz bu yı-
lın ilk aylarında, Zeytin Dalı Harekâtı 
başlatıldı. Harekâtla ilgili gelişmeleri 
televizyondan izlerken şunu gördük: 
Mehmetçik, harekât için uğurlanırken 
Anadolu insanımız, askerlere; börekler, 
baklavalar, zeytinyağlı dolmalar veriyor. 
Sadece askerimizin morali yerinde ol-
sun diye. Biz de kendi kendimize, “Eğer 
bir köyde, bir göz odada yaşayan insan-
larımız, ellerinden geleni ortaya ko-
yup bunları yapabiliyorsa bizim de aynı 
nispette elimizi taşın altına koymamız 
lazım.” diye düşündük. Sonuçta biz mü-
himmat üretiyoruz ve harekâta da katkı-
mızın mühimmatımızla olmasını istedik.

MSI Dergisi: Bu girişiminizin, sektörde 
örneğini hiç görmedik. Bu yüzden, hibe 
sürecinde nasıl bir tecrübe yaşadığınızı 
anlatır mısınız?
Fatih ALTUNBAŞ: 100.000 adet 9x19 
mm tabanca fişeğini hazırladıktan son-
ra, bunları, bilfiil harekâtta veya ha-
rekâta yönelik eğitimlerde kullanılmak 
üzere, Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığına hibe etmek istediğimizi, resmi 
makamlara ilettik. Ancak Türkiye’de 
daha önce, hiç kimse mühimmat hibesi 
girişiminde bulunmadığı için, nasıl bir 
yol izleneceğine başta karar verilemedi. 
“Şartnamesi olmadan, bunu teslim ala-
mayız. Şartnamesi olması için ihalesi 
olması lazım, onun için de ödenek la-
zım.” gibi çok farklı yaklaşımlar ortaya 
çıktı. Biz de İçişleri Bakanlığı Müsteşa-
rımız Sayın Muhterem İnce’yi, konuyla 
ilgili ziyaret etmeye karar verdik. Sağ 
olsun kendisi süreci hızlandırdı ve bu 
sayede, fişeklerimizi, Özel Harekât Da-
iresi Başkanlığına hibe etmeyi başardık. 
Böylece, Türkiye’de ilk defa bir özel fir-
ma, mühimmat hibe etmiş oldu.
Bir de tabii harekât sınır ötesinde ger-
çekleştirildiği için, tam o sıralarda, 
çeşitli ülkelerin, Türkiye’ye ambargo 
uygulaması gündemdeydi. Biz de bu 
ülkelere, “Sizin parasıyla vermediğiniz 
mühimmatı, biz hibe ediyoruz.” şeklin-
de bir mesaj da vermiş olduk. Böylelikle 
mühimmat hibesi süreci de bir ilk ola-
rak literatüre girdi. Bu girişimimiz, belki 
başka örneklere de vesile olur…

MSI Dergisi: Kullanıcının bu talebinize 
tepkisi ne oldu?

Devletimize sağladığımız en önemli katkının, özel sektörün 
fişek üretimine yönelik mevzuatın hazırlanması ve sonrasında 
güncellenmesi noktasında olduğunu düşünüyorum. 
Sonuçta, bu alanda pek çok konuda olduğu gibi, başvuru 
aşamasından itibaren, neredeyse tüm ilkleri biz gerçekleştirdik. 

Turaç, öldürücü olmayan mühimmatlar sınıfında, 
5,56x45 mm çapındaki kauçuk çekirdekli fişeklerin 

üretimine de yakın zamanda başlamayı planlıyor. 
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Fatih ALTUNBAŞ: Resmi süreçleri bir 
yana bırakacak olursak son kullanı-
cı, mühimmat hibe talebimizden çok 
memnun oldu. Hatta teslimatın ardın-
dan 15 gün geçtikten sonra, sağ olsun-
lar fabrikamıza resmi bir ziyarette de 
bulundular.

MSI Dergisi: 100.000 adet fişek, 
kullanıcı açısından ne anlam ifade 
ediyor?
Fatih ALTUNBAŞ: İyi bir nişancının, at-
tığını vurabilecek şekilde, her an hazır 
durumda olabilmesi için, her yıl, asgari 
1.000 atış yapması gerekiyor. Dolayısıy-
la 100.000 adet fişek, 100 iyi nişancının, 
bir yıllık eğitiminde kullanacağı fişek 
miktarına tekabül ediyor. Bir başka de-
yişle Özel Harekât Dairesi Başkanlığı-
nın 100 iyi nişancısının, bir yıllık eğitimi-
ne katkı sağladık diyebilirim. Standart 
bir nişancı açısından baktığımızda ise 
bu miktar, 300 kişinin bir yıllık eğitimi 
sırasında kullanacağı fişek miktarıdır.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Fatih ALTUNBAŞ: Turaç olarak, Tür-
kiye’de mühimmat üretimi sürecine 

yaptığımız katkılara da değinmek is-
tiyorum. Devletimize sağladığımız en 
önemli katkının, özel sektörün fişek 
üretimine yönelik mevzuatın hazır-
lanması ve sonrasında güncellenmesi 
noktasında olduğunu düşünüyorum. 
Sonuçta, bu alanda pek çok konuda 
olduğu gibi, başvuru aşamasından 
itibaren, neredeyse tüm ilkleri biz 
gerçekleştirdik. Dolayısıyla biz bu 
işe soyunduğumuzda, ortada mevzu-
at veya teamül anlamında hiçbir şey 
yoktu. Bu mevzuatın hazırlanma sü-
recinin tamamına dâhil olduk. Çok zor 
olan bu sürecin ardından, mevzuatta 
gördüğümüz ve kötü niyetli insanlar ta-
rafından suistimal edilebilecek pek çok 
boşluğun ortadan kaldırılmasına yöne-
lik, çeşitli girişimlerde bulunduk. Bu 
girişimlerimiz sonucunda oluşturulan 
çalışma grubu, hâlen faaliyetlerine de-
vam ediyor. Biz de bu grubun bir parça-
sı olarak, elimizi taşın altına koyuyoruz.
Bunun haricinde, bir başka önemli 
katkımız da laboratuvar ve test ko-
nusundaki tüm kabiliyetlerimizi, hem 
emniyetin hem de jandarma teşkila-
tının kriminâl birimlerinin kullanımı-
na açmış olmamız. Zaman zaman bu 

kurumlarımız, ihtiyaç duydukları bazı 
kritik testleri, yüksek miktarda para-
lar ödeyerek, yurt dışında yaptırmak 
zorunda kalıyorlardı. Artık bu testlerin 
tamamını, kendi laboratuvarlarımızda 
yapabiliyoruz ve böylelikle önemli bir 
kaynak tasarrufu da sağladık. Tabii 
bu test süreçleri, bizim için de faydalı 
oluyor ve bize yeni şeyler öğretiyor. Bu 
yönde, iki kurumla da çok güzel çalış-
malarımız oldu.

Turaç Genel Müdürü Fatih 
Altunbaş’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Sözleşme kapsamında, ALTAY Tankı Seri Üretim pro-
jesi, SSB tarafından, BMC ana yükleniciliğinde yürü-
tülecek. SSB; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 

Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinas-
yonu sağlayacak. BMC ise ASELSAN, MKEK, ROKETSAN ve  
HAVELSAN’dan oluşan ana alt yükleniciler ve diğer paydaşlar 
ile çalışacak. Ana alt yüklenicilerin görev dağılımı, şöyle olacak:
n	 ASELSAN: Atış kontrol sistemi ve aktif koruma sistemi
 başta olmak üzere tank elektronik sistemleri
n	 MKEK: Ana silah
n	 ROKETSAN: Zırh sistemi
n	 HAVELSAN: Tank ve sistemlerine ilişkin simülatörler
Projede yürütülecek faaliyetler, ana başlıkları ile şöyle sıra-
lanıyor:
n	 Seri üretim hattının kurulması
n	 250 adet ALTAY tankının üretilmesi
n	 Yerli olarak geliştirilecek güç grubunun denemeleri için
 bir Güç Grubu Platformu’nun üretilmesi
n	 İnsansız kuleli bir ALTAY tankının geliştirilmesi
 ve üretilmesi
n	 Proje faaliyetleri süresince ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaç
 ve teknolojilerin ALTAY tankına uyarlanabilmesi için
 “Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi”nin kurulması
Tankın, ömür devri lojistik desteği de proje sözleşmesi kap-
samında yer alıyor.
ALTAY tankı, T1 ve T2 olarak iki konfigürasyonda üretilecek 
(Şekil 1). T1 sürümü, AKKOR aktif koruma sistemine ve ila-
ve zırh birimlerine sahip olacak. 40 adedi teslim edilecek bu 

sürümü, 210 adetlik teslimat ile T2 sürümü takip edecek.  
T2 sürümünde yer alacak yetenekler ise şunlar olacak:
n	 Geliştirilmiş Zırh Sistemi
n	 Tecrit Edilmiş Gövde-Mühimmat Konfigürasyonu
n	 Lazer Güdümlü Tank Topu Atış Yeteneği
n	 Mürettebat Eğitim Modu
n	 Mobil Gizleme Ağı-İz Yönetimi
T3 ise insansız kuleli sürüm olacak. Seri üretim hattının ku-
rulmasının ardından, T1 tankı, 18’inci ayda ortaya çıkacak 
(Şekil 2). Testlerin ardından, ilk T1 tankı 24’üncü ayda tes-
lim edilecek. İlk T2 tankı ise 49’uncu ayda teslimata hazır 
olacak.

BMC, ALTAY Tankı ile
Dünyanın En İyisini Hedefliyor

ALTAY tankının seri üretim sürecini 
başlatan imzalar, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) ve BMC arasında, 
9 Kasım’da, Ankara’da düzenlenen 
bir törenle atıldı. Proje kapsamında, 
seri üretimin yanı sıra ALTAY’ın 
değişen tehditlere göre geliştirilerek 
ve insansızlaştırılarak geleceğe 
hazırlanması da yer alıyor.
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@milscint.com
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Hedef Dünyanın En İyisi
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, törende yap-
tığı konuşmada, imzaların atılmasına kadar yaşanan süreci 
özetledi: “Proje değerlendirme aşamasında, ihalenin üzerin-
den, neredeyse 20 ay geçti. SSB’nin titiz yaklaşımı ile arka-
daşlarımız epey ter döktü. Paydaşlarımızla beraber ciddi bir 
sınavdan geçtik. Çeşitli merhalelerden geçtik. Merhaleler-
den bir tanesini arz etmek istiyorum. Bu işe talip olurken, 
takatimiz yetmez diye, uluslararası tecrübesi ve şöhreti olan 
bir uluslararası firma ile bir ortaklık kurmuştuk. Fakat süreç 
içerisinde gördük ki SSB ve TSK, bizden %100’ü yerli bir tank 
istiyorlar... Bu bakış açısından dolayı, biz bu ortaklığı sona 
erdirdik. Onlar da bize danışmanlık verecek.”
Proje ile ilgili olarak, “Bunun ne kadar önemli bir görev ol-
duğunun bilinci içindeyiz… Çok inançlıyız. Bu görevi mutla-
ka başaracağız.” diyen Sancak, amaçlarının, dünyanın en iyi 
tankını üretmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Önemli Kilometre Taşı
Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsma-
il Demir ise proje ve önemi ile ilgili, şunları söyledi: “Tür-
kiye’de savunma sanayisinin gelişim sürecinde, kilometre 
taşı projeler sayıldığında, ALTAY tankı, bunların en başında 
gelen projeler arasında. Prototip geliştirme süreci, oldukça 
yoğun çalışmalarla devam etti. Ana yüklenici olan Otokar;  
ASELSAN, MKEK ve bazı yabancı alt yükleniciler ve bu şir-
ketlerin paydaşları, bir prototip ortaya çıkarttı. Bu prototip, 
uzun testlerden geçti. Çeşitli iklim şartlarında ve test mer-
kezlerinde; tankın dayanıklılığı, atış hassasiyeti, çeşitli mü-
himmatlarla performansı, çok geniş bir ölçüde denendi… 
Çok yakından şahidim ki çok ufak sapmalar ve düzeltilmesi 
gereken konular hassasiyetle takip edilerek prototipin mü-
kemmel bir şekilde ortaya çıkması sağlandı. Ancak, teknolo-
jinin geliştiğini de düşünürsek bu tankımızda da bir dizi bazı 
unsurlar da tekrar gündeme gelecek.”
Prof. Dr. Demir, ihale süreci ile ilgili de konuştu: “Seri üretim 
aşaması ile ilgili kamuoyu, uzun süredir beklenti içindeydi. 
Açık bir ihaleye çıktık ve sonucunda, oldukça rekabetçi bir 
fiyatla BMC, ihaleyi aldı.”

Vazgeçilmez Hedef
Prof. Dr. Demir, konuşma-
sında, bağımsızlık hedefleri 
ve yabancı firmalarla iş bir-
liği konularında da önem-
li mesajlar verdi: “Türkiye 
olarak, SSB olarak, motor 
konusunda çok karalıyız. 
Gerek zırhlı araç gerek İHA 
gerek seyir füzesi gerek 
uçak motorları olsun; bütün 
bunlarla ilgili çeşitli proje-
lerimiz başladı. Başlama-
dan, hiçbir yere gidemezsi-
niz… Evet, [motorun ortaya 
çıkması] bugünden yarına 
olacak bir süreç değil. Ama 
bütün bu motor projelerin-
de yüklenicilerimiz, bu ko-
nuda kesinlikle kararlı;  biz 
de kararlıyız. Türkiye’nin, 
bağımlılık doğuran her türlü 
unsurdan azat olması gere-
kiyor. Buna; motor, trans-
misyon, elektronik sistemler,  

Şekil 1. ALTAY projesinin prototiplerinin geliştirildiği 
ve kalifikasyonunun yapıldığı Dönem I faaliyetleri ile 
Seri Üretim Dönemi faaliyetleri

Şekil 2. ALTAY projesinin Seri 
Üretim Dönemi ile ilgili takvim

Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir
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atış kontrol sistemi, elektronik devreler, gece görüş sitem-
leri, çeşitli kameralar, bunların alt sistemleri… Aklınıza ne 
gelirse. Biz, bu konularda Türkiye’nin bağımsız hareket ede-
bilmesinin, karar verebilmesinin önündeki bütün engelle-
ri aşmak durumundayız. Tabii ki çeşitli yabancı ortaklıklar, 
destekler ve iş birlikleri için hiç bir zaman kapıyı kapatmı-
yoruz. Kim iyi niyetliyse kim bizim bu nihai hedefimizle ilgili 
bizimle hemfikir ise onlarla da tabii olarak iş birliği yapma-
ya hazırız… Olmazsa olmaz unsurumuz, Türkiye’de bu işin 

milli olarak yapılması... Herhangi bir kısıtlamaya, herhangi 
bir teknolojide kapalılığa, ‘Türkiye şuna sahip olamaz, buna 
sahip olamaz.’ denmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Biraz 
zaman alabilir; ama nihai hedefimizden hiçbir zaman vaz-
geçmeyeceğiz.”
Prof. Dr. Demir, ALTAY tankı için insansız kule geliştirme 
çalışmalarından bahsederken BMC’den beklentilerini de 
dile getirdi: “Sadece tank değil, malumunuz zırhlı araçlar da 
üretiyorlar. Orta sınıftaki zırhlı araçların da bir kısmını; bazı-
larını uzaktan kumandalı, bazılarını insansız yapmakla ilgili 
çalışmaları var. Bunları da bekliyoruz. İnşallah onlar tanktan 
çok daha önce çıkacak ve onları da alanda göreceğiz.”
Konuşmaların ardından, törenle ilgili anı kartonu imzalandı. 
Kartona; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı Hv. 
Tümg. Reha Ufuk Er, Savunma Sanayii Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Şeker, K.K.K. Savunma Planlama Proje Yönetim 
Başkanı Tuğg. Mehmet Özaydın, SSB Kara Araçları Daire 
Başkanı Ahmet Raci Yalçın, BMC Yönetim Kurulu Başka-
nı Ethem Sancak, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar 
ve MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal imza attılar. u

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak SSB Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, projenin ayrıntılarının 
yer aldığı bir sunum yaptı.
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Ukrayna’dan 346 firmanın kabiliyetlerini sergilediği 
fuara, bu yıl Türkiye’den katılan firmalar; ASELSAN,  
AYESAŞ ve VESTEL Savunma oldu. Samsun Yurt Sa-

vunma (SYS)’nın CANİK marka tabancaları ile Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’nun hafif silahları ise bu 
iki firmanın Ukrayna’daki temsilcilerinin ayrı ayrı açtıkla-
rı 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.

Fuar, “Askeri Nitelikli Silah ve Ekipmanlar” ile “Sivillere 
Yönelik Silahlar” olmak üzere, iki ana başlık altında düzen-
lendi. Bu başlıklardan ilki kapsamında; kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik her türlü ana muharebe 
platformu, silah ve ekipman sergilendi. Fuarın sivil kullanı-
ma yönelik bölümünde ise daha çok; avcılık, sportif atıcılık, 
tarihi silahlar ve kesici silahlar ile doğa sporlarına yönelik 
ekipmanlar öne çıktı.
2015’te, 13.000; 2016’da, 18.000 ve 2017’de, 19.000 civa-
rında kişinin ziyaret ettiği fuar, bu yıl, yaklaşık 24.000 zi-
yaretçi ağırladı. Fuarı ziyaret eden Türk resmi heyetinin 
başında ise Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar 

Türkiye ve Ukrayna’nın 
Savunma Alanındaki İş Birliği, 
Arms & Security’18 ile 
Gelişimini Sürdürdü
Bu yıl 15’incisi düzenlenen Arms & Security fuarı, 9-12 Ekim tarihlerinde, 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirildi. Fuarda, Ukraynalı ve Türk 
firmaların yanı sıra 12 farklı ülkeden katılımcılar yer aldı. Fuara, bünyesindeki 
50’nin üzerinde kurum ve kuruluş 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 imzalandı.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez 
yer aldı.
Fuarın Türkiye’deki temsilciliğini ise Eurasia Airshow, Global 
Satellite Show ve High-Tech Port by MÜSİAD gibi etkinlikle-
rin de organizatörü olan Medyacity üstlendi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve 
Ukrayna Güvenlik Teşkilatı’nın destekleri ile gerçekleştirilen 
fuar kapsamında ayrıca, sektöre yönelik çeşitli seminerler 
de düzenlendi.

ASELSAN Sistemlerini, 
SpetsTechnoExport Üretecek
Fuar, doğrudan Ukroboronprom tarafından ya da bu kuru-
luşa bağlı firmalar tarafından imzalanan ve Çekya, Moldova 
ve Türkiye’nin taraf olduğu çeşitli iş birliği anlaşmalarına da 
tanıklık etti. Bunlardan; zırhlı araçların ortak olarak geliş-
tirilmesini, üretimini ve pazarlamasını konu alan anlaşma, 
Ukroboronprom ile Çek EXCALIBUR firması arasında, fuarın 
ilk günü imzalandı. Bir başka sözleşme ise Ukroboronprom’a 
bağlı bir dış ticaret kuruluşu olan Promoboronexport ile 
Moldova Savunma Bakanlığı arasında, askeri platformların 

onarım ve modernizasyonuna yönelik olarak imzalanan mu-
tabakat muhtırası oldu.
Fuarda, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sözleşme ise ASELSAN  
ile Ukroboronprom’a bağlı bir dış ticaret kuruluşu olan Spets-
TechnoExport (STE) firması arasında, yine fuarın ilk günü im-
zalandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve STE Genel Direktör Vekili Vladislav 
Belbas tarafından imzalanan anlaşma, ASELSAN tarafından 
geliştirilen askeri telsiz ve iç konuşma sistemlerinin, tekno-
loji transferi vasıtasıyla Ukrayna’da ortak olarak üretimini 
konu alıyor. STE tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Ukrayna Savunma Bakanlığının, bu anlaşma sayesinde, son 
teknoloji ürünü haberleşme cihazlarına erişim imkânı elde et-
tiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ASELSAN ve STE’nin, daha 
önce de 2016 yılı Aralık ayında, Ukrayna Savunma Bakanlığının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak, UHF telsizlerin satışı konusunda 
bir anlaşma daha imzaladıkları ve bu anlaşma kapsamındaki 
teslimatların hâlen devam ettiği bilgisi yer aldı.
Arms & Security’18 fuarı kapsamında, Türk firmalarından ve 
Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olan yabancı firmalardan 
öne çıkan haberleri, ilerleyen sayfalarımızda derledik. u

ASELSAN ve Ukroboronprom’a 
bağlı SpetsTechnoExport firması 
arasındaki mutabakat muhtırası, 

fuarın ilk gününde imzalandı.
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Ukrayna’da, kamuya ait savunma 
ve havacılık firmalarını bir araya 

getiren çatı kuruluş görevini yürüten 
Ukroboronprom, fuardaki en geniş ka-
tılımlardan birini gerçekleştirdi. Fuar-
da, bünyesinde yer alan 50’nin üzerinde 
firma ile birlikte, geniş bir stantta yer 
alan kuruluş; zırhlı muharebe araçla-
rından satıhtan satha roket sistemle-
rine, taarruz helikopterlerinden tank 
kurtarıcılarına kadar pek çok ürün ser-
giledi.

Ukroboronprom, 
Türkiye İle İş Birliklerini  
Güçlendirmek İstiyor
Ukroboronprom bünyesindeki 
firmaların, Türk savunma ve 
havacılık sanayisi ile çok sayıda 
alanda iş birliği mevcut. Kuruluşun 
Türkiye’ye yaklaşımı ve Türkiye ile 
olan iş birliklerinin son durumu 
hakkında, Ukroboronprom 
Genel Direktörü Pavlo Bukin’den 
bilgi aldık.

MSI Dergisi: 2 yıl kadar önce, 
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi 
Sergiy Korsunsky ile bir söyleşi 
yapmış ve bu söyleşide, iki ülkenin 
savunma ve havacılık sanayisine 
ilişkin ortak faaliyetlerinin bir 
resmini çekmiştik. Size, öncelikle 
geçtiğimiz süre içerisinde, bu resmin 
ne yönde değiştiğini sormak istiyoruz. 
Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Pavlo BUKIN: Ülkelerimizin bu alan-
daki ilişkileri, 2 yıl önce, sadece alım 

Ukroboronprom, Havacılık Motorları 
Konusunda da Türkiye’nin Yanında

Geliştirme süreci, Türkiye ve Ukrayna arasında ortak olarak yürütülen AN-188 askeri nakliye uçağı.
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Ukroboronprom 
Genel Direktörü 
Pavlo Bukin
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satıma dayalıydı. Şimdi ise birbirine 
paralel olarak yürüyen ortak üretim 
ve ortak geliştirme projelerimiz var. 
Türkiye’deki mühendislik eğitimi çok 
iyi bir seviyede ve Ukrayna’da da ben-
zer şekilde, iyi mühendisler yetiştiren 
iyi okullarımız var. Dolayısıyla mev-
cut olanlara ilave olarak, pek çok yeni 
alanda iş birliği yapabileceğimize ina-
nıyorum. Pazarda bulunmayan özgün 
ürünleri birlikte geliştirebiliriz.

Baykar ve ROKETSAN 
ile Ortak SİHA Projeleri 
Gündemde
MSI Dergisi: Bu projelere örnek 
verebilir misiniz?
Pavlo BUKIN: Söz gelimi, Ukrayna Si-
lahlı Kuvvetleri envanterindeki elekt-
ro-optik nişangâhların ve haberleşme 
sistemlerinin modernizasyonu konu-
sunda, ASELSAN ile önemli bir iş bir-
liğimiz var. Ayrıca, Luch tarafında üre-
tilen tanksavar güdümlü füzelerimizin, 
ASELSAN’ın geliştirdiği silah istasyo-
nuyla entegrasyonları tamamlandı. Ha-
vacılık tarafında ise Baykar ile birlikte, 
ağırlık sınıfı olarak orta ve ağır seviyede 
yer alacak silahlı insansız hava araçla-
rının (SİHA’ların) ortak olarak geliştiril-
mesi ve ortak olarak üretilmesi konu-
sunu görüşüyoruz. Geçtiğimiz aylarda, 
Savunma Bakanlığımızdan bir heyet 
Türkiye’ye giderek, Baykar’ın İHA’ları ile 
gerçekleştirilen atışlı test faaliyetlerini 
yerinde inceledi. Bu testler sırasında,  

ROKETSAN’ın İHA’lara yönelik olarak 
geliştirdiği mühimmatlar kullanıldı.

MSI Dergisi: Ukrayna, İHA ihtiyacının 
karşılanması konusundaki tercihini, 
neden Türkiye’den yana kullandı?
Pavlo BUKIN: Ukrayna Kara Kuvvet-
lerinin SİHA konusunda bir talebi ve 
tanımlanmış bir gereksinimi var. He-
yetimiz de Baykar’ın İHA’ları ile ger-
çekleştirilen testlerin sonuçlarından 
oldukça memnun oldu. Ukrayna Kara 
Kuvvetlerinin önemli bir talebi de bu  
SİHA’nın, elektronik karıştırmalara kar-
şı dayanıklı olması. Pazarda, hâlihazırda 
İHA üreten çok sayıda ülke bulunuyor; 
ancak bunlar içerisinde, elektronik ka-
rıştırmalara dayanıklı İHA sayısı çok az.

MSI Dergisi: Bu tip potansiyel bir SİHA 
projesinde, ROKETSAN’ın konumu ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Pavlo BUKIN: ROKETSAN’ın bu alanda-
ki kabiliyetleri oldukça ilgimizi çekiyor. 
SİHA’lara yönelik olarak geliştirdikleri 
farklı mini akıllı mühimmat çözümleri, 
atış testlerinde %100 başarı gösterdi. 
Bu ürünler, her özelliği ile SİHA’lar 
için optimize edilmiş ve bizim elimizde, 
hâlihazırda üretebileceğimiz bu tip bir 
ürün yok. Bu yüzden, hem önümüzdeki 
yeni SİHA projeleri için hem de kendi 
elimizdeki İHA’lar için, bu tip mühim-
matların kullanımı gündemimizde. 
ROKETSAN ile bu ürünleri, Ukrayna’da 
ortak olarak üretmeyi de düşünebiliriz.
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İHA için Yeni Motor 
Geliştirilebilir
MSI Dergisi: Ukroboronprom’un bu 
projeye ne gibi katkıları olabilir?
Pavlo BUKIN: Bu projede, bizim so-
rumluluğumuz İHA gövdesinin ve 
elektro-optik sistemlerin tasarımı 
olacak. Gövde tasarımı konusunda, 
elbette Baykar’ın da kendi fikirleri 
ve konseptleri var; ancak bu konuda, 
karşılıklı olarak yoğun bir iş birliği içe-
risindeyiz. Ayrıca sağlayacağımız en 
büyük katkı, aracın motoru konusunda 
olacak. Bünyemizdeki firmalardan Ivc-
henko Progress ve özel bir şirket olan 
Motor Sich, yıllardır pek çok farklı tip-
te motoru tasarlayarak üretiyorlar. Bu 
motorlar arasında; turbofan, turboşaft 
ve turboprop fan tipi motorların yanı 
sıra İHA’larda da kullanılan turboprop 
motorlar var. Dolayısıyla bu firmalar, 
ortak olarak geliştireceğimiz İHA’nın, 
tam olarak ihtiyaç duyacağı motoru 
geliştirerek üretebilirler. Bu motorlar, 
maliyet etkin bir biçimde, istenilen per-
formansı sağlayabilirler.

Ukroboronprom, 
Havacılık Motorları 
Konusunda Türkiye’nin 
Yanında
MSI Dergisi: Havacılık motorları, 
Türkiye’nin uzun yıllardır ihtiyaç 
duyduğu sistemler arasında yer 
alıyor. Bu konuyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Pavlo BUKIN: Son 5 yıldır, Türkiye ile 
özellikle askeri iş birliği anlamında çok 
yakın ilişkiler içerisindeyiz ve Türkiye, 
zor zamanlarımızda daima bizim yanı-

mızda oldu. Bizim de askeri hava plat-
formlarında kullanılan motorlar konu-
sunda, çok derin bir geçmişimiz var. 
Ürettiğimiz onlarca farklı tipteki motor, 
yüzlerce hava aracında kullanılıyor. 
Bunlar, yıllardır kendini kanıtlamış 
ürünler. Ayrıca bu motorların bakım 
ve idamesi konusunda da çok iddialı-
yız. Ivchenko Progress ve Motor Sich’in 
yanı sıra Lutsk şehrindeki Motor Plant 
ve 410 Kiev Aircraft Repair Plant gibi 
bakım ve onarım üzerine uzmanlaşmış 
tesislerimiz de var. Dolayısıyla hava-
cılık motorları konusunda, Türkiye’ye 
yardımcı olmaya hazırız.

ASELSAN ve Luch 
Hedefi 12’den Vurdu
MSI Dergisi: ASELSAN ve Luch 
firmasının güdümlü tanksavar füzeleri 
konusundaki iş birliğine geri dönecek 
olursak… Bu proje hangi aşamada?

Pavlo BUKIN: Bu projede, ASELSAN’dan  
stabilize silah kulesini ve elektro-op-
tik nişangahları tedarik ettik. Luch 
ise SKIF tanksavar füzesini ve bu 
füzenin güdüm sistemlerini sağladı. 
Gerçekleştirdiğimiz atış testlerinde 
de %100 başarı elde ettik. SKIF füze-
sini hâlihazırda, hem Ukrayna Kara 
Kuvvetleri için hem de dost ve müt-
tefik ülkeler için üretiyoruz. Ayrıca 
füze, şu anda modernizasyon aşa-
malarından geçiyor. Bu aşamalardan 
birisi de SKIF’in, ASELSAN’ın kule-
sine entegre edilmesi. Bu projede 
sona yaklaştık; ancak ASELSAN ile 
uzun soluklu bir iş birliği planlıyoruz. 
ASELSAN’ın bu konudaki çözümü ol-
dukça başarılı ve ortada kendini ka-

Ukroboronprom Genel Direktörü Pavlo Bukin, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ASELSAN 
Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Gençcan
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nıtlamış bir ürün varken, bizim ürün 
geliştirme konusunda tekrar para ve 
zaman harcamamız mantıklı değil. 
Ayrıca Luch’un, STUGNA ve CORSAR 
gibi farklı özelliklere sahip güdümlü 
tanksavar füzesi çözümleri de mev-
cut. Bu füzeler de ASELSAN’ın kule-
sine entegre edilebilir; ama tabii her 
füzenin entegrasyonu, ayrı bir proje 
olarak ele alınmalı. Luch ayrıca, hava 
savunma füzeleri ve gemilere karşı 
güdümlü füze (güdümlü mermi) de 
geliştirebilecek kabiliyete sahip.

MSI Dergisi: IDEF 2017 sırasında, 
ANTONOV ve ASELSAN bir iş birliği 
anlaşması imzalamışlardı. Bu anlaşma 
ile ilgili çalışmalar ne aşamada?
Pavlo BUKIN: Bu anlaşmayı, aviyonik 
sistemlere yönelik olarak imzala-
mıştık. Elimizdeki eski Rus menşeli 
sistemleri yenilemek istiyoruz ve bu 
sistemleri, Rusya’dan alamayız. İki fir-
manın mühendisleri karşılıklı olarak 
görüşüyorlar ve teknik detayları çöz-
meye çalışıyorlar. Özellikle ihtiyacımız 
olan şeyin üretimi konusunda, mühen-
dislerimiz henüz tam mutabakata va-
ramadılar; ancak görüşmeler yürüyor. 
Bu anlaşmanın işleyişinde, politik açı-
dan hiçbir problem yok. Sadece teknik 
açıdan halledilmesi gereken konular 
var. Sonuçta, bizim halen üretmekte 
olduğumuz kendi aviyonik sistemleri-
miz var ve bu sistemler, ASELSAN’ın 
sistemleri ile uyumlu çalışabilmeliler. 
Bir başka alternatif ise elimizdeki eski 
sistemleri de komple yenilememiz. Bu 
da mümkün. ASELSAN ise istenilen 
her şeyi üretebilecek konumda oldu-
ğunu gösteriyor. ANTONOV da uçak-
larında gerekli değişiklikleri yapma 
konusunda motivasyona sahip.

MSI Dergisi: Yine IDEF 2017 fuarı 
sırasında, savunma sanayisi alanındaki 
iş birliklerinin geliştirilmesine 
yönelik olarak Türkiye ile bir anlaşma 
imzalamıştınız. Bu anlaşma ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
Pavlo BUKIN: Bu anlaşma ile hedefle-
diğimiz birkaç farklı konu var aslında. 
Bunlardan birisi de ANTONOV ile Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin 
ortak olarak geliştirmeyi planladık-
ları AN-188 askeri nakliye uçağı. Bu 
projede, TUSAŞ’ın kendine ait ayrı bir 
vizyonu ve bizim kendimize ait ayrı bir 
vizyonumuz var. Ancak bu proje ile çok 
büyük bir katma değer yaratabilece-
ğimizin de farkındayız. O yüzden, bu 
projeyle ilgili müzakerelerimiz halen 
sürüyor.

MSI Dergisi: Anlaşması; 
ANTONOV, HAVELSAN ve 
Suudi firma Taqnia arasında, aynı 
fuar sırasında imzalanan projeden de 
bahsedebilir misiniz?
Pavlo BUKIN: Bu projede de ben-
zer bir durum söz konusu aslında.  
Teknik yeterlilikleri çok yüksek olan 
taraflar bir araya geldikleri zaman, 
%100 uzlaşmanın sağlanması biraz 
zaman alabiliyor. Ancak burada, çok 
yüksek bir ticari verimlilik gördüğü-
müz için, görüşmelerimiz sürüyor. 
Ayrıca projedeki firmaların arasına, 
Suudi Arabistan’ın yanı sıra Avru-
pa’dan da firmaların eklenmesi ola-
sılığı var.

Ukroboronprom Genel Direktörü Pavlo 
Bukin’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Ukroboronprom, fuardaki en geniş katılımlardan birini gösterdi.
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ASELSAN, fuarda; radar sistemleri, askeri 
ve profesyonel telsiz ailesi, elektro optik 

sistemler ve uzaktan komutalı silah sistem-
leri alanındaki çözümlerini sergiledi. Bu çö-
zümler arasında yer alan SERHAT Seyyar 
Havan Tespit Radarı ise Ukrayna’da ilk kez 
sergilendi.
ASELSAN, SERHAT’ı, havan mermilerinin 
havada tespit edilerek, mermilerin ateşlen-
diği konum ile tahmini hedeflerinin tespiti 
maksadıyla geliştirdi. Elektronik tarama 
prensibi ile L bandında çalışan radar, yatay-
da 360 derecelik bir kapsama alanına ve 10 
kilometrenin üzerinde menzile sahip. Aynı 
anda 5’ten fazla havan mermisini tespit ede-
bilen sistem ile istenildiğinde, dost bölgeler 
tanımlanarak bu bölgelerin hedef olması ha-
linde sistemin alarm vermesi sağlanabiliyor. 
Modüler tasarımı sayesinde; bina, kule ve 
araçlar üzerinde kullanılabilen SERHAT ay-
rıca, çeşitli komuta kontrol sistemleri ile de 
entegre edilebiliyor.

Firmanın fuar gündemi ve son dönem-
de Ukrayna ile artan bir yoğunlukta de-
vam ilişkileri hakkında, ASELSAN Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’den bilgiler aldık. 
Prof. Dr. Görgün’ün verdiği bilgilere göre,  
ASELSAN’ın çeşitli seviyelerde iş birliği 
içerisinde olduğu pek çok ülke bulunu-
yor. Firma, bu ülkelerden bazılarına sa-
dece satış yaparken, bazılarında temsilci-
likler açıyor ve bir kısmı ile ortak üretim 
faaliyetlerinde bulunuyor. Ukrayna ise  
ASELSAN için stratejik öneme sahip ülke-
lerden birisi.
ASELSAN’ın, Ukrayna ile yazılım taban-
lı telsizler alanında başlayan ve giderek 
gelişen bir iş birliği olduğunu belirten  
Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın geniş ürün 
yelpazesindeki diğer çözümlerle ilgili olarak 
da Ukrayna ile imzaladıkları ya da imzala-
mak üzere oldukları anlaşmalar olduğunu  
belirtti. u

ASELSAN, Ukrayna’daki Konumunu Güçlendiriyor

ASELSAN’ın SERHAT Havan Tespit 
Radarı, bölgede ilk kez sergilendi.
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Ukraynalı orta ve bü-
yük ölçekli özel 

sektör firmalarını bün-
yesinde toplayan bir kü-
melenme olan League of 
Defense Companies of 
Ukraine, fuara geniş bir 
katılım gösterdi. Küme 
bünyesindeki firmaların 
ürün yelpazesinde, ha-
berleşme sistemlerin-
den güdümlü füzelere, 
zırhlı araçlardan hava-
cılık motorlarına kadar 
pek çok farklı platform ve sistem bu-
lunuyor. Kümelenme, bünyesindeki 
firmaların ürün çeşitliliği sayesinde, 
tek bir platform gibi yalın çözümler 
ortaya koymaktansa müşterilerine, 
platform, sensör, silah ve mühimmatı 
içeren komple çözümler sunabiliyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisi ile 
de yakın ilişkiler içerisinde olan kü-
melenme, geçtiğimiz yıl düzenlenen 
IDEF fuarı sırasında, SAHA İstanbul ile 
bir mutabakat muhtırası imzalamıştı.
Kümelenme, geçtiğimiz aylarda, Türk 
savunma ve havacılık sanayisini yakın-
dan ilgilendiren bir atış testi faaliye-
tinin de içerisinde yer aldı. Ukraynalı 
güdümlü füze üreticisi Luch, küme 
üyelerinden Practika ve ASELSAN; 
3’üncü bir ülkenin ihtiyaçları kapsa-
mında çözümlerini bir araya getirdi. 

Bu kapsamda, Practika’nın 4x4 zırhlı 
personel taşıyıcı aracı Kozak üzerine, 
ASELSAN’ın Tanksavar Füze Fırlatma 
Sistemi entegre edildi ve bu sistem ile 
Luch tarafından üretilen güdümlü fü-
zelerin atış testleri gerçekleştirildi.
Kümelenmenin Dış İlişkiler Direktö-
rü Dr. Yuliia Vysotskaya, Türkiye ile 
gerçekleştirebilecekleri muhtemel 
iş birlikleri hakkında şunları söyledi: 
“Türkiye’nin savunma ve havacılık sa-
nayisinin çok gelişmiş olduğunu bili-
yoruz. Bununla birlikte, Türkiye’nin de 
spesifik alanlarda teknik desteğe ih-
tiyacı olabilir. Üyemiz olan firmaların 
geniş kabiliyet yelpazesi ile bu ihtiyaç-
ları karşılamaya hazırız.” u

League of Defense Companies of Ukraine, 
Türkiye ile İlişkilerini Güçlendiriyor

ASELSAN’ın Tanksavar Füze Fırlatma Sistemi, 
Ukraynalı Practika’nın aracına entegre edilerek 
atış testleri gerçekleştirildi.

MSI Dergisi Yayın ve 
Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü 
Birol Tekince ve 
League of Defense 
Companies of 
Ukraine Dış İlişkiler 
Direktörü Dr. Yuliia 
Vysotskaya
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ANTONOV, fuarda, çeşitli 
insansız hava araçlarının 

yanı sıra Türkiye ile birlikte 
ortak geliştirmeyi planladığı 
olduğu, AN-188 askeri nak-
liye uçağının ölçekli modelini 
sergiledi. Fuar sırasında gö-
rüştüğümüz ANTONOV yetki-
lilerinden, AN-188 projesinin 
son durumu ile ilgili de bilgi 
aldık.
ANTONOV ve Türkiye’deki 
ana partneri Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 
henüz tasarım aşamasın-
da olan AN-188 projesinin 
fizibilitesine yönelik olarak 
bir çalışma yürütüyorlar. 
Projenin ortakları, bu kap-
samda, her iki ülkenin de 
çıkarlarını koruyacak bir iş 
modeli geliştirmek üzere 
çalışıyorlar.
Projede, Türkiye ve Ukray-
na’nın haricinde, sadece 
yatırımcı olarak yer alan, 4 
tane de batılı ülke bulunuyor. 
Bu ülkeler, projeye yönelik 

olarak gerçekleştirilecek 
yatırımlarla ilgili plan ve he-
sapların yapılacağı noktaya 
gelmiş durumda.
Ayrıca, CFM International’ın 
geliştirdiği LEAP turbofan 
motorlarının, AN-188’e  
entegrasyonu konusunda, 

ABD’den de gerekli izinler 
alındı.
ANTONOV kurumsal iletişim 
birimi, projeye yönelik iş bir-
likleri ile ilgili MSI Dergisi’ne, 
şu açıklamada bulundu: “AN-
188, askeri anlamda çok ye-
tenekli bir uçak olacak. Özel-

likle kısa mesafelerde iniş ve 
kalkış kabiliyeti ile dünyadaki 
pek çok rakibinin önüne ge-
çebilecek. Ancak uçağımız, 
hâlen geliştirme aşamasında 
ve bu noktada, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi ile iş bir-
liklerine hazırız.” u

ANTONOV, AN-188 Projesinde 
Yatırım Hesaplarını Yapmaya Başladı

AN-188 askeri nakliye uçağı
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Sabit kanatlı ve döner kanatlı plat-
formlar için ürettiği motor ve ana 

dişli kutuları ile öne çıkan Motor Sich, 
fuarda, bu platformlara yönelik; tur-
boprop, turboşaft, turbofan ve tur-
bopropfan tipi havacılık motorları ile 
yardımcı güç üniteleri (APU) ve helikop-
ter ana dişli kutularını sergiledi.
Özel bir kuruluş olan firma, 4 Eylül’de, 
Ukroboronprom’a bağlı bir kuruluş olan, 
Konotop Aircraft Repair Plant (Aviakon) 
ile birlikte, Jandarma Genel Komutan-
lığı (J.Gn.K.lığı)’nın ihtiyaçlarına yönelik 
olarak, 40 milyon dolar değerinde bir 
sözleşmenin altına imza attı. Anlaşma, 
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un 
Türkiye ziyareti sırasında imzalandı.
Aviakon ve Motor Sich, imzalanan söz-
leşme kapsamında, J.Gn.K.lığı envan-
terindeki 17 adet Mi-17 helikopterinin; 
bakım, onarım ve modernizasyonunu 
gerçekleştirecek. Motor Sich’in, heli-

kopterlerin motor ve ana dişli kutusun-
dan sorumlu olacağı projede, Aviakon 
ise helikopterlerin gövdesi ve diğer par-
çalarına yönelik işlemleri yürütecek.

Motor Sich Çözümlerine 
İlgi Büyük
Motor Sich’in çözümleri ile ilgilenenler 
arasında, Türkiye’den çeşitli firmalar da 
var. Fuar sırasında görüştüğümüz, Mo-
tor Sich Helikopter Pazarlama ve Satış 
Departmanı Başkanı Anton Naumov’dan 
aldığımız bilgilere göre, bu firmaların 
içerisinde, Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayii (TUSAŞ) de bulunuyor. TUSAŞ, 
Motor Sich’in, MS-500V-S ve AI-450C 
turboprop motor aileleri ile ilgileniyor.
MS-500V-S ailesi, motor şaftında, 950 
ila 1.050 beygir (SHP) güç üretebiliyor. 
AI-450C ailesi üyelerinin, SHP bazında 
güç çıkışı ise 285 ila 544 beygir arasında 
değişiyor. u

Jandarma Genel Komutanlığı 
Envanterindeki Mi-17 Helikopterlerinin 
Güç Grubu, Motor Sich’e Emanet

AI-450C turboprop motoru

MS-500V-S turboprop motoru
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Fuarda, Ukroboronprom çatısı altında yer alan firmalardan 
biri de SpetsTechnoExport (STE) oldu. Ukraynalı savun-

ma ve havacılık firmalarının ithalat ve ihracat faaliyetlerini 
yürütmek maksadıyla kurulan SpetsTechnoExport, kendi 
bütçesine sahip bir kamu kuruluşu. 1998 yılında kurulan fir-
ma, 2010 yılından beri, faaliyetlerini Ukroboronprom çatısı 
altında yürütüyor.
SpetsTechnoExport’un, fuarın ilk gününde, ortak üretim ko-
nusunda ASELSAN ile imzaladığı mutabakat muhtırasının 
haricinde, Türkiye’yi ilgilendiren pek çok proje ve çalışması 
bulunuyor. Firmanın Türkiye’ye yönelik bu faaliyetleri hak-
kında, SpetsTechnoExport Genel Direktör Vekili Vladislav 
Belbas’dan bilgi aldık.
SpetsTechnoExport’un, özellikle ASELSAN ile tamamladığı 
veya yürütmeye devam ettiği çeşitli projeler bulunuyor. Bun-
lardan SpetsTechnoExport’un koordinesinde yürüyen, Skif fü-
zelerinin ASELSAN’ın Tanksavar Füze Fırlatma Sistemi’ne en-
tegrasyonuna yönelik proje, geçtiğimiz dönemde tamamlandı.

Türk Tanklarını, Ukrayna Sistemleri 
Koruyacak
ZASLON-L aktif koruma sisteminin, Türkiye’deki çeşit-
li zırhlı araçlara entegrasyonu ve Türkiye’de ortak üretimi 
konusunda da çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamın-
da testlere girecek ilk parti ürünlerin tedariki ve test-
leri hâlen sürüyor. Tüm testlerin başarıyla tamam-
lanmasının ardından, sistemin Türkiye’deki seri 
üretimine başlanacak. Belbas, bu ürünle ilgili 
şunları söyledi: “Türkiye’nin, bu alanda kendi ge-
liştirdiği sistemler olduğunu biliyoruz; ancak bizim 
çözümümüz, kullanıma hazır. Hızlıca tanklara entegre edile-
rek durumda ve Türkiye’nin bu ürünü kolaylıkla üretebilecek 
altyapısı mevcut. Ayrıca sistemimiz çok ekonomik.”
SpetsTechnoExport, ROKETSAN ile de reaktif zırh (ERA) 
konusunda bir proje yürütüyor. İlk parti teslimatların hâlen 
devam ettiği proje kapsamındaki ilk testler, önümüzdeki ay-
larda gerçekleştirilecek. Ortak olarak yürütülecek testlerin 
başarıyla tamamlanması halinde de seri üretime yönelik gö-

rüşmelere geçilecek. Seri üretim 
aşamasında, ortak üretim konusu 
da masaya yatırılacak.
Bu iki sistemin de M60 ana muha-

rebe tanklarında kullanılması he-
defleniyor. Ancak ürünler, modüler 

ve ölçeklenebilir yapısı ile pek çok 
farklı araca uygulanabilecek evren-

sel bir yapıya sahip. Ayrıca Ukrayna Kara Kuvvetleri’nin en-
vanterindeki tüm tanklarda, hâlihazırda ERA sisteminin bir 
sürümü bulunuyor.

“Yeni İş Birliklerine Açığız”
BMC Power ile zırhlı araçların güç gruplarına yönelik olarak 
görüşmeler sürdüren SpetsTechnoExport, ayrıca Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile de detayları henüz 
açıklanmayan bazı projeler üzerinde çalışıyor.
Belbas, Türkiye ile gerçekleştirilebilecek potansiyel iş bir-
likleri için şunları söyledi: “Türk savunma ve havacılık sa-

nayisinden firmalar ile 
iş birliği içinde olmak-
tan mutluluk duyuyoruz. 
Uluslarımız, yüzyıllardır 
birbirine çok yakın. Son 
yıllarda ise bu ilişki ve 
yakınlık, en üst düze-
ye ulaştı. Ülkelerimiz 
arasındaki ilişkiler, iki 
devletin de tüm kade-
melerini kapsayacak 
şekilde, stratejik bir se-
viyeye erişti. Türkiye ile 
hem şirketler arasında, 
hem de hükümetler ara-
sında yürütülebilecek 
pek çok iş birliği imkânı 
mevcut.” u

SpetsTechnoExport, 
Zırhlı Araçlardaki Kritik Alt 
Sistemleri Karşılamaya Hazır

ZASLON-L 
aktif koruma sistemi

DUPLET reaktif zırh sistemi
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SpetsTechnoExport 
Genel Direktör Vekili 

Vladislav Belbas
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AYESAŞ ve VESTEL Savunma, fuara, tek bir stant çatısı 
altında katılım sağladı. Ukrayna ile ilişkileri, bir süre-

dir yoğun şekilde devam eden VESTEL Savunma, fuarda, 
bölge ülkelerine yönelik olarak insansız hava aracı (İHA) 
çözümlerini tanıttı.
Standında, BORA ve KARAYEL’in ölçekli modellerini  
sergileyen VESTEL Savunma’nın, İHA çözümleri konusun-
da yoğun şekilde görüşmeler yürüttüğü 7 ülke mevcut. 
Bu ülkelerden 4’ü ile görüşmeleri çok ciddi bir seviyeye 
getiren firmanın öncelikli hedefinde, 10 ülke daha yer alı-
yor. VESTEL Savunma Genel Müdürü Öner Tekin, İHA çö-
zümlerine yönelik olarak MSI Dergisi’ne şunları söyledi:  
“İHA alanında yaptığımız yaklaşık 100 milyon dolarlık ya-
tırımla hem önemli bir üretim alt yapısı kazandık hem 
de yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sayesinde, bu ürün-
lerimizi çok ciddi seviyelerde olgunlaştırdık. KARAYEL  
ailesinin, 10.000 saat uçuş süresine rağmen sı-
fır kaza-kırım yaşamış olması da bunu bir göstergesi.  

İHA’larımız ayrıca, NATO standartlarına uyumlu olan, 
pazardaki az sayıdaki platform arasında yer alıyor.  
Buz çözme sistemi ve yıldırım koruma sistemi gibi özel-
likleri ve karıştırmaya karşı dayanıklılık gibi kabiliyetleri 
ile İHA ailemiz, bölge ülkelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek durumda. Ürünlerimiz, bu yetenekleri ile dün-
yadaki pek çok ülkenin ilgisini çekiyor. İş modeli olarak 
da oldukça esneğiz. Ülkemizin politikaları müsaade ettiği 
sürece, teknoloji transferi ya da ortak üretim gibi konuları 
da müşterilerimizin talep etmesi durumunda görüşmeye 
açığız.”
AYESAŞ ise Müşterek Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter 
/ JSF) programı kapsamında üretilmekte olan F-35 uça-
ğında da görev almasını sağlayan kabiliyetlerinin tanıtımı-
na odaklandı. Firmanın; yazılım geliştirme, tasarım ya da 
üretim süreçlerinde yer aldığı F-35’e ait alt sistemler; Pa-
noramik Kokpit Ekranı, Füze Arayüz Ünitesi ve Kara Kutu 
Ünitesi şeklinde sıralanıyor. u

VESTEL Savunma ve AYESAŞ, Bölgedeki İlişkilerini Canlı Tuttu

Fuarda sergilenen KARAYEL İHA’sının ölçekli modeli, farklı silah konfigürasyonları ile dikkat çekti.
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Çevrimiçi gerçekleşti-
rilen ve 36 saat süren 
ilk etapta, 129 takım 

mücadele verdi. Bunlar 
içerisinden ilk 43 takım, 
çevrimdışı olarak gerçek-
leşen ikinci etaba katılma-
ya hak kazandı. Katılımcı-
ların 3-4 kişilik takımlar 
halinde yarıştığı etkinliğe, 
5 adet siber güvenlik takı-
mı da STM’nin özel davet-
lisi olarak katıldı ve toplam 
190 kişi, 48 takım halinde 
mücadele verdi.
Etkinliğin katılımcı sayısı, 
geçtiğimiz yıllarda şu şekil-
de gerçekleşmişti:
n	 2015’te, 20 takımda, 
 toplam 73 kişi
n	 2016’da 26 takımda, 
 toplam 96 kişi
n	 2017’de 29 takımda, 
 toplam 113 kişi
Dolayısıyla etkinliğe katılan 

yarışmacı sayısı, bir önceki 
yıla göre %68 artmış oldu.

Dinamik Puanlama 
Sistemi, Yarışmacıları 
Terletti
Yarışma süresince, takımla-
ra toplam 48 soru soruldu ve 
soruların doğru cevabı olan, 
alfa-nümerik formattaki 
bayrakları sisteme girmele-
ri istendi. 
Her yıl olduğu gibi, yarış-
manın kurgusunda, bu yıl 
da çeşitli yenilikler vardı. 

Bu yeniliklerden birisi de 
zor soruların daha çok puan 
getirdiği, dinamik puanlama 
sistemi oldu. Soruları doğru 
olarak cevaplayan ilk takım, 
ödül olarak 500 puan kazan-
dı. Ancak her bir soruyu doğ-
ru cevaplayan takım sayısı 
arttıkça, o sorunun puanı, 
doğru cevaplayan ilk takım 
da dâhil olmak üzere, tüm 
yarışmacılar için düştü. Böy-
lece takımların kazandıkları 
puanlar, verilen doğru cevap 
sayısına göre, yarışma bo-
yunca sürekli artıp azaldı.
Etkinlikte, tüm yarışmacılar 
tarafından görülebilen puan 
tablosu, bir önceki yıl olduğu 
gibi yarışmanın son yarım 
saatinde donduruldu. Ayrıca 
etkinliği takip etmeye gelen 
izleyiciler de yarışmaya pa-
ralel olarak düzenlenen tek-
noloji temalı mini yarışmaya 
katılarak, küçük ödüller ka-
zanma fırsatı yakaladılar.

Yarışma sonucunda, ilk 3’e 
giren takımlar ve kazandık-
ları ödüller şöyle oldu:
n	 1’inci takım, 
 Lorem Checksum, 
 20.000 TL
n	 2’nci takım,
 SST-H, 15.000 TL
n	 3’üncü takım, 
 Nyx, 10.000 TL
Ödül töreninin ardından dü-
zenlenen çekilişle dereceye 
giremeyen takımlardan 3 
yarışmacıya iPad; 10 yarış-
macıya da hediye çeki arma-
ğan edildi.

İnsan Kaynağı 
Yetiştirme 
Konusunda Kararlılık
Açılış konuşmalarını, STM 
Genel Müdürü Murat İkinci 
ve Savunma Sanayii Başka-
nı Prof. Dr. İsmail Demir’in 
yaptığı etkinliğin sonunda, 
STM Genel Müdür Yardım-
cısı Ömer Korkut da yarışma 
ile ilgili istatistikleri açıkladı.
STM Genel Müdürü Murat 
İkinci, Savunma Sanayii 
Başkanlığının öncülüğünde, 
siber güvenlik alanında ye-
nilikçi faaliyetler gerçekleş-
tirdiklerini belirterek şunla-
rı söyledi: “STM, bütünleşik 
siber güvenlik kabiliyetleri, 
bu alanda gerçekleştirdiği 

Gelenekselleşen
STM Capture The 

Flag, Yeniliklerle 
Büyümeye

Devam Ediyor
Artık geleneksel hale gelen ve her yıl  

düzenlenen STM Capture The FLag 
(CTF / Bayrağı Yakala)’18 siber güvenlik 

yarışmasının bu yılki ayağı da tamamlandı. 
Yarışma, artan ilgiyi karşılamak ve 

herkese mücadele etme fırsatı sunabilmek 
maksadıyla bu yıl ilk kez, iki etap şeklinde 

düzenlendi. Yarışmanın ilk etabı, 28-29 
Eylül’de, katılımcı sayısında sınırlama 
olmaksızın çevrimiçi (online) şekilde; 

ikinci etabı ise çevrimdışı (offline) olarak, 
31 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirildi. 

Yarışmada ilk 3’e giren takımlara, toplam 
45.000 lira ödül verildi.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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Ar-Ge faaliyetleri, düzen-
li olarak yayınladığı siber 
tehdit durum raporları, 
CTF yarışmaları ve bugün 
tanıtacağımız yerli ve mil-
li karar destek yazılımı  
CyDecSys ile siber güvenlik 
alanında önemli yatırımlar 
yapmaktadır. Dünyanın en 
yoğun siber tehdide ma-
ruz kalan ülkelerinden biri 
olan Türkiye’nin ihtiyaçları-
nı karşılayan, nitelikli insan 
kaynağı ve milli imkânlarla 
kritik teknolojiler geliştir-
me kararlılığımız devam 
edecektir.”

Siber Güvenlik Milli 
Savunmanın Parçası
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir ise 
şu şekilde konuştu: “Günü-

müzde savaşın olmadığını 
düşündüğümüz ortamlarda 
dahi farklı yapı ve platform-
larda çeşitli mücadeleler 
gerçekleşiyor. Ülkemizin, 

kurumlarımızın ve Türk şir-
ketlerinin hassas dijital bil-
gilerinin korunması da artık 
milli savunma kavramının 
içini dolduruyor. Bizler, bu 
yeni alanda mücadeleyi, sa-
dece bir donanım meselesi 
olarak görmüyoruz. Burada-
ki en önemli mesele, yetkin 
insan kaynağının yetiştiril-
mesi, yerli ve milli yazılım-
ların geliştirilerek topyekûn 
etkin bir biçimde ülke men-
faatleri çerçevesinde kul-
lanılmasıdır. Bu bağlamda, 
her yıl düzenli olarak ger-
çekleştirilen CTF, yani Bay-
rağı Yakala etkinliğini önem-
siyoruz.”

Sonuçlar 
Memnun Edici
Etkinlik sonunda, STM Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ömer 
Korkut’un açıkladığı, katı-
lımcılarla yapılan anketin 
sonuçları ise yarışmaya 
duyulan ilgiyi gözler önüne 
serdi. Korkut, yarışmacı-
ların %97,3’ünün, gelecek 

sene düzenlenecek yarış-
maya da katılmak istedikle-
rini belirterek şunları ilave 
etti: “Bu bizim için, tabii ki 
çok önemli bir değer. De-
mek ki biz burada güzel bir 
şeyler yapıyoruz ki katılım-
cıların tamamına yakınını, 
burada yeniden ağırlama 
umudu taşıyoruz.”
Korkut, yarışma konseptin-
de gelecek yıllarda görüle-
bilecek değişiklikleri de şu 
şekilde ifade etti: “Biz artık 
geleneksel hale gelmiş bu 
etkinliğimizi, her sene üze-
rine koyarak, genişleterek, 
farklılaştırarak ve stan-
dardını yükselterek devam 
ettireceğiz. Sabahki açılış 
konuşmalarında, Savunma 
Sanayii Başkanımız Prof. Dr. 
İsmail Demir’in de bahsetti-
ği gibi [yarışmayı] çeşitlendi-
receğiz. Belki Ankara dışına 
taşıyacağız, belki temasları-
mız vasıtasıyla uluslararası 
boyut katacağız, belki for-
matını değiştireceğiz. Yani 
STM CTF’de, gelecek sene, 
bu seneden farklı bir şeyler 
bulacaksınız mutlak surette. 
Hem sizin kendinize katkı 
anlamında hem de STM’ye 
katkı anlamında, STM CTF’yi 
her yıl üzerine koyarak ge-
liştireceğiz.”
Tüm gün süren etkinlik sıra-
sında gerçekleştirilen lans-
man toplantısı ile STM’nin, 
CyDecSys Siber Güvenlik 
Karar Destek Sistemi’nin de 
tanıtımı yapıldı. u

STM Genel Müdürü 
Murat İkinci

STM Genel Müdür 
Yardımcısı 
Ömer Korkut

1’inci takım Lorem Checksum

2’nci takım SST-H

3’üncü takım Nyx
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Türk Hava Kuvvetlerinin 
yeni nesil savaş uçağı 
ihtiyacını karşılamak 

için başlatılan MMU proje-
sine ilişkin ana sözleşme, 
Savunma Sanayii Başkan-
lığı (SSB) ile Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii arasında,  
5 Ağustos 2016 tarihinde 
imzalandı. Projenin, Türkiye 
açısından belki de en zorlu 
boyutu, uçağın motorunun 
da milli imkânlarla üretil-
mesinin ve tüm fikri mülki-
yet haklarının Türkiye’ye ait 
olmasının talep edilmesi. Bu 
zorlu gereksinimleri karşı-
lamak üzere, 2017 yılının Ni-

san ayında kuruluş çalışma-
ları tamamlanan TRMotor 
firması, yaklaşık 8 ay önce, 
faaliyetlerine başladı. Bu 
süreçte, SSB’de düzenlenen 
“Milli Muharip Uçak Özgün 
Motor Geliştirme Programı 
Çerçeve Sözleşmesi İmza 
Töreni” ile önemli bir kilo-
metre taşı daha geride kaldı 
ve TRMotor, MMU’ya güç ve-
recek motoru geliştirmekle 
görevlendirildi.
Tören, SSB Motor ve Güç 
Aktarma Sistemleri Daire 
Başkanı Yakup Ertaş’ın, Öz-
gün Motor Geliştirme Prog-
ramı hakkında sunumu ile 
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Motorda Bağımsızlıktan Taviz Yok
Türkiye, motorda “millilik ve 

bağımsızlık” hedefinden taviz 
vermeden stratejik adımlar atmayı 

sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda, 
Türkiye’nin “Milli Muharip Uçak (MMU) 

Özgün Motor Geliştirme Programı” 
kapsamındaki çok önemli bir kilometre 

taşı daha geçildi. Konuya ilişkin 
olarak Savunma Sanayii Başkanlığı 

(SSB) ile TRMotor firması arasındaki 
çerçeve anlaşması, 8 Kasım’da, SSB’de 
düzenlenen; “Milli Muharip Uçak Özgün 

Motor Geliştirme Programı Çerçeve 
Sözleşmesi İmza Töreni” esnasında 

imzalandı. Tahmini 10 yıllık bir süreci 
kapsayacak çalışmalar için, yabancı 

firmalara kapılar kapatılmadı; ancak 
bu konudaki kırmızı çizgi, motorun tüm 
fikri mülkiyet haklarının Türkiye’ye ait 

olması şeklinde belirlendi.
Teoman KORKMAZ / t.korkmaz@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Törende, MMU için geliştirilecek özgün motorun 
konsept çizimleri de paylaşıldı. 
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başladı. TRMotor Genel Mü-
dürü Osman Dur’un, proje 
ile ilgili kararlılıklarını ifade 
ettiği kısa konuşmasının ar-

dından, son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir gerçekleş-
tirdi.

MMU Özgün Motor Geliştirme Programı
Programın Amacı
Milli Muharip Uçak projesi kapsamında geliştirilmekte 
olan platformun motor ihtiyacının, azami yerli imkânlar 
kullanılarak karşılanması.

Programın Kapsamı
n	 “Modül ve Motor Test Altyapısı”nın kurulması
n	 “Tasarım ve Test Yazılımları”nın geliştirilmesi
n	 Platformun operasyonel gereksinimlerini sağlayan
 turbofan motorun geliştirilmesi
n	 Motorun testlerinin yapılması ve platform üzerinde
 kalifiye edilmesi
Program kapsamında ortaya çıkacak fikri ve sınai 
mülkiyet hakları, SSB’ye ait olacak. Programda 
kazanılan teknolojinin başka projelerde de kullanım 
hakkı da yine SSB’nin olacak.

Programın Tarihçesi
Ocak 2015 SSİK Kararı MMU Dönem-1, 
  Aşama-1 Projesi Başlangıcı
Mart 2016 Türk Hava Kuvvetleri tarafından 
  çift motor kararının verilmesi
Ağustos 2016 SSB ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  arasında proje ana sözleşmesinin 
  imzalanması
Mayıs 2018 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
  ve TRMotor arasında, MMU Motor
  Geliştirme Programı Görevlendirilmesi
  için ön anlaşma imzalanması
Eylül 2018 MMU sözleşme takviminin başlangıcı
 
Projeyle Hedeflenen Kazanımlar
n	 İnsan Kaynağı ve İş Gücü
n	 Bilgi Birikimi 
n	 Test ve Alt Yapı Yeteneği
n	 Malzeme Bilgisi

Savunma Sanayii 
Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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Özgün Motorda 
Kırmızı Çizgiler
Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin 
çeşitli platformlarda kul-
lanılacak motorların özgün 
olarak geliştirilmesi konu-
sunda, çok yönlü projeler 
yürüttüğünü hatırlattı. Amaç 
ve hedeflerinin, MMU’da 
nihai olarak yerli motor 
kullanılması olduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Demir, 
motorun hiçbir yabancı ülke 
kısıtlamasına tabi olmama-
sı gerektiğinin altını çizdi: 
“Tüm teknolojik unsurlara 
tamamen hâkim olabilme-
liyiz. Milli olarak geliştiril-
meli, fikri mülkiyet hakları 
tamamen devletimize ait ve 
tamamen Türkiye’nin inhi-
sarında (tekelinde) olmalı 
ve uygulanmalı.” Projenin 
çok kısa sürede bitmeyece-

ğini de ifade eden Prof. Dr. 
Demir; “Malumunuz bu ko-
nulara çok yeni başladık ve 
önümüzdeki mesafe oldukça 
fazla. 10 yıla kadar bir süre-
den bahsediyoruz özgün ge-
liştirme için.” diye konuştu.

Kapımız Kapalı 
Değil; Ancak…
Prof. Dr. Demir, konuya 
ilişkin olarak kamuoyunda 

tartışılan çeşitli hususlara 
da açıklık getirdi. Bazı ya-
bancı motor şirketlerinin, 
çalışmalara destek olma 
yönünde önerileri olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Demir, 
şöyle devam etti: “Tabii ki 
özgün, tamamen yerli bir 
motorun geliştirilmesi sü-
recinin uzunluğu göz önün-
de bulundurularak şu anda 
önümüzde bulunan, çeşitli 

motor üreticilerinin bu ko-
nuda destek olmak üzere 
yaptıkları teklifler de ince-
lenmekte; ama bu konuda 
biz az önce belirttiğim ana 
kırmızı çizgilerimizi, hedef-
lerimizi net olarak ortaya 
koyduk. Tabii bu çalışmamız 
sırasında, ana ürün olarak 
bize destek olmak üzere 
bazı çalışmalar ve iş birlik-
leri olursa buna da kapıyı 

TRMotor Hakkında
TRMotor Güç Sistemleri Sanayi A.Ş. sermayesinin tamamı Savunma Sanayii 
Başkanlığına ait olan Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) A.Ş. tarafından, 
20 Nisan 2017’de kuruldu. Şirket, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, turbo motor 
teknolojileri alanında, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek.
Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının karşılanması için yeni nesil 
savaş uçağı motorunun tasarımı ve geliştirilmesi görevi de imzalanan sözleşme ile 
TRMotor’a verildi.
Şirketin %55’i, ana sermayedar olan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş.ye, 
%35’i Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne, %10’luk kısmı ise SSTEK A.Ş.ye ait.

TRMotor Genel Müdürü Osman Dur SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Yakup Ertaş
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kapatmış değiliz. Bunlar da 
ayrı bir kalem olarak konu-
şulup, görüşülmeye devam 
ediliyor.”

Özgün Motora 
Yolculuk Başladı
Konuşmaların ardından, MMU  
Özgün Motor Geliştirme 

Programı Çerçeve Söz-
leşmesi; Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Temel Kotil 
ve TRMotor Genel Müdü-
rü Osman Dur tarafından  
imzalandı. u
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Zırhlı araçlarda, silah 
kulesi ile yapılan atış-
ların ardından oluşan 

zehirli barut gazlarının, 
kule içerisinde birikerek 
personele zarar vermesini 
önlemek maksadıyla kul-
lanılacak ürün, FNSS’ den 
gelen talep üzerine geliş-
tirildi. GES Mühendislik 
tarafından özgün olarak ta-
sarlanan ve üretilen tahliye 
fanı, 1 Kasım’da gerçekleş-
tirilen ve FNSS yetkilileri-
nin de katıldığı fonksiyon 
testlerinden başarıyla geç-
ti. Testler sırasında, FNSS 
tarafından hâlihazırda 
kullanılmakta olan tahli-
ye fanı ile GES Mühendis-
lik tarafından geliştirilen 
tahliye fanı; akış hızı, güç 
kaynağından çekilen akım, 
devir sayısı ve gürültü se-
viyesi açısından kıyaslandı 
ve GES Mühendislik çözü-
münün, test kriterlerinin 
tamamında rakibine üstün-
lük sağladığı gözlemlendi.

Fan Pervanesinin 
Tasarımıyla Gelen 
Yüksek Performans
GES Mühendislik’in ge-
liştirdiği tahliye fanı, çok 
daha iyi optimize edilmiş 
bir forma sahip olduğu için, 
daha düşük bir devir sayı-
sında, daha yüksek per-
formans sağlayabiliyor. Bu 
sayede yeni fan, hem daha 
az gürültü yayıyor hem de 
zırhlı aracın bataryaların-
dan daha az akım çekiyor. 
Bu, aynı zamanda, zırhlı 
aracın bataryalarının, araç 

içerisindeki diğer sistem-
leri çalıştırmak için daha 
fazla güç kullanabileceği 
anlamına da geliyor. Yeni 
fan ayrıca, daha yüksek 
bir hava akış hızı üretiyor; 
dolayısıyla belli bir miktar-
daki gazı araç dışarısına 

atabilmek için, daha kısa 
süreli çalışması yeterli 
oluyor.
GES Mühendislik, bu iyileş-
meleri sağlayabilmek için, 
fan pervanesinin tasarımı-
na da el attı. Fan pervane-
sinin kanat tasarımında, 

uçak kanatları için kanat 
profili tasarlanmasına ben-
zer bir süreç işletildi ve 
pervanenin verimi arttırıl-
dı. Ayrıca prototip üretimi 
öncesinde, fanın üreteceği 
hava akımı, hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği yön-
temleri ile analiz edildi. 
EMI/EMC testlerinden de 
geçen ürün, yabancı men-
şeli fandan farklı olarak, 
araçta entegre edileceği 
nihai konum da göz önünde 
bulundurularak tasarlandı.
Firma, paletli araçlarda, 
palet gerginliğinin ayarlan-
ması için kullanılan “Palet 
Gergi Sistemi” (Track Ad-
juster)’ni de yerlileştirmiş 
ve ürün, çeşitli araçlar 
üzerinde gerçekleştirilen 
sürüş testlerinden tam not 
almıştı. u

GES Mühendislik’in 
Yerlileştirme Çalışmaları, 
Zırhlı Araçlar İçin 
Tasarlayıp Ürettiği 
Tahliye Fanı ile Devam Ediyor
GES Mühendislik, yürüttüğü tasarım 
ve geliştirme faaliyetleri ile Türk 
savunma ve havacılık sanayisinde 
kullanılan çeşitli alt sistemleri 
yerlileştirme çalışmalarını 
sürdürüyor. Firmanın bu konudaki 
en son adımlarından birisi de 
özellikle silah kulesi taşıyan zırhlı 
araçlarda kullanılmak üzere 
geliştirdiği tahliye fanı oldu. 
GES Mühendislik tarafından özgün 
olarak tasarlanan ve üretilen tahliye 
fanı, 1 Kasım’da, FNSS yetkililerinin de  
katılımıyla gerçekleştirilen fonksiyon 
testlerinden başarıyla geçti.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

 GES Mühendislik’in  Yabancı Menşeli
 Tahliye Fanı Tahliye Fanı

Dakikadaki devir sayısı 7.500 rpm 8.300 rpm

Havanın akış hızı (metre / saniye) 16,5 m/s 15,1 m/s

Çekilen akım (amper) 9,5 A  12,8 A

Gürültü (desibel) 92 dBA 93 dBA

Not: İki tahliye fanı arasındaki performans farkını gösteren tablodaki veriler, gerçekleştirilen testlerde, kesit 
boyunca yapılan hava akış ölçümleri esnasında elde edilen ortalama değerler referans alınarak hazırlanmıştır.

Tablo 1. GES Mühendislik Tarafından Geliştirilen Tahliye Fanı 
ve İthal Tahliye Fanının Kıyaslanması
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Lansman toplantısı, STM  
Capture The Flag (CTF)’18 
siber güvenlik yarışması 

kapsamında gerçekleştirilen 
ve yazılım tabanlı bir ürün 
olan CyDecSys:
n	 Kuruluşların siber

güvenlik açıklarının 
hızlı bir şekilde tespit 
edilmesini,

n	 Bu açıkların ilk etapta
bir öncelik sırasına 
konulmasını,

n	 Ardından da etkin
ve verimli bir şekilde, 
tamamen bertaraf 
edilmesini sağlıyor.

CyDecSys; ağ topolojisi oluş-
turma, zafiyet tespit etme, 
riske göre sınıflandırma ve 
saldırı ağacı oluşturma gibi 
süreçleri, büyük ölçüde oto-
matikleştirerek sistem yö-
neticilerine destek oluyor. 
Son karar aşamasını sistem 
yöneticisine bırakan yazılım, 
kritik kararların alınması 
için ihtiyaç duyulan bilgileri 
sunarak, karar sürecini de 
kolaylaştırıyor.
CyDecSys, ağa bağlı olan ci-
hazların yönetimi konusunda 
da çeşitli kolaylıklar sunu-
yor. Bunlardan bir tanesi, 
konum yönetimi kabiliyeti. 
Özellikle de birbirinden farklı 
konumlarda birden fazla te-
sisi olan kurum ve kuruluş-
larda, çok sayıda ağ cihazı 

bulunuyor. Bu cihazlar, uzun 
süreler sorun çıkarmadan 
ağa bağlı şekilde çalıştık-
larında, cihazların her ne 
kadar IP adresleri belli olsa 
da fiziksel konumları, ağ yö-
neticileri tarafından unutula-
biliyor. Konum yönetimi ka-

biliyeti sayesinde CyDecSys, 
yıllar boyunca ağa bağlı şe-
kilde çalışan; ancak fiziksel 
konumu bir şekilde unutulan 
bu cihazların yerinin tespit 
edilmesini de kolaylaştırıyor.
Bünyesindeki Siber Füzyon 
Merkezi vasıtasıyla; Siber 

Tehdit İstihbaratı, Siber 
Operasyon ve Zararlı Yazı-
lım Analizi hizmetleri sunan 
STM, CyDecSys yazılımı-
nı ise bunlardan bağımsız 
bir şekilde, siber güvenlik 
portföyünde tamamlayıcı bir 
ürün olarak sunuyor.

STM, geliştirdiği CyDecSys Siber Güvenlik Karar Destek 
Sistemi’nin tanıtımını, 31 Ekim’de, Ankara’da düzenlediği 
bir basın toplantısı ile yaptı. Büyük ölçekli kuruluşların, 
siber saldırılara karşı korunmasında önemli bir rol 
üstlenebilecek olan CyDecSys ile STM, siber güvenlik 
alanında eriştiği noktayı da gözler önüne serdi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

STM’nin Siber Güvenlikteki Yeni Kozu: 

CyDecSys Karar Destek Sistemi

STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü Dr. Emin İslam Tatlı

CyDecSys, kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 S

T
M

©
 M

SI
 D

er
gi

si

©
 M

SI
 D

er
gi

si



Aralık 2018 - 59

Binlerce Zafiyetin 
Yönetimi Zor
Toplantıda bir konuşma ya-
pan STM Genel Müdür Yar-
dımcısı Ömer Korkut, STM 
tarafından milli imkânlar 
ile geliştirilen CyDecSys’in, 
kurumların siber güvenlik 
risklerini yönetilebilir hale 
getirdiğini belirtti. Korkut, 
şöyle devam etti: “Normal 

koşullarda herhangi bir 
kurumun bilgisayar ağla-
rındaki zafiyetlerin sayı-
sı binlerle ifade ediliyor. 
CyDecSys Siber Güvenlik 
Karar Destek Sistemi, çok 
sayıda zafiyeti yönetebil-
mek için, bu zafiyetlerin 
sebep olduğu siber güven-
lik risk analizlerini yapıyor. 
CyDecSys ile mevcut sis-

temler üzerindeki zafiyet-
lerin riskleri ve bu risklere 
karşı alınacak önlemler 
simüle edilerek, etkin risk 
yönetimi yapılabilmekte-
dir. CyDecSys’in, bu yete-
nekleriyle bilişim güvenliği 
birimlerinin verimliliğini, 
önemli ölçüde arttırmasını 
bekliyoruz.”

Yapay Zekâ Tabanlı 
Ürünler Yolda
CyDecSys ile beraber, 
STM’nin ürün ailesinin ge-
nişlediğini söyleyen Korkut, 
ürün geliştirme stratejileri-
ni şöyle anlattı: “En büyük 
sorun, aslında, siber gü-
venlik alanında nitelikli in-
san gücü problemi. ABD’de 
araştırmalar yapılıyor ve  
1 milyon açık kadro olduğu 
söyleniyor. Tehdit yüzeyinin 
genişlemesi ve insan yetiş-
tirme hızlarını karşılaştırdı-
ğımızda, bu açığı kapatmak 
mümkün değil. O zaman 

ne devreye giriyor? Yapay 
zekâ. Şu anda üzerinde ça-
lıştığımız başka bir ürünü-
müz var ve CyDecSys ile de 
entegre olacak… Biz, artık, 
yapay zekâ yöntemlerini 
kullanan, yenilikçi ürünler 
ile piyasaya çıkmak istiyo-
ruz. Bu açıkları kapatmak 
istiyoruz ve daha önce ya-
pılan ürünleri tekrar etmek 
niyetinde değiliz. Ama var 
olan ürünleri iş birlikleri ile 
iyileştirmek, bizim strateji-
mizde yer alabilir.”

Türkiye’de 
Muadili Yok
STM Siber Güvenlik ve Bü-
yük Veri Direktörü Dr. Emin 
İslam Tatlı ise CyDecSys’in, 
Türkiye’de geliştirilen her-
hangi bir muadili bulunma-
dığını belirtti. Dr. Tatlı, ürü-
nün yabancı muadillerine 
göre önce çıkan yönlerini 
de şöyle özetledi: “Öncelik-
le CyDecSys’in saldırı ağacı 

CyDecSys’in 
çalışma prensibini, 
STM Siber 
Güvenlik Ürün 
Servis Geliştirme 
Grup Lideri 
Özkan Boztaş 
anlattı.
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kabiliyeti, mühendislik tarafı 
zor olan; ancak bizim çö-
zebildiğimiz bir problemdi. 
Ürünün muadillerinde, bu 
özelliği tam olarak göremi-
yoruz. İkincisi, kullanılabi-
lirlik konusu. Güvenlik ve  
kullanılabilirlik, bildiğiniz 
gibi birbiriyle çatışan ko-
nular ve burada dengeyi 
tutturmanız gerekiyor. Mu-
adilleri ile karşılaştırdığı-
mız zaman, özellikle son 

kullanıcı açısından, çok kul-
lanışlı bir ürün geliştirme-
ye çalıştık. Farklı gözlerin 
ürünü incelemesini sağla-
yarak, gelen geri besleme-
leri dikkate aldık. Bunların 
haricinde, özellikle topolojiyi  
kör bir şekilde çıkarabil-
mesi de birçok muadilinde 
olmayan bir özellik. Hatta 
bildiğim kadarıyla bu özel-
lik, muadillerinin sadece bir 
tanesinde var.”

Yerli Zafiyetlere 
Karşı Yerli Yazılım
Uygulayacakları rekabetçi fi-
yat politikası ile CyDecSys’in,  
yurt içinde tercih edilen bir 
ürün olacağını tahmin ettik-
lerini belirten Dr. Tatlı, ürü-
nün, özellikle yurt içindeki 
kullanıcılara sunabileceği 
bir avantajın da altını çizdi: 
“Yabancı zafiyet tarayıcıları-
nın veri tabanlarında, bizim 
ülkemizde kullanılan yerli 

yazılımların zafiyetleri yok. 
Ülkemizde de pek çok yer-
li yazılım kullanılıyor. Biz, 
CyDecSys’in kendi zafiyet 
veri tabanını, aynı zamanda 
ülkemizde kullanılan yerli 
yazılımların zafiyetlerini de 
içerecek şekilde, ülkemiz 
için özelleştireceğiz.”
Dr. Tatlı, IoT güvenliği alanın-
da yeni bir yazılım geliştirmek 
üzere çalışmalarına başladık-
larını da sözlerine ekledi. u

1. Otomatik ağ ve varlık keşfi:
 CyDecSys ilk önce, sistem topolojisi hakkında hiçbir
 bilgi olmaksızın (kör bir şekilde), sistemin
 envanterini ortaya çıkarıyor ve sistemdeki; ağ, alt ağ,
 sunucu, bilgisayar ve yazılımlar ile sunucuların
 üzerindeki açık portları tespit ediyor. 

2. Geniş kapsamlı dağıtık zafiyet tarama:
Yazılım bu aşamada, bilinen tehditler üzerinden, 
ağ üzerinde; nerelerde ve kaç adet zafiyet olduğunu 
hesaplıyor. Yazılım bu maksatla kendi zafiyet 
veri tabanını kullanıyor ve bu veri tabanı, STM 
tarafından sürekli  güncel tutuluyor.

CyDecSys’in İzlediği Adımlar
Lansman sırasında gösterilen sembolik bir video ile CyDecSys’in çalışma prensibi anlatıldı. Videonun ardından ise 
yazılımın gerçek ekran görüntüleri kullanılarak, teknik olarak daha detaylı bir sunum gerçekleştirildi. CyDecSys, 
temel olarak, şu 4 adımı izliyor:

3. Risk analizi:
 Bulunan zafiyetlerin tamamının bir seferde bertaraf

edilmesi mümkün olmadığı için, yazılım, bu noktada 
zafiyetleri önceliklendiriyor. Bunun için, kendi özgün 
metot ve algoritmalarını kullanan yazılım, kurum 
bünyesindeki farklı departmanların risk skorlarını, 
ayrı ayrı hesaplayabiliyor.

4. Saldırı ağacı ve koruyucu önlem simülasyonu:
 Yazılım son adımda, tüm ağı, saldırgan bakış açısı

ile değerlendiriyor ve hangi cihazdaki hangi zafiyet 
kullanılarak, ağ üzerinde nerelere erişilebileceğini 
hesaplıyor. Yazılım daha sonra, bir simülasyon 
gerçekleştirerek kritik zafiyetlerin ortadan kaldırılması 
için alınabilecek önlemleri değerlendiriyor. CyDecSys 
son olarak, sistem yöneticisine, bunu mümkün olan en 
az eylemle başarabileceği hâl tarzını sunuyor.
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Savunma ve güvenlik 
sektörünün teknolo-
jik derinliği arttıkça ve 

sektör, gittikçe daha iddialı 
projeler üstlendikçe, insan 
kaynağının gelişimi de gün-
demin üst sıralarına çıkıyor. 
Sektörün ilerlemek için ihti-
yaç duyduğu yetişmiş insan 
kaynağı konusunun en gö-
rünür yönü; ön lisans, lisans 

ve yüksek lisans eğitimleri 
olsa da daha genel perspek-
tiften bakıldığında, kariyer 
geneline yayılmış, sürekli 
eğitim anlayışı öne çıkıyor. 
HBStrateji, tam da bu nok-

  Yalın Üretim Yönetimi (Hazırlık)
18-19 Aralık 2018 2 gün Üretiminizi daha verimli yapacak olan Yalın Üretimi mutlaka öğrenmek gerek.
  Bu eğitim, katılımcıları 12 günlük asıl eğitime hazırlar.

  Ürün Tasarımı ve Geliştirme

25-26 Aralık 2018 2 gün Ürün mü geliştirmek istiyorsunuz? Bu eğitimin çok yararlı olduğunu göreceksiniz.   
  Eğitimin amacı, tüm sektörlerde üretim yapan işletmelerin kendi ürünlerini 
  geliştirmelerini sağlamaktır.

  Ürünlerin Ömür Devri Yönetimi
15-16 Ocak 2019 2 gün Bu eğitimin amacı, ürettiğiniz malın yaşam döngüsü boyunca neler yapmanız 
  gerektiğini anlatmaktır. Keyif alacaksınız.

  5S Görsel İşyeri ve Kalite Sistemi 

22 Ocak 2019 1 gün
 Bu eğitimin amacı, işyerlerini düzenli hale getirip, verimliliği ve görselliği arttırmaktır.

  Bu çok yararlı ve eğlenceli eğitimi, sadece işyerleri değil, tüm apartman yöneticileri,   
  belediyeler, kamu kuruluşları dahi almalı.

  Ürün Tasarımı ve Geliştirme

28-29 Ocak 2019 2 gün Ürün mü geliştirmek istiyorsunuz? Bu eğitimin çok yararlı olduğunu göreceksiniz.
  Eğitimin amacı, tüm sektörlerde üretim yapan işletmelerin kendi ürünlerini 
  geliştirmelerini sağlamaktır.

HBStrateji Genel Katılımlı Eğitim Takvimi (Aralık 2018-Ocak 2019 Dönemi)

Kayıt işlemleri için; ogun@hbstrateji.com e-posta adresi ya da 0312 219 8202 ve 0532 228 0394 numaralı telefonlar 
aracılığıyla HBStrateji ile iletişime geçilebilir.

HBStrateji’den, Tecrübe ve
Yeniliklerle Yoğurulmuş Eğitimler
Savunma ve güvenlik sektöründe; 
danışmanlık, eğitim ve rehberlik 
faaliyetleri göstermek üzere, 
2018 yılı içerisinde kurulan 
HBStrateji, köklü birikimlerini ve 
yenilikçi yaklaşımlarını, sektörel 
eğitim alanına taşımak için kolları 
sıvadı. HBStrateji’nin eğitimleri, 
Aralık ayında; Ürün ve Marka 
Geliştirme, Üretim ve Bakım 
ve Onarım alanları ile genişliyor.
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tada, sektörün çözüm orta-
ğı olmayı amaçlıyor. Firma, 
danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerinin yanı sıra sek-
törün ihtiyaç duyduğu eği-
timleri vermeye de başladı.
HBStrateji Kurucusu Haluk 
Bulucu, konuya yaklaşım-
larını, şöyle özetliyor: “İster 
anne kucağında olsun, ister-
se yaşam boyunca olsun her 
an eğitiliyoruz. Bir konuda 
uzman olmanın yolu eğitim-
den geçiyor. O nedenle bir 
bilenin, bilmeyene bildik-
lerini aktarmasını önemsi-
yoruz. Biz, sanayi alanında 
görev yapıyoruz. Sanayimi-
zin akıllı ellerde olduğunu 
biliyoruz. Bizim hedefimiz, 
şirketini bir üst basamağa 
çıkarmak isteyen girişimci-
lerimize; eğitim, danışman-
lık ve rehberlik yolu ile des-
tek olmak.”
HBStrateji’nin, eğitimleri ile 
sektöre katacağı katma de-
ğer, iki noktada öne çıkıyor:
n	 Sektörel Tecrübe:

HBStrateji’nin 
arkasında; satın alma, 
proje mühendisliği, 
pazarlama ve strateji 
alanlarında, 26 yıllık 
sektör tecrübesi 
bulunuyor. Bu tecrübe, 
eğitimlerin kapsamının 
ve içeriğinin en uygun 
şekilde belirlenmesini 
sağlıyor.

n	 Destekleyen Hizmetler:
HBStrateji’nin, 
danışmanlık ve rehberlik 
alanlarında da faaliyet 
göstermesi, eğitimin 
sonrasında ya da 
eğitimin ötesinde ihtiyaç 
duyulacak desteği de 
sağlıyor.

Geniş Küme
HBStrateji, 14 alanda, yak-
laşık 40 farklı eğitim düzen-
liyor:
1. Yönetim
2. İnsan Kaynakları
3. Stratejik Planlama
4. Satış ve Pazarlama
5. Süreç Yönetimi
6. Ar-Ge ve Teknoloji
7. Gelecek ve Şirketiniz

8. Ürün ve Marka Geliştirme
9. Üretim
10. Bakım ve Onarım
11. Proje Yönetimi
12. Enerji
13. Şirket Kültürü
14. Teşvikler
Bu eğitimler, alanında uz-
man bir eğitmen kadrosu 
tarafından veriliyor.
Bulucu, düzenledikleri eği-
timlerle ilgili, şu ayrıntıları 
veriyor: “Ana yükleniciler 
ve sektörde daha üst sı-
ralara çıkmak isteyen ku-
rumlarımızın yöneticilerini 
ve yöneticiliğe namzet olan 
gençlerimizi hedef alıyoruz. 
Başlangıçta, eğitimlerimiz 
aylık periyotlarda ve az sayı-
da olacak. Giderek yoğunluk 
artacak. 
Eğitim takvimimiz, her ay 
yenilenecek. İki tür eğitim 
veriyoruz. Birincisi, kurum-
ların isteği üzerine, o iş-
letmeye giderek personeli 
arzu edilen konuda eğitmek. 
Diğeri ise kayıt yaptıran 
profesyonellere, yılın belirli 
günlerinde, önceden belir-
lenmiş bir yerde eğitim ver-
mek şeklinde oluyor.”
HBStrateji, başlangıçta eği-
timleri, farklı bir talep gel-
medikçe, OSTİM Merkez Bi-
nası’nda vermeyi planlıyor.
Bulucu, HBStrateji’nin ge-
lecek planları ile ilgili de 
şunları söylüyor: ”Hayalle-
riniz mutlaka olmalı. Onlar, 
yaşamı manalı kılan şeyler 
arasında sayılabilir. Benim 
birçok hayalim var. Şu anda 
eğitimde ve danışmanlıkta 
iyi bir noktaya ulaşmak, ha-
yallerimin başında geliyor. 
Buna paralel olarak sırada, 
sivil devlet kurumlarının 
kullanımı için bir kara plat-
formu geliştirme projemiz 
var. Bunu başardığımız za-
man, Türkiye, dünyada ben-
zer sistemi geliştirip imal 
eden 4’üncü ülke olacak. 
Burada bizi farklılaştıracak 
ve dünyada birinci yapacak 
husus, güç paketinin kulla-
nış tarzı olacak. Umarım ye-
terli sermayeyi temin edebi-
liriz.” u
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HAVELSAN’ın, “Güçlü 
Türkiye İçin Güç Bir-
liği, Güçlü İş Birliği” 

sloganı ile düzenlediği bu ça-
lıştaylarda, katılımcı firma-
larla olası iş birliği alanları 
görüşülüyor ve ileriye dönük 
adımlar masaya yatırılı-
yor. Bu kapsamda sunum-
lar yapılıyor ve HAVELSAN  
çalışanları ile katılımcı firma 
yetkilileri, ikili ürün değer-
lendirme görüşmeleri ger-
çekleştiriyor.

Çalıştayların
Devamı Gelecek
Çalıştay serisinin ilki için dü-
zenlenen açılış oturumunda, 
HAVELSAN yetkilileri, amaç 
ve hedeflerini sektörle pay-
laştılar. HAVELSAN Operas-

yonlar Genel Müdür Yardım-
cısı Alper Şeker, amaçlarını, 
şöyle ifade etti: “Bizlerin, 
savunma sanayisi ve bilişim 
şirketleri olarak birlikte ça-
lışması; kaynakları birlikte 
kullanmamız ve mükerrer 
çalışmalardan kaçınmamız 
gerektiğinin farkındayız… 
Bu çalıştayımızdaki en bü-
yük amaçlardan bir tanesi, 
sizlerin bünyesindeki, po-
tansiyelindeki projeleri ve 
HAVELSAN’ın yetkinlikleri-
ni ve tecrübelerini beraber 
kullanarak hızlıca bazı me-
safeleri kat etmek.”
Şeker, ekosistemin önemi-
ni ise şu sözlerle vurguladı: 
“Yurt dışında büyük projele-
re talip olduğumuzda, ‘Çok 
büyük bir iş. Bu işi nasıl 

HAVELSAN, Ekosistemini,
Yeni Çalıştay Dizisi ile Geliştirecek

HAVELSAN, iş ekosistemi ile 
büyüme politikası doğrultusunda, 
yeni bir çalıştay dizisine başlıyor. 
Firma, Tedarikçi Ürün Değerlendirme 
ve İş Birliği Geliştirme Çalıştaylarının 
ilkini, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde, 
Ankara’da, komut-kontrol ve 
savunma teknolojileri alanında 
gerçekleştirdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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yapacaksınız?’ diye sorduk-
larında, ‘Evet, bizim 1.600’ü 
aşkın çalışanımız var; ama 
ekosistemimiz de var. Eko-
sistemimizi de işin için kat-
tığımızda, 5.000’i aşkın çalı-
şanımız oluyor. Dolayısı ile 
biz bu işin altından kalkarız.’ 
diyoruz… HAVELSAN olarak 
ne kadar büyük olursak ola-
lım, ekosistemimiz olma-
dan, bu çalışmaları tek ba-
şımıza yapamayız. Dolayısı 
ile bu çalıştayların devamı, 
artarak gelecek.”
Şeker, HAVELSAN’ın, sek-
tördeki iş payları konusunda 
gösterdiği özene de değindi: 
“Sizlerin elinizde, biriki-
minizde olan işleri yapma-
maya çalışıyoruz. Sizlerin 
sektördeki paylarını küçült-
memeye çalışıyoruz. Kritik 
ve spesifik projelere giri-
yoruz; sizlerin önünüzü ka-
patacak herhangi bir arayış 
içine girmiyoruz… Bizim için 
önemli olan, yerli ve milli 

katkı… Sizlerin geliştirdiği 
ürünleri kullanmak, bizim 
için bir avantaj.”

Yapılacak Çok İş Var
HAVELSAN Komuta Kontrol 
ve Savunma Teknolojileri 
Genel Müdür Yardımcılığı, 
Ar-Ge ve Mühendislik Grup 
Müdürü Zafer Özkan, yapı-
lacak çok iş bulunduğunu; 
kaynakların ise kısıtlı oldu-
ğunu belirtti: “Hem yurt için-
de hem de yurt dışında, ya-
pılacak çok iş var. Kaynaklar 
ise kısıtlı ve değerli. İnsan 
kaynağının yanı sıra mali 
kaynaklar ve zaman da kısıt-
lı. Biz, kısa zamanda büyük 
işler yapmak istiyoruz. Bunu 
da tek başımıza yapama-
yız… İş ekosisteminin içinde 
[bizim henüz bilmediğimiz] 
ürünler, çözümler, yetenek-
ler, yetkinlikler, kaynaklar 
varsa onlarla beraber iler-
lemeliyiz… Bu çalıştayda 
yapmaya çalışacağımız şey 

şu: Sizin elinizde hazır çı-
kardığınız ürünler olabilir. 
Ürünleşme potansiyeli olan 
çalışmalarınız olabilir. Bun-
ları, bizim arkadaşlarımızla 
birlikte değerlendireceğiz. 
Belki de diyeceğiz ki ‘Bizim 
büyük çözümümüz içeri-
sinde, şu ürünü olduğu gibi 
kullanabiliriz.’ ya da ‘Sizin 
şöyle bir yeteneğiniz var, 
onu şu ürüne çevirsek, bunu 
siz yapsanız, biz de ürünleri-
mizde kullansak…’”

Süreç, Karşılıklı 
Anlayışı Gerektiriyor
HAVELSAN Genel Sekreteri 
Mustafa Egeli, savunma ve 
havacılık sektörünün gelişi-
mini ve HAVELSAN iş ekosis-
teminin nasıl ortaya çıktığını 
özetledi. Egeli, iş ekosiste-
mindeki firmaların, HAVEL-
SAN ile iş yapmak için bazen 
biraz beklediklerini, süreç-
lerin uzun gözükebildiğini 
ifade ettikten sonra, sözleri-

ne şöyle devam etti: “Lütfen, 
HAVELSAN’dan vazgeçme-
yin. Bu bir süreç. Bizim de 
kaynaklarımız kısıtlı. Tabii ki 
iş ortaklarımız daha fazla iş 
istiyor. Ama biz de elimizden 
geleni yapıyoruz. Bugünkü 
toplantının bir amacı da bu 
istikamette neler yapabile-
ceğimizi konuşmak.”
Egeli, en ucuzu değil en uy-
gunu almaya odaklandıkla-
rını da vurguladı.
Konuşmaların ardından, 
HAVELSAN İş Ekosistem 
Yönetimi Müdürü Yavuz 
Ekinci, çalıştay ile ilgili bil-
giler verdi. Çalıştay, 2 gün 
boyunca, öğleden önce ve 
öğleden sonra ikili (B2B) 
ürün değerlendirme gö-
rüşmeleri ile ilerledi.
HAVELSAN’ın bu kapsam-
da düzenlediği çalıştayların 
ikincisini ise basına kapalı 
olarak, 28 Kasım’da, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanın-
da gerçekleştirildi. u

HAVELSAN İş Ekosistem Yönetimi Müdürü Yavuz EkinciHAVELSAN 
Genel Sekreteri 
Mustafa Egeli
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Platformların hareketli 
kısımlarından bekle-
nen hareketi gerçek-

leştiren eyleyiciler; elekt-
romekanik, hidrolik ya da 
pnömatik tipte olabiliyor. 
Hidrolik ve pnömatik ey-
leyiciler, elektromekanik 
eyleyicilere kıyasla; daha 
yüksek ağırlıkları, daha 
çok yer kaplamaları ve 
daha sık bakım gerektir-
meleri nedeniyle yerlerini, 
elektromekanik eyleyici-
lere bırakmaya başladı. 
Özellikle havacılık alanında 
yaygınlaşan sayısal kontrol 
(fly-by-wire) uygulamaları, 
elektronik olarak kontrol 
edilmesi çok daha kolay 
olan elektromekanik ey-
leyicilerin önemini, bir kat 
daha arttırdı.
Elektromekanik eyleyicile-
rin kullanım alanları; kara, 
deniz ve hava platformla-
rında farklılıklar gösteriyor. 
Kara platformları için en sık 
karşılaşılan uygulamalar; 
her boyuttaki taretin, yan ve 
yükseliş eksen hareketleri, 
radarlar ve fırlatıcılar olarak 
sıralanabilir. Deniz platform-
ları için ise sürme, yürütme 
ve yönlendirme uygulamaları 
örnek olarak verilebilir. Hava 
platformlarındaysa insansız 
hava araçları, uçaklar ve mü-

himmatlar, elektromekanik 
eyleyicilerin sıklıkla kendi-
lerine yer bulduğu alanların 
başında geliyor. Bu noktada, 
yedeklilik kavramı ve kon-
septi, havacılık uygulama-
larında, elektromekanik ey-
leyicileri öne çıkaran diğer 
önemli bir başlık.
Hidrolik ve pnömatik tek-
nolojileri çok uzun yıllardır 
kullanıldığı için, bu tekno-
lojileri kullanan çözümler, 
nispeten güvenilir olarak 
görülüyor. Daha yeni bir 
teknoloji olan elektromeka-
nik eyleyicilerde ise ulaşılan 
teknoloji seviyesi ve tecrübe 
öne çıkıyor.

Elektrik 
Motorunun Ötesi
Aslında bir elektrik moto-
runun kendisi bir eyleyici 
olmakla birlikte, genelde, 
elektromekanik eyleyici de-
nince akla; bünyesinde bir 

motor, dişli grubu, aktar-
ma organı, kontrol-
cü ve geri besleme 
elemanı barındıran 
komple bir alt sistem ge-
liyor. Bu da elektromekanik 
eyleyici alanında faaliyet 
gösterebilmek için, farklı di-
siplinlerde ihtisas sahibi ol-
manın zorunluluğunu ortaya 
koyuyor. Elektrik, makine 
ve elektronik mühendisliği 
alanları ile malzeme bilimi 
üzerinde uzun yıllara daya-
nan çalışmalar yapmadan, 
sektöre güvenilir bir ürün 

sunmak, neredeyse im-
kânsız.
Elektromekanik eyleyicile-
rin teknolojisinin yanı sıra 
kullanıldığı alanlar da derin 
mühendislik bilgisi gerek-
tiriyor. Kara, deniz ve hava 
platformlarına takılan eyle-
yicilerin, farklı çevre şart-

Femsan, Yüksek Performanslı 
ve Güvenilir Elektromekanik 
Eyleyicilerle Fark Yaratıyor

Elektromekanik eyleyiciler; 
güvenilirlikleri, düşük ağırlık ve 
hacimleri ve elektronik olarak kontrol 
edilebilme nitelikleri ile savunma ve 
havacılık sektöründe, hemen hemen 
her sistemde tercih edilen bileşenler 
arasında yer alıyor. Bu bileşenleri, 
yüksek performanslı ve rekabetçi 
ürünler olarak ortaya koymak ise 
özgün teknoloji ve derin bir ürün 
geliştirme tecrübesi gerektiriyor. 
10 yılı aşkın süredir elektromekanik 
eyleyici tasarlayıp üreten Femsan’ın 
ürünleri, bugün, 1.000’i aşkın 
platformda, başarıyla görev yapıyor.

Fırçalı DC Motorlu lineer tip eyleyici

Fırçasız DC 
Motorlu lineer tip eyleyici
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larında, güvenilir bir şekilde 
görev yapması gerekiyor. 
Örneğin, bir kara platfor-
munda kullanılacak eyleyici 
için sürekli maruz kalınan 
titreşim ön plana çıkarken 
deniz platformunda tuz sisi; 
hava platformunda ise dü-
şük ortam sıcaklığı önemli 
hale gelebiliyor. Böylesine 
farklı gereksinimlerin kar-
şılayacak çözümlerin orta-
ya konması ise ancak uzun 
yıllara dayanan deneyim ile 
sağlanabiliyor.

Femsan’ın Elektrik 
Motoru Tecrübesi, 
Esneklik ve 
Güvenilirlik Sağlıyor
Elektromekanik eyleyici 
alanında faaliyet gösteren 
firmaların oluşumları, glo-
bal ölçekte incelendiğinde, 
karşımıza iki farklı yapılan-
ma çıkıyor: Eyleyicinin ana 
bileşeni olan elektrik moto-
runu kendisi üretenler veya 
dışarıdan alanlar. Tahmin 
edileceği üzere, elektrik mo-
toru teknolojisine sahip olan 

firmalar, eyleyiciler üzerinde 
daha fazla esneklik ve güve-
nilirlik seviyesine ulaşabili-
yorlar.
Savunma ve havacılık sek-
töründeki sistemlerin büyük 
bölümünün hareketli olması, 
dolayısı ile mevcut şebeke-
lerden bağımsız çalışmaları, 
bu sistemleri beslemek için 

gereken enerji kaynağının 
“Doğru Akım” (Direct Cur-
rent / DC) olması gereklili-
ğini beraberinde getiriyor. 
Eski eyleyici sistemlerinde 
“Fırçalı DC Motorlar” kulla-
nılırken artık “Fırçasız DC 
Motorlar” (BLDC), eyleyiciler 
için neredeyse vazgeçilmez 
hale gelmiş durumda. Önü-
müzdeki sene kuruluşunun 
30’uncu yıldönümünü kut-
layacak olan Femsan, ku-
ruluşundan bu yana Fırçalı 
DC Motor; son 15 yıldır ise 
Fırçasız DC Motor üretiyor.  

Elektromekanik eyleyicilerin başlıca kullanım alanları arasında, 
kara platformlarının taretleri de yer alıyor. 

Döner (rotary) tip eyleyici 
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Başka bir deyişle Femsan, 
eyleyicilerin kalbi niteliğin-
deki elektrik motorları ala-
nında, derin bilgi ve donanı-
ma sahip.
Elektromekanik eyleyicilerin 
yapıları incelendiğinde ise 
bazı nadir tipler hariç tutu-
lursa genel itibariyle iki çe-
şit ürüne rastlanıyor: Döner 
(Rotary) ve Lineer (Linear) 
tipler. Sonraki alt kırılım ise 
çoğunlukla eyleyiciyi kontrol 
eden birimin eyleyici içerisi-
ne yerleştirilmesi veya dışa-
rıda tutulmasına bağlı olarak 
yapılıyor (Şekil 1). Femsan, 
bu değişik eyleyici tiplerinin 
tamamı için, A’dan Z’ye Türk 
mühendislik gücü ile hizmet 
vererek ürün sunuyor.
Femsan’ın Yetenekleri, Eyle-
yicinin Bütününü Kapsıyor
Dişli grubu (redüktör) ve 
kontrolcü (sürücü) birimle-
ri, elektromekanik eyleyici-
lerde, elektrik motorundan 
sonraki en kritik diğer iki 
bileşen. Aynı elektrik motoru 
tarafında olduğu gibi, eyle-
yici üreten firmanın, bu iki 
alanda da tasarım ve kalifi-
kasyon kabiliyetine sahip ol-
ması önemli. Bu kabiliyetle-
re sahip bir firma, eyleyicinin 
bütününde gerekebilecek 
konfigürasyon değişiklikle-
rini ve müşteri isterlerini; 
daha kısa sürede, daha eko-
nomik ve daha güvenilir şe-
kilde karşılayabilir hale ge-

liyor. Konusunda uzman ve 
tecrübeli mühendislik gücü 
ile dişli ve sürücü tasarım-
larını bünyesinde yapabilen 
Femsan, sürücülerin yazı-
lımlarını, istenen normlara 
göre oluşturup testlerini de 
gerçekleştirebiliyor.
Elektromekanik eyleyicilerin 
yapıları da kullanıldığı alana 
göre farklılaşıyor. Örneğin, 
kara platformlarında, kont-
rol birimi, eyleyicinin geri 
kalanından ayrı yerleştirili-
yor. Sürücü olarak bilinen bu 
birim, bazen entegratörün 
kendisi tarafından üretil-
diği gibi hazır bir çözümün 
kullanımı da söz konusu 
olabiliyor. Diğer bir bileşen 
olan redüktör ise genelde 
raf ürünü olarak alınıp ey-
leyiciye monte ediliyor. Hava 
platformlarında ise genel iti-
bariyle tıpkı motorda olduğu 
gibi, hem kontrol birimi hem 
de dişli grubu, uygulamanın 
gerektirdiği isterlere göre, 
üretici tarafından tasarlanıp 
üretiliyor.
Tüm eyleyici gruplarında, 

boşluk önle-
me, ortak bir 

sorun. Seçilen 
komponentler ne 

kadar yüksek niteliklerde 
olursa olsun, hareketin po-
zisyonlanması esnasında or-
taya çıkan boşluk isterlerin 
dışında ise bunu belirlenen 
sınırların içerisine çekmek 
için, ilave bir mekanizma ge-
rekiyor. Değişik metotlar ile 
bu sorunun üstesinden gel-
mek mümkün. Femsan, üre-
timlerini yaptığı eyleyiciler 
için, müşterileri ile iş birliği 
içerisinde, farklı boşluk ön-
leme mekanizmaları geliş-
tirip bunları uygulayabiliyor.
Savunma ve havacılık alanın-
da kullanılan ürünlerin kali-
fikasyonundaki aşamalar-
dan birisi de üretilen ürünün 

performansını 
ölçmek. Bu nok-

tada, elektro-
mekanik 
eyleyici-
lerin test-

lerini ya-
pabilmek de önemli 

bir kabiliyet olarak öne 
çıkıyor. Elektromekanik 
eyleyicilerin; hız, tork 
veya kuvvet, pozisyon 

gibi temel özelliklerinin 
hassas ve güvenilir şekil-
de test edilebilmesi, hem 

ürünün kalitesini güvence 
altına alıyor hem de kul-
lanıcıya güvence sağlıyor. 
Femsan, ürün gamında bu-
lunan farklı elektromeka-
nik eyleyiciler için, kendi 
geliştirdiği döner ve lineer 
tip eyleyici test sistemlerini 
kullanıyor. Bu sistemlerde, 
ürüne ait temel özelliklerin 
yanı sıra dinamik davranış, 
kalıcı durum hatası, komuta 
cevap verme süresi ve yüke 
cevap verme süresi gibi ayı-
rıcı özellikleri de ölçülüyor 
ve ürünün, istenilen per-
formansı sağlayacağından 
emin olunuyor. Tüm bunla-
ra ek olarak Femsan, kendi 
geliştirdiği test sistemlerine 
yeni özellikler de kazan-
dırıyor. Gerçek saha uçuş 
yük verilerinin test sistemi-
ne girilebilmesiyle her bir 
elektromekanik eyleyiciye 
gelen karşı yükün simülas-
yonu gerçekleştirilebiliyor. 
Bu sayede elektromekanik 
eyleyiciler, platforma takıl-
madan önce, uçuş şartlarını 
yaşamış oluyorlar. Testlerin 
bu seviyede uygulanması ile 
ürün artık güvenilirlik konu-
sunda en üst seviyeye ulaş-
mış oluyor. u

Boşluk önleme 
mekanizmalı 
döner tip 
eyleyici

Eş eksenli lineer 
tip eyleyici

Yedekli mimariye 
sahip sürücü entegreli 
lineer eyleyici

Dijital kontrollü, açısal 
döner tip eyleyici

Yedekli mimariye sahip entegre 
sürücülü döner tip eyleyici

Şekil 1. Elektromekanik eyleyici tipleri
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Savunma ve havacılık 
sektöründen pek çok 
üst düzey yetkilinin 

katıldığı etkinlikte, MilSOFT 
Genel Müdürü İsmail Baş-
yiğit ve Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi birer konuşma 
yaptı.
Uluslararası standartlarda, 
yerli, milli ve özgün ürünler 
ortaya koyma motivasyonuy-
la yola çıktıklarını belirten 
Başyiğit, geride bıraktıkları 
süreçteki başarılarının kay-
nağını şu şekilde açıkladı: 
“En önemli dayanağımız ise 
yerli ve milli insan gücümü-
ze; özellikle mühendisleri-
mizin yeteneğine inanmaktı. 
İnandığım ve güvendiğim 
insan gücümüzle gelece-
ğin ihtiyaçlarını öngörerek, 
ülkemizde olmayan yeni 
yetenek ve ürünleri geliş-
tirmeye yöneldik. Yenilikçi 
yeteneklerimizi geliştirirken 
çalışanlarımıza, okul sonrası 
bir eğitim yuvası gibi gelişim 

ortamı sağlayarak, uluslara-
rası kalitede birer mühendis 
olmalarını hedefledik. Sü-
rekli gelişimi ve iyileşmeyi 
esas alan yönetim sistemi-
mizle bugünlere geldik.”
Dr. Tüfekçi ise şunları söy-
ledi: “MilSOFT, savunma 
sanayimizin güzide kuruluş-
larından birisi. Artık küçük 
bir şirket olmaktan çıktığını 
düşünüyorum. Çalışan sa-
yısı 200’ler civarında olsa 
da büyük işler başarıyor ve 
ekosistemimizin tamamla-
yıcı bir parçası… MilSOFT’un 
mayasında, iyi bir kalite ve 
iyi bir özveri olduğu için, çok 
daha iyi yerlere geleceğini 
tahmin ediyorum.”

20 Yılda 
Gelinen Nokta
Kuruluşunun ardından ge-
çen 20 yılda, faaliyetlerine 
ara vermeden devam eden 
MilSOFT, bu süreçte, yurt 
içindeki pek çok firma ve 
son kullanıcıyı referansla-

rı arasına dâhil etti. Bun-
lar arasında; Genelkurmay 
Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Hava Kuvvet-
leri Komutanlığı, Sahil Gü-
venlik Komutanlığı, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi (AFAD) 
Başkanlığı, TÜBİTAK, Me-
teoroloji Genel Müdürlü-
ğü, ASELSAN, HAVELSAN, 
Otokar, ROKETSAN ve Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii de 
bulunuyor.
İhracat alanında da önemli 
adımlar atan firmanın, hâli-
hazırda devam etmekte olan 
ihracat projeleri ile birlik-
te, toplam ihracat rakamı 
da 67 milyon dolara ulaştı. 
Firmanın ürün ve hizmetle-
rinden yararlanan yabancı 
kullanıcılar arasında; Pa-
kistan Deniz Kuvvetleri, 
Umman Hava Kuvvetleri, 
NATO Communications and 
Information Agency (NCIA), 
Naval Sea Systems Com-
mand (NAVSEA), IAI Elta,  
Leonardo, Lürssen tersane-

si, Sikorsky, Thales ve VSE 
Corp. gibi kurum ve kuru-
luşlar mevcut.

38,2 Milyon Dolarlık 
Ar-Ge ve 
20’ye Yakın Ürün
Ar-Ge’ye büyük önem veren 
firma, kuruluşundan beri, 
bu alandaki faaliyetlerine, 
25,2 milyon doları kendi öz 
kaynaklarından; 13 milyon 
doları da TÜBİTAK TEYDEB 
desteklerinden olmak üze-
re, toplam 38,2 milyon dolar 
kaynak ayırdı. Ürün gamını 
sürekli genişleten MilSOFT; 
komuta-kontrol, muhabere, 
bilgisayar ve istihbarat (C4I) 
teknolojileri, ISR ve görüntü 
kıymetlendirme sistemleri, 
elektronik harp, gömülü ya-
zılımlar, bilgi teknolojileri, 
siber güvenlik ve eğitim ve 
simülasyon başlıkları altın-
da, 20’ye yakın yazılım ta-
banlı ürün geliştirdi. u

Gücünü, Özgün ve Milli Ürünlerinden 
Alan MilSOFT, 20’nci Yılını Kutladı
MilSOFT, 2 Kasım’da, Ankara’da gerçekleştirdiği bir 
etkinlikle, 20’nci yılını kutladı. Firmanın geride bıraktığı 
20 yılda elde ettiği başarılar, tamamladığı projeler 
ve ortaya koyduğu ürünler, etkinlikte gösterilen film ile 
gözler önüne serildi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

MilSOFT Genel Müdürü 
İsmail Başyiğit

Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi 
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Öztekin Savunma, 
TSK’ya yönelik artan 
mayın ve EYP tehdit-

lerine karşı etkin ve hızlı 
bir çözüm ortaya koymak 
amacıyla başlattığı çalışma-
larda, yaptığı incelemeler 
sonucunda, önce hazır alımı 
ve ardından da yerlileştirme 
çalışmalarını kapsayan bir 
yol haritası belirledi. Kulla-
nıcıya en iyi ürünü vermek 
için gerçekleştirilen ayrıntılı 
incelemeler, Öztekin Savun-
ma ile CEIA firmasının yolla-
rını, 2013 yılında kesiştirdi. 
Son kullanıcının, CEIA’dan 
test maksatlı getirilen ürün-
lerin teknolojisinden ve 
kullanım kolaylığından et-
kilenmesi ve memnun kal-
masının ardından da Öztekin 
Savunma ve CEIA, ilk sipa-
rişleri aldı. Kullanıcı mem-
nuniyeti, gerçekleştirilen 
hızlı teslimat ile bir kat daha 
arttı.

TSK, sahada kullanılan ve 
insan hayatını kurtaran teç-
hizatın başında gelen mayın 
ve EYP arama ve tespit de-
dektörlerinin en gelişmişle-
rinden olan CEIA CMD mo-
delini tercih etti. Kahraman 
TSK personeli tarafından 
sevilerek kullanılan CEIA 
CMD ailesine ait ürünler, 
birçok üstün özelliği ile gü-
ven veriyor:
n	 Hassasiyet,
n	 Kullanıcı dostu 
 olmaları,
n	 Sahada asgari 
 seviyede bakım 
 gerektirmeleri,
n	 Sinyal kesici ve jammer
 gibi diğer cihazlarla
 uyumlu çalışmaları,
n	 Ergonomik olmaları,
n	 Uzun pil ömürleri,
n	 Her dört saniyede bir 
 yaydıkları güven sinyali
 ile kullanıcıya güven 
 telkin etmeleri,

n	 Hızlı şarj olma özelliği
 ile hem şebekeden
 hem de araçlardan 
 şarj edilebilmeleri.
CEIA CMD dedektörleri; 
gece ve gündüz, her türlü 
arazi şartında, yağmur-kar 
demeden düzenlenen ope-
rasyonlarda, en önde giden 
personelin kullandığı teçhi-
zat olarak, birliklerin emni-
yetini başarıyla sağlıyor.
İlk siparişlerin teslim edil-
mesini izleyen süreçte, sa-
hadan da gelen çok olumlu 
dönüşlerin ardından, CEIA, 
Türkiye’ye verdiği önceliği 
arttırdı. Öztekin Savunma 
ve Türkiye temsilcisi olduğu 
İtalyan CEIA firması, saha-
da başarı ile görev yapan 
ürünleri ile ilgili her 
türlü desteği, etkin 

ve hızlı bir şekil-
de vermeye devam 
ediyor.

Öztekin Savunma 
Genel Müdürü Ah-
met Tolga Öztekin, 
teslim ettikleri ürün-

lerin başarısı ile ilgili 
şunları söylüyor: “Son 
zamanlarda teslim 
ettiğimiz malzeme ve 
donanımlar, TSK’nın 

gerçekleştirdiği yurt içi 
ve yurt dışı operasyonlar-

da, başarıyla kullanılıyor. 
Bunlarla ilgili çok olumlu 
geri dönüş alıyoruz. Hem 
ürünlerimizin envantere gir-
mesi hem de kullanıcımızda 
memnuniyet yaratması, biz-
leri gururlandırıyor ve yurt 
savunmasında, durmaksızın 
daha büyük hedeflere koş-
mak için bize güç veriyor.”

Öztekin Savunma, Mayın ve EYP 
Tehdidi Alanındaki Kritik İhtiyaçları, 
Sürdürülebilir Bir Modelle Karşılıyor
Son dönemde artan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehdidi, 
etkin ve hızlı tedbirlerin alınmasını gerektiriyor. Bu konuda faaliyet 
gösteren Öztekin Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin 
bu alandaki kritik ihtiyacını, yabancı ortağı ile alanındaki en iyi 
çözümleri sunarak karşılama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 
Firma, sunduğu ürünlerin ömür devri desteğinin sürdürülebilir 
şekilde sağlanması için de yerlilik oranını arttıracak 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

Öztekin Savunma Hakkında
Yaklaşık 40 yıl önce, İtalyan BETA marka el aletleri ile başlayan dış 
ticaret yolculuğunun son 10 yılına savunma sektörünü de ekleyen 
Öztekin Teknik Servis Ekipmanları, Savunma Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti. (Öztekin Savunma), son dönemde, ana yurt güvenliği kapsamındaki 
çalışmaları ile öne çıkıyor.
Öztekin Savunma Genel Müdürü Ahmet Tolga Öztekin, bu alandaki faaliyetlerinde öne 
çıkan yaklaşımlarını şöyle özetliyor: “Müşteri memnuniyetini, her zaman en ön planda 
tutuyoruz. Yurt savunmasında görev yapan müşterilerimiz için, dünyanın en ileri 
teknolojik ürünlerini ve malzemelerini, araştırarak ülkemize getirmeye çalışıyoruz. 
Çözümlerimizi; kıymetli müşterilerimizin, vatan evladı cesur personelimizin ve son 
kullanıcıların emrine sunmaktan onur duyuyoruz.”
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Sıra Yerlileşmeye 
Geldi
Öztekin Savunma, kurduğu 
hızlı bakım ve onarım sis-
temi sayesinde, dedektör-
leri ve kullanıcılarını, 7/24 
uzaktan destekliyor. Bakım 
ya da onarım ihtiyacı duyan 
detektörlere yönelik işlem-
ler, ana fabrikaların uzman 
personelinin de desteği ile 
en kısa zamanda yapılıyor 
ve TSK personelinin, görev-
lerini, emniyetli bir şekilde 
gerçekleştirmesi destekle-
niyor.
Öztekin Savunma, sunduğu 
üstün çözümlerin, yerlileş-
tirilmesi ve millileştirilmesi 

için de çalışmalar yürütüyor. 
Bu doğrultuda, CEIA firması 
ile ortak üretim konusun-
da görüşmeler devam edi-
yor. Ortak üretimin yanında 
yapılması planlanan test 
merkezi de bir ilk olacak ve 
Türkiye’ye ilave bir tesis alt-
yapısı daha kazandırılacak.

Ana yurt güvenliği alanın-
daki diğer ihtiyaçları kar-
şılamaya yönelik olarak 
da teknolojik araştırmalar 
yapan Öztekin Savunma, 
gelecek dönemde sağlaya-
cağı katkılar ile de adından 
sıkça söz ettirmeyi hedef-
liyor. u

ABD’nin 
Tercihi de CEIA
Detektör konusunda  
45 yıldan fazla 
deneyime sahip 
İtalyan CEIA firması, 
faaliyetlerini, 
38.000 metrekarelik 
kapalı alana sahip 
tesislerinde, 56 Ar-
Ge mühendisi ve 171 
uzman personeli ile 
sürdürüyor. Firma, 
farklı çözümleri ile 
ABD’nin de tercihi 
olmuş durumda.
11 Eylül 2001 
saldırısının ardından, 
ABD, havaalanlarının 
güvenliğini baştan 
aşağı değiştirdi. 
“Kapı dedektörleri 
konusunda en güvenlisi 
hangisi?” sorusuna 
cevap arayan ABD’li 
yetkililer, bu sorunun 
cevabını, İtalya’nın 
Toscana bölgesindeki 
CEIA firmasında buldu. 
Çok kısa bir süre 
içerisinde, Amerikan 
havalimanlarındaki 
kapı detektörlerinin 
çoğu, CEIA ürünleri ile 
değiştirildi.
Topraklarında, 
kilometrekare başına 
205 adet mayın düşen 
Afganistan’a giren 
Amerikan Silahlı 
Kuvvetleri, karşılaştığı 
mayın ve karbon tetikli 
EYP’ler için de yine 
CEIA ile çalıştı ve 
günümüzde de 
çalışmaya devam 
ediyor.

CEIA CMD dedektörleri, ergonomik 
tasarımları ile dikkat çekiyor.

Öztekin Savunma, CEIA CMD dedektörleri ile ilgili; eğitim, bakım ve onarım desteğini de hızlı ve etkin bir şekilde sağlıyor.

CEIA CMD dedektörleri, TSK’nın sosyal medya 
paylaşımlarında da kendine yer buldu.
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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



MSI ÖZEL HABER: KSS 2018

76 - Aralık 2018

Dördüncüsü Düzenlenen  
Kara Sistemleri Semineri’ne 
Kullanıcının İlgisi Artıyor

Dördüncüsü düzenlenen Kara 
Sistemleri Semineri’nde bu yıl, 
başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
olmak üzere, kullanıcı makamlardan 
katılımcıların sayısında önemli 
bir artış göze çarptı. 5-6 Kasım 
tarihlerinde, Ankara’da
gerçekleştirilen etkinlik,  
sektörün dinamik oyuncuları  
için de ürün ve çözümlerini, birinci 
ağızdan anlatma fırsatı oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Seminerin organizatörü Zafer Betoner, açılış konuşma-
sında, Deniz ve Kara Sistemleri Seminerlerini düzen-
lemek için 2008 yılında çıktıkları yolda, 4’üncü Kara 

Sistemleri Semineri ile 12’nci etkinliğe ulaştıklarını belirtti. 
Betoner, bu seminerleri düzenlerken, iki konunun altını çiz-
diklerini söyledi:
1. Üretmeden ve yenilik yapmadan tüketmek, felaket 

getirir.
2. Kendi özgün savunma sanayisine sahip olmayan 

ülkeler, özgürlük ve bağımsızlığını sürdüremez.
İki gün süren 4’üncü Kara Sistemleri Semineri’nde, her gü-
nün açılış oturumlarının yanı sıra toplamda 4 adet oturum 
gerçekleştirildi. Bu oturumlarda, 30 sunum yapıldı. Ayrıca, 
fuaye alanında, firma stantları yer aldı.

Kuvvet Çarpanı Katkı
Seminerin açılış oturumunda konuşan Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı 
Tuğgeneral Mehmet Özaydın, seminerin sağlayacağı katkıya 
vurgu yaptı: “Türk Silahlı Kuvvetlerini, kurumlarımızı, sana-
yimizi ve akademiyi bir araya getiren bu tür seminerlerin, 
geleceğin güvenlik ortamının tahayyülüne ve gelişen tekno-
loji alanları çerçevesinde milli güvenliğimizin şekillendiril-
mesine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Harp 
tarihi, yeni, özgün ve farklı silah sistemlerini veya yaklaşım-
larını kullanarak rakibi üzerine üstünlük sağlayan orduların 
örnek muharebeleri ile doludur. Bu özgün çözümler, taktiğe 
dair olabildiği gibi çoğu zaman taktiği de şekillendirebilen 
yeni silah ve sistemler olmuştur… Güçlü ve etkin bir ordu 
için, rakibin elinde olmayanı üretebiliyor ve onu etkin bir şe-
kilde kullanabiliyor olmalıyız… Milli ve yerli üretim hedefinin 

de tasavvur edilmeyeni düşünmek, kuvvet çarpanı potansi-
yeli olan sitemler geliştirmek olduğuna; aynı zamanda da 
diğer ülke ve orduların geliştirdiği kuvvet çarpanı niteliğin-
deki sistemlere karşı da asimetrik ve maliyet etkin çözüm-
ler üretmemizin gerekliliğine inanıyoruz.”

SSB Prototipleri Yarıştıracak
Seminerin ilk günkü açılış oturumunda bir sunum yapan Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Araçları Daire Başkanı 
Ahmet Raci Yalçın, kara araçları sektörü ile ilgili önemli ge-
lişmeleri paylaştı. Yalçın, ilk olarak, kara araçları alanının, 
sektörün geneli içindeki durumunu ortaya koydu:
n	 Kara araçları, Türk savunma ve havacılık sanayisinde, 

lokomotif bir konuma sahip. Sektörün toplam cirosu, 
2017 yılında, 6.693 milyon dolara ulaştı. Bunun  
2.362 milyon doları, kara araçlarından kaynaklandı. 
Böylece kara araçları, tüm alt alanlar arasında, ilk 
sırada yer aldı.

n	 Sektörün, 2017 yılı yurt dışı geliri, 1.824 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Kara araçlarının ihracatı, toplam 
522 milyon dolara ulaştı. Bunun 7 milyon doları ABD’ye, 
22 milyon doları Avrupa’ya, 493 milyon doları ise diğer 
ülkelere gerçekleştirilen satışlardan oluştu.

n	 Kara araçlarının lider olduğu bir diğer alan da alınan 
siparişler. Sektör, 2017 yılında, toplam 8.055 milyon 
dolar sipariş aldı. Bunun 2.478 milyon doları, kara 
araçları için verildi. Yalçın, potansiyel siparişler ile 
ilgili ise şöyle konuştu: “Başkanlık olarak, elimizde 
tuttuğumuz siparişleri eklesek bunun 2-3 katı kadar bir 
iş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Yalçın’ın sunumunda değindiği bir diğer konu, gelişen teh-

Zafer Betoner
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ditler oldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında 
arttığı görülen tehditler, şöyle sıralandı:
n	 Bombalı araçlarla düzenlenen intihar saldırıları
n	 Yer altı ve tünel harbi
n	 Güdümlü tanksavar silahları ile savunma
Yalçın, “Bu tehditlere bakıldığında en öne çıkan konu, aktif 
koruma sistemi. Çalışmalara başladık ve bu konuda öncü 
bir ülkeyiz. Yine de gitmemiz gereken çok yol var.” dedi.
SSB, önümüzdeki dönemde, insansız kara araçları konusu-
na ağırlık verecek. Hafif, orta ve ağır sınıfta yer alan insansız 
kara araçları için projeler başlatılması planlanıyor.
SSB, projelerde, prototipleri yarıştırmaya da hazırlanıyor. 
Yalçın, bu konuda şunları söyledi: “Bundan sonra, ihtiyaç-
ları kağıt üzerinde değerlendirmek yerine, prototip yarış-
tırma süreçlerine geçeceğiz… Kullanıcının geri bildirimi ile 
bu süreçleri yönetmenin, en ideali olduğunu değerlendiri-
yoruz. Bundan sonraki süreçlerde, firmalarımızdan prototip 
araçları alacağız, deneyeceğiz; daha sonra, kağıt üzerinde 
değerlendirmelere geçeceğiz. Yeni Nesil Zırhlı Muharebe 
Araçları projesinde, önümüzdeki sene prototipleri yarıştır-
ma konusunda planlama yapıyoruz.”
Yalçın, ayrıca, ilerleyen dönemde envantere katacakları bü-
tün platformların ömür devri lojistik desteğini de eş zamanlı 
olarak tedarik etmeyi planladıklarını ve ALTAY projesinin, 
bunun ilk örneği olacağını ifade etti.
ALTAY projesi için de bir parantez açan Yalçın, projede, ilk 
aşamada ALTAY T1 tanklarının tedarik edileceğini; daha 

sonra ise daha geliştirilmiş bir sürüm olan, ALTAY T2’nin 
tedarikine geçileceğini belirtti.

Projeler İlerliyor
Seminerin ikinci gününün açılış oturumunda, SSB Kara 
Araçları Daire Başkanlığı, Güvenlik Araçları ve Özel Araç 
Projeleri Müdürü T. Cenk Erbay, “Tekerlekli Araç Projeleri” 
başlıklı bir sunum yaptı ve yürüyen projelerle ilgili son du-
rumu anlattı:
n	 Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar (YNHZA) Projesi: Projede, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’na, farklı 
konfigürasyonlarda, hafif zırhlı tekerlekli araçlar (6x6 
ve 8x8) ile hafif zırhlı paletli araçların (amfibi ve amfibi 
olmayan) tedarik edilmesi planlanıyor. Toplam 52 farklı 
konfigürasyonda, 2.962 adet araç tedarik edilecek. Araç 
sayısının yüksek olması nedeniyle proje fazlar halinde 
ele alınacak. İlk faz, 6x6 ve 8x8 konfigürasyondaki  
3 tip aracı kapsayacak. Seçim sürecinde, prototipler 
yarıştırılacak. Bu kapsamda, test prosedürleri 
hazırlandı ve ana yüklenici adayı firmaların da geri 
bildirimleri alındı ve prosedürler son hallerine getirildi. 
Bu ilk faz ile ilgili teklife çağrı dosyasının, 2018 yılı 
içinde yayınlanması planlanıyor.

n	 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) 
Projesi: Projede yarışan firmalardan FNSS ipi 
göğüsledi. Firma ile sözleşme görüşmeleri sürüyor. 
Projede, toplam 100 adet araç tedarik edilecek. 

K.K.K.lığı Savunma 
Planlama ve Proje Yönetim 
Başkanı Tuğgeneral 
Mehmet Özaydın

SSB Kara Araçları 
Daire Başkanı  
Ahmet Raci Yalçın

Seminer katılımcıları, kara 
sistemleri konusundaki son 
gelişmeleri, MSI Dergisi’nin 
Kara Sistemleri Özel 
Sayısı’ndan takip etti.
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Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) 
projesinde, ipi FNSS göğüsledi. Firma ile sözleşme görüşmeleri 
sürüyor. Projede, toplam 100 adet araç tedarik edilecek.
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Bunların kırılımı ise şu şekilde olacak: 30 adet komuta 
arazı, 45 adet sensör keşif aracı, 15 adet radar aracı,  
5 adet KBRN keşif aracı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı için 5 adet zırhlı muharebe aracı.

n	 8x8, 10x0, 12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner 
Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi: Projede, K.K.K.lığı 
için, toplam 476 adet araç tedarik edilecek. Bunların 
dağılımları ise şöyle olacak: 134 adet tekerlekli tank 
taşıyıcı, 65 adet konteyner aracı ve 277 adet kurtarıcı. 
Teklif değerlendirme süreci devam ediyor.

n	 Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi: K.K.K.lığının ihtiyacı 
için, FNSS ana yükleniciliğinde yürüyen projede, 184 
adet paletli, 46 adet tekerlekli araç teslim edilecek. 
Tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, kalifikasyon 
faaliyetlerinin ise bu yıl içerisinde başlaması 
planlanıyor.

n	 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi: BMC 
ana yükleniciliğinde yürütülen projede; K.K.K.lığı için 

512 adet, Jandarma Genel Komutanlığı (J.G.K.lığı) için 
200 adet, Sahil Güvenlik Komutanlığı için 1 adet VURAN 
aracı tedarik edilecek. Projede, kalifikasyon faaliyetleri 
başarıyla tamamlandı.

n	 Taktik Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) Projesi: Projede, 
BMC’nin KİRPİ II araçlarından, K.K.K.lığı için 329, 
J.G.K.lığı için 200 adet tedarik ediliyor. Sunumun 
yapıldığı tarihte, araçlardan 230 adedi teslim edilmişti.

n	 Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (AKTAN) Projesi: 
Projede, 17 adedi helikopterler, 67 adedi kara araçları 
için olmak üzere, toplam 84 adet akaryakıt tankeri 
tedarik edilecek. BMC’nin ana yüklenicisi olduğu 
araçların 83 adedi K.K.K.lığı; 1 adedi de Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı için üretilecek. Projede, kalifikasyon süreci 
başarıyla tamamlandı.

n	 Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı (KIRAÇ) Projesi: 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün ihtiyacı olan  
120 aracın tedarikini konu alan projede, Katmerciler 
ana yükleniciliğinde, 120 adet araç teslim edilecek. 
Projede, kalifikasyon süreci devam ediyor.

n	 EGM Zırhlı Taktik Araç-1 (EGM ZTA-1) Projesi: Nurol 
Makina, proje kapsamında, EGM için 180, J.G.K.lığı 
için 100 adet EJDER YALÇIN’ı teslim etti. 11 adetlik ek 
sipariş ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

n	 EGM Zırhlı Taktik Araç-2 (EGM ZTA-2) Projesi: Projede, 
Otokar, EGM’ye 220 adet, J.G.K.lığına 100 adet COBRA 
II’yi teslim etti. EGM’nin 17 adetlik ek siparişi ile ilgili 
çalışmalar devam ediyor.

SSB Kara Araçları Daire 
Başkanlığı, Güvenlik Araçları 
ve Özel Araç Projeleri Müdürü  
T. Cenk Erbay

Mühendis Albay  
Resul Uslu

t

 Anova, etkinlikte, kara sistemlerine 
yönelik, özgün olarak geliştirdiği esnek 
mermi yolu ve solenoid valf gibi kritik alt 
bileşenleri sergiledi.
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t  Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar 
(TTZA) projesinde; Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için, BMC VURAN 

araçları tedarik ediliyor.
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Kullanıcı, Konseptleri ve  
Gelecek Öngörülerini Anlattı
Seminerde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri de su-
numlar gerçekleştirdi ve farklı konulardaki konseptleri ve 
gelecek öngörülerini, katılımcılarla paylaştı.
Mühendis Albay Resul Uslu, “Geçmişten Geleceğe Zırh-
lı Araçlar” başlıklı sunumunda, zırhlı araçların, köşeleri; 
“ateş gücü”, “beka” ve “hareket kabiliyeti”nden oluşan bir 
tasarım üçgenine sahip olduğunu belirtti. Teknoloji ve mali-
yetten etkilenen bu üçgene, lojistik destek ile ilgili konuların 
da eklenebileceğine dikkat çekti.
Piyade Albay Aydın Karagönen, “Kimyasal, Biyolojik, Radyo-
lojik ve Nükleer Sistemler” başlıklı sunumunda, bu alanda 
yaşanabilecek başlıca gelişmeleri şöyle sıraladı:
n	 Yüksek irtifaya ve uzaya, kalıcı ya da geçici olarak 

konumlandırılacak gözetleme platformları ile 
muharebe sahasının tamamı, her türlü hava, iklim ve 
arazi şartlarında etkin şekilde gözetlenebilecek.

n	 Muharebe sahasında kullanılan insanlı ve insansız 
her türlü platforma yerleştirilebilecek sensörlerden, 
kablosuz ve gerçek zamanlı veri aktarımı ile tehditlerin 
varlığı takip edilebilecek.

n	 Hızlı ve doğru analiz yapabilen ve kolay kalibre 
edilebilen cihazlarla donatılmış mobil arazi 
laboratuvarları kullanılabilecek.

n	 Temel tıbbi müdahaleler, yarı otonom robotlarla 
yapılabilecek.

Mühendis Yarbay Niyazi Kerem Çelik, “İnsansız Hava Araç-
ları Sistemleri” başlıklı sunumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterinde; taktik, mini, mikro, nano insansız hava aracı 
(İHA) sistemlerinin ve mühimmat taşıyabilen İHA’ların bu-
lunduğunu hatırlattı. Önümüzdeki dönemde envantere ka-
tılması hedeflenen sistemler; döner kanatlı İHA, kargo İHA 
sistemleri, mühimmat İHA sistemleri ve sürü İHA sistemleri 
olarak sıraladı. Yarbay Çelik, geleceğe dair öne çıkan konu-
lar arasında; emniyetli haberleşme ve veri linklerini, geliş-
miş seyrüsefer sistemlerini ve algılama ve sakınma sistem-
lerini saydı.

Piyade Albay  
Aydın Karagönen

Mühendis Yarbay  
Niyazi Kerem Çelik

t

 Nurol Makina EJDER 
YALÇIN, EGM Zırhlı Taktik 
Araç-1 (EGM ZTA-1) 
projesi kapsamında, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel 
Komutanlığı için tedarik 
ediliyor.

t

 DEICO, özellikle 
askeri fabrikalardan 
gelen heyetlerle 
verimli görüşmeler 
gerçekleştirdi.
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İnsansız kara araçları ile ilgili sunum ise Ulaştırma Binbaşı 
Ergün Atmaca tarafından gerçekleştirildi. Binbaşı Atmaca, 
insanız kara araçlarının yanı sıra mevcut insanlı araçların 
insansız hale getirilmesinin de önemli görev esneklikleri 
getirdiğini belirtti. Bu tür araçların kullanım alanları arasın-
da, şunları saydı:
n	 Tehlikeli bölgelerde insansız kullanım ile personeli 

koruyabilir.
n	 Barış koşullarında, konvoy uygulamalarında, insan 

kaynağından tasarruf edilmesini sağlayabilir.
n	 Envanterden çıkartılacak tank gibi silahların, güç 

çarpanı olarak kullanılmasını sağlayabilir.
Binbaşı Atmaca, farklı görevler için ortak platform kullanı-
mının avantaj sağlayacağına da vurgu yaptı. Sunumun son 
bölümünde, insansız kara araçlarının; kritik tesis ve üs böl-
gelerinin korunması, güzergâh güvenliği ve sınır güvenliği 
görevlerinde kullanılması ile ilgili senaryolara yer verdi.

Davetli Konuşmacılar,  
Gündemi Çeşitlendirdi
Seminerin her iki gününün açılış oturumlarında, davetli ko-
nuşmacılar da sunumlar gerçekleştirdiler. HBStrateji Genel 
Müdürü Haluk Bulucu, “Türk Savunma Sanayiinde Doğrular, 
Yanlışlar” başlıklı sunumunda; “sektörün özel bir kanunu-
nun olmasını” ve “tedarikçilere sağlanan teşvikleri”, yapılan 
doğrular olarak sıraladı. Sektörün sorunları ile ilgili öneri-
lerini ise şöyle sıraladı:

n	 Milli güvenlik ile ilgili doktrin gibi üst seviye kavram 
ve kararların, sektörle daha yakından paylaşılması, 
sektörün, gelecek planları yapmasını destekleyebilir.

n	 Savunma tedariki, farklı kurumlar tarafından 
gerçekleştirilebiliyor. Tüm tedarik faaliyetleri,  
SSB çatışı altında gerçekleştirilebilir.

n	 Savunma bütçesi arttırılabilir.
n	 Sektörün cirosunun, daha yüksek rakamlara çıkması 

gerekiyor.

Ulaştırma Binbaşı 
 Ergün Atmaca

HBStrateji Genel Müdürü 
Haluk Bulucu

t

 Seminere, stantlı katılım 
gösteren firmalardan SDT, 
kullanıcı makam temsilcileri 
ve firmalarla temaslarda 
bulundu.

t

 EGM Zırhlı Taktik 
Araç-2 (EGM ZTA-2) 
projesi, Emniyet Genel  
Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığına 
COBRA II araçlarının 
teslim edilmesini konu 
alıyor.
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CNK Global Danışmanlık 
Genel Müdürü, E. Tümg. 
Haluk Çetinkaya

E. Müh. Alb. 
Mahmut Bayrak

n	 İş birliğinin arttırılması gerekiyor.
n	 Yerlilik ve millilik kavramlarının açıklığa kavuşturulması 

ve dikkatli kullanılması gerekiyor.
Bulucu, “Savunma Sanayisi Tecrübesi ve Ekonomik Mucize” 
başlıklı sunumunda ise savunma ve havacılık sanayisindeki 
mekanizmaların; başta enerji, ulaştırma, bilişim, sağlık ve 
gıda olmak üzere, diğer alanlara taşınabileceğini anlattı.
CNK Global Danışmanlık Genel Müdürü, Emekli Tümgene-
ral Haluk Çetinkaya, günümüzde, hibrit ya da “4’üncü jene-
rasyon muharebe” olarak tarif edilen bir süreç yaşandığını; 
hiçbir gücün, diğerleri olmadan, geniş spektrumda bir mu-
harebede galip gelemediğini söyledi. Muharebede bu güç-
lerin hangi oranda ve hangi öncelikle kullanılacağının belir-

lenmesinin, en büyük güçlük olduğunu ifade etti.
E. Müh. Alb. Mahmut Bayrak da “Askeri Kara Araçlarındaki 
Gelişmeler” başlıklı bir sunum yaptı. Bayrak’ın dikkat çekti-
ği noktalar şöyle sıralandı:
n	 Düşük yoğunluklu çatışmalar, kendi yapısına uygun 

araç sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olacak.
n	 Araçların insansızlaşması ve akıllanması, lojistik 

desteğin yerinde sağlanması ve farklı maksatlı araçların 
senkronize harekâtı, gelişmeler yaşanan konular 
arasında yer alıyor.

Seminerde yapılan diğer sunumlar ve sergilenen sistem-
lerle ilgili öne çıkan haberleri, ilerleyen sayfalarımızda  
derledik. u
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ASELSAN’ın Kara Sistemleri Semineri gündemindeki ağır-
lıklı konu, tank sistemleri oldu. Türkiye’nin gündeminde-

ki; ALTAY tankının seri üretimi ve Leopard 2 ve M60 tankla-
rının modernizasyonu projelerinin hepsinde, ASELSAN, kritik 
alt sistemleri sağlıyor. Firma, M60 modernizasyonunda, aynı 
zamanda ana yüklenicilik sorumluluğunu da üstleniyor.

Kabiliyetlerin Temeli: Sistem Mühendisliği
Daha genel perspektiften bakıldığında, ASELSAN’ın, üst-
lendiği projelerin geneline uyarladığı kabiliyeti ise sistem 
mühendisliği. ASELSAN Kara Sistemleri Program Direktö-
rü Murat Faik Yaren, etkinliğin ilk günü yaptığı; “Muharebe 
Sahasında ASELSAN Sistem Çözümleri” başlıklı sunumunda, 
bu noktaya değindi. Yaren, günümüzde, “Bütünleşik Muhare-
be” ve “Sistemlerin Sistemi” kavramlarının öne çıktığını be-
lirtti ve bu kavramlarla ilgili şu noktaları sıraladı:
n	 	Çoklukta birlik sağlanınca, uyum ve güç ortaya çıkar.
n	 	Dün olduğu gibi yarın da muharebe sahasında kesin 

sonuç alabilecek üstün ve kusursuz, tek başına bir silah 
olmayacak.

n	 	Muharebe sahasında her unsur, büyük bütünün 
parçası olmak zorunda. Bu bütün ne kadar büyük, çok 
fonksiyonlu ve hızlı ise o derece güçlü olacak.

n	 	Niceliksel büyüklük ve fonksiyonlar unsurlar ile 
sağlanırken bütünleşikliğin ortaya çıkardığı güç ve 
fonksiyonlar, entegrasyonun ne kadar iyi tasarlandığı ile 
orantılı olacak.

n	 	Dünyanın gelişmiş silahlı kuvvetleri, artık tüm 
sistemlerinin bir bütün olarak kullanılabilmesinin verdiği 
güce de sahip olmak istiyor.

Yaren, ASELSAN’ın, sistem mühendisliği yaklaşımı ile “Bü-
tünleşik Muharebe” ve “Sistemlerin Sistemi” kavramlarını 
uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Aktif Koruma Sistemleri,  
İki Koldan İlerliyor
Seminerin ilk günü gerçekleştirilen bir diğer sunumda, 
ASELSAN Aktif Koruma Sistemleri Proje Yöneticisi Kadir 
Karslı, firmanın PULAT ve AKKOR aktif koruma sistemlerini 
tanıttı.
PULAT; tehdidi algılayan tetik radarını ve karşı tedbir mü-
himmatını içeren modüllerden oluşuyor. Sistem, acil ihtiya-
cın karşılanması için, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından, 

kısa bir zaman içerisinde geliştirildi. Tankın dört bir yanına bu 
modüllerden birer tane konulması, tüm çevreyi kapsayan bir 
koruma sağlıyor. Tankın içine ise bir güç dağıtım birimi ve bir 
kontrol paneli yerleştiriliyor. Sistem aktif hale getirildiğinde, 
herhangi bir kullanıcı girdisine gerek duymadan, otonom ola-
rak çalışıyor. M60 tanklarının modernizasyonu kapsamında, 
her bir tanka, 6 adet PULAT modülü entegre ediliyor. PULAT, 
veri toplama ve sistem performansı testleri kapsamında, 
yaklaşık 400 kere ateşlendi ve testlerini başarıyla tamamladı 
(Tablo 1).

AKKOR ise lançerli bir sistem. Böylece, her bir karşı tedbir 
mühimmatını, her yönden gelebilecek tehditlere karşı kulla-
nabiliyor. Ayrıca, tankın atış kontrol sistemi ile entegre çalı-
şıyor. ALTAY tankında kullanılacak AKKOR’un alt bileşenleri-
nin testleri, başarılı bir şekilde devam ediyor. Sistem seviyesi 
testlerin ise 2019’da başlaması ve AKKOR’un, 2020’de, ALTAY 
üzerinde kullanıma hazır olması planlanıyor.

Tankta ASELSAN İmzası

	 Mühimmat	Tipi	 Toplam	Sayı	 Veri	Toplama	 Sistem	Performansı

 T1 325 305 20

 T3 30 15 15

 T4 36 30 6

 T5 16 12 4

 Toplam 407 362 45

Tablo 1. PULAT ile yapılan veri toplama 
ve sistem performansı testleri

ASELSAN Kara 
Sistemleri 
Program Direktörü  
Murat Faik Yaren

ASELSAN Aktif Koruma 
Sistemleri Proje Yöneticisi 
Kadir Karslı

ASELSAN 
Savunma Sistem 
Teknolojileri 
Sektör 
Başkanlığı’ndan  
Lider Mühendis  
Ömer Çubuklu

AKKOR aktif koruma sistemi, lançerli tasarımı sayesinde, her yönden 
gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlayabilecek.
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FIRAT-M60T, Acil İhtiyaç Projelerine  
Yol Gösterebilir
Seminerin ikinci günü, ASELSAN Savunma Sistem Teknolo-
jileri Sektör Başkanlığı’ndan Lider Mühendis Ömer Çubuklu 
tarafında gerçekleştirilen sunumda ise FIRAT-M60T projesi 
kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı. Projede, acil ihti-
yaçların karşılanması konusunda örnek gösterilebilecek bir 
çalışma gerçekleştirildi.
Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, tanklara yönelik asimetrik teh-
ditlerin artması üzerine, FIRAT-M60T projesi, 26 Eylül 2016 
tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından baş-
latıldı. ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede:
n	 	Ana muharebe tanklarının artan tanksavar tehditlerine 

karşı muharebe sahasındaki etkinliğinin ve beka 
kabiliyetinin arttırılması,

n	 	Tankların, terör unsurlarına karşı daha etkin 
korunabilmesi ve

n	 	Mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılması 
hedeflendi.

ASELSAN’ın çözüm önerisi, şöyle şekillendi:
n	 	Anti-Tank Güdümlü Mermilerine Karşı Tedbir: Tank 

Lazer Uyarı Sistemi, Sesli Uyarı Sistemi, PULAT Aktif 
Koruma Sistemi, iç astar koruması

n	 	Yakın-Orta Mesafe Karşı Tedbir: Uzaktan komutalı silah 
sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi

n	 	Muharebe Şartlarının İyileştirilmesi: İklimlendirme 
sistemi

n	 	Tank Birimleri Ömür Uzatımı: Güç dağıtım sistemi, 
yardımcı akım sistemi

Projenin başlatılması ile 2016 yılının Ekim ayında,  
ASELSAN ekibi tarafından tank üzerinde inceleme faali-
yetleri gerçekleştirildi. 20 gün içerisinde, prototip tank, 
kalifikasyon test faaliyetlerine hazır hale getirildi. Sistem 
entegrasyonu, tankın mevcut yeteneklerinde hiçbir azal-
maya yol açmadan gerçekleştirildi. Birinci faz kalifikasyon 
testleri, Fırat Kalkanı operasyon sahasında gerçekleştiril-
di. Seri üretime de operasyonun yürütüldüğü üs bölgesin-
de geçildi.
Tüm bu çalışmalar, ortada, yazılı bir proje sözleşmesi olma-
dan yapıldı. Projenin sözleşmesi ise IDEF 2017 sırasında im-
zalandı.

Projede, 139 adet tankın modernizasyonu tamamlandı. En-
vanterdeki tüm tanklar modernize edilecek.
6 yıl garanti süresinin olduğu projede, ASELSAN, arızalara, 
ortalama 4-6 saat içerisinde müdahale edebiliyor. Sorun, en 
fazla 3 gün içerisinde çözülüyor. u

M60 tankına, PULAT aktif koruma sisteminin karşı  
tedbir modüllerinden 6 tanesi entegre ediliyor.

FIRAT-M60T projesi kapsamında, ASELSAN tarafından  
modernize edilen M60 tankları.

Berkin Mühendislik, özgün ürünlerinin yanı sıra Türkiye’de 
mevcut olmayan kabiliyetler için de yurt dışı iş birlikleri 

ile sektöre çözümler sunuyor. Firma, fuaye alanındaki stan-
dında, CIVITANAVI Systems’in PETRA ürün ailesini tanıttı.
Kara platformları için entegre bir seyrüsefer çözümü sunan 
PETRA ürün ailesi, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından 
denendi ve onaylandı. PETRA çözümü, ROKETSAN’ın, FNSS 
ZMA-15 aracı üzerinde şekillendirdiği Kaideye Monteli CİRİT 
(KMC) sisteminde de kullanıldı.
CIVITANAVI Systems’in deniz platformları için geliştirdiği  
NAUTILUS ürün ailesinin NAUTILUS 3000 modelinden iki ade-
di de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılıyor. u

Berkin Mühendislik, 
Kara Platformları için 
Güvenilir Seyrüsefer 
Çözümünü Tanıttı
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Günlük hayatta kullanılan ticari araçlar ve binek otomobil-
leri, kullanıcılarına, özellikle elektronik alanındaki geliş-

meler sayesinde, birçok yeni imkân sunuyor. Cep telefonları 
ile entegrasyon; araç ile ilgili bilgilerin dokunmatik ekranlar-
da gösterimi; aracın, hata ve arızalarını anlaşılır ve ayrıntılı 
bir şekilde raporlaması, bu imkanlardan sadece bir kaçı. Ay-
rıca her yeni nesil; cep telefonu, tablet, bilgisayar ve İnternet 
kullanımına daha hâkim bir şekilde silahlı kuvvetlere katılı-
yor. Bu tabloda, araç elektroniği (vectronics) konusu, kara 
platformlarında fark yaratan noktalardan biri haline geliyor.
Sektörün, vectronics alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan 
firması Ayyazılım, hem seminerdeki standı hem de sunumu 
aracılığıyla bu konudaki uzmanlığını gözler önüne serdi. Ay-
yazılım Genel Müdürü Atilla Yenidoğan, seminerin ikinci günü 
gerçekleştirdiği sunumunda, vectronics konusuna eğildi. Ye-
nidoğan, kara platformları camiasının, vectronics konusunda 
bir miktar tutucu olduğunu; analog gösterge ve fiziksel anah-
tar ve düğmelerden, hala tam olarak vazgeçilemediğini ifade 
etti.
Yenidoğan’ın verdiği bilgilere göre, Ayyazılım, bu alandaki 
çalışmalarına, 2008 yılında, Toplumsal Olaylara Müdahale 
Araçları ile başladı. O dönem, bu alandaki iç pazarın kısıtlı 
olması nedeni ile yurt dışına açılmaya karar verdi. İlk olarak 
Ürdün’de, elektrik sistemlerini tasarlayıp ürettiği zırhlı kam-
yonlar için, elektronik bir sürücü paneli (dashboard) tasarladı 
ve bu tasarımı, kullanıcı tarafından çok beğenildi. Kullanıcıyı 
özellikle memnun eden konu, panele ilişkin değişiklik talep-
lerinin, hemen gerçekleştirilebilmesi oldu. İlerleyen süreçte 
ise Ayyazılım, çok sayıda ülkede sürdürdüğü çalışmaları kap-
samında, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 1.000’den 
fazla aracın vectronics sistemlerini teslim etti.
Yenidoğan, kara platformlarındaki elektrik ve elektronik bi-
leşenlerin miktarının hızla arttığını; bunların, kritik işlevleri 
üstlenmeye başladığını belirtti. Bu eğilimin, ana yüklenicile-
rin elektronik tabanlı şirketler haline gelmesi sonucunu ya-
ratabileceği öngörüsünde bulunan Yenidoğan, sunumunda, 
Ayyazılım ile ilgili yeni gelişmelere de değindi. Ayyazılım, avi-
yonik alanında da çalışmalara başladı. Firma, bu kapsamda, 
ATAK helikopteri için üretim gerçekleştiriyor. Ayrıca Ayyazı-
lım tasarımı alternatör kontrol birimi, insansız hava araçla-
rında başarıyla görev yapıyor. Son dönemdeki bir diğer geliş-
me ise firmanın, Macunköy’de bir üretim tesisi kurması oldu. 
Yenidoğan, tesisin, yoğun olarak çalıştıkları ASELSAN’a çok 
yakın olduğunu ve bu yakınlığın, çalışma verimliliğini arttır-
dığını ifade etti. u

Ayyazılım, Araç Elektroniğinin Geleceğini Anlattı

Ayyazılım Genel Müdürü Atilla Yenidoğan

JANDARMA Genel Komutanlığı 
Lojistik Hizmetler Başkanı 
Tuğgeneral Abdullah Koçum, 
Ayyazılım’ın vectronics 
çözümlerini yakından incelendi.

▲

Ayyazılım standında, 
vectronics çözümlerinden 
örnekler yer aldı.

▲



Aralık 2018 - 85



MSI ÖZEL HABER: KSS 2018

86 - Aralık 2018

Seminerin bu yılki tek ana sponsoru olan FNSS, açılış oturu-
munda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dost ve müttefik ülkeler 

için geliştirdiği, yaratıcı ve kullanıcı odaklı çözümleri anlattı. 
FNSS İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun, sunumunun ba-
şında, FNSS ile ilgili kurumsal bilgiler iletti. Bu bilgilere göre, 
FNSS’nin personel sayısı, 1.000 kişinin biraz üstüne çıktı. Bun-
lardan 300’den fazlası ise Ar-Ge mühendisi. Olgun, büyüme 
stratejileri ile ilgili de şunları söyledi: “Büyüyoruz, ama bü-
yümemeye çalışıyoruz… Kontrolsüz büyümek, bizim gibi pro-
jelerle büyüyen şirketler için zor bir konu. Çok iyi bir kaynak 
planlaması yapıyoruz ve geleceğe, emin adımlarla ilerliyoruz.”
Sunumunun devamında, FNSS’nin ürün ailesinin üyelerini ta-
nıtan Olgun’un verdiği bilgilerden öne çıkanlar, şunlar oldu:
n	 	FNSS’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği ilk araçlar 

olan ZMA 15’ler, başarıyla görev yapmaya devam ediyor. 
Olgun, bu konuda şöyle konuştu: “En son Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı operasyonlarında başarıyla kullanıldılar. 
Komutanlarımızdan da bu konu ile ilgili övgü dolu sözler 
duyduk. Harekâtın yapıldığı bölgelere gittik. Kullanıcılarla 
görüştük. Sorunlarını [ve isteklerini] dinledik. İhtiyaçlarını 
karşılamak üzere çalışmalarımıza başladık.”

n	 	Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi’nde teslim edilecek 
paletli araç olan KAPLAN-10’un atış testleri 
başarıyla tamamlandı. Kalifikasyon testlerinin bu yıl 
tamamlanmadan başlaması ve gelecek yıl da seri 
üretime geçilmesi planlanıyor.

n	 	KORKUT ve HİSAR-A projelerinde kullanılan Zırhlı Paletli 
Taşıyıcı Platform (ZPTP)’un seri üretimi, KORKUT projesi 
için başladı. HİSAR-A projesinde ise kabul testleri devam 
ediyor.

n	 	Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi’nde, 
çalışmalar, kritik tasarım aşamasına doğru ilerliyor. 
FNSS, aracın gövdesinin üretimine başladı.

n	 	FNSS, yakın zamanda TEBER kulesinin atış testlerine 
başlamayı planlıyor.

n	 	FNSS, PARS araç ailesinin 4’üncü nesli üzerinde 
çalışmalara başladı. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli 
Araçlar (ÖMTTZA) projesinde üretilecek araçlar ise 
PARS’ın İZCİ sürümü üzerinde şekillenecek.

n	 	FNSS, bir NATO etkinliğinde, SAMUR aracını tanıtma 
fırsatı buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2019 yılında, 
ilgili NATO tatbikatlarına, SAMUR ile katılmayı 
değerlendiriyor. Olgun, başta İngiltere olmak üzere, 
aracın NATO ülkelerinden ilgi gördüğünü ifade etti.

Olgun, sunumunu, “FNSS olarak, bugüne kadar her zaman 
vatanı koruyanların hizmetinde olduk. Ekibimizle bu görevi-
mizi sürdürmeye devam edeceğiz.” sözleri ile tamamladı.

FNSS’nin Başarısının Sırrı,  
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Teknoloji Geliştirme ve Ar-Ge Proje Yönetimi Birim Yöneticisi 
Dr. Kıvılcım Ersoy, FNSS’nin özgün çözümlerini geliştirirken 
Ar-Ge ve teknolojiyi nasıl yönettiğini, “Küresel Ölçekte Zırh-
lı Muharebe Aracı Kabiliyeti Geliştirme Faaliyetleri” başlıklı 
sunumunda anlattı.
Dr. Ersoy, FNSS’nin Ar-Ge stratejisinin ana hatlarını şöyle 
sıraladı:
n	 	Paletli ve tekerlekli zırhlı kara muharebe sistemlerinin 

tasarım ve geliştirmesini sağlayacak yetenekleri ve 
altyapıyı geliştirmek.

n	 	Mühendislik işgücünü ve altyapısını sürekli iyileştirme 
ilkesi ile ileri götürmek.

n	 	Sistem geliştirme faaliyetlerinde ileri teknoloji 
uygulamalarını kullanmak.

n	 	Müşteri ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek FNSS’nin 
ürün yelpazesinin dünya genelinde satışını desteklemek.

Şirketin hedefleri ve stratejisi ile Ar-Ge çalışmalarını ve di-
ğer yatırımları uyumlu hale getirmek amacıyla, teknoloji yol 
haritası oluşturuluyor. Bu kapsamda:
n	 	Teknoloji alanları ve öncelikleri belirleniyor.
n	 	Teknoloji alanları ve alt kırılımları düzenleniyor.
n	 	 İş birlikleri belirleniyor ve geliştirmenin, şirket içinde mi 

yoksa stratejik ortaklarla mı gerçekleştirileceği kararı 
veriliyor.

n	 	Yatırımlar ve projeler önceliklendirilyor; bunlar, 
kaynaklarla uyumlu hale getiriliyor.

Dr. Ersoy, tüm süreci, şöyle özetledi:
n	 	FNSS, kullanıcılar ve projeler tarafından tetiklenen bir 

“Teknoloji Yol Haritası” belirleme yaklaşımına sahip.
n	 	Yol haritası ışığında, Ar-Ge projeleri belirleniyor ve icra 

ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli projeler ile iş planındaki 
gelecek projeler destekleniyor.

n	 	FNSS, şirket stratejisini ve yerli yan sanayi ve 
üniversitelerin yetkinliklerini göz önüne alarak iş 
birlikleri ve stratejik ortaklıklar kuruyor.

n	 	Yapılacak iş birliklerinde; üniversite, araştırma merkezi, 
mükemmeliyet merkezi, yan sanayi ve KOBİ ekosistemi 
dengeleniyor. u

FNSS’den Yaratıcı ve 
Kullanıcı Odaklı Çözümler

FNSS İş Geliştirme Müdürü 
Haldun Olgun

FNSS, KAPLAN-10’un 
atış testleri başarıyla 
tamamladı.

FNSS Teknoloji Geliştirme 
ve Ar-Ge Proje Yönetimi 
Birim Yöneticisi  
Dr. Kıvılcım Ersoy
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı 
Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Retinar OPUS ile ilgili Meteksan Savunma Genel 
Müdürü Tunç Batum ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Alparslan’dan bilgi aldı.

Meteksan Savunma, 
Rüştünü İspat Eden 
Retinar Ürün Ailesini, 
Yeni Görevlere Hazırlıyor

Meteksan İş Geliştirme 
Yöneticisi Tolga Çelik, “Drone 
ve Kara Tehditlerine Karşı 
Retinar Radar Sistemi” başlıklı 
sunumu gerçekleştirdi.

Meteksan Savunma, Retinar 
OPUS’u, yeni elektro-optik 
algılayıcılarıyla birlikte sergiledi.

Meteksan Savunma, Kara Sistemleri Semineri’nin katılım-
cılarının karşına, 4 ayrı kullanıcının envanterine girmeyi 

başaran Retinar ürün ailesi ile çıktı. Firmanın fuaye alanında-
ki standında, Retinar OPUS’un, farklı elektro-optik algılayıcı-
lara sahip bir sürümü sergilendi. Seminerin ikinci gününde 
ise Meteksan İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Çelik, “Drone ve 
Kara Tehditlerine Karşı Retinar Radar Sistemi” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi.
Meteksan Savunma’nın Retinar ürün ailesi; Retinar PTR, 
Retinar PTR-X ve Retinar OPUS sistemlerinden oluşuyor. 
Bu ailenin üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve dost ve müttefik bir ülkenin silahlı kuvvetleri 
tarafından kullanılıyor. Ayrıca, bir Avrupa ülkesinin başken-
tindeki bir havalimanının güvenliği de Retinar tarafından sağ-
lanıyor. Radarlar, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandar-
ma Genel Komutanlığı envanterinde, gerçek tehditlere karşı 
başarıyla görev yapıyor ve şimdiden önemli bir operasyonel 
tecrübe biriktirmiş durumda.
Retinar son dönemde, drone-savar rolüne de soyundu. Me-
teksan Savunma, gelişen drone tehdidine karşı, KAPAN 
Drone Savar Sistemi’ni, Retinar OPUS üzerine şekillendire-
rek geliştirdi. 4 Ağustos 2018’de, Venezuela Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro’ya drone ile yapılan saldırı girişimi örneğini 
vererek başladığı sunumunda da Çelik, bu konuya odaklandı.
Meteksan Savunma, KAPAN’ı geliştirme çalışmalarının önce-
sinde, konu ile ilgili konseptleri ve teknolojileri, ayrıntılı ola-
rak inceledi. Sonuçta, drone tehditlerinin tespiti için en etkin 
yöntemin, radar ile elektro-optik algılayıcı bileşimi olduğu 
ortaya çıktı. Ayrıca, geliştirilecek sistemin:
n	 	Korunacak bölgeye uygun, özelleşebilen çözümler 

sunabilmesi,
n	 	Ölçeklenebilir ve modüler bir mimari ile en uygun 

algılayıcıları bir araya getirmesi,
n	 	Standart arayüzlerle açık bir mimariye sahip olması,
n	 	Sensör füzyonu gerçekleştirmesi ve
n	 	Maliyet-etkin bileşenlerle oluşturulması, 

önemli noktalar olarak öne çıktı.
Meteksan Savunma, bu doğrultuda, Retinar OPUS’u optimize 
ederek KAPAN sisteminin ana sensörü haline getirdi. KAPAN, 
Retinar OPUS’un yanı sıra kullanıcının tercihine göre, RF ka-
rıştırıcı ve lazer silahı gibi karşı tedbir alt sistemlerini içeriyor. 
KAPAN’ı oluşturan tüm bu alt sistemlerin görev paylaşımı, şu 
şekilde gerçekleşiyor:
n	 	 İlk Tespit ve hassas pozisyonlama: Retinar OPUS
n	 	Kimliklendirme: Retinar OPUS üzerindeki termal ve 

gündüz kameralar
n	 	Karşı Tedbir: RF karıştırıcı veya lazer sistemi
n	 	Entegrasyon: Retinar C2Net füzyon yazılımı
KAPAN Drone Savar Sistemi’nin özellikleri ise şöyle sırala-
nıyor:
n	 	2,5 km’ye kadar drone tespiti
n	 	Düşük görüş şartlarında ve kamufle olmuş hedefleri 

sınıflandırma ve teşhis
n	 	RF karıştırma veya 500 m mesafeden lazer ile imha 

yoluyla etkisizleştirme

n	 	Tek eksenli yapı ve tek noktadan bağlantı imkânı
n	 	Sabit veya araç üstü kullanım
n	 	Sayısal haritalar ve yenilikçi 3 boyutlu harita ekranı
n	 	360 derece veya seçilen açısal sektörde tarama
n	 	Alarm bölgeleri yönetimi ile tehditlere karşı uzak 

menzilden erken uyarı
n	 	Mevcut güvenlik sistemleri ile entegrasyon
n	 	Düşük algılanma olasılığı (LPI radar)
n	 	Yönlü karıştırma ile istenmeyen elektromanyetik 

girişimin en aza indirgenmesi
n	 	Sürü İHA’lara karşı etkinlik
Çelik, KAPAN’ın, drone tehditlerine karşı etkin bir çözüm ol-
duğunu; standart arayüzleri ve ölçeklenebilir mimarisi saye-
sinde, hem kullanım esnekliği sağladığını hem de maliyet-et-
kin konfigürasyonlar oluşturulmasına izin verdiğini vurguladı.
Meteksan Savunma, seminerde, özellikle kara birlikleri açı-
sından giderek büyüyen tehdit olan drone’lar ve bunlara karşı 
alınabilecek tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapan 
tek firma olarak öne çıktı. u

Çelik, sunumunda, Meteksan Savunma’nın, KAPAN Drone Savar Sistemi’nin 
testlerinde kullandığı hava araçları ile ilgili bilgilendirme de yaptı.
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MYLASER, Farklı Aydınlatma 
İhtiyaçları için Tek Adres 
Olma Yolunda

Ürün ailesi; kara, deniz ve hava araçlarının iç ve dış aydın-
latmalarını ve test düzeneklerini kapsayan MYLASER, 

standında, bu ürünlerinden örnekleri de sergiledi.
Referansları arasında; Denel, FNSS, Otokar, ROKETSAN 
ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi firmalar bulunan  
MYLASER’in, proje ve faaliyetlerinden öne çıkan gelişmeler 
şöyle sıralanıyor:
n	 	Firma, kara aracı üreticilerinin çeşitli araçları için, 9 

farklı modelde “Araç-İçi Aydınlatma Lambası” tasarladı. 
Firmanın yaklaşık 4.450 ürünü, yerli ve yabancı 4 farklı 
firmanın araç ve sistemlerinde kullanılıyor.

n	 	Sınır güvenliğine yönelik, “Zoom Özellikli Projektör” 
geliştirdi.

n	 	Hava platformlarına yönelik, PAR 46 tipi “Arama ve 
İniş Lambaları” geliştirdi. Bu sistemler, Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii’nin geliştirmekte olduğu, T625 
helikopterinde kullanılacak.

n	 	Havaalanlarında, FOD (Foreign Object Detection / 
Yabancı Cisim Tespiti) Sistemleri ile entegre çalışan,  
dar huzmeli “Kızılötesi (IR) Aydınlatma Cihazı”  
geliştirdi. Category A ve Category B olarak s 
ınıflandırılan sistemlerden Category A sınıfında olanı, 
Gazipaşa Havalimanı’nda aktif olarak deneniyor. 

Category B sınıfında olan 
sistemin ise kısa zaman 
içinde, Londra’da bulunan 
Heathrow havalimanında 
testlerine başlanacak.

n	 	Zırhlı kara araçlarına 
yönelik, “Araç-Dışı 
Aydınlatma Grubu” 
tasarımını prototip 
aşamasına getirdi. u

MYLASER yetkilileri, çözümlerini ilk ağızdan anlatma fırsatı yakaladılar.

MYLASER’in standında; PAR 46 tipi 
Arama ve İniş Lambası (sağ üstte); 
sınır güvenliğine yönelik, Zoom 
Özellikli Projektör (ortada) ve kara 
platformlarına yönelik aydınlatma 
çözümleri (önde) sergilendi.

▲
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NOVA Power Solutions,  
Güç Kalitesini Anlatmaya 
Devam Ediyor

NOVA Power Solutions, elektrik gücü kalitesi (güç kali-
tesi) konusunda sektörü bilgilendirme faaliyetlerine, 

Kara Sistemleri Semineri’nde de devam etti. NOVA Power 
Solutions Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme 
Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu, seminerin ilk gününde 
yaptığı sunumda, kara kuvvetlerinin, neden güç kalitesi ko-
nusuna eğilmesi gerektiğini anlattı.
Güç kalitesi terimi; güç şebekesi bakış açısı ile “yük” olarak 
adlandırılan bir cihazı besleyen elektrik enerjisini ve “yük”ün 
tam beklendiği şekilde çalışması kavramını anlatmak için 
kullanılıyor. Uygun özellikte güç ile beslenmemesi duru-
munda, cihaz (ya da yük), belli bir zaman sonra beklenen iş-
levi görmeyebilir; beklenmedik bir şekilde arızalanabilir ya 
da hiç çalışmayabilir. Bu konu, yalnızca savunma sistemleri 
için değil, endüstriyel proses kontrol enstrümantasyon sis-
temleri, iletişim altyapıları, kent güvenlik sistemleri, kritik 
tesis ve altyapı güvenlik sistemleri ve trafik yönetim sistem-
leri açısından da oldukça önemli.
Küçük şebekeler, elektriksel anomalilerin yayılımına; diğer 
bir deyişle güç kalitesindeki düşüşlere daha yatkın. Bu ne-
denle askeri kamp, geçici üs bölgesi, komuta kontrol mer-
kezi gibi küçük şebekelerde, güç kalitesi konusu, çok daha 
kritik hale geliyor.
NOVA Power Solutions, 2012 yılından bu yana, Türk savun-
ma ve havacılık sanayisini, güç kalitesi konusunda bilgilen-
diriyor ve bu konuda çözüm ortağı olarak çalışıyor. Firma,  
kendisini, “Yüksek kalite ve güvenirliğe sahip çözümleri 
ile Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarıyla iş birli-
ği yaparak Türkiye’nin yüksek teknolojiye sahip, kaliteli ve 
güvenilir savunma sistemi geliştirme ve ihraç etme hedefi-
ne katkı verecek bir çözüm ortağı” olarak konumlandırıyor. 
NOVA Power Solutions’un Türkiye’deki referansları arasın-
da; ASELSAN, HAVELSAN ve Vestel Savunma gibi firmalar 
bulunuyor. u

NOVA Power Solutions 
Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi İş 
Geliştirme Sorumlusu 
Süleyman Bayramoğlu

Soldan sağa: NOVA Power Solutions CEO’su Steve Ziff, NOVA Power Solutions 
İş Geliştirme Direktörü Kurt Worden ve NOVA Power Solutions Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu
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ONUR A.Ş., Ağ Destekli 
Harekatın Kritik Bileşenlerini 
Sağlamaya Hazır

Faaliyetlerini; ağ destekli çözümler, hava trafik kontrol sis-
temleri ve meteorolojik sistemler alanlarında yoğunlaştı-

ran ONUR A.Ş.nin seminerde odaklandığı konu, ağ destekli 
çözümler oldu. ONUR A.Ş. Ağ Destekli Yetenekler Proje Yö-
neticisi Ozan Yalçın, “Kara Unsurlarında Ağ Destekli Yetenek 
Uygulamaları” başlıklı sunumunda, firmanın bu alandaki ça-
lışmalarını anlattı.
Askeri iletişimin temel omurgasını telsizler oluştururken, 

sayısal iletişim ise Internet Protokolü (IP)  üzerinden gerçek-
leştiriliyor. ONUR A.Ş.nin uzmanlıkları arasında, telsiz iletişi-
mini IP ağlara çeviren ve IP ağları da telsiz iletişimi üzerinden 
birbirine bağlayan çözümler yer alıyor. Böylece ONUR A.Ş.,  
ağ destekli harekat kapsamında, telsiz ağları ile her biri 
kendi içinde bir IP ağ barındıran platformları ve merkezleri 
birbirine bağlayan bileşenleri sağlıyor. Firmanın bu alandaki 
çözümleri şöyle sıralanıyor:
n	 	ONUR Telsiz-IP Çevirici
n	 	ONUR Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi
n	 	ONUR Akıllı Yönlendirme Çekirdeği
n	 	ONUR Yazılım Tabanlı Modem
n	 	ONUR Kablosuz İletişim Modülü
ONUR A.Ş.; ONUR Akıllı Yönlendirme Çekirdeği, ONUR  
Telsiz-IP Çevirici ve ONUR Kablosuz İletişim Modülü ile kara 
araçları için bir bağlantı çözümü de getiriyor. Kara unsurla-
rı, bu bağlantı çözümü ile dinamik şekilde ağ oluşturabiliyor 
ve bu ağ, daha üst seviye ağlara bağlanabiliyor. ONUR A.Ş., 
bu çözümünü, ticari bir araca entegre ederek test etmeye de 
başladı. u

ONUR A.Ş. Ağ Destekli 
Yetenekler Proje Yöneticisi  
Ozan Yalçın

ONUR A.Ş.nin standında, kara platformlarına yönelik çözümler tanıtıldı.
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ROKETSAN, Çağdaş 
Mühendislik Yöntemlerinden 
Örnekler Sundu

ROKETSAN, seminerde, bilgisayar destekli mühendislik 
araçlarının kullanımını, silah sistemi platformu tasarımı 

üzerinden anlattı. ROKETSAN Yapısal Analiz ve Test Lideri Ali 
Yetgin, “Bir Silah Sistemi Platformunun Yol Koşullarında Di-
namik Davranışının Modellenmesi ve Test ile Doğrulanması” 
başlıklı sunumunda, bilgisayar destekli mühendislik yazılım-
larının ROKETSAN’da kullanımı ile ilgili örnekler verdi.
Yetgin, silah sistemi platformu tasarımı ile ilgili şu konuların 
öne çıktığını belirtti:
n	 	Platformun, yol koşullarında, belirli bir esneklik 

göstermesi gerekiyor. Atış koşullarında ise bu esnekliğin 
göstermeyen, daha katı bir yapıya ihtiyaç duyuluyor.

n	 	Atış sırasında oluşan yüklerin araca yansıtılmaması için, 
ek şasi tasarımı yapılıyor. Kundak ve hidrolik ayaklarla 
beraber bu ek şasi, üst yapıyı oluşturuyor.

n	 	Bilgisayar destekli mühendislik araçları ve sonlu 
elemanlar modeli gibi yöntemler, silah sistem 
platformunun, belirlenen teknik gereksinimler 
doğrultusunda analiz edilerek tasarlanması sürecini 
destekliyor. Bu sürecin amacı ise testlerden tasarıma 
dönüşü gerektirecek sorunların ortaya çıkmasını 
engellemek.

n	 	Daha uzun vadeli hedef ise projelerin sayısı arttıkça, 
yapılan analiz ve simülasyon çalışmalarının sonuçları 
ile gerçek testlerde yapılan ölçümlerin birbirine 
daha da yakınlaşmasını sağlamak. Böylece, analiz ve 
simülasyon çalışmalarında kullanılan yöntem ve veriler, 
tarihçe kazanıyor ve gelecekte, daha yüksek güvenle 
kullanılabilecek seviyeye ulaşıyor.

Yetgin, uyguladıkları mühendislik yaklaşımları sayesinde, 
ROKETSAN’ın tasarladığı silah sistem platformlarının hepsi-
nin, ilk atış testlerinde başarılı olduğunu belirtti. u

ROKETSAN Yapısal 
Analiz ve Test Lideri 
Ali Yetgin

Kundak ve hidrolik ayaklarla beraber ek şasi, silah sistemi  
platformunda üst yapıyı oluşturuyor.
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STM’den Farklı Seviyelerde 
Komuta Kontrol Çözümleri

STM, seminerde, son dönemde geliştirdiği komuta kontrol 
sistemi çözümlerini tanıttı. STM Komuta Kontrol Sistem-

leri Grup Yöneticisi Nurşen Ayaydın Aslan’ın; “Muharebe Sa-
hasına İlişkin Durumsal Farkındalık ve Birlikte Çalışabilirlik” 
başlıklı sunumu, firmanın, farklı seviyedeki komuta kontrol 
sistemleri konusundaki birikimini ve tecrübesini gözler önü-
ne serdi.
STM, komuta kontrol sistemi alanındaki çalışmalarında, şu 
hususları dikkate alıyor:
n	 	Birlikte çalışabilirlik gereksinimlerinde ve bilgi 

paylaşımında artış yaşanıyor. Bu gelişmeler, durumsal 
farkındalığı arttırıyor; karar vermeyi kolaylaştırıyor ve 
hızlandırıyor.

n	 	Artan veri kaynakları ile oluşan büyük miktarda verinin 
anlamlı bilgiye dönüştürülmesine ihtiyaç duyuluyor.

n	 	Manuel prosedürler ile devam eden yönetim süreçleri, 
entegre olmayan uygulamalarla sonuçlanıyor. Böylece 
kullanıcılar, çelişen veri kaynakları ve sınırlı bilgi 
alışverişi seçenekleri ile karşı karşıya kalıyor. Planlama, 
koordinasyon ve operasyonlarda gecikmeler yaşanıyor.

n	 	Bilginin, sadece hiyerarşik ve dikey olarak değil, aynı 
zamanda yatay olarak da paylaşılması gerekiyor.

STM, bu noktalarda öne çıkan konu ve soruların çözümünü 
ise gelişmiş komuta kontrol bilgi sistemi yeteneğinde gö-
rüyor. Aslan, STM’nin bu alanda sunduğu çözümlerle ilgili 
3 örnek verdi: TANKOM Taktik Saha Komuta Kontrol Bilgi 
Sistemi, NATO Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (AirC2IS) 
ve NATO Afganistan Görev Ağı Entegrasyon Çekirdeği (AMN 
INT-CORE).
TANKOM Taktik Saha Komuta Kontrol Bilgi Sistemi; zırhlı 
birlik harekâtına uygun, tek tanktan ve araçtan, Tabur Görev 
Kuvveti seviyesine kadar, harekâtın; planlama, icra, kontrol 
ve takip safhalarında kullanılmak üzere geliştirilen, taktik 
seviye bir komuta kontrol bilgi sistemi. Hem durumsal far-
kındalık sağlıyor, hem de karar destek mekanizmaları içeri-
yor.
TANKOM’un gelişimi, 3 proje kapsamında gerçekleşti. STM, 
2007 yılında, TÜBİTAK desteği ile başlatılan Tank Komuta 
Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS) projesinde geliştirdiği proto-

tipin etkinliğini, Leopard 1T tankında ve GZPT aracında ba-
şarıyla gösterdi. İlerleyen süreçte STM, ASELSAN’ın alt yük-
lenicisi olarak, ALTAY Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi 
Sistemi (TKKMBS) Projesi’ni ve FNSS’nin yürüttüğü Silah Ta-
şıyıcı Araçlar (STA) Görev Komuta Kontrol Yazılımı (GKKY) 
Projesi’ni üstlendi.
Aslan, TANKOM’un, Türk savunma ve havacılık sanayisinin bu 
alanda ortaya koyduğu ilk ve tek çözüm olduğunu vurgula-
dı. STM’nin, kara platformları için gündeme gelecek komuta 
kontrol sistemlerini; hızlı ve maliyet-etkin bir şekilde, anah-
tar teslim olarak sunacak noktaya ulaştığını da ifade etti.
AirC2IS, NATO’nun, stratejik seviye hava komuta kontrol ve 
füze savunma planlama bilgi sistemi olarak STM tarafından 
geliştirildi. Sistemin geliştirildiği proje, Türkiye’nin NATO’dan 
aldığı, en büyük ölçekli savunma bilişim projesi olma özelli-
ğini taşıyor. Sistem:
n	 	Hava harekâtı planlama, izleme ve yönetimi,
n	 	Taktik balistik füze savunma planlaması,
n	 	Durumsal farkındalık için taktik veri gösterimi ve
n	 	Entegre hava ve füze savunma resmi
işlevlerini yerine getiriyor.
AMN INT-CORE ise acil ihtiyaç kapsamında, Afganistan’da 
görev yapan NATO ve diğer ulusların sistemlerinin birlik-
te çalışabilirliğinin sağlanması amacıyla geliştirildi. Garanti 
süreci tamamlanan sistemin, 5 yıllık operasyonel bakım ve 
teknik idamesi de 2017 yılında NATO ile imzalanan sözleşme 
ile STM’ye verildi. u

STM Komuta Kontrol 
Sistemleri Grup 
Yöneticisi  
Nurşen Ayaydın Aslan

STM, komuta kontrol sistemleri alanında geniş bir çözüm kümesine sahip.
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Sektörün Kritik İhtiyaçları İçin 
TARGET ve DDC İş Birliği

Sektörün ihtiyaç duyduğu kritik sistem ve bileşenleri sağ-
layan TARGET Grup’un seminerde tanıttığı çözümler ara-

sında, iş birliği yaptığı firmalardan DDC’nin ürünleri ön pla-
na çıktı. Veri yolu çözümlerinde, dünyada çapındaki pazarın 
%80-90’ına sahip olan DDC, 2001 yılından beri Türk savunma 
ve havacılık sektörünün çözüm ortağı konumunda. TARGET 
Grup-DDC iş birliği ise sektörün özgün, yerli ve ihraç edilebi-
lir ürünler hedefine katkı vermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 
TARGET Grup Proje Yöneticisi Seyfettin Sünger ve DDC Alan 
Uygulama Mühendisliği Takım Lideri (Team Leader FEA) 
Fabian Lange, seminerin ikinci gününde; “DDC’nin Smart 
Power Management Çözümleri, Güç Mimarisi Tasarımınıza 
Nasıl Yardımcı Olabilir?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler.
DDC, akıllı güç çözümleri kapsamında, 1980’li yıllardan bu 
yana müşterilerine, SSPC (Solid-State Power Controller / 
Katı Hal Güç Kontrolcüsü) çözümlerini sunuyor. SSPC çö-
zümleri, bir dizi avantajı beraberinde getiriyor:
n	 	Arttırılmış göreve hazırlık,
n	 	Düşük bakım maliyetleri,
n	 	Düşük güç tüketimi ve düşük ısı üretimi,
n	 	Küçük hacmi ile diğer birimlere yer açma,
n	 	Düşük ağırlık,
n	 	 İyileştirilmiş güç kalitesi,
n	 	Kolay konfigüre edilebilirlik,
n	 	Güç koruması,
n	 	Araçtaki sorunların bulunmasını ve bakımı kolaylaştıran 

özellikler.
DDC’nin SSPC çözümleri, özellikle güç ve hacim kısıtlarının 
olduğu, 80.000’in üzerinde kara ve hava aracında başarıyla 
kullanılıyor. DDC’nin çözümlerinin bir diğer önemli özelliği, 
ihracat kısıtlarına tabi olmamaları. u

TARGET Grup Proje Yöneticisi 
Seyfettin Sünger

DDC Alan Uygulama 
Mühendisliği Takım Lideri 
Fabian Lange

Sektörün Uydu Muhabere 
Çözüm Sağlayıcısı Türksat

Seminerin iletişim sponsoru olan Türksat, 
SOTM (SATCOM On The Move / Hareket 

Halinde Uydu İletişimi) anteni ile savunma ve 
havacılık sektörüne verdiği hizmetleri çeşit-
lendiriyor. Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı 
yerlerde, ekonomik ve %99,5 oranında kesintisiz 
iletişime imkân sağlayan SOTM anteni, hem ka-
rada hem de denizde, uydudan internet bağlantısı 
sağlıyor. Hareket hâlindeyken Ka-Bant üzerinden, 
6 mbps (upload) / 25 mbps (download) hızında 
internet bağlantısı sunan sistem, fiziki sınır-
ları içinde, Türkiye kıyılarında kul-
lanılabiliyor. Sistemin, Türksat 
5B haberleşme uydusu uzaya 
gönderildikten sonra ise yine 
Ka-Bant üzerinden, Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz 
üzerinde de internet hizmeti ve-
rebilmesi hedefleniyor. u

TARGET Grup, standında, DDC’nin çözümlerinin yanı sıra 
BOOMERANG III keskin nişancı tespit çözümünü (sağda) de sergiledi.

▲

Türksat standında, 
sektöre sunulan 
çözümler tanıtıldı.

▲

Türksat SOTM anteni, 
radomsuz hali ile.

▲
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Seminere; ASELSAN, FNSS, 
STM, OTOKAR, Meteksan 
Savunma, ROKETSAN,  

TÜBİTAK UZAY, Türk Havacı-
lık ve Uzay Sanayii ve Tümo-
san gibi, savunma ve havacılık 
sektöründen kurum ve kuru-
luşların çalışanları katıldı. Se-
minerde yapılan sunumların 
konu başlıkları ise şunlar oldu:
n	 Kara ve Hava 
 Platformları için 
 Soğutma Çözümleri,
n	 Özel Amaçlı Fanlar 
 ve Özel Soğutma 
 Çözümleri,
n	 Roket, Füze ve Havacılık
 Sistemleri İçin Çözümler,
n	 Havacılık Uygulamaları
 İçin Tasarlanmış, 
 Yüksek Sıcaklığa 
 Dayanaklı Metal 
 Çözümleri,
n	 Havacılık Soğutma 
 Sistemleri.

AMETEK, Projelerdeki 
Gizliliğe ve Milliğe 
Önem Veriyor
Seminerin açılış konuşma-
sını yapan AYYAZILIM Genel 
Müdürü Atilla Yenidoğan, 
şunları söyledi: “AYYAZILIM, 
13 yıldır, savunma sanayi-
sinde çalışan bir şirket. Bu 
süre içerisinde, hızlı ve daha 
etkin büyüyebilmek için, bir 
takım iş birlikleri kurduk. Bu 
iş birliklerinin en önemlile-
rinden birisi de uluslararası 
bir şirket olan AMETEK ile 
başlattığımız iş birliğiydi. Bu 
iş birliğinde klasik temsilci 

firma modelinden farklı bir 
strateji ile katma değeri arttı-
racağına inandığımız yeni bir 
yaklaşımı kurguluyoruz: Ma-
lumunuz, sadece alım satım 
üzerine kurulu projeler devri 
artık geride kaldı. Günümüz-
de, her projenin kendine ait 
kritik performans ve kabiliyet 
hedefleri var. Bu durum hem 
firmalarımız hem de muha-
rebe sahasında üstünlük açı-
sından gizlilik konusunu daha 
da önemli hale getirmektedir. 
AYYAZILIM olarak projeleri-
nizin gizlilik ve millilik içeren 
kısımlarını korurken, bir yan-
dan da dünyanın bu konudaki 

AMETEK ve AYYAZILIM, 
Platformlara Yönelik 
Soğutma Çözümlerini Anlattı

Elektronik sistemlerin soğutulması 
konusunda uzman AMETEK firmasının 
Türkiye Partneri olan AYYAZILIM, 
6 Kasım’da, Ankara’da, AMETEK Day 
(AMETEK Günü) isimli bir seminer 
düzenledi. Seminerde yapılan sunumlarla 
AMETEK’in; elektronik sistem ve araç 
motor soğutma ihtiyaçlarına yönelik 
ürünleri, kabiliyetleri ve çözüm önerileri, 
Türk savunma ve havacılık sektöründen 
ilgililerle paylaşıldı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Kullanılan
Çözüm

Isıtma ve 
Soğutma
Sistemleri

Isıtma ve 
Soğutma
Sistemleri

Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri

Eyleyiciler

Tablo 1. AMETEK Çözümlerinin Kullanıldığı Platformlardan Bazıları
Platform
Türü

Askeri
Kara
Araçları

Helikopterler

Askeri Uçaklar
ve Faydalı Yükler

Füzeler

Platformlar

Ajax, BVS10, Challenger, Mbombe 
(4x4, 6x6 ve 8x8), Patria AMV, Shilka, 
Warrior

T129, H145, H175, AW101, AW159, 
Bell 525, CH47, CH53, HH60, Rooivalk, 
SB-1 Defiant

ASELPOD, F-35, Gripen, Hawk,
Jaguar, Eurofighter Typhoon

ASRAAM, Meteor,
Storm Shadow

AMETEK Çözümlerini Kullanan 
Platform Üreticileri

BAE Systems, Bharat Electronics, Denel, 
GDLS, Lockheed Martin, Paramount 
Group, Patria, Rosomak

Airbus Helicopters, Bell, Boeing, Denel, 
Donaldson, HAL, Leonardo, Meggitt, 
PAL Corporation, Sikorsky

ASELSAN, BAE Systems, Meggitt, 
Moog, Survitec

Bayern Chemie, Leonardo, MBDA, 
SENER Missile Systems

AYYAZILIM Genel Müdürü Atilla Yenidoğan AMETEK’in Afrika, Avrupa, Avusturalya ve 
Orta Doğu’dan Sorumlu Satış Müdürü Peter Fritsch

©
 M

SI
 D

er
gi

si

©
 M

SI D
ergisi



Aralık 2018 - 99

tecrübesini, projelerimize 
dâhil edebilelim istiyoruz. 
Özellikle hava platformları 
ve kara platformlarının güç 
gruplarının soğutulması gibi 
özel konularda, performansa 
yönelik pek çok kritik nokta 
var. AMETEK ile kurduğu-
muz iş birlikleri sayesinde 
de bu projelerde, katma de-
ğerli mühendislik çözümle-
rini AYYAZILIM bünyesinde 
yerlileştirebildiğimiz ölçüde  
firmalarımızın ihtiyaçlarına 

çok daha etkin cevap verebi-
leğimizi düşünüyoruz.”
AMETEK’in Afrika, Avrupa, 
Avusturalya ve Orta Doğu’dan 
Sorumlu Satış Müdürü Peter 
Fritsch ise AMETEK’in savun-
ma ve havacılık alanında, ısı 
yönetimi konusunda sunduğu 
çözümlerin genel bir tanıtı-
mını yaptı ve şunları söyledi: 
“Yüksek teknolojili ürünler 
üreten, küresel bir şirketiz. 
Katalog üreticisi değiliz. Fi-
yatlarımızla rekabet etmi-

yoruz; çözümler sunuyoruz. 
Herşeyden önce mühendislik 
kabiliyetimizle sizleri proje 
ömür döngüsü boyunca des-
tekliyoruz Eğer diğer teda-
rikçiler, size veya projenize 
destek sağlamıyorlarsa size 
uygun çözümler geliştirmek 
yerine, kataloglarındaki hazır 
ürünlerini size satmaya ça-
lışıyorlarsa veya 1.000’lerce 
adet satın almadığınız için sizi 
geri çeviriyorlarsa bize gelin. 
Çok düşük miktarlarda bile 

ürüne ihtiyacınız varsa biz 
sizleri destekleriz. Mühendis-
lik yaklaşımını temel alan bir 
firma olduğumuz için, gelip 
sorununuzu yerinde inceleye-
rek size doğru çözümü sun-
maktan mutluluk duyarız.”
AMETEK Airtechnology Group 
İş Geliştirme Lideri Paul 
Hammond ve AMETEK İş Ge-
liştirme Yöneticisi John Hsu 
ise firmanın farklı alanlardaki 
çözümlerini anlatan sunum-
lar gerçekleştirdiler. u

AMETEK’ten Terzi Usulü Çözümler
AMETEK, 30 ülkedeki 150 farklı tesisinde 15.000 çalışanı 
olan çokuluslu bir şirket. Firma, farklı sektörlere 
hizmet veren birçok alt kuruluşu da bünyesinde 
barındırıyor. Bunlardan AMETEK Airtechnology Group, 
FMH Aerospace, Hughes-Treitler, Muirhead Aerospace, 
Rotron ve Rotron El Cajon; raylı sistemler ve petrokimya 
sektörlerinin yanı sıra savunma, havacılık ve uzay 
sektörü için de farklı alanlarda ürün ve çözümler 
sunuyorlar. Bu ürünleri, rafta hazır, konfigürasyonu 
değişmeyen sistemler olarak pazarlamaktansa müşteri 
odaklı bir yaklaşım izlemeyi tercih eden AMETEK, bu 

noktada mühendislik kabiliyetlerini ön plana çıkarıyor. 
Grup bünyesindeki firmalar, müşteri ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak, ürünlerinin kullanılacağı 
platforma uygun, terzi usulü çözümler geliştiriyorlar. 
Bu firmaların; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik 
olarak sunduğu çözümler arasında, ısıtma ve soğutma 
sistemleri ile eyleyiciler de yer alıyor.
Firma Türkiye’de de terzi usulu çözümleri Ayyazılım 
ile birlikte sunma hedfinde olduğunu belirterek yılların 
uluslarası pazardaki rekabetçi bilgi birikimini yurdumuza 
getirebileceğini ifade etmiştir.
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Bu yıl 33’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB), 7 Kasım’da, konuyla ilgili 

bir video yayınladı. Videoda; ATMACA seyir füzesi, TS1400 
turboşaft motoru, T625 genel maksat helikopteri, T129 
ATAK helikopteri, Hassas Güdüm Kiti (HGK), TRG-300 füzesi 
ve UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi gibi yerli ve milli 
ürünlere yer verildi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, aynı gün 
yayınladığı kutlama mesajında şunları belirtti: “İstiklâl 
ve istikbâlimiz için var gücüyle çalışan Savunma Sanayii 
Başkanlığımızın 33. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilk 
günden bu yana emek veren herkese teşekkür ediyor, 
birlikte nice başarılı yıllar diliyorum.”

Yenilikçi Yazılımlar 
Yarışıyor
SSB, 19 Kasım’da, “Yenilikçi 
Yazılımlar Yarışıyor” temalı, 
yeni bir sektörel yarışma 
düzenlendiğini duyurdu. 
https://y3.ogam.metu.edu.tr/ 
adresindeki web sayfasında 
ise yarışmayla ilgili detaylar 
yer aldı.
ODTÜ OGAM Görüntü 
Analizi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi iş 
birliği ile düzenlenen 
yarışmanın konusu, 

uydu görüntülerinden otomatik hedef tespiti. Yarışma 
kapsamında; uçak, gemi, bina ve hangar, heliport, POL 
ve RADOM kategorilerindeki hedeflerin tespit edilmesi 
isteniyor. Yarışmada verilecek toplam ödül ise 100.000 lira.

Kombine Takım Uydu Projesinde 
Konsept Belirlendi
SSB, Kasım ayında, bir dizi projeye ilişkin olarak da çeşitli 
duyuru ve bilgilendirmeler yaptı.

SSB, ilk olarak 5 Kasım’da, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, 
Radyoaktif, Nükleer) Savunma Eğitim Simülatörü Tedariki 
Projesi (KBRNSİM)’nin ihale ilanını yayınladı. İhale 
kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin KBRN savunma 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve tazelenmesi maksadıyla 
simülatör sistemi ve bununla birlikte, eğitim ile ilgili 
mahalleri ve kolaylık bölümlerini içeren bir bina tedarik 
edilecek. Simülatör; fiziki korunma, arındırma, ikaz ve rapor 
verme, tespit teşhis, numune alma, markalama ve izleme 
ile tıbbi ilk yardım faaliyetlerinin ferdi ve tim halinde icra 
edilebileceği modern bir sistem olacak.
SSB, 12 Kasım’da ise Bütünleşik Simülasyon Sistemleri 
Tedariki Projesi (BSST)’nin ihale ilanını yayınladı. Bu proje 
kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde 
bulunan ve envantere yeni girecek olan taktik tekerlekli 
zırhlı asayiş araçları ile idari hizmet araçlarının sürücü 
eğitimlerinde etkinliği artırmak amacıyla 2 farklı tip 
simülatör geliştirilerek tedarik edilecek. Bunlardan; Kapalı 
Kabin Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Simülatörü; 
COBRA, COBRA II, KİRPİ, KİRPİ II, EJDER YALÇIN ve 
VURAN araçlarına yönelik olarak geliştirilecek. Proje 
kapsamında geliştirilecek Açık Kabin Sürücü Simülatörü 
ise otobüs, kamyon, kurtarıcı ve devriye müdahale 
aracı gibi idari hizmet aracı sürücülerinin eğitiminde 
kullanılacak.
SSB, Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre projesinin 
konsept ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını da 
24 Kasım’da duyurdu. Proje ile Türkiye’nin, aynı anda 
birlikte çalıştıracağı en büyük uydu ağının oluşturulması 
hedefleniyor. Yeni teknolojilerin uzayda denenmesi ve bu 
teknolojilerin, ileride askeri uygulamalarda kullanılması da 
projenin hedefleri arasında. Proje kapsamında, hâlihazırda 
5 firmadan teklif alınmış durumda. Bu teklifler, verilecek 
karara göre, iki aşamalı olarak hayata geçirilecek. İlk 
aşamada, uzayda konsept gösterimi yapılacak. İkinci 
aşamada ise sistem operasyonel hâle getirilerek çok 
sayıda uydunun birbiri ile koordineli ve otonom şekilde 
işletilmesine yönelik tecrübe kazanılacak. u

SSB 33 Yaşında
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Kasım ayında kuruluşunun 43’üncü kuruluş yıldönümünü 
geride bırakan ASELSAN, 6 bini aşkın çalışanı ile her yıl 

olduğu gibi Anıtkabir’i ziyaret etti. 14 Kasım’da gerçekleştirilen 
ziyaret sırasında, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yöneticiler ve çalışanlar ile 
birlikte, Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu. Mozoleye 
çelenk bırakan Prof. Dr. Görgün, saygı duruşunun ardından, 
Anıtkabir özel defterine şu satırları yazdı:
“Ulu Önder Atatürk, ASELSAN Ailesi olarak kuruluşumuzun 
43’üncü yılını kutladığımız bu günde gururla yüksek 
huzurlarınızdayız.
Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, küresel pazarda 
yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, 
stratejik bir ortak olarak güven duyulan, çevreye ve 
insana duyarlı bir milli teknoloji firması olarak varlığını 
sürdürmekte, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla 
çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir.
Kahraman ordumuzun ve Milletimizin ASELSAN’ı olmak için 
ilerlediğimiz teknoloji yolculuğunda; ‘Bilim ve fen nerede 
ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. 
Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.’ özdeyişiniz ana ilkemiz 
olmuştur. Ruhunuz şad olsun.”

ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. 
Resmi Olarak Kuruldu
ASELSAN, Kasım ayı içerisinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) üzerinden, iki önemli ortak girişim şirketinin 
kuruluşunu duyurdu. Bu duyurulardan birisi, ASELSAN Konya 
Silah Sistemleri A.Ş.’nin kuruluşu ile ilgiliydi. Gelişmeyi  
12 Kasım’da kamuoyu ile paylaşan ASELSAN’ın 

açıklamasında, yeni kurulan şirketle ilgili çeşitli detaylara 
da yer verildi. Kayıtlı sermaye tavanı 350 milyon lira, 
başlangıç sermayesi ise 87,2 milyon lira olan yeni şirket, 
%51’i ASELSAN’a; %49’u ise Konya Savunma Sanayi A.Ş.’ye 
ait olacak şekilde kuruldu. Öncelikle her türlü silah ve 
silah sisteminin; üretim, test, montaj ve entegrasyonunu 
gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışında satış ve 
pazarlanmasına odaklanacak olan ASELSAN Konya Silah 
Sistemleri A.Ş. hem bu silah sistemlerine hem de diğer 
savunma sanayisi ürünlerine yönelik olarak, Ar-Ge, tasarım 
ve mühendislik faaliyetleri 
yürütecek. Şirket aynı 
zamanda, bu sistemlerle 
ilgili olarak eğitim, bakım 
ve satış sonrası hizmetler 
de verecek. 
ASELSAN, 8 Kasım’da 
ise Teknohab Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 
Yönetici A.Ş.’nin 
kuruluşunu duyurdu. 
Şirket, teknoloji yoğun 
alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı 
kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferlerine yardımcı 
olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin 
ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla, %30’u ASELSAN, 
%30’u Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, %30’u HAB Ankara 
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve %10’u 
Gazi Üniversitesi’ne ait olacak şekilde kuruldu. Şirketin 
kuruluş sermayesi ise 10 milyon lira olarak belirlendi. u

ASELSAN, 43’üncü Yılında, Yine Ata’nın Huzurundaydı

ASELSAN, Sürü İnsansız 
Hava Aracı (İHA) 

Geliştirme Projesi’ni, 
22 Kasım’da, kendi öz 
kaynakları ile başlattı. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 
açıklanan 100 Günlük Eylem 
Planı’nda da yer alan proje, 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
ve çeşitli üniversitelerden 
temsilcilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantı ile 
başladı.

Proje kapsamında özgün 
olarak geliştirilecek 
“Sürü Eklentisi” 
ile öncelikli olarak, 
SERÇE İHA’larına, sürü 
yeteneği kazandırılacak. 
Ardından, bu yetenek 
diğer platformlara 
da uygulanarak 
yaygınlaştırılacak.
Hâlihazırda, Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterinde de 
bulunan SERÇE, tümleşik 

kamerasına ilave olarak, 
yaklaşık 1 kilogram faydalı 
yük taşıyabiliyor. Tam yüklü 
iken 30 dakikanın üzerinde 
havada kalma süresine ve 5 

kilometreden fazla menzile 
sahip olan SERÇE, otonom 
iniş kalkış ve tam otonom 
seyrüsefer gibi özelliklere de 
sahip. u

ASELSAN, İHA Sürüleri İçin 
İlk Adımı Attı

102 - Aralık 2018

ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş., 
SARP benzeri sistemlerin tasarımından, 
satış sonrası hizmetlerine kadar geniş bir 
yelpazede faaliyetler yürütecek.
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Açık Grup’un savunma ve havacılık alanında faaliyet 
gösteren şirketlerinden CES İleri Kompozit ve Güney 

Afrikalı Paramount Group, helikopterlerde kullanılacak 
kompozit zırh çözümlerine yönelik bir sözleşme imzaladılar. 
Gelişmeyi, 9 Kasım’da yayınladığı basın bülteni ile duyuran 
CES İleri Kompozit, bu anlaşma ile Paramount Group 
tarafından üretilen; Helikopterler için Çok Maksatlı Silah, 
Sensör ve Koruma Sistemi FLASH Kit’in tedarikçileri 
arasına dâhil oldu. CES İleri Kompozit, bu kapsamda, FLASH 
Kit entegre edilecek Airbus H125 helikopterleri için taban 
zırhı üretecek.
MSI Dergisi’ne konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Açık 
Grup Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Hande 
Özay Yağcı, CES İleri Kompozit’in, bu başarıyı; sahip 
olduğu üretim kapasitesi, zamanında gerçekleştirdiği 
teslimatlar ve ürün kalitesi sayesinde yakaladığını ifade 
etti. Yağcı, CES İleri Kompozit’in, Türkiye’deki zırhlı araç 
projelerinin hemen hepsinde yer alarak bu projelerde, 
hem araç modernizasyonu hem de zırhlandırma yapmış 
olmasının büyük öneme sahip olduğunu da sözlerine 
ekledi. İngiltere’de bulunan ofisleri ile global yolda 
ilerleyen bir marka olduklarına dikkat çeken Yağcı ayrıca, 

firmanın yaptığı yatırımlar, makina parkuru ve mühendislik 
yetenekleri ile rakipleri arasından sıyrılmayı başardığını 
belirtti. CES İleri Kompozit’in pek çok farklı helikopter tipi 
için benzer çözümler üretebilecek yeteneğe haiz olduğuna 
değinen Yağcı, son olarak, H125 helikopterinden dünya 
üzerinde toplam 4.890 adet satılmış olması itibarı ile bu 
alanda önemli bir iş potansiyeli yakaladıklarının da altını 
çizdi. u

MİLGEM projesi kapsamında inşa 
edilen 3’üncü gemi olan  

TCG BURGAZADA (F-513),  
4 Kasım’da, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir 
törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edildi. İstanbul Tersanesi 
Komutanlığında gerçekleştirilen tören 
sırasında, Yeni Tip Denizaltı (YTDA) 
projesi kapsamında inşa edilecek olan 
AYDINREİS’in de ilk kaynağı yapıldı.
Törende bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
itibariyle Türkiye’nin, dünyanın ilk 
100 savunma sanayi şirketi arasına 
giren dört şirketiyle bu listede 
en fazla şirkete sahip altıncı ülke 
konumuna geldiğini söyledi. Kamu 
ve vakıf şirketleri yanında özel sektör 
kuruluşlarını da en kısa zamanda bu 
listede görmek istediklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “KOBİ’lerimiz, esnek 
ve dinamik yapılarıyla savunma sanayi 
ve teknoloji alanındaki en önemli 
gücümüzdür. Millileşme hedefimizi 
büyük şirketlerimizde; yerlileşme 
hedefimizi de KOBİ’lerimizle hayata 
geçiriyoruz. Savunma sanayinde 

tedarikçi zincirimizi ne kadar geniş 
tutarsak o derece kalıcı ve büyük işlere 
imza atabiliriz. Amerika bu tecrübeyi 
yaşamıştır. Bu ülkenin tedarikçi 
zincirlerini genişletmeye yönelmeyen 
dev savunma sanayi kuruluşlarının 
birçoğu, her geçen yıl, ilk 100 listesinde 
daha da aşağılara iniyor.”
ADA sınıfı TCG BURGAZADA korveti, 
Milli Savunma Bakanlığı Askeri 
Fabrika ve Tersane İşletme  
(ASFAT) A.Ş.’ye bağlı İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı tarafından 
inşa edildi. Projede, ürettikleri çeşitli 
alt sistemler ile yer alan; ASELSAN, 
HAVELSAN ve Meteksan Savunma’nın, 
teslimat töreninin ardından, sosyal 
medya üzerinden yaptıkları,  
TCG BURGAZADA’daki iş paylarına 
yönelik açıklamaları dikkat çekti.
ASELSAN’ın TCG BURGAZADA 

üzerinde; radarlar, muhabere 
sistemleri, atış kontrol sistemleri, 
kendini koruma sistemleri ve silah 
sistemlerinin de aralarında yer aldığı 
çok sayıda ürünü bulunuyor.  
TCG BURGAZADA da kullanılmakta 
olan GENESİS savaş yönetim sistemi 
(SYS), HAVELSAN tarafından üretiliyor. 
GENESİS SYS, diğer ADA sınıfı 
korvetlerin yanı sıra G sınıfı  
fırkateynler ve LST tipi amfibi 
gemilerde de kullanılıyor. TCG 
BURGAZADA üzerindeki savaş yönetim 
sistemi ise 13’üncü GENESİS SYS 
olma özelliğini taşıyor. Sistem ayrıca, 
LHD sınıfındaki gemilere de entegre 
edilebiliyor.
TCG BURGAZADA’nın karinaya monteli 
denizaltı savunma harbi (DSH) sonar 
sistemi YAKAMOS ise Meteksan 
Savunma tarafından üretildi. u

H125 Helikopterlerinin Taban Zırhını, CES İleri Kompozit Üretecek

Deniz Kuvvetleri, 
3’üncü MİLGEM’i 
TCG BURGAZADA’ya 
Kavuştu  
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Resmi temaslarda 
bulunmak için 

Türkiye’ye gelen Ukrayna 
Devlet Başkanı Petro 
Poroşenko, beraberindeki 
heyetle birlikte,  
4 Kasım’da, Baykar’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Milli 
Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir ve 
Ukroboronprom Genel 
Direktörü Pavlo Bukin’in 
de Poroşenko’ya eşlik 
ettiği ziyaret sırasında, 
Ukrayna heyeti, Baykar’ın 
farklı İHA’larının teknik 

özellikleri ve taktik 
kabiliyetleri hakkında 
bilgi aldı. Baykar Yönetim 
Kurulu Başkanı Özdemir 
Bayraktar, Genel Müdürü 

Haluk Bayraktar ve Teknik 
Müdürü Selçuk Bayraktar’ın 
ev sahipliği yaptıkları 
ziyaret kapsamında, 
taraflar, Türkiye ve 

Ukrayna’nın savunma 
sanayisi alanındaki 
muhtemel iş birliklerine 
ilişkin görüşmeler de 
gerçekleştirdiler. u

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 24 Kasım’da, 
aralarında KİRPİ ve KİRPİ II mayına karşı korumalı 

araçlar ile KİRPİ II AMBULANS’ların da bulunduğu, toplam 
440 adet aracın teslimatının tamamlandığını duyurdu. 
Teslim edilen KİRPİ sayısı tam olarak belirtilmezken, 
290 adet KİRPİ II ve 30’dan fazla KİRPİ II AMBULANS’ın 
teslim edildiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, KİRPİ II 
AMBULANS’ların ilk teslimatı da gerçekleştirilmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 
Ağustos’ta açıklanan, 100 Günlük İcraat Programı’ndaki 
işlem maddelerinden birisi de farklı tiplerdeki toplam 431 
aracın teslimatının gerçekleştirilmesini ön görüyordu. 
SSB’nin 24 Kasım’da yaptığı açıklama ile programdaki bir 
madde daha tamamlanmış oldu.
Teslimatı yapılan araçlardan KİRPİ II mayına karşı korumalı 
araç ve KİRPİ II AMBULANS; motor, şanzıman, transfer 
kutusu ve akslar açısından aynı donanımı kullanıyorlar. 
Benzer şekilde, her ikisi de bağımsız süspansiyon sistemine 
sahip araçların, yol performansları da azami hız, azami 
meyil tırmanma, azami yan meyil ve menzil gibi değerleri 
de aynı. Araçlar arasındaki farklar ise göreve yönelik 

ekipmanlarda ortaya çıkıyor. KİRPİ II mayına karşı korumalı 
araçlar; uzaktan komutalı silah sistemi, elektronik 
karıştırıcı ve atış yeri tespit sistemi gibi pek çok farklı 
faydalı yük ile donatılabiliyor. KİRPİ II AMBULANS ise özel 
olarak geliştirilen iç dizaynı ile tam teşekküllü ambulans 
görevini yerine getirebiliyor. u

BMC, KİRPİ II Teslimatlarında 
Hız Kesmiyor

Baykar, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu Ağırladı

Azami hız 100 km/sa

Azami meyil tırmanma %60

Azami yan meyil  %30

Menzil 750 km

Motor Cummins ISL9E3 375

Transmisyon Allison 3000 serisi

Vites sayısı 6 ileri 1 geri

Transfer kutusu ZF VG 1600

Akslar Axletech ISAS 4500

Tablo 1. KİRPİ II Platformunun Teknik Özellikleri

KİRPİ II mayına karşı korumalı araç
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David Brown Santasalo 
(DBS), 31 Ekim’de 

gerçekleştirilen törenle 
İstanbul ofisinin açılışını 
yaptı. Açılış törenine, 
Birleşik Krallık’ın İstanbul 
Başkonsolosu Judith 
Slater’in yanı sıra DBS global 
ekibinin üyeleri ve firmanın 
önde gelen müşterileri de 
katıldı.
Global dişli üreticisi 
firma, özellikle kara ve 
deniz alanlarında, Türk 
savunma sanayisinin 
kritik oyuncularına daha 
yakından hizmet vermeyi 
ve bu oyuncuların gelecek 
dönemde geliştireceği 
askeri platformların 
transmisyonlarında 
kullanılacak dişli ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefliyor.
David Brown Santasalo 
Global Savunma Sanayii 
Direktörü Steve Watson, 
konuyla ilgili olarak şunları 

söyledi: “İstanbul’da ofis 
açmak, kara ve deniz 
savunma sanayiinin kilit 
müşterilerine yakın olması 
ve ticari faaliyetlerimiz 
açısından olması gereken 
doğal bir gelişmedir. Türkiye 
ofisi, dünyanın en büyük 
savunma sanayilerinden 
birinde güçlü bir yer 

edinmemizi sağlayacak ve 
müşterilerimize yerel olarak 
destek vermemize olanak 
tanıyacak.”
Firma tarafından yapılan 
açıklamada ise şu ifadelere 
yer verildi: “David Brown 
Santasalo, oluşturulan 
sekiz pozisyon ve bu sayının 
2019 süresince arttırılması 

öngörüsüyle yerel 
ekonomiyi desteklemekten 
memnuniyet duyuyor. 
DBS, Türkiye’deki varlığını 
geliştirmeyi ve başarısızlığın 
bir seçenek olmadığı bu 
sektörde kritik görevlere 
yönelik savunma çözümleri 
sunmaya devam etmeyi 
heyecanla beklemektedir.” u

Son dönemde sıkça duyurduğu ihracat haberleriyle adını 
sürekli gündemde tutmayı başaran ARES Tersanesi, 

13 Kasım’da bir açıklama yaparak Umman ile imzaladığı 
sözleşmeyi duyurdu. Firma, 4 yıl sürmesi planlanan proje 
kapsamında, Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı için 14 adet 
ARES 85 HERCULES botu inşa edecek. Açıklamada, bu 
başarının, detaylı bir değerlendirme sürecinin ardından, 
10’larca uluslararası rakibin geride bırakarak elde edildiği 
bilgisi de yer aldı.
Firma tarafından, Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın 
belkemiğini oluşturacağı ifade edilen ARES 85 HERCULES 
Devriye ve Önleme Botu, 26 metre boya ve 70 ton 
deplasmana sahip olacak. Sevk sistemi olarak 2 adet su 
jeti ile teçhiz edilecek bot, saatte 45 deniz milinin üzerinde 

sürate ulaşabilecek. Teknenin gövdesi ise fiber takviyeli 
polimer (Fibre Reinforced Plastic / FRP) kompozit malzeme 
kullanılarak inşa edilecek.
Teknelerde; 12,7 mm’lik uzaktan komutalı stabilize silah 
sistemi, elektro-optik algılayıcılar, X-Bant radar ve telsiz 
sistemleri de bulunacak. ARES 85 HERCULES’lerde, birer 
adet, askeri tip, sert karinalı şişme bot (RHIB) da yer alacak. 
Bu şişme botlar, bordalama görevleri ile arama ve kurtarma 
görevlerinde kullanılabilecek.
ARES 85 HERCULES’lerin, HERCULES ailesinin diğer 
üyelerinde olduğu gibi, vakum infüzyon teknolojisi ile inşa 
edileceği tahmin ediliyor. Firma, kendisini, bu teknolojiyi 
kullanarak askeri gemi üreten, dünyadaki tek firma olarak 
tanımlıyor.

ARES Tersanesi’nin Umman ile imzaladığı 
sözleşme, eğitim ve entegre lojistik destek 
hizmetlerini de kapsıyor. Teknelerin gövdesi 
için 7 yıl garanti veren firma, sözleşme 
kapsamında, teknisyen ve mühendislerden 
oluşan bir ekibi, onarım hizmeti 
sağlaması maksadıyla, sürekli Umman’da 
bulunduracak.
Gelişmeyle ilgili bir açıklama yapan ARES 
Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
Kalafatoğlu, şunları söyledi: “Şunu gururla 
söylemek istiyorum ki bu sözleşme, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihindeki, Umman’a ilk askeri 
gemi ihracatını temsil ediyor.” u

David Brown Santasalo, Türkiye Ofisi ile Sektörün 
Dişli İhtiyaçlarına Yerinde Cevap Verecek

ARES Tersanesi İhracata Doymuyor: 
ARES 85 HERCULES’in İlk Kullanıcısı Umman Olacak
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FNSS tarafından, 
3’üncüsü düzenlenmekte 

olan FNSS MILDESIGN 
Uluslararası Askeri  
Kara Araçları Tasarım 
Yarışması için başvurular  
15 Kasım’da başladı.
Başvuruların 1 Mart 
2019’a kadar yapılabileceği 
yarışmada süreç, 
katılımcıların projelerini 
www.fnssmildesign.com 
adresine yüklemeleri 
ile başlayacak. Projeler, 
tasarım konusunda 
farklı disiplinlerden 
gelen ve kendi alanında 
uzman üyelerden oluşan 
danışma kurulu ve 
seçici kurul tarafından 
değerlendirilecek.  
Dereceye giren tasarımlar, 
1 Mayıs 2019 tarihinde, 
www.fnss.com.tr ve  
www.fnssmildesign.com 
internet adreslerinde 
duyurulacak. Kazanan 
tasarımlar için ödül töreni 
ise IDEF 2019 fuarında 
gerçekleştirilecek.

Uluslararası düzeyde 
katılımın beklendiği 
yarışma, “Profesyonel” 
ve “Öğrenci” olmak üzere 
iki farklı kategoride 
düzenleniyor. Profesyonel 
kategorisine, 18 yaş 
üzerinde bulunan herkesin, 
herhangi bir eğitim veya 
sertifika şartı aranmaksızın 
katılabildiği yarışmanın 
Öğrenci kategorisine ise 
yalnızca üniversitelerin 
lisans programlarına 
devam eden öğrenciler 
başvurabiliyor. Yarışmada 
verilecek ödüller ise şu 
şekilde:
n	 Profesyonel kategorisinde;
 l	1’incilik ödülü 100.000 TL
 l	2’ncilik ödülü 50.000 TL
 l	3’üncülük ödülü 20.000 TL
n	 Öğrenci kategorisinde;
 l	1’incilik ödülü 20.000 TL
 l	2’ncilik ödülü 10.000 TL
 l	3’üncülük ödülü 5.000 TL
FNSS, düzenlediği yarışma 
ile Türkiye’de özgün ürün 
geliştirme çalışmalarını 
destekleyerek, savunma 

sektöründe tasarımcı 
gelişimine destek olacak 
bir platform yaratmayı 
hedefliyor. Genç 
tasarımcıları profesyonel 
çevreler ile buluşturacak 
olan yarışma, sektörün 
ihtiyaç duyduğu profesyonel 
tasarımcı potansiyelini de 
ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
İlki 2011’de, uluslararası 
katılımla gerçekleştirilen 
FNSS MILDESIGN 2011’e, 
45’i profesyonel ve 20’si 

öğrenci kategorisinde, 
toplam 65 proje katılmıştı. 
2015’te düzenlenen 
2’nci yarışmaya ise 105’i 
profesyonel, 47’si öğrenci 
kategorisinde olmak üzere 
152 proje katılmıştı. Önceki 
iki yarışmada dereceye 
girenler arasından, çeşitli 
mühendis ve tasarımcılar, 
bugün FNSS’nin Ar-Ge 
merkezinde çalışıyor 
ve geleceğin ürünlerini 
şekillendiriyor. u

Nurol Makina, 7-10 Kasım tarihlerinde, Endonezya’nın 
başkenti Jakarta’da  düzenlenen INDO DEFENCE 2018 

fuarına katıldı ve fuarda, EJDER YALÇIN 4x4’ü sergiledi. 
Araç, fuarda, bölge coğrafyasına özel olarak tasarlanan 
dijital kamuflajı ile yer aldı.
Koruma seviyesi, taktik kabiliyetleri ve faydalı yük taşıma 
kapasitesi ile kendi sınıfını yaratan EJDER YALÇIN 4x4, 
Sahra Çölü’nden Orta Asya’nın dağlarına kadar, birbirinden 
farklı ve zorlu coğrafyalarda girdiği testlerden başarıyla 
ayrıldı. Muharebe sahasında kendini kanıtlayan araç, 
envanterine girdiği ülkelerde, pek çok çatışmada görev 
yaptı. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile öne çıkan 
araç, mevcut kullanıcılarının envanterinde, pek çok farklı 
konfigürasyonda kullanılıyor.
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, fuar katılımları 
ile ilgili şunları söyledi: “Bu, bir Asya ülkesinde katıldığımız 
3’üncü fuar. Bir yıl içerisinde, Asya’da iki farklı fuara katıldık. 
Asya’da artmakta olan potansiyelin farkındayız ve yer aldığımız 
pazarlar arasına, bu bölgeyi de eklemeyi hedefliyoruz. EJDER 
YALÇIN 4x4, daha önceki fuarlarda çok büyük ilgi gördü.  Bu, 
INDO DEFENCE’ye ilk katılışımız ve umarız burada da diğer 
ülkelerde gördüğümüz ilgiyle karşılaşırız.” u

Nurol Makina, EJDER YALÇIN 4x4’ü Asya Sahnesine Çıkardı

FNSS MILDESIGN 
Yarışmasında, 205.000 TL
Ödül Dağıtılacak
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HAVELSAN ve Türk 
Hava Yolları (THY), 

22 Kasım’da düzenlenen 
bir törenle 5 adet sivil 
havacılık simülatörünün 
tedarikine yönelik bir 
sözleşme imzaladı. 
HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Ahmet Hamdi 
Atalay ve THY Genel 
Müdürü Bilal Ekşi’nin de 
katıldığı tören sırasında, 
imzalar, HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
ve THY Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı tarafından atıldı.
Eylül ayında, yerli 
imkânlarla geliştirdiği 
Boeing 737-800NG 
simülatörünü THY’ye 
teslim eden HAVELSAN, 
bu yeni sözleşme 
kapsamında, 2 adet 
Boeing 737MAX ve 3 
adet Airbus A320CEO/
NEO simülatörü olmak 

üzere, toplam 5 adet 
daha “Tam Uçuş 
Simülatörü” üretecek. 
Simülatörlerin tamamı, 
Avrupa Havacılık Emniyeti 
Ajansı (EASA) tarafından 
verilen D seviyesindeki 
sertifikasyona sahip 
olacak. Bu sertifikasyon 
sayesinde, eğitim gören 
pilotların simülatörde 
geçirdikleri eğitim 
süreleri, gerçek uçuş 
saati gibi işlem görecek. 
HAVELSAN, sözleşme 
kapsamında, 6 adet de 
“Uçuş Eğitim Yardımcısı” 
tedarik edecek. Yurt dışına 
bağımlılığı azaltacak 

bu proje kapsamında, 
THY pilotlarının; intibak, 
tekâmül ve yenileme 
eğitimlerinin düşük 
maliyetle ve gerçeğe yakın 
şekilde temini sağlanacak.
İmza töreninde bir 
konuşma yapan THY 
Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı, şunları söyledi: 
“Türk sivil havacılığının 
iki önemli oyuncusu, 
Türk Hava Yolları ve 
HAVELSAN olarak, 
bugün böylesi anlamlı 
bir iş birliğine imza 
atmış olmaktan büyük 
bir heyecan duyuyoruz. 
Ülkemizin milli havayolu 
olmanın verdiği bilinçle 
yerli kaynaklara 
yönelerek, milli üretime 
sağladığımız desteği 
bu anlaşma ile daha da 
geliştirmiş olmak bizim 
için gurur verici.”
Aycı, sözlerine şunları da 
ekledi: “Teslim alacağımız 
yeni simülatörler, 
Türk Hava Yolları 
pilotlarının eğitimlerini 
en iyi standartta 
almalarının devamını 
sağlayacakken, özellikle 
tazeleme eğitimleri için 
uçuş eğitim merkezimizi 
tercih eden yabancı 
havayolu şirketlerinin 
pilotlarınca da tecrübe 
edilebilecek. Bu sayede, 
küresel pazarda da 

boy gösterebilecek 
simülatörler ayrıca, 
bugün prestijli bir marka 
hâline gelen Türk Hava 
Yolları uçuş deneyiminin 
daha geniş kitlelerce 
benimsenmesinde de 
hiç kuşkusuz önemli bir 
rol oynayacak.”
HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Hacı Ali Mantar ise 
imza altına alınan 
sözleşme ile iki 
kurum arasındaki iş 
birliğinin artacağına 
dikkat çekti ve şöyle 
konuştu: “Artık ülkemiz 
teknolojik üstünlük 
kazandığı alanlarda 
yaptığı yatırımlarla 
dünyada kendinden 
söz ettiriyor. Bayrak 
taşıyıcı havayolumuz 
Türk Hava Yolları ile iş 
birliğimizin güven ve 
dayanışma ortamı içinde 
hızla büyüyeceğine 
inancımız sonsuz. 
Hayata geçireceğimiz 
simülatörlerle yabancı 
kaynaklardan sağlanan 
uçuş simülatörleri 
ve eğitim sistemleri 
ihtiyaçları, yerli 
kaynaklara yönlendirilmiş 
olacak. Aynı zamanda bu 
proje ile dünya havayolu 
simülatör pazarına, hem 
sistem hem de eğitim 
ihracatı imkânı yakalamış 
olacağız.” u

THY ve 
HAVELSAN, 
İlave 
Simülatör 
Siparişi için 
İmzaları Attı

HAVELSAN, THY için geliştirdiği ilk yerli 737-800NG simülatörünün 
teslimatını, Eylül ayında tamamlamıştı.
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FNSS, 7-10 Kasım tarihlerinde 
düzenlenen, INDO DEFENCE 2018 

fuarında, sınıflarında yeni standartları 
tanımlayacak iki özel aracını ön plana 
çıkarttı: KAPLAN MT ve ZAHA. KAPLAN 
MT, tank kavramını, günümüzün 
asimetrik harp şartlarına uyarlarken 
ZAHA ise zırhlı amfibi hücum 
araçlarına, 21’nci yüzyıl teknolojisini 
getiriyor.
INDO DEFENCE’de, seri üretime 
hazır olarak sergilenen Orta Ağırlık 
Sınıfı Tank KAPLAN MT, FNSS ve PT 
Pindad tarafından, ortak bir çalışma 
kapsamında geliştirildi. Türkiye ve 
Endonezya arasında imzalanan, 
savunma sanayisi iş birliği anlaşması 
çerçevesinde geliştirilen aracın 
kalifikasyon testleri, Temmuz ayında 
başladı. Kalifikasyon testlerini, Ağustos 
ayında başarıyla tamamlayan KAPLAN 
MT, proje başında ortaya konan 
gereksinimleri karşıladığını ve hizmete 
hazır olduğunu, kullanıcısına gösterdi.
Kalifikasyon testleri, Mayın Testi, 
Dayanıklılık Testleri ve Atış 
Testleri olmak üzere, üç grupta 

gerçekleştirildi. Testlerin ilk ayağı 
olan Mayın Testi, Temmuz ayında, tam 
ölçekli mayın prototipi ile başarıyla 
tamamlandı.
KAPLAN MT’yi, Endonezya’nın zorlu 
koşullarında sınayan Dayanıklılık 
Testleri, 6-16 Ağustos tarihlerinde, 
Java Adası’nda yapıldı. Testlerde, 
adanın Batı bölümünde, farklı arazi ve 
iklim koşullarını kapsayan, yaklaşık 
2.000 km’lik bir rota kullanıldı.
Atış Testleri ise 25-27 Ağustos 
tarihlerinde, Bandung’da 
gerçekleştirildi. KAPLAN MT, hareket 
halindeyken, yine hareketli hedefleri 
tam isabetle vurarak etkinliğini 
gösterdi.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. 
Nail Kurt, FNSS’nin, KAPLAN MT ile 
başardıklarını şöyle sıralıyor:  
“KAPLAN MT, günümüzün asimetrik 
harp şartlarında, çok etkili olacak bir 

çözüm. Kolay ve hızlı konuşlanma, 
yüksek hareket kabiliyeti, düşük 
görünürlük, yüksek ateş gücü ve 
maliyet etkinlik gereksinimlerinin 
hepsini karşılıyor. Düşük ağırlık ve 
silüete sahip olan araç, kullanıcısına, 
balistik ve mayın koruması konusunda 
da yüksek performans sunuyor. 
KAPLAN MT’nin, sınıfının en üstün 
balistik ve mayın korumasına sahip 
platformu olmasını hedefledik ve 
tamamladığımız zorlu testlerin 
ardından, bu hedefimize ulaştığımızı 
göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
KAPLAN MT’nin, muharebe sahasına 
önemli yenilikler getireceğini, 
önümüzdeki dönemde, hep birlikte 
göreceğiz. FNSS olarak, ortağımız  
PT Pindad ile birlikte, dost ve müttefik 
ülke Endonezya’nın bu kritik ihtiyacını, 
en üstün çözümle karşılamak, bizlere 
gurur veriyor. Şunu, rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Endonezyalı dostlarımız,  
FNSS’yi, bir Endonezya şirketi gibi 
görebilirler.”

Deniz Piyadelerinin 
Koruyucusu ZAHA
ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının amfibi zırhlı araç 
ihtiyacını karşılamak için, 2017 yılında 

FNSS, ZAHA Konseptini ve 
Seri Üretime Hazır KAPLAN MT’yi, 
İlk Kez INDO DEFENCE’de Sergiledi

114 - Aralık 2018

Orta Ağırlık Sınıfı Tank KAPLAN MT 

ZAHA
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
ile imzalan sözleşme uyarınca, FNSS 
tarafından geliştiriliyor. SSB tarafından 
tedarik faaliyetleri yürütülen Zırhlı 
Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) projesi 
kapsamında FNSS; 23 adedi personel 
taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı 
ve 2 adedi de kurtarma aracı olmak 
üzere, toplam 27 adet araç teslim 
edecek.
Zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi 
harekâtta; hem birliklerin kıyıya 
güvenli bir şekilde çıkartılmasını 
sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra, 
bir zırhlı personel taşıyıcı olarak görev 
yapıyor. Bu araçlar, harekâtın amfibi 
hücum safhasında, havuzlu çıkarma 
gemilerinden denize iniyor ve yüksek 
süratle gemi-kıyı intikalini yaparak 
birliklerin, koruma altında, en kısa 
zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. 
Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan 
yana görev icra edebiliyor. Zırhlı amfibi 
hücum araçlarının, görev tanımlarının 
gereğince, çift doğalı araçlar olarak, 
hem denizde hem de karada üstün 
performans göstermeleri gerekiyor. 
Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür 
araçları envanterinde bulunduruyor.
FNSS, ZAHA ile zırhlı amfibi hücum 
araçlarını, 21’nci yüzyıla taşıyor. 
ZAHA’nın, benzerlerine göre:
n	 Araç içerisinde taşınacak 
 personel sayısı,
n	 Balistik ve mayın koruma
 seviyeleri ve

n	 Karada ve suda sağlanacak
 performans kriterleri konularında
 üstün olması hedefleniyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. 
Nail Kurt, ZAHA’nın, çok özel bir 
araç olduğunu vurguluyor: “ZAHA, 
deniz piyadelerini, hem hızlı hareket 
etme gerekliliği sağlamak hem de 
denizde, tehditlere açık kalınan süreyi 
kısaltmak için, en kısa zamanda kıyıya 
ulaştırmalı. Kıyıda ise hem bir zırhlı 
muharebe aracı gibi etkin bir şekilde 
görev yapmalı hem de üstün balistik ve 
mayın koruması sağlamalı. Kısacası, 
ZAHA ortaya çıkana kadar, böyle bir 
araç yok. ZAHA’yı, son 50 yılın en 
önemli amfibi harekâtlarından birini, 
başarıyla gerçekleştirmiş Türk Deniz 
Kuvvetlerinin zorlu gereksinimlerini 
karşılamak için geliştiriyoruz. 
Endonezya gibi ada devletleri 
başta olmak üzere, amfibi harekât 
gereksinimleri üst düzeyde olan dost 
ve müttefik ülkelerin de ZAHA’nın 
üstün özelliklerini talep edeceğini 
biliyoruz ve onlarla çalışmak için 
sabırsızlanıyoruz.” u



MSI SAVUNMA HABER

116 - Aralık 2018

Kurumsal sürdürülebilirlik performansını bu yıl da 
koruyan Otokar, üst üste 4’üncü kez, Borsa İstanbul 

(BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak 
kazandı.
Borsa İstanbul, belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” 
kapsamında, şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda 
yürüttüğü çalışmaları, her yıl değerlendirilmeye tabi 
tutuyor. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri, kurumsal 
yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı 
amaçlayan Otokar ise bu alanda yaptığı çalışmalarla 
Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde, BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alan 50 şirketten biri oldu.
Gelişmeyle ilgili bir açıklama yapan Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç; Otokar’ın Koç Topluluğu’nun paylaştığı 
değer ve ilkelere bağlı kalarak, insana ve topluma yakın, 
çevreyle dost ve evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya 

bağlı hareket ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Gelecek 
nesillere yaşanabilir ve güvenli bir dünya bırakma hedefimiz 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, başarılı 
bir dönemi daha geride bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz 
projelerle; enerji tüketimini 856 GJ’e, sera gazı emisyonunu 
138 ton CO2’ye düşürdük. 149 bin metreküp atık su geri 
kazanımı gerçekleştirerek, üretim için ihtiyaç duyduğumuz 
suyun %49’unu bu geri kazanımdan elde ettik.”
Otokar çalışanlarının mevcut niteliklerini daha da 
geliştirmek amacıyla, her yıl binlerce saat eğitim çalışması 
gerçekleştirdiğini de belirten Görgüç; mesleki bilgi ve 
becerilerin geliştirilmesi amacıyla, 73.466 kişi x saat, kurum 
içinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi amacıyla 
da 18.288 kişi x saat eğitim düzenlendiğini söyledi. Görgüç, yıl 
içinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da 
toplumsal gelişime destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. u

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ), Türkiye’nin hava 

sahasının daha etkin bir şekilde 
yönetilmesini sağlayacak yeni nesil 
IP tabanlı haberleşme (VCS) ve kayıt 
(VRS) sistemlerinde, yine ONUR 
A.Ş.’yi tercih etti.
Gelişmeyi, 1 Kasım’da yaptığı 
açıklamayla kamuoyu ile paylaşan 
ONUR A.Ş.’nin açıklamasında; DHMİ 
tarafından, 6 farklı havalimanı için 
açılan VCS/VRS ihalesine, yabancı 
firmaların TL ile teklif vermeyi 
reddettikleri ve ONUR A.Ş.’nin, tek 
yerli üretici olarak teklif vererek 
ihaleyi kazandığı bilgisi yer aldı. 
DHMİ ve ONUR A.Ş., konu ile ilgili 
sözleşmeyi ise 19 Ekim tarihi itibari 
ile imzaladı.
Açıklamada ayrıca şu ifade yer 
aldı: “ONUR A.Ş. olarak, içinden 
geçtiğimiz bu zor dönemde tüm 

belirsizliklere rağmen TL olarak 
sözleşme imzalayarak, vatanımıza 
olan görevimizi yerine getirmekten 
gurur duymaktayız.”
ONUR A.Ş., 2015 yılında, DHMİ 
tarafından yürütülen, 4 Adet 

VCS ve VRS Temini Projesi’nde, 
uluslararası rakiplerini geride 
bırakarak ihaleyi kazanmış ve 
sistemleri Adana, Gaziantep, Siirt 
ve Muş havalimanlarında başarı ile 
teslim etmişti. u

Otokar, Üst Üste 4’üncü Kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

ONUR A.Ş., Haberleşme ve 
Kayıt Sistemlerinde DHMİ’nin Tercihi 
Olmaya Devam Ediyor
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Leonardo, Türkiye’de kurulumunu 
yaptığı 2’nci Deniz Seyrüsefer Destek 

Merkezi’ni, 22 Kasım’da gerçekleştirilen 
bir törenle İzmir’de hizmete açtı. 
Merkezin açılış törenine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali 
Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turan da katıldı.
Yetkililere, çevredeki deniz trafiğini 
etkili bir şekilde takip etme imkânı 
tanıyacak olan bu tesisin kalbini, 
Leonardo’nun geliştirdiği Vessel Traffic 
Management System (VTMS / Gemi 
Trafik Yönetim Sistemi) oluşturuyor. 
Geniş bir alanda, kıyıların ve deniz 
hududunun gözetlenmesini sağlayan 
sistem, denizlerin çevresel etkiler 
açısından izlenmesine de imkân tanıyor 
ve gerektiğinde, arama kurtarma 
operasyonlarını da destekleyebiliyor. 
Sistem; radarlar, elektro-optik 
sensörler, meteorolojik sistemler ve 
bilgi paylaşım ağları gibi kaynaklardan 
gelen ve deniz trafiğine etki eden pek 
çok farklı veriyi, füzyon prensibi ile 
birleştirerek, karar vericilerin işini 
kolaylaştırıyor. Çözüm, iki ana alt 

bileşenden oluşuyor. Bu alt sistemler ve 
işlevleri şunlar:
n	 Regional Vessel Traffic Services
 System (RVTSS / Bölgesel Gemi
 Trafik Hizmetleri Sistemi): Bu sistem;
 İzmit, İzmir ve Mersin körfezlerinin
 yoğun deniz trafiğinin takip
 edilmesini sağlayacak.
n	 Vessel Traffic Management Centre
 (VTMC / Gemi Trafik Yönetim
 Sistemi): Ankara’da bulunan bu
 sistem, deniz trafiğine ilişkin, entegre
 ve büyük ölçekli bir resim ortaya
 koyacak.
Leonardo, geçtiğimiz yıllar içerisinde, 
Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Polonya ve 
Sırbistan gibi pek çok farklı ülkede de 
bu sistemin kurulumunu gerçekleştirdi. 
Sistem, en büyük ölçekli uygulamasında, 
7.000 kilometreden daha uzun kıyıların 
izlenmesini sağlıyor.
Leonardo, Türkiye’deki ilk VTMS 
sisteminin kurulumunu, Kasım 2016’da 
İzmit’te gerçekleştirmişti.u

ASELSAN, 22 Kasım’da, Yerli ve Milli Hibrit Manevra Lokomotifi  
(HSL-700)’nin, Design Turkey 2018 Tasarım Yarışması’nda, “İyi Tasarım 

Ödülü” aldığını duyurdu. ASELSAN ve TÜLOMSAŞ iş birliği ile TCDD Taşımacılık 
A.Ş. için geliştirilen lokomotifin tasarımı, ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve 
Otomasyon Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığının Endüstriyel Tasarım Ekibi 
üyelerinden, Ayşegül Özbayis ve Oğuzhan Topcuoğlu tarafından yapıldı. u

Leonardo’nun 
Türkiye’de Kurduğu 
2’nci Deniz 
Seyrüsefer 
Destek Merkezi 
Hizmete Açıldı

ASELSAN’ın Hibrit Manevra Lokomotifi, 
Design Turkey 2018’de 
“İyi Tasarım Ödülü”nü Kazandı
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Devlet  
Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında,  

Siber Güvenlik Alanında bir iş birliği protokolü imzalandı. 
SSB yerleşkesinde gerçekleştirilen imza törenine, 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdür Vekili Mücahit Civriz ile her iki 
kurumun temsilcileri katıldı. SSB, gelişmeyi, 7 Kasım’da 
yayınladığı basın bülteniyle duyurdu.
İmzalanan protokolle SSB himayesinde kurulan Türkiye 
Siber Güvenlik Kümelenmesi’nde yer alan firmaların, kamu 
kurumlarıyla buluşturulması ve bu firmaların ürünlerinin, 
Tekno Katalog’da yer alması sağlanacak. Protokol ile 
kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan siber güvenlik 
yazılımları ve bilişim teknolojilerinin, yerli ve milli bir 
altyapıya sahip olması amaçlanıyor. Kamu alımlarında 
yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesini sağlayacak yeni 
stratejilerin geliştirilmesi de protokolün hedefleri arasında. u

Satıhtan Satha Güdümlü 
Mermi Tedariki 

(ATMACA) projesinin 
seri üretim sözleşmesi, 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) ile ROKETSAN 
arasında imzalandı.  
SSB yerleşkesinde,  
2 Kasım’da gerçekleştirilen 
törene, Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, ROKETSAN ve 
ASELSAN yetkilileri katıldı.

ATMACA füzesi, ROKETSAN 
tarafından, Deniz  
Kuvvetleri Komutanlığının 
gemiden gemiye seyir  
füzesi ihtiyacına yönelik 
olarak başlatılan 
proje kapsamında 
geliştirildi. Füzenin atış 
kontrol sistemleri ve 
diğer ekipmanlarının 
geliştirilmesini ise 

ASELSAN üstlendi.
İmzalanan sözleşme 
kapsamında, füzelerin 
seri üretimi ROKETSAN; 
atış kontrol sistemi ile 
gerekli donanım ve yedek 
malzemelerin imalatı 

ise ASELSAN tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye’nin ilk deniz  
füzesi olma özelliğini de 
taşıyan ATMACA,  
MİLGEM projesi 
kapsamındaki İ sınıfı 
fırkateynlere entegre 
edilecek. u

SSB ve Devlet Malzeme Ofisi, 
Yerli ve Milli Siber Güvenlik 
Ürünleri için El Sıkıştı

Deniz Kuvvetlerinde Yerli Seyir Füzesi Dönemi, 
ROKETSAN’ın ATMACA’sı ile Başlıyor
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, 12 Kasım’da, 

TEI’nin Eskişehir yerleşkesini 
ziyaret etti. Ziyaret esnasında  
Prof. Dr. Demir’e, Savunma 
Sanayii Başkan Yardımcıları 
Serdar Demirel ve Dr. Celal Sami 
Tüfekçi de  
eşlik etti.
TEI Genel Müdürü Prof.  
Dr. Mahmut Faruk Akşit’in 
bilgilendirme toplantısı ile 
başlayan ziyaret, tesis turu 
ile devam etti. ANKA insansız 
hava aracına güç verecek 
PD170 turbodizel havacılık 
motoru ile ilgili çalışmaları 
yerinde gözlemleyen Prof. Dr. 
Demir ve beraberindeki heyet, 
daha sonra TEI’nin Katmanlı 
İmalat Atölyesi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.
Açılış töreninde konuşan  
Prof. Dr. Akşit, şunları söyledi: 
“Katmanlı imalatın gerek üretim 
gerekse tasarım alanında 
sıralanan çok sayıda avantajı 
sebebi ile havacılık ve savunma 
teknolojilerindeki kullanım 
oranları artmaktadır. Bu 
kapsamda dünya çapında ürünler 
sağlayan büyük havacılık firmaları, 
konuya yüksek araştırma 
bütçeleri ayırarak, alışılagelmiş 
üretim tekniklerinin kullanıldığı 
kritik komponentleri, katmanlı 

imalat ile üretmek için projeler 
geliştirmektedir. Ülkemizde de 
Savunma Sanayii Başkanlığımız, 
geçmiş yıllarda YAKUT, 
ELEKTRON ve ATOM gibi projeleri 
başlatarak, bu teknolojiyi en 
baştan yakalamaya yönelik önemli 
adımlar attı. Biz de bu desteği 
kullanarak, dünyada lider motor 
şirketleri ile aynı anda gerekli 
çalışmaları tamamladık ve bu 
teknolojiyi özgün motorlarımızın 
üretiminde kullanmaya başladık.”
Prof. Dr. Demir ise yaptığı 
konuşmada, bu gibi projelerin, 
Savunma Sanayii Başkanlığının 
görünmeyen yanı olduğunu, bunun 
gibi ön plana çıkmayan birçok 
proje ile savunma sanayisine 
destek sağladıklarını ifade etti.
Açılışın ardından, T625 
helikopterinde kullanılacak  
TS1400 turboşaft motorunun test 
alanı ziyaret edildi ve çekirdek 
motorun testi gerçekleştirildi.
Türkiye’nin ilk milli helikopter 
motoru olacak TS1400’ün, deniz 
seviyesindeki azami kalkış gücü 
1.400 shp olsa da motor, acil 
durumlarda, deniz seviyesinde,  
30 saniye boyunca, 1.660 shp 
azami güç üretebiliyor. Motor; 
20.000 feet servis tavanına sahip 
olacak ve 23.000 rpm şaft çıkış hızı 
üretecek şekilde geliştirilmeye 
devam ediyor. u

TEI’nin Katmanlı İmalat Atölyesi, 
Prof. Dr. İsmail Demir’in 
Katılımıyla Açıldı
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii (TUSAŞ), 1 Kasım’da, Ulusal Meslek 

Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği 
Protokolü’nü imzaladılar. Protokol, MYK Başkanı Adem 
Ceylan ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in de 
katıldığı bir imza töreni sırasında imzalandı.
Protokol kapsamında TUSAŞ; Hava Aracı Montaj Elemanı 
(Seviye 4) ve Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 5) ulusal 
meslek standartlarını hazırlayacak. Firma ayrıca, şu ulusal 
yeterliliklerin hazırlanmasından sorumlu olacak:
n	 Hava Aracı Kompozit Parça İmalatçısı (Seviye 4),
n	 Hava Aracı Metalik Parça İmalatçısı (Seviye 4),
n	 Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4) ve
n	 Hava Aracı Montaj Operatörü (Seviye 5).
Protokol kapsamında iki kurum arasında yürütülen 
görüşmeler çerçevesinde, farklı meslek kollarına yönelik 
iş birliğinin devam ettirilmesi kararı verildi ve bu bağlamda 
izlenecek yol haritası da görüşüldü.

ANKA’nın Yeni Hedefi Endonezya
TUSAŞ açısından Kasım ayındaki bir başka önemli gelişme 
ise INDO DEFENCE fuarı oldu. 7-10 Kasım tarihlerinde, 
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen fuara 
katılan firma, fuarda, ANKA insansız hava aracı (İHA)’nın 
birebir ölçekli modelini sergiledi. Firma, ANKA’yı, 
Endonezya’nın uydu kontrollü, orta irtifa uzun havada 
kalışlı İHA sistemi ihtiyacına yönelik olarak öneriyor. Bu yıl 
içerisinde, Türkiye-Endonezya İş birliği Günleri düzenleyen 
firma ayrıca, hem Endonezya hem de bölge ülkelerinde, 

savunma ve havacılık alanındaki ikili iş birliklerini 
kuvvetlendirmeyi hedefliyor.
TUSAŞ, Kasım ayında, projelerinin aldığı ödüllerle de 
gündemdeki yerini korudu. Firmanın HÜRKUŞ-A Türk 
Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi, 13’üncü Teknoloji 
Ödülleri kapsamında, Teknoloji Büyük Ödülü’ne layık 
görüldü. Teknoloji Ödülleri; yeni teknoloji, yenilikçi ürün 
veya süreç geliştirilmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK, 
TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenleniyor. u

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve 
ROKETSAN, 3 Kasım’da gerçekleştirilen 

törenle Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) 
Geliştirme projesinin sözleşmesini imzaladı. 
SSB’de gerçekleştirilen törene, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı 
sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve ROKETSAN 
temsilcileri katıldı. Sözleşmenin imzalanması 
ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin 
100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan 
işlem maddelerinden birisi daha, öngörülen 
süre içerisinde tamamlanmış oldu.
Proje, 100 kilogram ve daha az ağırlığa 
sahip mikro uyduları, yüksekliği en az 400 
kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi’ne 
yerleştirebilecek kapasitedeki MUFS’nin; 
geliştirilmesi, test edilmesi ve ilgili 
tesisler ile fırlatma üssünün kurulumunu 
kapsıyor. Böylece Türkiye, dünyada sayılı 
ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma sistemi 
geliştirme, test etme ve üretme yeteneği 

ile fırlatma üssü kurabilecek kabiliyete 
kavuşmuş olacak.
Projeye ilişkin detaylar, temsili bir video ile 
kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanan videoya 
göre, fırlatma üssünde şu birimler bulunacak:
n	 Fırlatma rampası
n	 Yakıt dolum tesisi
n	 Göbek bağı kulesi
n	 Hareketli entegrasyon kulesi
n	 Fırlatma kontrol merkezi
n	 Görev Kontrol merkezi
n	 Veri toplama, değerlendirme 
 ve analiz merkezi
n	 Uçuş sonlandırma yer istasyonu
n	 Takip radarı
n	 Sabit telemetre anteni
n	 Katı yakıtlı kademe montaj, 
 entegrasyon ve test tesisi
n	 Burun kısmı montaj, entegrasyon 
 ve test tesisi
n	 Yakıt depolama alanı u

Havacılık Alanındaki 
Meslek Standartlarını 
TUSAŞ Belirleyecek

ROKETSAN, Türkiye’yi Mikro Uydu Fırlatma 
Yeteneğine Kavuşturacak
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 1 Kasım

t Baykar’ın geliştirdiği 
 BAYRAKTAR TB2 silahlı insansız

hava aracı (İHA), BOZOK 
mühimmatıyla 1 Kasım’da 
gerçekleştirilen test atışında, 
hedefini başarıyla vurdu.

 2 Kasım

t ASELSAN, Azerbaycan Silahlı
 Kuvvetlerine teslimatları

yapılan haberleşme sistemleri 
kapsamında tesis edilen Uydu 
Kontrol Merkezi ve Haberleşme 
Laboratuvarının açılışının 
yapıldığını, 2 Kasım’da duyurdu. 
Açılışa, Azerbaycan Savunma 
Bakanı Zakir Hasanov ve 
Genelkurmay Başkanı Korgeneral 
Necmettin Sadıkov da katıldı.

t Savunma Sanayii Başkanlığı
 (SSB), 2 Kasım’da, 6 adet daha 
 Bayraktar TB2 silahlı insansız 
 hava aracının kabul faaliyetlerinin
 başarıyla gerçekleştirildiğini
 duyurdu.

 6 Kasım

t STM ThinkTech Koordinatörü
 Alpaslan Erdoğan, Huğlu ve
 Üzümlü Silah Sanayinde Katma
 Değerin Artırılmasına Yönelik
 Eğitim ve Danışmanlık Projesi
 kapsamında, 6 Kasım’da, Huğlu
 Meslek Yüksek Okulu’nda, Yerli ve
 Milli Savunma Sanayi başlıklı bir
 seminer verdi.

 7 Kasım

t ASELSAN yöneticileri, “Yöneticinin
 Geliştirici/Eğitici Rolleri” konulu
 seminer için 7 Kasım’da bir araya
 geldi.

 8 Kasım

t ASELSAN’ın, 8 Kasım’da
 gerçekleştirdiği Hizmet Ödül
 Töreni’nde, 15, 20, 25, 30 ve 35’inci
 yılını tamamlayan firma çalışanlarına,
 ödül ve plaket verildi.

 11 Kasım

t SSB, 11 Kasım’da, ASELSAN
 tarafından geliştirilmekte olan
 Taşınabilir Erken İhbar Radar
 Sistemleri (TEİRS)’nin, 
 tasarımının tamamlandığını
 duyurdu.

 13 Kasım

t ASELSAN, ERTUĞRUL Bomba 
 İmha Robotu Projesi kapsamındaki
 son teslimatları gerçekleştirdi.
 ASELSAN’ın yerli ve milli olarak
 geliştirdiği robotlardan toplam 
 100 adedi, Emniyet Genel
 Müdürlüğüne teslim edildi.
 Teslimatları, planlanandan 3 ay
 önce tamamlanan projenin
 kapanış toplantısı 13 Kasım’da
 icra edildi.

t Savunma Sanayii Başkanı 
 Prof. Dr. İsmail Demir, 13 Kasım’da,
 Askeri Fabrika ve Tersane 
 İşletme A.Ş.’ye bağlı 1’inci Hava
 Bakım Fabrika Müdürlüğünü 
 ziyaret etti.

t Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
 Genel Müdürü Prof. Dr. Temel
 Kotil, Berlin’de düzenlenen 
 NATO Endüstri Forum 2018’e
 katıldı. Prof. Dr. Kotil; BAE
 Systems, Lockheed Martin,
 Leonardo, Navantia ve
 Rheinmetall CEO’ları ile birlikte,
 13 Kasım’daki “NATO ve Endüstri”
 panelinde, konuşmacı olarak 

yer aldı.

 15Kasım

t SSB, 15 Kasım’da, Kara Kuvvetleri
 Komutanlığı ihtiyacı

kapsamında, 3E Elektro Optik 
Sistemler firmasından alınan 
275 adet dürbünün kabul 
faaliyetinin gerçekleştirildiğini 
duyurdu.

t Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 
 15 Kasım’da, sivil havacılık
 alanında yürütülebilecek 
 iş birliklerine yönelik olarak 
 STM ile yeni bir toplantı
 gerçekleştirildiğini açıkladı.
 Toplantıda yapılan inceleme ve
 değerlendirmeler sonucunda,

 iş birliğine olanak sağlayacak 
protokolle ilgili çalışmalar son 
aşamaya ulaştı ve bu iş birliği 
konusunda uygulamaların 2019 
yılında başlaması kararlaştırıldı.

 24 Kasım

t SSB tarafından düzenlenmekte
 olan, ROBOİK 2018 kapsamındaki
 İnsansız Su Altı Araçları 
 Prototip Yarışması, 24-25 Kasım
 tarihlerinde gerçekleştirildi. u

KASIM 2018 KISA KISA...

SSB ve 
Ukroboronprom, 
İş Birliği için 
El Sıkıştı

Türkiye ve Ukrayna arasındaki 
sıcak ilişkiler, savunma 

sanayisi alanında meyvelerini 
vermeye devam ediyor. Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 
Ukrayna’daki kamuya ait savunma 
ve havacılık firmalarını bir araya 
getiren çatı kuruluş görevini 
yürüten Ukroboronprom arasında 
imzalanan mutabakat muhtırası,  
bu alandaki son gelişmelerden 
birisi oldu.
Savunma sanayisi alanındaki 
projelerde, banka garantilerinin 
teminini düzenleyen muhtıra, 
3 Kasım’da gerçekleştirilen 
Türkiye - Ukrayna Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
Yedinci Toplantısı’nın ardından 
gerçekleştirilen ortak basın 
toplantısı sırasında imzalandı. 
İmzalar, Ukrayna Devlet 
Başkanı Petro Poroşenko ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın huzurunda, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve Ukroboronprom Genel 
Direktörü Pavlo Bukin tarafından 
atıldı. Anlaşma sayesinde, 
iki ülke arasında, savunma 
sanayisi alanında tesis edilecek 
sözleşmelerde, sözleşme bedelinin 
10 milyon doların altında olması 
halinde, banka garantilerine ihtiyaç 
duyulmayacak. u

©
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t Cezayir Devriminin 64’ncü Yıldönümü, Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares ev sahipliğinde, 
31 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Boufares, elçilik personeli ve 
eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler, 
Türk ve Cezayirli işadamları ile çok sayıda davetli katıldı. 

t Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
yaptığı konuşmada, tarihi ve çok güçlü ikili ilişkileri 
olduğu Cezayir’e yatırımları teşvik ettiklerini belirtti 
ve “Mevcut ekonomik ilişkilerden ve güçlü ticari 
bağlardan dolayı Türkiye-Cezayir dostluğunun 
geleceği parlaktır.” dedi.

t  Cezayir 
Savunma 
Ataşesi Albay 
Kouider 
Bensenouci, 
AMAC 
üyeleriyle 
beraber.

Cezayir Bağımsızlık Günü
t

 Bulgaristan Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev için, 
Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky himayesinde, 
1 Kasım’da, Ankara’da, Bulgaristan Büyükelçiliği’nde bir veda 
resepsiyonu organize edildi. Albay Filev’in (solda) yeni Savunma 
Ataşesi Albay Doychin Dochev (sağda) ile misafirleri girişte 
karşıladığı etkinliğe, Ankara Askeri Ateşeler Birliği 
(Ankara Military Attache Corps / AMAC) üyeleri katıldı. 

Bulgaristan Savunma 
Ataşesi Veda Resepsiyonu

t Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Savunma Ataşesi 
Albay Yordan Filev, yeni Savunma Ataşesi Albay Doychin Dochev 
ve Savunma Ataşe Yardımcısı Binbaşı Nikolay Pavlov, 
AMAC üyeleriyle beraber. 

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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t  İtalya Silahlı Kuvvetler Günü,  
6 Kasım’da, Ankara’da, İtalya 
Büyükelçisi Luigi Mattiolo’nun 
himayelerinde verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. İtalya 
Savunma Ataşesi Deniz Albay 
Attilio Gattia ve eşi ile Savunma 
Ataşe Yardımcısı Yarbay Nicola 
Ferrucci, davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu, Genelkurmay 
İstihbarat Başkanı Tümgeneral 
İrfan Özsert, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da görevli 
diplomatlar, yabancı ataşeler 
ve Türkiye’de bulunan İtalyan 
ve Türk savunma sanayi 
firmalarının yöneticileri ile 
çok sayıda davetli katıldı.

İtalya Silahlı 
Kuvvetler Günü

t

 Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu 
(soldan üçüncü) 
ve Genelkurmay 
İstihbarat Başkanı 
Tümgeneral İrfan 
Özsert (soldan 
ikinci), Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
temsilcileri ve 
FALO üyeleriyle 
beraber.

t  Soldan sağa: MSI 
Dergisi Uluslararası 
İlişkiler ve Yayın 
Koordinatörü Birol 
Tekince, SSB Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanlığı 
Avrupa ve Amerika 
Müdürlüğü Savunma 
Sanayi Uzmanı Ayşegül 
Tokatlı, SSB İhracatı 
Geliştirme Grup 
Başkanlığı Uzmanı 
Sevgi Duman, Otokar 
Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Mustafa 
Ertürk, SSB İhracatı 
Geliştirme Grup Başkanı 
Asuman Vangölü, SSB 
İhracatı Geliştirme Grup 
Başkanlığı Uzmanı Yeşim 
Göncü, MSI Dergisi İş 
Geliştirme Koordinatörü 
Şebnem Asil.

https://www.haberler.com/italya/
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t İtalya Savunma Ataşesi Deniz Albay Attilio Gattia ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Nicola Ferrucci, AMAC üyeleriyle beraber.

t Soldan sağa: PEM Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Baytar ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ruhi Baytar, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun ve Genel Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun.

t OMNI International Yönetim Kurulu Başkanı Feyzan Erel ve 
ailesi de İtalya Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.
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t Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 35’inci Bağımsızlık Günü, 
15 Kasım’da, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. KKTC Büyükelçisi 
Kemal Köprülü, elçilik personeli ile birlikte misafirleri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar, Genelkurmay II’nci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar, yabancı ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Milli Günü

t  Bir konuşma yapan Bakan Dönmez,  “Türkiye, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini 

her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu, bizim milli 
davamızdır.” dedi.

t KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Askeri Ataşe Kurmay Albay Akın Örsdemir, Kara Ataşesi Binbaşı Selçuk Dağaşan ve Tedarik ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Ahmet 
Üçok; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay II’nci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, TSK 
temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber. 



Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Military Attachés 
Corps / AMAC) üyeleri, 20 Kasım’da, Anıtkabir’i ziyaret  

etti. Saygı duruşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk bırakılmasını ardından AMAC Başkanı  
Tuğgeneral Reinhard Schöberl, Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı. Tören, Anıtkabir önünde çekilen toplu fotoğraf ile 
tamamlandı.
AMAC üyeleri, aynı gün, 2018 yılının ikinci AMAC Genel 
Toplantısı için Merkez Orduevi’nde bir araya geldiler. 
Toplantıda, ortak problem alanları tartışıldı ve müteakip 
dönem yapılacak AMAC faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme  
ve görevlendirmeler yapıldı.  
AMAC’ın 2019 yılı ilk Genel Toplantısı, Haziran ayında icra 
edilecek. Toplantıda, AMAC Magazine’nin hazırlanmasına 
emeği geçen MSI Dergisi ekibi adına, MSI Dergisi Yayın 
ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve AMAC Magazine 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Birol Tekince ile MSI Dergisi ve 
AMAC Magazine Muhabiri Vehbi Tunca’ya, AMAC Başkanı 
Tuğgeneral Reinhard Schöberl tarafından AMAC madalyonu 
takdim edildi.

AMAC’ın Geleneksel
Anıtkabir Ziyareti 
ve Genel Toplantısı
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t Bangladeş’in Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da, 21 Kasım’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ve Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Md Tariqul Alam’ın, eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 4’ncü Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Türk Silahlı 
Kuvvetleri temsilcileri, Ankara’da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı. 

Bangladeş Silahlı Kuvvetler Günü

t Soldan sağa; AMAC Başkanı Tuğgeneral Reinhard Schöberl, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ve Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Md Tariqul Alam, geleneksel pasta kesti.

t Soldan sağa: MSI Dergisi Uluslararası İlişkiler ve Yayın Koordinatörü 
Birol Tekince, MilSOFT Program Yöneticisi Murat Kılıç, MilSOFT Genel Müdür 
Danışmanı (E) Hv.Plt. Tuğgeneral Sargun Göktun, Roketsan Asya ve 
Uzak Doğu Pazarlama Müdürü Barbaros İzgün.

t Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ve Savunma Ataşesi Tuğgeneral Md Tariqul Alam; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 4’ncü Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Türk Silahlı 
Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.



t

 Yunanistan’ın Silahlı Kuvvetler Günü, Yunanistan 
Büyükelçisi Petros Mavroidis’in ev sahipliğinde, 
21 Kasım’da, Ankara’da, Büyükelçilik Rezidansı’nda 
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Yunanistan 
Büyükelçisi Mavroidis ve Savunma Ataşesi Albay 
Dimitrios Arampatzis’in davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Ankara’da görev yapan yabancı misyon 
temsilcileri, askeri ataşeler, FALO üyeleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Yunanistan Silahlı 
Kuvvetler Günü

t Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis, Savunma 
Ataşesi Albay Dimitrios Arampatzis, Kara Ataşesi 
Yarbay Dimitrios Alexandridis, Deniz Ataşesi Deniz Albay 
Ioannis Fotelis ve Hava Ataşesi Yarbay Dimitrios
Kokonis, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Japonya İmparatoru Akihito’nun doğum günü, 30 Kasım’da, Ankara’da, Japonya Büyükelçiliği Rezidansı’nda verilen bir resepsiyonla kutlandı. Japonya 
Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Elçisi Koichiro Nakamura ve Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyoshi Nakatsu, eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler, Türk ve Japon firma temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

Japonya İmparatorunun Doğum Günü

t Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ve Japonya Büyükelçisi 
Akio Miyajima.
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t  Arnavutluk’un Bağımsızlığının 
103’üncü Yıldönümü ve Silahlı 
Kuvvetler Günü, 28 Kasım’da, 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Davete katılanları, 
Arnavutluk Büyükelçisi Genti 
Gazheli ve kızı ile Arnavutluk 
Askeri Ataşesi Albay Ndricim 
Sallaku ve eşi ile birlikte, girişte 
karşıladı. Resepsiyona, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Adnan Özbal, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli, yabancı 
sivil ve asker diplomatlar, Türk 
savunma sanayisi temsilcileri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Arnavutluk  
Milli Günü

t

 Arnavutluk 
Büyükelçisi 
Genti Gazheli ve 
Askeri Ataşe Albay 
Ndricim Sallaku, 
resepsiyona 
katılan protokol 
mensuplarıyla
beraber geleneksel 
pastayı kesti.

tArnavutluk 
Askeri Ataşesi 
Albay Ndricim 
Sallaku,
AMAC üyeleriyle 
beraber.








