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“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, 
içerideki cephenin suskunluğudur.” 

Yeni yılın ilk sayısına, 2013’ü kapatırken ele aldığımız “kurumsal iletişim” konusuyla giriş 
yapalım ve bir anlamda, kaldığımız yerden devam edelim.

Geçen ay, Türk Savunma Sanayisi’nin kurumsal iletişim karnesine göz atmış ve 
başlıca sınıfta kalma nedenleri üzerinde durmuştuk.

Bu ay ise hem gelişmeler ışığında madalyonun diğer tarafına bakacağız hem de 
“Tamam da bu konuda hiç mi iyi bir şey yapılmıyor?” diye soranları bilgilendirmiş olacağız.

Kasım ayı sonu itibariyle geçmişte bazı tekil girişimlerle yürütülen savunma sektörü-basın 
ilişkilerinin farklı bir boyuta doğru gelişim gösterdiğini gözlemledik. Sektör ve basın arasındaki
ilişkiler açısından, belki de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirebileceğimiz 
bu gelişim süreci, STM’nin, sınırlı bir katılımla da olsa, basın mensuplarını misafir ettiği, 
27 Kasım 2013’te, Pakistan’da gerçekleştirilen “Sac Kesim Töreni” ile somutlaştı.

STM’nin başlattığı bu yarışta, ASELSAN cephesinden, çıtayı epeyce yukarıya koyacak bir hamle
gelmesi ve 22 basın mensubunun, ASELSAN’ın da ortaklarından biri olduğu KAE firmasının, 
Kazakistan’daki tesislerinin 10 Aralık 2013’teki açılış törenine, ASELSAN’ın davetlisi olarak 
götürülmesiyle süreç ilerledi.

Daha önce, hep yabancı firmaların davetlisi olarak ya da genellikle kendi imkânlarımızla 
yurt dışı etkinliklere katılmış bir ekip olarak, kendi adımıza beklentilerimizin karşılandığını
ifade ettikten sonra; basın mensuplarını yurt dışındaki bir etkinlikte misafir etme vizyonunu 
ortaya koyan STM ve ASELSAN yetkililerine ve bu sürece katkı sağlayan SSM Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür edip, devam edelim.

Bu iki gelişmeyi, belirli alanlarda teknik açıdan dünya ile rekabet edebilme noktasına ulaşan 
savunma sanayimizin, kurumsal iletişim anlamında da yavaş yavaş oyuna ısındığının 
bir işareti olarak sektör kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Hem STM hem de ASELSAN cephesinde yaşanan bu gelişmelerin ne kadar kalıcı olacağını ve
yeni dönemin ne kadar süreceğini zaman gösterecek.

Ancak ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman’ın, Kazakistan’da düzenlediği basın toplantısı
esnasında, bir aksilik olmadığı takdirde, benzeri bir tesisin çok yakında açılacağı Ürdün’de de
basınla birlikte olacaklarının müjdesini vermesini, bir başka olumlu gelişme olarak notlarımız
arasına dâhil ettik.

Bahse konu yurt dışı etkinliklerde aksaklıklar yok muydu? Her yapılan yeni işte olduğu gibi, 
tabi ki vardı. Ancak, ilerleme ve gelişim yolunda, aksaklık olmaması için hiçbir şey yapmama
diye bir şey söz konusu olamayacağına göre, tecrübeler ve alınan dersler ışığında, hem 
ev sahipleri hem de biz misafirler tarafında gözlemlediğimiz bu aksaklıkların düzeltileceğine
olan inancımızla konunun o boyutunu şimdilik gündeme getirmeye gerek görmüyoruz.

Yine geçen ay, ihracat hedefleriyle ilgili olarak:

“Çünkü hedefe giden yolda önemli bir unsur, Türk Savunma Sanayisi’nin, yurt içindeki ve 
özellikle yurt dışındaki yabancı paydaşlar tarafından nasıl algılandığı konusudur.”
şeklindeki ifademiz doğrultusunda, gelecekte, yabancı basından temsilcilerin de -TUSAŞ’ın 
bazı faaliyetlerinde olduğu gibi- yurt içindeki etkinliklerin yanı sıra bu tür etkinliklere 
davet edilmesinin faydalı olabileceğini düşündüğümüzü belirtip noktayı koyalım.

Ocak ayının öne çıkan gelişmelerini sizlere ulaştıracağımız Şubat sayımızla 
yeniden birlikte olmak üzere…

STM ve ASELSAN’ın Açtığı Yolda…
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T üm dünyada kabul 
görmüş bir metodoloji

olan Entegre Yetenek 
Olgunluk Modeli (CMMI) 
çerçevesinde, 2005 yılında, 
bir yazılım firmasının 
erişebileceği en üst seviye

olan Seviye 5'e erişen ilk Türk ve Avrupa firması olan 
MiLSOFT, periyodik olarak yenilenmesi gereken bu 
belgeyi, üst üste 3. kez yeniledi. 20 Aralık’ta tamamlanan 
değerlendirme sonucunda, CMMI 5 belgesinin geçerliliğini
2016 yılına kadar uzatan MiLSOFT, bu son yenileme 
kapsamında, yürürlükte olan 12 projesi ve tüm personeli ile
değerlendirildi. Değerlendirmede ele alınan MilSOFT 
projeleri arasında, MELTEM-3, Erciyes, Sahil Gözetleme
Radar Sistemi, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ve
Amfibi Gemi (LST) de yer aldı. MiLSOFT, CMMI-5 belgesini
daha önce, sırası ile 2008 ve 2011 yıllarında yenilemişti.
Firma, 2008 yılında, CMMI’nın yenilenen sürümüne göre, 
bu belgeye sahip olabilen dünyadaki ilk 20 firma arasına da
girmişti.

MiLSOFT, CMMI-5 Belgesini
2016’ya Kadar Uzattı

Malezya’ya yaptığı 8x8 
tekerlekli zırhlı araç 

ihracatı ile Türk Savunma 
Sanayisi'nin ihracat 
rekortmeni konumunu 
koruyan FNSS, 10 Aralık’ta
yaptığı açıklamada, dost 
ve müttefik bir Orta Doğu 
ülkesiyle M113 zırhlı muharebe
aracı modernizasyonu için 
360 milyon dolar tutarında
yeni bir sözleşme imzaladığını
bildirdi. Bu sözleşme ile FNSS,
anılan ülkede imzaladığı 
sözleşme sayısını 6'ya çıkarmış
oldu. Açıklamada, imzalanan
son sözleşme kapsamında
üretilecek araçların, 
dünyadaki diğer modernize

edilmiş M113 araçlarından
performans ve güvenilirlik
açısından çok daha ileri bir
seviyede olacağı bildirildi.
2004 yılından bu yana, anılan
ülkede büyük bir askeri tesisi
işleten, Türk ve yerel personeli
istihdam eden FNSS, bu 
tesiste zırhlı muharebe aracı
üretimini ve modernizasyonunu
gerçekleştiriyor. Çeşitli 
kaynaklarda yapılan 
sıralamalara göre, Dünya'nın
ilk 10 kara savunma sektörü
şirketi arasında yer alan
FNSS'nin, bu sözleşme ile
birlikle, Orta Doğu ülkelerine
yaptığı zırhlı muharebe 
aracı ihracatı, toplamda 
1 milyar doları aşmış 
olacak. Sözleşme, aynı 
zamanda FNSS’yi, yıllık 
500 milyon dolarlık ciro 
hedefine bir adım daha 
yaklaştıracak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Aralık ayında, 
basına kapalı olarak gerçekleştirilip daha sonra yapılan

açıklamalarla duyurulan önemli projelere de imza attı. 
20 Aralık’ta gerçekleştirilen törende, X-Band Uydu 
Muhabere Sistemi Projesi için imzalar, SSM ile ASELSAN
arasında atıldı. SSM tarafından yapılan açıklamada, toplam
240 MHz’lik bant genişliğinde görev yüklerinin geliştirilmesi
ve TÜRKSAT uydularıyla uzaya fırlatılması ihtiyacının 
120 MHz’lik bant genişliğine sahip bölümünün ivedilikle 
karşılanabilmesi amacıyla TÜRKSAT 4A uydusuna monte
edilmesine karar verildiği; söz konusu görev yükünün, 
2014 Şubat ayı içerisinde yörüngeye fırlatılacak olan 
TÜRKSAT 4A uydusunda kullanılacağı bildirildi. ASELSAN
tarafından 23 Aralık’ta yapılan açıklamada; sözleşmenin 
bedelinin 167.388.058 dolar olduğu ve teslimatların 
2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği bilgileri yer aldı. 

Aralık ayının diğer imzası, 27 Aralık’ta, SSM ile HAVELSAN
arasında, Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi için
atıldı. SSM’nin iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması
ve ilgili paydaşların belirlenmiş yetkiler çerçevesinde sistem
üzerinden güvenli veri alışverişi yapabilmesi için başlatılan
projede; Türk Silahlı Kuvvetleri, sanayi kuruluşları, 

SSM ofisleri, 
üniversiteler ve 
uluslararası 
kuruluşlar için özel
portaller oluşturularak,
sektörde üretilen 
bilginin etkin yönetimi,
güvenli paylaşımı,
proje yönetim 
süreçlerinin 
standardizasyonu ve
elektronik ortama 
aktarılması ile karar

vericilerin ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı ve kolay erişebilmeleri
amaçlanıyor. Proje ile birlikte, SSM’nin iş süreçleri, tedarik
kurumlarının iş yapma biçimlerindeki olgunluk seviyelerinin
arttırılmasına yönelik ve uluslararası alanda kabul görmüş
olan Capability Maturity Model-Integration (CMMI) 
Acqusition Level-3’e uygun olarak tasarlanacak. Tasarımın
başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesini müteakip, resmi
sertifikasyon sürecine başlanacak. Sertifikasyon sürecinin
başarılı olması durumunda, Türkiye, böyle bir sisteme 
sahip üçüncü ülke konumuna gelecek.

FNSS'ye 
360 Milyon
Dolarlık 
Sipariş

SSM’den İki Önemli İmza

©
FN

SS

©
SSM

©
SSM
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İlki 6-8 Mart 2013 tarihlerinde
gerçekleştirilen; Küçük ve

Orta Boy İşletme (KOBİ)’ler
ve yan sanayiyi, yerli ve 
yabancı yan sanayi ve ana
yüklenici firmalarla bir
araya getirmeyi amaçlayan
Ankara Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (Industrial
Cooperation Days in 
Defense and Aerospace /
ICDDA), 2014 yılında da 
tekrarlanacak. Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
himayesinde ve OSTİM 
Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) 
ev sahipliğinde, 14-16 Ekim
tarihlerinde Congresium
Ankara’da gerçekleştirilecek
etkinliğin, bundan sonra, 
2 senede bir, Ekim aylarında
tekrarlanması öngörülüyor.
Etkinliğin, 13 Aralık’ta, 
Ankara’da gerçekleştirilen
tanıtım toplantısına Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar, Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ve OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ ile
Ekonomi Bakanlığı, SSM ve
OSSA’dan yetkililer katıldı.
Toplantının başında etkinlik
ile ilgili bilgilendirme yapan
OSSA Koordinatörü ve 
Etkinlik Yürütücüsü Hilal
Ünal, ilk etkinliğe, 23 ülkeden
toplam 270 firmanın 
katıldığını; bunların
122’sinin yerli, 148’inin 
yabancı olduğunu; 3 gün
içinde 4.000’den fazla ikili
görüşme gerçekleştirildiğini
anlattı. Geçen yıl olduğu

gibi, bu yıl da TUSAŞ’ın 
etkinliğin platin sponsoru
olacağını açıklayan Ünal,
sponsor alımları ve stant
satışlarının başladığını ve şu
anda kapasitenin yarısından
fazlasının dolduğunu 
bildirdi. Bu yılki etkinlik de 
3 gün sürecek. Etkinliğin ilk
gününde, “Türkiye’deki 
Savunma, Havacılık ve 
Offset Pazarının Panoraması”
konulu konferans 
gerçekleştirilecek. Diğer 
2 gün boyunca; ikili 
görüşmeler gerçekleştirilecek,
orijinal ekipman üreticilerinin
satın alma süreçleri ve 
tedarik zinciri politikaları ile
ilgili çalıştaylar yapılacak ve
etkinliğin son günü bir 
sanayi gezisi düzenlenecek.
Ünal, etkinliğin, Ekonomi
Bakanlığının Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(Ur-Ge) tebliği çerçevesinde
desteklendiği ve finanse
edildiği bilgisini de iletti.
OSSA üyesi firmaların ihra-
cat rakamları hakkında bir

parantez açan Ünal, söz 
konusu firmaların ihracatının
geçtiğimiz yıla göre %103
artış gösterdiğini ve 33 
firmanın katıldığı 2. Ur-Ge
projesini başlattıklarını 
söyledi. Basın toplantısında
OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Ertuğ,
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın ve 
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir de
kısa birer konuşma yaparak
OSSA, etkinlik ve savunma
sanayisi ile ilgili görüşlerini
dile getirdiler. Özdebir, 
savunma sanayisi dışındaki
sektörlerde de offset 
uygulamalarının gündeme
gelmesinin önemli 
olduğunu; diğer yandan,
SSM’nin uyguladığı tedarik
yöntemlerinin diğer kamu
alımlarında da uygulanmasını
daha kritik bir konu olarak
gördüğünü ifade etti. 
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar da yaptığı 
değerlendirmede, 

kümelenmenin önemine ve
OSSA’nın başarısına vurgu
yaptı. OSSA’nın, yaklaşık 
5 senelik bir süreçte, 
125 firmanın üye olduğu,
2.800 çalışana sahip bir
küme hâline geldiğini 
belirten Bayar, personel 
sayısı açısından, OSSA’nın
neredeyse TUSAŞ kadar
büyük olduğunu ifade etti.
Bayar, OSSA’da edinilen 
tecrübenin ve bilgi 
birikiminin diğer sektörlerde
de kullanılmasının 
önemine de dikkat çekti 
ve sözlerini ICDDA’nın bir
başarı hikâyesi olduğunu
belirterek tamamladı. 
Soru cevap bölümünde 
Hilal Ünal, Ur-Ge projeleri
kapsamında küme üyesi 
firmaların AS 9100 
sertifikası almaları için 
çalışmalar yapıldığını; 
bu yıl 4, önümüzdeki 
sene ise 7-8 firmanın 
bu sertifikayı almaya hak
kazanmasını beklediklerini
söyledi.

E FQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamak üzere yola çıkan MEGE Teknik, EFQM Mükemmellik Aşamaları Programı 
kapsamında ilk aşama olan Mükemmellikte Kararlılık Programı’nı başarıyla tamamlayarak EFQM Kararlılık Belgesi’ni 

almaya hak kazandı. Bu programın ilk evresinde, başvuran kuruluşlar, EFQM Mükemmellik Modeli’nin 9 ana kriterini 
kullanarak öz değerlendirme sürecinden geçiyorlar ve değerlendirme sonucunda, iyileştirmeye açık alanlarını saptama 
olanağını buluyorlar. İkinci evrede ise kuruluştan iyileştirilecek alanlarını önceliklendirmesi ve öncelikli 3 açık alanı için 

6 ila 9 aylık uygulama döneminin ardından, iyileştirme doğrultusunda aldığı önlemleri bir saha ziyaretinde ortaya koyması
bekleniyor. Ekim ayında alınan belge ile ilgili açıklama, MEGE Teknik tarafından 20 Aralık’ta yapıldı. Açıklamada, 

bu belgenin, MEGE Teknik’in Avrupa Kalite Ödülü hedefinin birinci basamağı olduğu özellikle vurgulandı.

SSM ve OSSA, ICDDA ile Yola Devam Edecek

MEGE Teknik, Mükemmellik Yolculuğunda 
İlk Aşamayı Tamamladı
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK)’nin Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)

Projesi’nin ihalesi ile ilgili kararını, 27 Aralık’ta açıkladı. 
Açıklamada, SSİK’nin, 26 Aralık’ta, SSM tarafından teklif 
değerlendirme çalışmaları tamamlanan proje kapsamında,
Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine 
başlanması; söz konusu firma ile anlaşma sağlanamaması
durumunda, sözleşme görüşmelerine, ikinci sıradaki 
DESAN Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. ile devam edilmesi kararı 
aldığı bildirildi. SSİK kararı ile birlikte yayınlanan basın 
bilgi notuna göre, proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ihtiyacına binaen;
1 adet LPD,
4 adet mekanize çıkarma aracı (LCM),
2 adet araç ve personel çıkarma aracı (LCVP),
2 adet büyük boy orca bot (RHIB) ve
1 adet rehberleme maksatlı komutan botunun inşa 
edilmesi bulunuyor.
Türkiye’de inşa edilecek ve ana görev fonksiyonu kuvvet 
aktarımı ve amfibi harekât olacak LPD’nin; Ege, Karadeniz ve
Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu
ile Atlantik Okyanusu’nda kullanılması öngörülüyor. 
Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de 
kullanılabilecek olan gemi, bünyesinde yer alan 
tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânı sayesinde
doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye 
harekâtları kapsamında tıbbi destek sağlayabilecek.
Seçilen tasarım, Navantia’nın İspanyol Deniz
Kuvvetleri için tasarladığı ve benzerlerini
Avustralya için de inşa etmekte 
olduğu “Juan Carlos I” gemisine dayanıyor.
Navantia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
proje kapsamında, yerel üretim için Türk ortağı
Sedef Tersanesi’ne tasarım, teknoloji 
transferi, ekipman ve teknik destek 
sağlayacağını; ayrıca makinalar, gaz türbini 
ve entegre platform 
yönetim sistemi gibi 
bileşenlerin de Navantia 
tarafından tedarik edileceğini 
bildirdi. Açıklamada, bu ihale 
ile Navantia’nın Türk pazarına 
girdiği ve firmanın Türkiye’ye 
F-100 fırketynini önerdiği bilgileri de 
yer aldı.Bu arada, Navantia’nın Avustralya için 
inşa ettiği LPD’lerden ikincisinin tekne bölümü de 
tamamlandı ve 10 Aralık’ta, geri kalan çalışmaların yapılarak 
teslimata hazırlanacağı Avustralya’ya doğru 
yola çıktı.

Deplasman (Tahmini) : 19.000 ton
Boy (Tahmini) : 200 m
Azami Devamlı Sürat : En az 22 knot
Azami Sürat (Tam yükte) : En az 20 knot
Ekonomik Sürat : En az 16 knot
Seyir Siası : Ekonomik sürat ile en az 7000 deniz mili
Denizcilik Özelliği : Deniz Durumu 4’te çıkarma araçları ile harekât;

Deniz Durumu 6’da helikopter harekâtı.
Personel Taşıma Kapasitesi : 190 gemi personeli, 56 uçuş personeli, 

200 Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Birliği (HRF)
veya Müşterek Harekât Deniz Görev Kuvveti 
Karargâhı (MHDGG) personeli, 50 sağlık personeli,
700 amfibi personel (HRF teşkil edildiğinde 
550 Amfibi Personel)

Araç Taşıma Kapasitesi : 13 adet tank, 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
(Araç Güvertesinde) (AAV), 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT),

33 adet muhtelif araç, 15 adet römork
Araç Taşıma Kapasitesi : 4 adet en az 15 tonluk 
(Helikopter Güvertesinde) helikopter
Araç Taşıma Kapasitesi : 4 adet en az 15 tonluk helikopter veya 
(Hangarda) 3 adet insansız hava aracı
Amfibi Araç Kapasitesi : Geminin, su alabilen kıç havuzuna; 1 adet tank 

taşıma kapasiteli 4 adet LCM veya 1 adet tank 
taşıma kapasiteli 2 adet hava yastıklı amfibi araç
(LCAC) girebilecek.

LPD Teknik Özellikleri

LPD’de İpi 
Sedef Tersanesi–Navantia
Ortaklığı Göğüsledi
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G eliştirdiği ileri 
teknolojilerin ve özgün

ürünlerin katkısıyla artan 
iş hacminin sağladığı ivme
ile dünya savunma pazarına
yön veren ilk 50 firma 
arasında yer almayı 
hedefleyen ROKETSAN, 
bu yolda, uluslararası 
iş birliklerine de büyük
önem veriyor. Dünyanın 
değişik bölgelerinde çeşitli
iş birlikleri yürüten 
ROKETSAN, müşterilerinin
karşısına, sadece 
kataloğundaki ürünlerle
çıkmıyor; müşterilerinin 
ihtiyaçlarını anlayarak 
onlara özgü çözümler de
oluşturuyor. Firma, bu 
çalışmaları ile ilgili ülke 
bazında bir örneği, Aralık
ayında yayınladığı bir basın
bülteni ile Fransa 
üzerinden verdi. İletilen 
bilgiler göre, ROKETSAN’ın
Fransız sanayisi ile 
yürüttüğü çalışmalar ve
projeler, şu şekilde 
sıralanıyor:

n Fransız SAGEM 
firmasının ürettiği 
Patroller İnsansız Hava
Aracı (İHA)’na, üçüncü
ülkelerin ihtiyaçları için
CİRİT 2,75” lazer 
güdümlü füze 
entegrasyonu 
çalışmaları sürdürülüyor.
ROKETSAN ve SAGEM,
bu tür paket çözümlerin,
üçüncü ülke ihtiyaçları
kapsamında ortak 
pazarlanabileceğini 
değerlendiriyorlar.

n Fransa’da yerleşik 
Eurocopter ve 
ROKETSAN arasında 
imzalanan mutabakat
muhtırası kapsamında,
EC635 helikopter 
platformuna CİRİT 
sisteminin entegre 
edilmesi çalışmaları 
sürdürülüyor. Diğer ülke
ihtiyaçları kapsamında
Eurocopter platformları
ile ROKETSAN tasarımı
füze sistemlerinin 
entegrasyonunun, 
ortak olarak 
pazarlanabileceği 
değerlendiriliyor. Bu

doğrultuda, paket 
çözümün ilk adımı 
olarak, EC635 platformu
entegrasyonu çerçevesinde
sergilenen çalışmaların
bir benzerinin Tiger 
helikopteri için de 
yapılması doğrultusunda
görüşmelere devam 
ediliyor.

n ROKETSAN, Teklife
Çağrı Dosyası 2009 
yılında yayınlanan Uzun
Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi

Projesi’nde, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından, füze ve 
fırlatma sistemleri ile 
ilgili yerli alt yüklenici
olarak belirlendi. 
Eylül ayında toplanan
Savunma Sanayii İcra
Komitesi kararına göre,
ihalede ikinci sırada 
yer alan çözüm ise 
ROKETSAN ile de çeşitli
iş birliği anlaşmaları
yapan Fransız Thales ve
MBDA firmalarının 
ortakları arasında 
yer aldığı EUROSAM’ın
teklif ettiği Aster 
30 sistemi oldu.

n Gerçekleştirdiği tasarım
ve teknoloji geliştirme
projeleri, ürün 
geliştirme, üretim ve
anahtar teslim tesis
kurma programları ile;
• Fırlatma platformu ve

komuta üniteleri de
dâhil olmak üzere,
roket ve güdümlü füze 
sistemlerini ihtiyaçlar
doğrultusunda milli
olarak tasarlama,
üretme, platforma 
entegre etme, kullanıcı
personeli eğitme,

• Teslim ettiği 
sistemlere satış 
sonrası destek hizmeti
sağlama,

• Roket ve füzelerin
ömür durum tespitini
yapma,

• Depolama ömrünü 
doldurmuş mühimmatı
usulüne uygun biçimde
imha etme

gibi roket ve füze sistemlerinin

ömür devrini tümüyle 
kapsayan işleri, 
uluslararası standartlara
uygun biçimde icra edebilecek
yetenekleri kazanan 
ROKETSAN, kısa sürede
gerçekleştirilen bu 
atılımlara ek olarak, yine
bir Thales ortaklığı olan 
Telespazio firması ana 
yükleniciliğinde yürütülen
GÖKTÜRK 1 projesi 
kapsamında tedarik 
edilmesi planlanan, 
yüksek çözünürlüklü, 
keşif ve gözetleme uydu
sistemi ile ilgili olarak 
verilen iş paketlerine de 
katılım sağlıyor.
ROKETSAN’ın Aralık ayı
gündeminin bir diğer
önemli maddesi, Meslek 
Lisesi Koçları Projesi’ydi.
Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği ile 2013 yılında
başlatılan proje, yeni 
öğretim yılına, 16 Aralık’ta,
firmanın Elmadağ’daki 
tesislerinde gerçekleştirilen
ve ROKETSAN Genel 
Müdürü Selçuk Yaşar’ın 
ev sahipliğini yaptığı Yeni
Dönem Açılış Toplantısı ile
başladı. Kuruluşundan bu
yana, Elmadağ İlçesi’nin
insan sermayesini 
zenginleştirmeye yönelik
çalışmalar yapan 
ROKETSAN, bu projede,
sahip olduğu insan kaynağının
getirmiş olduğu entelektüel,
sosyal ve kültürel birikimi
meslek lisesi öğrencileriyle
paylaşmayı amaçlıyor. 
Elmadağ Kaymakamı Resul
Kır, Elmadağ Belediye 
Başkanı Gazi Şahin, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Omaç, Elmadağ Şehit 
Sertaç Uzun Meslek Lisesi
yöneticileri, öğretmenleri,
öğrencileri ve gönüllü 
ROKETSAN koçlarının 
katılım gösterdiği 
toplantıda, projenin 
ilk dönemi hakkında bilgiler
aktarılırken, davetliler de
proje hakkındaki 
görüşlerini paylaştı.

ROKETSAN, Fransa ile İş Birliklerini Derinleştiriyor
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TUSAŞ’ın geleceğe dönük
eğitim ve öğretim ile 

Ar-Ge ve teknoloji alanlarında 
gelişimine katkıda bulunmak
üzere oluşturduğu Teknoloji 
Danışma Kurulu, ilk toplantısını,
6-7 Aralık’ta, firmanın Akıncı
ve Teknokent tesislerinde 
gerçekleştirdi. Araştırma 
ve teknoloji geliştirme 
konusunda etkili yönetişim 
gerekliliği kapsamında, 
üniversitelerin bilgi üretimi
(araştırma) ve bilginin yayılımı
(eğitim-öğretim) olarak ifade
edilebilecek iki temel 
fonksiyonundan hareketle
stratejik düzeyde danışmanlık
hizmeti vermek üzere oluşturulan kurul, aynı zamanda, 
üniversite-sanayi iş birliğini de sistematize ediyor. Önde gelen
bilim insanlarının TUSAŞ’ın gelişimine ve geleceğine, firmanın
bir paydaşı olarak katkı vermelerini mümkün kılan kurulun;
TUSAŞ’ın yetkinlikleri, mühendislik eğitimi faaliyetleri, 
Ar-Ge ve teknoloji politikaları ve üniversiteler ile iletişimi ve 
iş birliğinin arttırılması konularını, beyin fırtınası formatında
tartışarak, geleceğe yön verecek görüş ve öneriler ortaya 
koyması öngörülüyor. Kurulun yabancı firmalarda örnekleri
olmakla birlikte, açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre,
Türk Savunma Sanayisi’nde başka bir örneği bulunmuyor. 
Kurulun, olası gündem konularına bağlı olarak yıl içerisinde
ortalama 3-4 defa toplanması planlanıyor. Rutin toplantılar
yanında, ortaya çıkabilecek konuların tartışılabileceği özel
amaçlı toplantılar da gerçekleştirecek kurulun temel çıktıları
ise TUSAŞ’ın geleceğine yön verecek görüş, fikir ve öneriler
olacak. Yapılan toplantılar sonucunda, kurul tarafından 
oluşturulan görüş ve öneriler, TUSAŞ içerisinde yayılarak 
değerlendirilecek ve eylem planlarına yansıtılacak. Önerilere
ilişkin değerlendirmelerin uygulama örnekleri ve neticeleri,

yine kurulun gündemine getirilecek. Kurulun ilk toplantısı
kapsamında, TUSAŞ'ın; teknoloji yetkinliklerinin irdelenmesi
ve teknoloji vizyonunun geliştirilmesi, Teknoloji Yol Haritasının
oluşturulması, Ar-Ge ve teknoloji politikalarının 
oluşturulması, mühendislik eğitimi faaliyetlerinin 
planlanması ve üniversite-TUSAŞ iş birliği ve iletişiminin 
geliştirilmesi konuları tartışıldı ve şirketin geleceğine yön 
verecek fikirler ortaya çıkarıldı. TUSAŞ Teknoloji Danışma Kurulu;
n ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay,
n ODTÜ Havacılık ve Uzay Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Ozan Tekinalp,
n Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Adnan Akay,
n Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hasan Mandal,
n İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol,
n Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Celal Zaim Çil ve
n Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mustafa Cavcar'dan oluşuyor.

TÜBİTAK Savunma 
Sanayii Araştırma ve

Geliştirme Enstitüsü
(SAGE), Aralık ayında 
2 önemli imza attı. 
Bunlardan ilki, 5 Aralık 
tarihinde, TÜBİTAK SAGE
ile Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK)
arasında imzalanan 
Çerçeve İş Birliği Protokolü
oldu. MKEK Genel Müdürü
İzzet Artunç ve TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak tarafından 
imzalanan protokol 
kapsamında, iki kurum
arasında Ar-Ge, pilot 
üretim, ürün ve üretim 
hattı kalifikasyonu, 

endüstrileşme, tanıtım ve
pazarlama alanlarında iş
birliği ve stratejik ortaklık
kurulması amaçlanıyor.
Aralık ayının diğer imzası,
TÜBİTAK SAGE ile 
ASELSAN arasında atıldı.
14 Haziran 2012 tarihinde
imzalanan “Güdüm Kitleri
Geliştirme ve Üretim 

Çerçeve İşbirliği Protokolü”
kapsamında yapılan 
çalışmalar sonrasında,
“Güdüm Kitleri Geliştirilmesi
ve Üretimi Sözleşmesi”,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Hasan Palaz, TÜBİTAK
SAGE Enstitü Müdür Vekili
Özgür Tontu, ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz 

Ergeneman ve ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı ve
Mikroelektronik Güdüm ve
Elektro-Optik (MGEO) 
Grup Başkanı Özcan 
Kahramangil tarafından, 
20 Aralık’ta gerçekleştirilen
törenle imzalandı. Sözleşme
kapsamında, TÜBİTAK 
SAGE güdüm kitlerinin 
geliştirilmesinden; ASELSAN
ise kitlerin sanayileştirilmesi
ve üretiminden sorumlu
olacak. ASELSAN, sözleşme
bedelini 32.975.000 lira 
olarak açıklarken, 
sözleşme kapsamında 
teslimatların ise 2014-2017
yıllarında gerçekleştirileceğini
bildirdi.

TUSAŞ, Teknoloji ile İlgili Yapılanmasını
Teknoloji Danışma Kurulu ile Sürdürüyor

TÜBİTAK, İş Birliklerini ASELSAN ve MKEK ile Genişletiyor
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Y ALTES, 2012 yılının
Ocak ayında aldığı 

sipariş sonrasında 
tasarımını ve geliştirmesini
tamamladığı ve IDEF’13
fuarında tanıttığı, dördüncü
nesil operatör konsolu 
MOC Mk4’ün kalifikasyon
programının son adımı olan
çevre koşul testlerini de 
başarı ile tamamladı. 
Thales Hollanda tarafından
geliştirilen ve dünya 
üzerindeki çok sayıda 
donanmada hizmette olan
TACTICOS Savaş Yönetim
Sistemi’nin yeni nesil 

sürümü TACTICOS Baseline
2’de kullanılmak üzere 
tasarlanan MOC Mk 4 ile 
ilgili açıklama, YALTES 
tarafından Aralık ayında 
yapıldı. Geçtiğimiz aylarda,
Thales Hollanda’nın 
bünyesinde yer alan 
Çevresel Yetkinlik Merkezi
(Environmental Competence
Center / ECC)’nde askeri
standartlara göre uygulanan
çevre koşul testlerine tabi
tutulan MOC Mk4, tüm 
testlerden başarı ile geçti.
Kalifikasyonu tamamlanan
MOC Mk4’ün seri üretimi
devam ediyor. Yeni 
konsollarda, uzun yıllar
kullanımda olan bir önceki
seri MOC Mk3’e göre en 

belirgin değişiklik,
yatay ya da dikey
yerleştirilmiş iki
ekran yerine, daha
geniş (30 inç) tek

ekran kullanılması
olarak öne çıkıyor.

Yüksek çözünürlüklü
(2560 x 1600 piksel) geniş
ekran, operatörün ekran

kullanımında esneklik ve
hız sağlıyor. Hava ve su 
soğutmalı olarak iki farklı
tipte üretilen MOC Mk4’te,
teknolojik olarak da birçok
yenilik bulunuyor.
MOC Mk4 ile hemen hemen
eş zamanlı olarak MOC Mk2
LCD ekranlarının da çevre
koşul testleri tamamlandı.
Türk Deniz Kuvvetlerinin de
çeşitli platformlarında 
yaygın olarak kullanılmakta
olan MOC Mk2 ve Mk2V tipi
konsolların tüplü (CRT) 
ekranları artık üretilmiyor.
CRT ekranlarının LCD 
ekranlarla değiştirilmesine
yönelik çözüm arayışının
sonucu olarak YALTES 
mühendisleri tarafından

geliştirilen yeni LCD ekran,
geçtiğimiz aylarda konsolun
üreticisi Thales 
Hollanda’nın tesislerinde,
orijinal konsol ile 
bütünleşik olarak, MOC
Mk2 için geçerli olan tüm
çevre koşul testlerine tabi
tutuldu. Tüm testlerden 
başarı ile geçen ve 
kalifikasyonu tamamlanan
LCD ekranın da seri üretimi
devam ediyor. Dünya 
üzerinde 170’ten fazla 
konsolda kullanılan CRT
ekranların birebir eşleniği
olarak geliştirilen LCD 
ekranlarda, “CR Screen 
Boundry Key / SBK” özelliği
de bütünleşik olarak 
yer alıyor.

YALTES, Yenilerini 
Geliştirmekle Kalmıyor, 
Eski Konsolları da Güncelliyor

STM, 10–12 Aralık
2013 tarihleri 

arasında, Kuveyt’in
başkenti Kuwait City’de,
Kuwait International
Fair alanında 
düzenlenen GDA 2013
uluslararası savunma
sanayisi fuarına 
katıldı. Bu yıl 2’ncisi
düzenlenen fuarda
36m2’lik bir stant açan STM, burada MİLGEM korvetinin 
ve Pakistan için inşa edilmekte olan Denizde İkmal 
Tankeri’nin modellerini sergiledi. Dikey Rüzgar Tüneli 
tanıtım filmi LCD ekranda; taktik data linkler, gemi inşa 
ve modernizasyon, danışmanlık ve sertifikasyon projeleri 
ise poster üzerinde gösterildi. STM standı, Kuveyt Deniz
Kuvvetleri Komutanı, Lojistik Komutanı ve Savunma 

Müsteşarı tarafından ziyaret edildi. STM ve projeleri 
hakkında bilgi alan yetkililere, STM Genel Müdür Yardımcısı
Murat İkinci tarafından birer armağan takdim edildi. 
Stant, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Murat
Tamer ve Ticari Ateşe Kerim Doğanay’ın yanı sıra 
Azerbaycan Büyükelçisi ve Bangladeş Büyükelçisi 
tarafından da ziyaret edildi.

STM, 
Körfez’e
Açıldı
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SAVUNMA KISA

Kurulduğu 1963 yılı itibariyle 
Türkiye’nin modernleşme ve 

sanayileşme süreçlerine tanıklık
eden ve en köklü otomotiv 
şirketlerinden biri olan Otokar, 
kuruluşunun 50. yılında dününü, 
bugününü ve yarınını, Aralık ayında
dağıtımı yapılan “50 Yıllık Bir Yol 
Hikâyesi–Havalı Apollo’dan Altay 
Tankı’na Otokar” kitabında bir araya
getirdi.

Kitap, 1960’lı yılların başlarında, 
Türkiye’de sanayinin hızla geliştiği ve
buna bağlı olarak şehirleşmenin de
ciddi bir ivme kazandığı zamanlarda,
şirketin terzi İzzet Ünver tarafından
kurulması ile başlıyor. Başlangıç 
dönemi, Otokar’ın, Türkiye’nin 
ilk şehirlerarası otobüsünü, Magirus
Deutz lisansıyla üretmeye başlaması
ve 1968 yılında, bugün hâlâ Havalı
Apollo adı ile hatırlanan, dönemin en
modern şehirlerarası araçlarını 
üreterek kendini ispat etmesi ile
devam ediyor. 1976 yılında Koç 
Holding’e geçiş ile bir kırılma noktası
yaşayan Otokar, 1980’li yıllarda, 
bankaların para nakil aracı talebi

üzerine, ilk defa zırhlı araç üretiyor.
1984 yılında, şirket adının Otokar 
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş. olarak
değiştirilmesinin ardından, 80’li 
yılların ilk yarısında, Land Rover 
yatırımı ile savunma sanayisine giren
Otokar, ticari işlerde büyüme 
ihtiyacı ile bu alana yatırımı arttırıyor.
Kitapta anlatılanlara göre, ticari 
araçlarda da en az savunma 
sanayisine yaptığı satışlar kadar 
dengeli bir ciro yakalamak isteyen
Otokar, tekrar şehirlerarası otobüs
üretimine başlıyor. M-2000 
minibüsleri ile istediği başarıyı 
yakalayan ve zırhlı araçlarda belli 
bir noktaya gelen Otokar, 1988’e 
gelindiğinde, ihracatı gündeme alıyor.
Aynı dönemde halka da açılan 
Otokar, Zırhlı Personel Taşıyıcı
(ZPT)’nın üretilip satılmasından 
tam 2 yıl sonra, bu aracın ilk 
ihracatını yapıyor. Bu satış, aynı 
zamanda, Türkiye’nin ilk zırhlı araç
ihracatı olarak da tarihe geçiyor.
ZPT’nin başarısının ardından, Akrep
ve COBRA üretimleri ile savunma 
sanayisi alanında derinleşen Otokar,
90’ların başında, Adapazarı’nda aldığı
arsa ile Arifiye’deki fabrikasının 
temellerini atıyor. 1999 yılında üretim
ve pazarlama şirketlerini birleştirerek
tek bir çatı altında faaliyet göstermeye
başlayan Otokar, 2002 yılında da 
İstanbul Fruehauf ile ikinci birleşmeyi
yaparak Ar-Ge ve uzun vadeli planları
için kritik önem taşıyan bir gelişmeye
imza atıyor.
Kitapta, Otokar’ın, 2000’li yıllarda,
ADR’li tanker üretiminden özel seri
minibüslere, yeni otobüsü Sultan’dan
Türkiye’nin ilk 8x8 zırhlı aracına

Otokar’ın 50 Yıllık Yol Hikâyesi: 
Havalı Apollo’dan Altay Tankı’na

ISBN 978-975-08-2564-4
Haziran 2013
Proje koordinatörü : Beril Gönüllü
Metin : Füsun Saka
Düzelti : Korkut Tankuter
Kitap tasarımı : Yapı Kredi Kültür Sanat

Yayıncılık A.Ş.
Fotoğraflar : Çağrı Kılıççı
Reprodüksiyonlar : YKKSY adına Hakan Ezilmez
Belgeler ve eski fotoğraflar: Otokar Arşivi
Baskı : Mas Matbaacılık Ticaret ve 

Sanayi A.Ş. Hamidiye Mah. 
Soğuksu Cad. No : 3
Kâğıthane-İstanbul

Telefon : (0 212) 294 10 00
e-posta : info@masmat.com.tr
Sertifika No : 12055
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kadar ürün gamına eklediği birçok
yeni ürün ile büyüme devam ettiği 
anlatılıyor ve aldığı tasarım ödülleri
ve yurt dışına yaptığı ihracatlar ile
adından söz ettirdiğine değiniliyor.
Otokar’ın, 2008 yılında, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının açtığı Modern
Tank Projesi ihalesini ana yüklenici
olarak tek başına kazanması ve 

2015 yılında seri üretime geçilmesi
planlanan ALTAY projesinde 
her adımını başarı ile sürdürmesi 
kitapta öne çıkan bölümlerden. 
Firmanın, yeni minibüsü M-2010 ve
Kent otobüsleri ile toplu taşımada,
2009 yılından itibaren 3 yıl üst üste
pazar lideri olması da altı çizilen bir
diğer gelişme.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün
2012 yılında açtığı üç ayrı dizel yakıtlı
solo tip otobüs ihalesini de 
kazanarak toplamda 900 adet 
sipariş alan Otokar, aynı zamanda
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü
Doruk Electra ve üretim tesislerinde
açtığı Tank Test Merkezi ile de 
yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Kapılarını 4. Kez Açtı
Brunei Sultanlığı’nda 2 yılda bir gerçekleştirilen BRIDEX savunma fuarı ve konferansı, 2-6 Aralık tarihlerinde, kapılarını

4. kez açtı. Bu yıl etkinliğe, yaklaşık 30 ülkeden 118 firma katıldı. Fuarı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal
Yardımcı da ziyaret etti. Etkinliğe Türkiye’den katılan firmalardan FNSS, katılımı ile ilgili bir basın bülteni yayınladı. 
Etkinlikte ilk düzenlenişinden bu yana yer alan FNSS, firmanın CEO’su K. Nail Kurt’un da bulunmasıyla en üst düzeyde
temsil edildi. FNSS’nin paletli araçlarını ve bunların üzerinde uygulanan modern teknolojileri ve alt sistemleri tanıttığı 
fuarda, Brunei Darussalam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddullah ve veliaht prens, FNSS standını birlikte
ziyaret ettiler. FNSS, fuarın organizasyonunu gerçekleştiren Royal Brunei Technical Services (RBTS)  tarafından 
düzenlenen ödül töreninde, “Fuarın En İyi Tasarlanmış Standı” ödülüne de layık görüldü ve ödülü Brunei Savunma 
Sanayii Müsteşarı’nın elinden aldı.

A ralık ayı, çeşitli uçak programları ile ilgili önemli 
kararların alınmasına ve kilometre taşlarının 

tamamlanmasına sahne oldu. KAI, 12 Aralık’ta yaptığı
açıklamada, Irak’ın süpersonik gelişmiş jet eğitim uçağı ve
hafif taarruz uçağı ihtiyacı kapsamında, 24 adet T-50 uçağı
tedarik edeceğini duyurdu. Pilot eğitimini de içeren 
sözleşmenin bedeli, 1,1 milyar dolar olarak bildirildi. 
Aynı gün, Textron Airland LLC firması tarafından 
geliştirilmekte olan Scorpion istihbarat, gözetleme, 
keşif ve taarruz uçağı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Saab ise 18 Aralık’ta, Gripen NG uçağının Brezilya’nın 
FX2 ihalesinde ipi göğüslediğini açıkladı. Brezilya, 36 adet
Gripen NG satın alacak. Ayın son haberi, 23 Aralık’ta, 

Alenia Aermacchi’den geldi. Firma, Polonya’nın jet 
eğitim uçağı ihtiyacı için, M-346 uçağını seçtiğini duyurdu. 
Polonya, 8 adet uçak, simülatörler ve diğer eğitim 
ekipmanı için 280 milyon avro ödeyecek. Sözleşmede, 
4 uçaklık bir opsiyon da yer alacak.

Havacılık Sektörünün 
Yoğun Ayı
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MSI Dergisi: SSM’nin tarihçesine 
baktığımızda, daire başkanlığınızın 
alanındaki konuların, diğer proje 
alanlarına göre, daha sonradan 
SSM’nin sorumlulukları arasına 
girdiğini görüyoruz. Bu süreçle ilgili 
bilgi verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Silah sistemlerinin
tedarikine yönelik projeler, 2000’li yılların
ortalarına kadar, çoğunlukla Milli Sa-
vunma Bakanlığı Müsteşarlığı bünyesinde
yürütülmekteydi. SSM’de silah sistemle-
rine özel bir birimin oluşturulması, 2006
yılında, Roket–Füze–Mühimmat Şube
Müdürlüğü’nün kurulmasıyla oldu. 
Ardından, başlatılan projelerin sayı ve ni-
teliklerinin artmasıyla, Roket-Füze-Mü-
himmat Daire Başkanlığı adıyla daire
başkanlığı düzeyine getirildi. Sonrasında
da 2010 yılında, SSM’nin yeniden yapı-
landırılması çalışmaları kapsamında,
Silah Sistemleri Daire Başkanlığı adını
aldı. Dairemizin kuruluşunda ve sonraki
dönemde Şube Müdürü ve Daire Başkanı
olarak görev yapan şimdiki Müsteşar
Yardımcımız Serdar Demirel ile Kalite-
Test ve Sertifikasyon Daire Başkanımız
Serhat Başaranoğlu’nun çok değerli
katkı ve hizmetlerini anmadan geçeme-
yeceğim.
2006 yılındaki kuruluşundan sonraki dö-
nemde, dairemiz bünyesinde uzman ve
nitelikli bir kadro oluşmaya ve silah sis-
temleri alanında önemli bir bilgi ve biri-
kim kazanılmaya başlandı. Ülkemizin
silah sistem ihtiyaçlarının etkin olarak
karşılanması için, hem Silahlı Kuvvetle-
rimiz ve Emniyet Teşkilatımızla hem de
sanayimizle aramızda verimli bir iletişim
ve iş birliği ortamı gelişti. Aynı zamanda,
silah sistemleri alanının, Müsteşarlığı-
mızın stratejik hedefleri doğrultusunda
düzenlenmesi ve yönlendirilmesi 
görevini de yürütmeye çalıştık. Diğer ta-
raftan, bildiğiniz üzere, havadan yere ve
satıhtan satıha füzeler gibi bazı sistem-

lerin taşıyıcı platformu niteliğindeki kara,
deniz ve hava araçlarının tedarik proje-
leri de Müsteşarlığımız bünyesinde yü-
rütülüyor. Uzun Menzilli Tanksavar Füze
ile ATAK, F-35 Uyumlu SOM ile Müşterek

Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter / JSF)
gibi projelerde olduğu gibi, silah sistem-
lerinin platforma entegrasyon faali-
yetlerinde, platformdan sorumlu
Daire Başkanlığımız ile sağlanan eş-
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RÖPORTAJ

2014 Yılı, 
Türkiye İçin 

Silah Sistemleri 
Alanında Dönüm

Noktası Olacak
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın yürüttüğü
projelerle ilgili okuyucularımızı bilgilendirmek 
amacıyla her ay bir daire başkanımızı konuk edip 
sorumluluk alanlarındaki projeler hakkında ilk elden
bilgi alarak sizlerle paylaşacağız. 2014 yılının 
ilk sayısı itibariyle hayata geçirdiğimiz bu çalışma
kapsamında, ilk olarak, Silah Sistemleri Daire 
Başkanı Dinçer Batırbek konuğumuz oldu. 
Batırbek ile gündemde öne çıkan projelere dair
merak edilenleri konuştuğumuz gibi 
arka planda kalan bazı 
önemli projeleri de 
aydınlatmaya ve sektörün geleceğine 
ışık tutmaya çalıştık. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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güdüm, verimi arttırıyor hâliyle. Özellikle
2009 yılından bu yana bizim sorumlulu-
ğumuzda yürütülmekte olan projelerin
sayısının ve hacminin artmasını da bu
gerekçelere bağlıyorum açıkçası.
2013 yılı sonu itibariyle Daire Başkanlı-
ğımızda üç proje grubu bulunuyor:
n Füze Sistem Projeleri Grubu,
n Hava Savunma Sistem 

Projeleri Grubu,
n Silah ve Mühimmat Projeleri Grubu.
Yürüttüğümüz toplam proje sayısına
baktığımızda, 30’a ulaştığını görüyoruz.
Bunların 14 adedi sözleşmeye bağlan-
mış; geriye kalanlar ise henüz sözleşme
öncesi aşamalarda. Sözleşmeye bağlan-
mış olanların bedeli, yaklaşık 2 milyar
dolar civarında; diğerlerinin sözleşmeye
bağlanmasıyla birlikte, bu rakam birkaç
katına çıkacak. Bu tablo, Daire Başkan-
lığımızın son dönemde sorumlulukları-

nın ne kadar artmış olduğunu da göste-
riyor.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarımız Murad Bayar’ın da sıklıkla
ifade ettiği gibi, pek çok alanda büyük
projelerin sektöre aktarılmış olması 
nedeni ile 2015 yılından itibaren iç pazara
yönelik olarak yürütülen sistem geliştirme
projelerinde bir azalma bekleniyor; bu
azalmanın yarattığı iş hacmi küçülmesine
çözüm olarak da ihracat, lojistik 
faaliyetler ve diğer sektörlere yönelim
gösteriliyor. Diğer yandan Türkiye, 
Silahlı Kuvvetlerimizin de büyüklüğü 
itibari ile dairenizin alanı olan silah 
sistemlerinin büyük bir müşterisi 
konumunda. 2015 sonrası için yapılan
tahminler, Silah Sistemleri Daire 
Başkanlığının sorumluluk alanı için de
geçerli olacak mı?

Dinçer BATIRBEK: Sayın Müsteşarımızın
da vurguladığı üzere, büyük emek,
zaman ve para harcayarak kurduğumuz
ve geliştirdiğimiz ulusal savunma sana-
yimizin sürdürülebilirliği konusuna bir
süredir kafa yoruyoruz. Bugün için eli-
mizde çok sayıda proje var; bir sorun
yok. Ancak, sektörün yetişmiş nitelikli
insan gücünü, kazanılan yetenekleri,
teknolojik altyapısını ve sağlıklı bir mali
yapıyı orta ve uzun dönemde de koruya-
bilmesi çok önemli. Bu konuyu analiz
edebilmek için, geliştirilen sistemlerin
ömür devrine kısaca bakmakta fayda
var. Bu süreci kabaca üç evreye ayırabi-
liriz:
n Tasarım-Geliştirme,
n Seri Üretim,
n İdame-İşletme.
Sürdürülebilirlik riski, ilk olarak tasa-
rım-geliştirme evresinin sonlarında or-
taya çıkıyor. Çünkü burada kazanılan
mühendislik iş gücünün, bazı konfigü-
rasyon farklarının geliştirme faaliyetleri
dışında, seri üretim döneminde aynı yo-
ğunlukla kullanılma olanağı yok. Seri
Üretim ise ağırlıklı olarak üretim tekno-
lojileri ve mühendisliği ile imalata yöne-
lik yeteneklerin öne çıktığı, yine de belli
düzeyde seyreden iş hacmi ve düzenli
kaynak akışı sayesinde, eldeki kazanım-
ları bir süre daha korumanın mümkün
olabildiği bir evre. Ancak ürünlerin müş-
teriye teslimatının tamamlanmasının ar-
dından, özellikle ülkemizdeki lojistik
destek faaliyetlerinin büyük oranda Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 
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SOM füzesinin F-35 uçağına
uyarlanmış versiyonu 
SOM-J için ROKETSAN 

ana yüklenici olarak ürünün
prototip üretimi, nihai montajı

ve tanıtım-pazarlamasından 
sorumlu olacak. 

TÜBİTAK SAGE ise tasarım 
güncelleme faaliyetlerini

yürütecek ana alt yüklenici
olarak görev alacak.
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gerçekleştirilmesinden dolayı, ürün sa-
hibi sanayi kuruluşunun bu süreçteki işe
katılımı sınırlı düzeyde kalıyor. Böylece,
benzer alanlarda yeni proje fırsatları or-
taya çıkmadığı takdirde, tasarım-geliş-
tirme aşamasında büyük emek ve
yatırımlarla yetiştirilen nitelikli iş gücü
ve kazanılan değerli mühendislik biriki-
minin kaybedilmesi kaçınılmaz oluyor ve
firmanın sürdürülebilirliği açısından risk
oluşturmaya başlıyor.
Silah sistemleri alanında yürüttüğümüz
projelerde, genellikle platform projele-
rinin bir anlamda faz farkıyla birkaç yıl
arkasından geliyoruz. Çoğu projemizde,
henüz birinci dönem olan tasarım-geliş-
tirme faaliyetleri içindeyiz; önümüzdeki
birkaç yıllık dönemde ise seri üretim
aşamalarına geçeceğiz. Bu nedenle bir

süre daha iş yoğunluk ve hacmini belli
bir düzeyde tutma imkânı olacak gibi gö-
rünüyor. Yani sektörün geneli için 2015
yılından başlayarak oluşabileceğini ön-
gördüğümüz sürdürülebilirlik riski, silah
sistemleri alanında, tahmin ediyorum
2020’lerde ortaya çıkmaya başlar. 
Elbette o dönem için önlemleri şimdiden
almaya başlamakta fayda var. İhracat ve
lojistik destek faaliyetlerine katılım ile bu
riski bir ölçüde azaltabiliriz. Ancak ne
yazık ki, diğer sektörlerden farklı olarak
silah sistemlerinde, komşu sivil sektör-
lerin varlığından söz etmek pek mümkün
değil. Sonuç olarak sürdürülebilirlik ko-
nusu, biraz daha geç olsa da bizim so-
rumluluk alanımızdaki sektör için de
gündeme gelecektir.

Sektör Stratejisi Dokümanı
Güncellenecek
MSI Dergisi: 2009-2016 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nın
“Füze-Mühimmat ve Silah Sistemleri
Sektör Stratejisi” başlığı altında 
“Füze alanında ROKETSAN’ın öncülük
yapması, üniversite-sanayi işbirliği ve
KOBİ’lerin katılımını organize etmek
üzere aktif rol alması hedeflenmektedir”

ifadesi yer alıyor ve başka bir firmanın
adı geçmiyor. Bu konu ile ilgili 
iki sorumuz olacak:
1. Bugün, Alçak ve Orta İrtifa Hava 

Savunma Füze Sistemi Projelerinde,
ASELSAN’ı ana yüklenici olarak 
görüyoruz. Buradaki sektör stratejisi
nedir?

2. Örneğin kara araçları alanında FNSS,
Otokar ve EGM için de Nurol Makina
ana yükleniciler olarak telaffuz 
ediliyor. Silah sistemleri için böyle 
bir sıralamadan söz edebilir miyiz 
ya da nasıl bir sıralama yapabiliriz?

Dinçer BATIRBEK: Sözünü ettiğiniz Sek-
törel Strateji Dokümanı, Müsteşarlığımı-
zın 2007-2011 Dönemi Stratejik Planı
çerçevesinde, 2008 yılında hazırlanmıştı.
O dönemde, silah sistemleri sektörün-
deki projelerin modeli yeni yeni kurgula-
nıyordu ve sanayi kuruluşlarımız
arasındaki sorumluluk paylaşımının ay-
rıntıları henüz netleşmemişti. Sonraki
dönemde gerçekleştirdiğimiz tedarik,
sanayileşme ve teknoloji yönetimi faali-
yetleri sayesinde, sektörümüzün yapısı,
yetenekleri ve derinliği kısa zamanda
hızla evrildi, koşullar ve sınırlamalar de-
ğişti. Doküman yayınlandıktan sonra
başlatılan projeler ve kazanılan yeni ye-
teneklerle silah sistemleri sektör stra-
tejisinde de sorumluluk paylaşımı bir
miktar daha kesinleşmeye başladı.
Diğer taraftan, kurumsal hedeflerimizi
içeren Birinci Stratejik Plan dönemimizi
2011 yılında tamamladık ve 2012-2016
Stratejik Planımız yürürlüğe girdi. Bu
gelişmeleri dikkate alarak, Sektör Stra-
tejisi Dokümanı’nı da güncellemeyi ka-
rarlaştırdık. Yeni sektör stratejisi şu
anda Sanayileşme Daire Başkanlığımızın
koordinasyonunda SSM’deki tüm birim-
lerin katkısıyla oluşturuluyor; tahmin
ediyorum 2014’te yayına hazır hâle gelir.
Biz de silah sistemleri sektör stratejisini
güncellemek üzere çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Aslında pek çok alanda yeni

stratejiyi zaten hayata geçirdik. Sözge-
limi ROKETSAN’ı taktik füzelerde ana
yüklenici olarak görevlendirmiş du-
rumdayız. Sizin de sorduğunuz hava
savunma sistemlerinde ise arama
ve takip radarları, komuta kontrol
ve füze sistemlerinin birlikte çalış-
masını gerektiren, farklı disiplin ve
teknolojileri bir araya getiren,
tümleşik bir yapıdan bahsediyo-

ruz. Bir anlamda sistemler sistemi
olarak nitelendirebiliriz. Bu nedenle
hava savunma sistemlerinde ana yükle-
nici olarak ASELSAN’ı belirledik. 

22

MSI Dergisi - Ocak 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

RÖPORTAJ

Silah sistemleri alanında yürüttüğümüz projelerde, genellikle 
platform projelerinin bir anlamda faz farkıyla birkaç yıl arkasından
geliyoruz. Çoğu projemizde, henüz birinci dönem olan tasarım-geliştirme
faaliyetleri içindeyiz; önümüzdeki birkaç yıllık dönemde ise seri 
üretim aşamalarına geçeceğiz. Bu nedenle bir süre daha iş yoğunluk
ve hacmini belli bir düzeyde tutma imkânı olacak gibi görünüyor. 

HİSAR-A Projesi kapsamında 
ilk füze atış denemesi 
6 Ekim 2013’te yapıldı.
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ROKETSAN ise füzeden sorumlu alt yük-
lenici olarak görev yapıyor. Buna benzer
şekilde, MKEK hâlen silah, topçu sis-
temleri ve mühimmat projelerinde ana
yüklenici olarak görev alıyor. Yeni sektör
stratejimizde, sektörü düzenlemeyi ve
özellikle ana sistemler ve bazı kritik alt
sistemler için belirli sanayi kuruluşları-
mızı yüklenici olarak ismen tanımlamayı
planlıyoruz. Böylece, sektörde derinliğin
sağlanması, kazanılan yeteneklerin ve-
rimli olarak kullanılması, tekrar yatırım-
lardan kaçınılması ve sonuçta daha
etkin, güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi
oluşmasını hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Silah sistemlerinde, 
hem ana bileşenler hem de alt bileşenler
konusunda, ihracatı da etkileyen bazı 
kritik eksikliklerimiz bulunuyor. Örneğin
20, 25, 30 ve 40 mm orta kalibre silah 
sistemlerinde, silahın kendisi gibi 
ana bileşenler ve özellikle füzelerin
güdüm ve kontrol birimlerinde kullanılan
bazı alt bileşenler gibi. Silahlar ve diğer

bileşenlerin özgün olarak geliştirilmesi
konusundaki çalışmalar ve hedefler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Evet, diğer özgün sis-
temlerde olduğu gibi, silah sistemle-
rinde de hâlâ yurt dışına bağımlı
olduğumuz, ihracat kontrolüne tabi alt
sistem ve bileşenler ne yazık ki var. Ana
yüklenicilerimizle birlikte bunların liste-
sini çıkartıyoruz. Dışa bağımlı olduğu-
muz malzeme ve teknolojilerin
bazılarının yurt içinde geliştirilmesine
yönelik olarak, Ar-Ge ve Teknoloji Yöne-
timi Daire Başkanlığımız tarafından hâ-
lihazırda başlatılmış Ar-Ge projeleri
bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, di-
ğerlerinin de yurt içinde çözülebilmesi
için yeni projeler hayata geçirmeyi plan-
lıyoruz. Silahlı platformlarımızda kullan-
dığımız 12,7 mm ve daha büyük çaptaki
silahları da hâlen yurt dışından sağlıyo-
ruz. Düşük kalibreden başlayarak, ihti-
yaç miktarı ve maliyet-etkinliği göz
önüne alarak, bu silahların da Türkiye’de
özgün olarak geliştirilmesi için, 2014 yı-
lında bazı adımlar atmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Silah sistemleri özelinde
yerlilik oranımız hangi mertebeye ulaştı?
Yerlilik oranı hedefinize ilişkin bilgi 
verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Hâlen sözleşmeye
bağlanmış projelerimizdeki yerlilik oran-
ları, % 50 ile % 80 arasında değişiyor.
Sözleşme bedelleri üzerinden bakacak
olursak projelerimizin yerlilik ortalaması
% 59 düzeylerinde. Bazı projelerden ör-
nekler verecek olursak;
n Kaideye Monteli Stinger 

projesinde % 80,
n Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

projesinde % 70,
n HİSAR-A ve HİSAR-O 

projelerinde % 60,
n Modern Piyade Tüfeği (MPT) 

projesinde ise % 55
dolayında yerli katkı gerçekleşmektedir.
Bu noktada, MPT Projesi’ndeki yerlilik
oranının görece düşük olmasının, üre-
timde kullanılacak hammadde ve tez-
gâhların yurt dışından temini nedeniyle
toplam yerlilik oranının düşmesinden
kaynaklandığını belirtmeliyim.
Ayrıca, sanayide uzmanlık ve derinliğin
oluşması için, büyük yüklenicilerin yanı
sıra yan sanayi ve KOBİ’lerin de sektörde
daha fazla sorumluluk almasını çok
önemsiyoruz. Bu anlayışla sözleşmesi
imzalanmış projelerdeki yan sanayi /
KOBİ kullanım oranının da ortalama 
% 11’lere ulaştığını söyleyebilirim.

www.savunmahaber.com

Silahlı platformlarımızda 
kullandığımız 12,7 mm ve 
daha büyük çaptaki silahları da
hâlen yurt dışından sağlıyoruz.
Düşük kalibreden başlayarak, 
ihtiyaç miktarı ve maliyet-
etkinliği göz önüne alarak, 
bu silahların da Türkiye’de 
özgün olarak geliştirilmesi için,
2014 yılında bazı adımlar atmayı
hedefliyoruz.
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Müsteşarlığımızın TSK ihtiyaçlarının yurt
içinden karşılanma oranını yükseltme
politikası doğrultusunda, sorumluluk
alanımızdaki projelerde sanayileşmeyi
arttırmayı elbette hedefliyoruz. Ancak
bana göre, bu oranlardan daha önemlisi,
ihracat süreçlerinde sorun yaratabilecek
malzeme ve alt sistemlerin yurt içinde
geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Zira yer-
lilik oranını % 90’lara da taşısak bile ge-
riye kalan % 10’luk kısımda yabancı
devletlerden izin almadan temin edeme-
diğimiz, ihracat kontrolüne tabi bileşen-
ler varsa ürünümüzün kullanımı ve
üçüncü ülkelere satışında hâlâ büyük
engellerle karşılaşma riskimiz bulunu-
yor demektir.

MSI Dergisi: Sizin sorumluluğunuzda 
yürütülen ve neredeyse tamamı 
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilmekte
olan ürün ve sistemleri kapsayan 
projelerde, proje takvimlerine ne ölçüde
uyulabiliyor? Neden böyle bir tablo ile
karşı karşıyayız?
Dinçer BATIRBEK: Sizin de belirttiğiniz
üzere, bu projeleri Türkiye’de ilk defa
hayata geçiriyoruz. Üstelik ihtiyaç ma-
kamlarına en iyi ürünü vermek üzere,
geliştirilen ürünlerin performansının
dünyadaki benzerlerinden daha aşağıda
olmamasını bekliyoruz. Böyle iddialı ko-
şullarda yürütülen projelerde, bazen is-

tenmeyen gecikmelerle karşılaşabiliyo-
ruz ne yazık ki.
Benim gözlemime göre, proje takvimle-
rinde karşılaştığımız sapmaların başlıca
nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
n Birincisi, projenin kurgulanması ve

sözleşmenin imzalanması sırasında,
gerçek takvimin öngörülememesi 
ve olması gerekenden daha kısa, 
gerçekçi olmayan takvimlere 
imza atılması.

n İkinci neden, yaşanan teknolojik 
zorluklar, yani karmaşık sistemler ve
ileri teknoloji ürünü hassas 
alt sistemlerin, özellikle doğrulanması
süreçlerinde ortaya çıkan teknik 
sorunların çözümü ve bu çözümlerin
tasarım döngüsüne yansıtılması için
harcanan ilave zamanlar.

n Üçüncü bir neden, ana ve 
alt yükleniciler arasındaki iş birliğinin
aksaması, sözleşme koşulları ve
diğer dokümanlar üzerinde uzlaşma
sağlanmasının, kurum içi onay 
süreçlerinin uzaması.

n Dördüncü olarak, bizden kaynaklanan
nedenleri sayabiliriz; tarafımızdan
temin edilmesi gereken Devlet Malı
Teçhizat ve test alanı gibi kaynakların
planlanan zamanda yükleniciye tahsis
edilememesi ya da sağlanması 
gereken bir bilgi ya da verilmesi 
gereken bir onayın gecikmesi.

n Son olarak da yurt dışından temin 
edilen malzemeler için yabancı 
devletlerden ihracat izinlerinin 
alınması sürecindeki öngörülemeyen
uzamaları sayabiliriz.

Proje takvimlerindeki sapmaları en aza
indirmek amacıyla her bir durum için ge-
cikmelerin nedenlerini analiz ederek, o
nedenleri ortadan kaldıracak tüm ön-
lemleri almaya çalışıyoruz.

Hava Savunma Sistemlerinde
Süreç İşliyor
MSI Dergisi: Türkiye’nin gündemini uzun
süre meşgul eden Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi,
son Savunma Sanayii İcra Komitesi
(SSİK) toplantısında alınan kararın 
ardından, dünyanın da gündemine girdi.
Sözleşme görüşmelerinin sonucuna 
göre de bir sonraki aşamanın başlanması
bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya
geldiğimiz ASELSAN Genel Müdürü 
Cengiz Ergeneman, hazır alım projesine
paralel olarak Türkiye’nin kendi 
imkânları ile de bir çözüm geliştirmesi
gerektiğini söyledi. Bu alanda bir yurt içi
geliştirme projesi başlatılacak mı? 
Ne zaman? Konuyla ilgili sizin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dinçer BATIRBEK: Aslında hava savunma
sistemlerimizin yurt içinde geliştirilmesine
yönelik yol haritası, 2007 yılında SSM bün-
yesinde gerçekleştirdiğimiz bir yapılabilir-
lik etüdü sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu
çalışmaya göre, alçak irtifa-kısa menzil ve
orta irtifa-orta menzil sınıfındaki hava sa-
vunma füze sistemlerinin, Türkiye’de
özgün olarak geliştirilebileceği değerlen-
dirilmişti. Yüksek irtifa-uzun menzilli sis-
tem için ise mevcut teknolojik altyapı ve
bilgi birikimi göz önüne alındığında, acil ih-
tiyacın yurt dışı çözümlerle karşılanması
gerekeceği; bu sistemlerin uzun dönemde
yurt içinde geliştirilmesinin mümkün olabi-
leceği öngörülmüştü. Zaten biz de hava sa-
vunma projelerimizi bu yol haritasına uygun
olarak başlattık. HİSAR-A ve HİSAR-O
projelerini yurt içi geliştirme; Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Pro-
jesi’ni ise yurt dışından hazır alım yönte-
miyle karşılıyoruz.
Aslında son birkaç aydır, bir yandan
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sa-
vunma Sistemi Projesi’ndeki ihale süre-
cini yürütürken diğer yandan da daha
önce belirlediğimiz yol haritasına uygun
olarak, yüksek irtifa–uzun menzil sını-
fında bir bölge hava ve füze savunma sis-
teminin ülkemizde özgün olarak
geliştirilmesine yönelik olarak hem TSK
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Aslında hava savunma sistemlerimizin yurt içinde geliştirilmesine 
yönelik yol haritası, 2007 yılında SSM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz
bir yapılabilirlik etüdü sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu çalışmaya göre,
alçak irtifa-kısa menzil ve orta irtifa-orta menzil sınıfındaki 
hava savunma füze sistemlerinin, Türkiye’de özgün olarak 
geliştirilebileceği değerlendirilmişti. 

SSM Silah Sistemleri Daire Başkanlığı ekibi

©
SSM





hem de ASELSAN, ROKETSAN ve
diğer ilgili sanayi kuruluşlarımızla
bazı hazırlık çalışmaları yürütüyoruz.
Şu anda ayrıntıları açıklamak için
erken; ancak umuyorum ki böyle milli
bir sistemin yurt içinde geliştirilme-
sine yönelik ilk proje adımlarını 2014
yılında atabileceğiz. Elbette, özgün bir
sistemin ortaya çıkması için en az 
8-10 yıllık bir süre gerekiyor, yani şu
andaki ihtiyacı karşılaması mümkün
görünmüyor.

MSI Dergisi: Alçak irtifaya yönelik 
HİSAR-A’da atışlar yapıldı. HİSAR-O ile
KORKUT ve Parçacıklı Mühimmat 
Tedariki projeleri cephesinden 
güncel bilgi alabilir miyiz?
Dinçer BATIRBEK: HİSAR-A kapsa-
mında ilk Balistik Test Füzesi atışlarını,
6 Ekim 2013’te, Tuz Gölü’nün güneyin-
deki Müsteşarlığımıza tahsis edilen
füze atış test alanında gerçekleştirdik.
Bu testler, 2014’te de sürecek. 
HİSAR-O’da ise hâlen Alt Sistem Geliş-
tirme ve Test faaliyetleri devam ediyor.
İlk atışı 2014 yılının ikinci yarısında ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz.
Her iki projemiz de şu an
sözleşmedeki takvimle-
rine uygun olarak devam
ediyor.
KORKUT 35 mm Hava Sa-
vunma Topu ve Parçacıklı
Mühimmat Geliştirme Pro-
jesi’nde ise Sistem Enteg-
rasyon ve Test Aşaması
çerçevesinde, prototip test-
lerini gerçekleştiriyoruz.

SOM, F-35’e Hazırlanıyor
MSI Dergisi: Teklif değerlendirme 
çalışmaları tamamlanan F-35 Müşterek
Taarruz Uçağı (JSF) Uyumlu Hassas 
Güdümlü Akıllı Füze (HGAF) projesinin
mevcut durumu ve ortaya çıkması 
beklenen nihai ürünün SOM ile farkları
hakkında bilgi 
verir misiniz?

Dinçer BATIRBEK: Geliştirilecek olan
ürün, SOM füzesinin JSF uçağına uyar-
lanmış versiyonu olacağından, biz pro-
jeye ve ürüne SOM-J ismini verdik.
Projede teklif değerlendirme çalışmala-
rını tamamladık ve sözleşme imzalan-
masına yönelik olarak SSİK’den yetki
aldık. SOM-J Projesi’nde, ROKETSAN
ana yüklenici olarak ürünün prototip üre-
timi, nihai montajı ve tanıtım-pazarlama-
sından sorumlu. TÜBİTAK SAGE ise
tasarım güncelleme faaliyetlerini yürüte-
cek ana alt yüklenici olarak görev alıyor.
Sözleşme şu anda imzaya hazır durumda.
Kurumsal süreçlerin tamamlanmasının
ardından, çok kısa bir süre içerisinde im-
zalayabileceğimizi tahmin ediyorum.
Proje, JSF projesindeki takvime paralel
olarak iki aşamadan oluşacak; birinci
aşamada tasarım ve geliştirme faaliyet-
leri tamamlanacak; ikinci aşamada ise
prototip üretimi ve testler gerçekleştiri-
lecek.
SOM-J’nin mevcut SOM ile temel farkı,
füzenin boyutunun ve kesit alanının daha
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KORKUT 35 mm Hava Savunma
Topu ve Parçacıklı Mühimmat
Geliştirme Projesi’nde ise 
Sistem Entegrasyon ve 
Test Aşaması çerçevesinde, 
prototip testlerini 
gerçekleştiriyoruz.

IDEF’13 fuarında sergilenen KORKUT 35 mm Hava Savunma Topu

©
M

SI D
ergisi

HİSAR-O konsept çizimi

©
SS

M



küçük olması. Bildiğiniz üzere SOM, Hava
Kuvvetleri Komutanlığının F-4 ve F-16
uçaklarında harici yük olarak taşınmak
üzere geliştirildi. SOM-J ise F-35 uçağının
düşük görünürlük özelliğini korumak
amacıyla, uçağın gövdesinin içinde dâhili
yük olarak taşınacak. F-35’in gövdesi
içinde kısıtlı bir alan olduğundan, füzenin
boyutlarında, yaklaşık % 20–25 oranında
küçültme yapılması gereksinimi ortaya
çıkıyor. Bu küçültmeye bağlı olarak, dış
geometrinin güncellenmesi ve bazı alt
sistemlerin yeni hacimlere sığacak bi-
çimde yeniden tasarlanması gerekiyor.

MSI Dergisi: Okuyucularımıza güncel
bilgi sunabilmemiz amacıyla OMTAS 
ve UMTAS projelerinin mevcut durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Öncelikle tanksavar
füze sistemi projeleriyle ilgili bir geliş-
meyi sizinle paylaşayım: UMTAS ve
OMTAS projelerini, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı ile birlikte, sırasıyla 
MIZRAK-U ve MIZRAK-O olarak isim-
lendirdik. MIZRAK-U Projesi kapsa-
mında, hâlen lançer ve füzenin alt
sistem seviyesi tasarım doğrulama faa-
liyetleri devam ediyor. 2013 yılında, Ka-

rapınar Atış Poligonu’nda, yerden “Gü-
dümlü Test Füzesi” atış testlerini ger-
çekleştirdik; 2014 yılı başlarında ise
AH-1S helikopterlerinden atışlara baş-
layacağız. Beklenmeyen bir durum or-
taya çıkmazsa 2015 yılında kalifikasyon
faaliyetlerini tamamlayarak, MIZRAK-U
füzesini teslimata hazır hâle getirmeyi
planlıyoruz. MIZRAK-O’da da fırlatma
birimi ve füze için alt sistem seviyesi
tasarım doğrulama süreci devam edi-
yor. 2013 yılında “Kontrollü Test Fü-
zesi” ve “Güdümlü Test Füzesi”
atışlarından oluşan bir seri test kam-
panyası gerçekleştirdik. 2014’te bu
testleri tamamlayarak, ürün kalifikas-
yon aşamasına geçeceğiz.

MSI Dergisi: Aynı kapsamda 
değerlendirebileceğimiz bir başka 
proje olan; Tek Er Tarafından Kullanılan
Orta Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar 
Silahı Projesi’ne ilişkin genel bilgi de 
vererek projenin mevcut durumunu 
anlatır mısınız?
Dinçer BATIRBEK: Bu proje kapsa-
mında, 2013 yılı başında Teklife Çağrı
Dosyası hazırlık çalışmalarına başla-
dık. Hâlihazırda Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı tarafından teknik ve taktik
gereksinimlerin nihai hâle getirilme-
sine yönelik bir çalışma yapılıyor.
Tahmin ediyorum 2014 yılı başla-
rında, Teklife Çağrı Dosyası’nı 
ana yüklenici adayı ROKETSAN’a ya-
yımlamış oluruz.
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SOM-J Projesi’nde, ROKETSAN ana yüklenici olarak ürünün prototip
üretimi, nihai montajı ve tanıtım-pazarlamasından sorumlu. 
TÜBİTAK SAGE ise tasarım güncelleme faaliyetlerini yürütecek 
ana alt yüklenici olarak görev alıyor. 

UMTAS ve OMTAS projeleri, sırasıyla MIZRAK-U ve MIZRAK-O olarak isimlendirildi.
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MPT’de Mutlu Sona Az Kaldı
MSI Dergisi: Sözleşmesi Ocak 2009’da
imzalanan MPT Projesi’nin takviminde,
beklentilerin çok ötesinde bir gecikme
olduğunu görüyoruz. Öncelikle 
gecikmenin temel nedeni hakkında 
bilgi verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Evet, MPT Proje-
si’nde, son olarak 2012 yılında kalifikas-
yon faaliyetlerini tamamlamayı; 2013’te
de seri üretime geçmeyi planlıyorduk.
Ancak öngörülen bu takvime göre biraz
gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nede-
nini şöyle ifade edeyim: MKEK’nin ana
yükleniciliği, Kale Kalıp’ın ana alt yükle-
niciliğinde yürüttüğümüz projede, iki
aşamalı bir test süreci planlamıştık. İlk
aşamayı oluşturan Tasarım Doğrulama
Testleri, 2011’de başarıyla tamamlandı
ve ardından ikinci aşama olan Ürün Ka-
lifikasyon Testleri’nde kullanılacak pro-
totiplerin üretimine geçildi. Tasarım ve
geliştirme döngüsünün doğası gereği, ilk
testlerin sonuçlarının analiz edilmesi ile
silah konfigürasyonuna iyileştirme
amaçlı bazı mühendislik değişiklikleri
uygulanmıştı. Bu değişiklikler üretim sü-
recine aktarılırken, özellikle silah meka-
nizmasının hassas parçalarının imalat ve
montaj toleranslarında sapmalar ortaya
çıktı ve bazı prototip tüfeklerin tutukluk
oranlarında, önceki test değerlerine
göre bir miktar artışla karşılaştık. So-
runu çözmek için testleri durdurduk ve
silahların tüm kritik parçaları, MKEK ve
Kale Kalıp’tan uzman ekiplerin yaptığı
titiz bir çalışma ile tek tek gözden geçi-
rilerek ölçüldü; sorunlu kısımlar ve dü-
zeltici işlemler belirlendi ve teknik
resimler bu doğrultuda güncellendi.
Testlerde kullanılacak prototiplerin üre-
tim ve montajı, güncel tasarım dokü-
manlarına uygun olarak yeniden yapıldı
ve Ürün Kalifikasyon Testleri, bu yeni si-
lahlarla tekrarlandı. Bu süreç, elbette
biraz gecikmeye neden oldu; ama so-
nuçta silahlar, Ekim 2013’te tamamla-
nan bu testlerden yüksek performans
göstererek, başarıyla geçti.

MSI Dergisi: Projenin güncel durumu 
ve öngörülen nihai takvimi hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Dinçer BATIRBEK: Şu
anda Tasarım ve Geliştirme
Dönemi’nin sonlarına yak-
laşmış durumdayız. Bu aşa-
mada, toplam 200 adet
silahtan oluşan pilot kafilenin
parça üretimi ve montajı devam ediyor;
2014’ün ilk çeyreğinde teslimata hazır
duruma gelecekler. Bir sonraki dö-
nemde gündeme gelecek olan seri üre-
tim faaliyetlerinin bir provası niteliğinde
olan pilot kafile üretimi ile hem seri ima-
lat ve montaja yönelik iş akış planlarını
ve kapasiteleri doğrulayacağız, hem de
tüfeklerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın ilgili birliklerine dağıtılması ve kulla-
nıcılar tarafından sahada denenmesiyle
sağlanacak geri bildirimler sayesinde,
silahın geliştirilmesi ve varsa eksiklikle-
rinin giderilmesi mümkün olacak. Bu
anlamda, pilot kafilenin en kısa zamanda
üretilerek kullanıma alınmasını, MPT’nin
üretilebilirliği ve kalitesinin arttırılması
noktasından çok önemsiyor ve teslimat-
ları daha fazla gecikme yaşamadan ger-
çekleştirmek üzere tüm önlemleri
almaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Seri üretim aşamasıyla 
ilgili olarak sorduğumuz bir soru üzerine
Savunma Sanayii Müsteşarımız 
Murad Bayar, 2-3 firmanın 
görevlendirilebileceğini söyledi. 
Bu konuyu biraz ayrıntılandırabilir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: TSK envanterinde yer
alan 500.000 dolayındaki piyade tüfeğinin
bir kısmı, teknolojik ve ekonomik ömür-
lerini nerdeyse doldurmak üzere. Birlik-
lerimizi, bu açıdan herhangi bir zafiyete

uğramalarına izin vermeden, hızla
MPT’lerle donatmamız gerekiyor. Dola-
yısıyla seri üretim dönemine geçtiği-
mizde, kısa zamanda çok yüksek
sayılarda silahın teslimatı söz konusu
olacak. Şu anda yaptığımız hesaplara
göre, kısa dönemde tek bir üreticinin bu
kapasitelere ulaşması olanaksız görü-
nüyor. Ayrıca, Ürün Kalifikasyon Test-
leri’nde yaşadığımız deneyimler, bize,
silahların üretim ve montajında tole-
ranslara hassasiyetle uyulmasının kritik
olduğunu gösterdi. Şu çok açık ki, üretim
ve montaj akışı ile ilgili ortaya çıkabile-
cek herhangi bir sorun, silahların TSK’ya
teslimatında önemli aksamalara yol aça-
cak. Bu gerekçeler nedeniyle seri üreti-
min tek bir üretim ve montaj hattından
yapılmasının riskli olacağını değerlendi-
riyoruz. Riski azaltmak amacıyla Sayın
Müsteşarımızın da vurguladığı üzere, en
azından 2 ya da belki de 3 ayrı üretim ve
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Şu çok açık ki, üretim ve montaj
akışı ile ilgili ortaya çıkabilecek
herhangi bir sorun, silahların
TSK’ya teslimatında önemli 
aksamalara yol açacak. Bu 
gerekçeler nedeniyle seri üretimin
tek bir üretim ve montaj hattından
yapılmasının riskli olacağını 
değerlendiriyoruz. Riski azaltmak
amacıyla Sayın Müsteşarımızın da
vurguladığı üzere, en azından 
2 ya da belki de 3 ayrı üretim ve
nihai montaj hattı kurarak, 
faaliyetlerin paralel olarak 
yürütülmesini sağlamak akılcı 
görünüyor. Diğer taraftan, TSK’nın
ihtiyacının yanı sıra MPT için
önemli bir ihracat potansiyeli 
olduğunu düşünüyoruz. 

Modern Piyade Tüfeği (MPT)
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nihai montaj hattı kurarak, faaliyetlerin
paralel olarak yürütülmesini sağlamak
akılcı görünüyor. Diğer taraftan, TSK’nın
ihtiyacının yanı sıra MPT için önemli bir
ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu ilave ihtiyaçlar da somut hâle ge-
lirse kapasite gereksinimleri göz önüne
alınarak, üretim ve montaj hatlarının sa-
yısı daha da arttırılabilir.
Bu üretim ve montaj hatlarının kurula-
cağı yerler noktasında, MPT’nin tasarım-
geliştirme ve prototip üretimlerini
gerçekleştiren MKEK ve Kale Kalıp doğal
olarak öne çıkıyor. Ancak bu konudaki
nihai karar henüz verilmedi. Seri üretim
döneminin kurgulanmasına yönelik ha-
zırlıklarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: Aralık 2011’deki imza 
töreninde, Modern Makineli Tüfek (MMT)
Projesi’nin piyade tüfeğinin devamı 
niteliğinde olduğu belirtilmişti. Ancak

MPT’nin gölgesinde kalan bu projenin
farklı bir modelde ilerlediğini ve Kale 
Kalıp’ın rolünün aynı olmadığını görüyoruz.
Bu konuyu biraz açar mısınız?
Dinçer BATIRBEK: Kale Kalıp’ın bu pro-
jelerde aldığı sorumluluklar farklı. MPT
Projesi’nde Kale Kalıp, silahın kavramsal
ve detay tasarımında ana yüklenici
MKEK ile birlikte görev almış; alümin-
yum parçaların da üretimini üstlenmişti.
MMT Projesi’nde ise silahın genel tasa-
rımı MKEK tarafından gerçekleştirilir-
ken, Kale Kalıp bazı parçaların tasarım
ve üretiminden sorumlu alt yüklenici
olarak görev yapıyor.

Yerli Tabanca Üreticileri 
Sınıfı Geçti
MSI Dergisi: Daire Başkanlığınız, mutlu
sonla bitmesi yakın görünen MPT 
Projesi’nin yanı sıra Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) için Özgün Yerli 
Tabanca Geliştirme Projesi’ni de 
yürütüyor. MPT Projesi’nden bu projeye
aktardığınız “alınan dersler” var mı?
Dinçer BATIRBEK: Müsteşarlığımızda
yürüyen diğer platform ve sistem proje-
leri ile karşılaştırıldığında, hafif silah ge-
liştirme ve üretim projelerinin iki önemli
özelliği var:
Birincisi, hafif silahlar, üzerinde hiçbir
elektronik, hidrolik, vb. alt sistem ve ya-
zılım içermeyen, sadece mekanik olarak
çalışan, sade bir mekanizma ve yapısal
iskeletten oluşan bir ürün. Bu yalın gö-
rünen sistemin, diğerlerine göre çok ya-
şamsal bir özelliği bulunuyor; o da
yüksek güvenilirlik ihtiyacı. Yani başka
bir anlatımla hafif silah, onu kullanması
gereken bir asker ya da emniyet mensu-
bunun kendi canını emanet ettiği; tetiğe
bastığında mutlaka ve mutlaka çalışması
gereken bir ürün. Bu nedenle hafif silah-
larda güvenilirlik, yani mekanizmanın
aksamadan işlemesi ve tutukluk riskinin
yüksek atış sayılarında dahi düşük oran-
larda kalması vazgeçilmez görünüyor.
Hafif silah projelerinin ikinci özelliği ise
seri üretim sayılarının binlerle, hatta on
binlerle ifade edilebilecek kadar yüksek
olması. Bu durum, güvenilirlik gereksi-

nimi ve yüksek üretim rakamları birlikte
düşünüldüğünde, üretilen binlerce sila-
hın her birinin aynı kalitede, aynı tole-
ranslarda, aynı performansta olması
anlamına geliyor. MPT Projesi’nde yaşa-
dığımız deneyim, az önce de ifade ettiğim
üzere, bu iki konunun önemini bizlere
gösterdi. Bu bağlamda, Özgün Yerli Ta-
banca Geliştirme Projesi’nde de güveni-
lirlik ve büyük üretim rakamlarında
konfigürasyon yönetimi, özellikle odak-
lanacağımız konular arasında olacak.

MSI Dergisi: Özgün Yerli Tabanca 
Geliştirme Projesi’nin güncel durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: Öncelikle şunu belirt-
mek istiyorum: Özgün Yerli Tabanca Pro-
jesi’ne gerçekten çok özel bir önem
veriyoruz. Çünkü bu proje, hem Daire
Başkanlığımız bünyesinde EGM’nin bir
ihtiyacını karşılamak üzere başlattığımız
ilk proje, hem de Müsteşarlık olarak 
yürüttüğümüz ilk tabanca projesi niteli-
ğinde. Bu proje ile Emniyet Teşkilatımızla
yakın çalışma şansının yanı sıra ülkemiz-
deki tabanca sektörünü tanıma imkânı ve
bu alanda çalışan sanayi kuruluşları-
mızla iş birliği yapma fırsatı doğdu.
Bu proje, söylediğim gibi, polisimizin ge-
reksinim duyduğu modern bir tabanca-
nın yurt içinde geliştirilmesi için
başlatılmıştı. Ancak bir süre önce
TSK’dan da aynı yönde bir talep Müste-
şarlığımıza iletildi; böylece ilk defa, Si-
lahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Genel
Müdürlüğümüzün tabanca ihtiyaçlarını
aynı projede birleştirme imkânı doğdu.
Projenin bu hâliyle ülkemiz için gerçek-
ten tarihi bir fırsat yarattığını düşünüyo-
rum. Burada amacımız, dünyadaki en iyi
silahlardan daha üstün kalite ve perfor-
mansta, yepyeni bir tabancanın yurt
içinde geliştirilerek askerimizin ve poli-
simizin kullanımına sunulması olacak.
Eğer böyle bir tabancayı ortaya çıkarabi-
lirsek, dünya pazarından da çok önemli
bir pay alacağımızdan hiç kuşkum yok.
Projenin başlangıcından bu yana yaptığı-
mız çalışmalar hakkında kısaca bilgi ver-
mem gerekirse… Öncelikle yerli tabanca
üreticilerimizi daha yakından tanımak
üzere, bir Bilgi İstek Dokümanı yayımla-
dık ve kendilerine inceleme ziyaretleri
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Kale Kalıp’ın bu projelerde 
aldığı sorumluluklar farklı. 
MPT Projesi’nde Kale Kalıp, 
silahın kavramsal ve detay 
tasarımında ana yüklenici MKEK
ile birlikte görev almış; alüminyum
parçaların da üretimini 
üstlenmişti. MMT Projesi’nde ise
silahın genel tasarımı MKEK 
tarafından gerçekleştirilirken,
Kale Kalıp bazı parçaların tasarım
ve üretiminden sorumlu 
alt yüklenici olarak görev yapıyor.

Modern Makineli Tüfek
(MMT) ile ilgili bir çizim
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gerçekleştirdik. Bilgi İstek Dokümanı’na
gelen yanıtlar ve yaptığımız ziyaretlerin so-
nucunda gördük ki, Türkiye’deki tabanca
üreticisi firmalarımızın ürünlerini ve sahip
oldukları yetenekleri göz önüne aldığı-
mızda, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme
Projesi için belirlediğimiz iddialı hedefi ger-
çekleştirebilecek sektörel altyapımız faz-
lasıyla var. Bu durum, çıtayı olabildiğince
yükseltmek yönünde bizi cesaretlendiriyor
açıkçası. Şu anda da kullanıcı makamların
uzman ekipleri ile birlikte teknik ve taktik
isteklerin netleştirilmesi ve proje modelinin
belirlenmesine yönelik çalışmaları gerçek-
leştiriyoruz. Tahmin ediyorum, 2014 yılında
Teklife Çağrı Dosyası’nı yayımlayarak, ihale
sürecini başlatabileceğiz.

MSI Dergisi: Neden projenin adı bu 
şekilde belirlendi? Yerli üreticiler 
tarafından şimdiye kadar üretilen 
tabancalar arasında “özgün” ve 
“yerli” olan hiç yok muydu?

Dinçer BATIRBEK: Aksine, benim gör-
düğüm kadarıyla, yerli üreticilerimizin
hâlihazırda ürettikleri tabancaların ne-
redeyse hepsi özgün ve yerli. Zaten yurt
içinde ve yurt dışında gerçekleştirdik-
leri satış başarılarına biz de tanıklık
ediyoruz. Ancak bizim yürütmekte ol-
duğumuz projedeki “özgün” ifadesi,
ürüne ilişkin tasarım gereksinimleri-
nin, doğrudan TSK ve EGM’nin istek ve
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi
anlamındadır. “Yerli” vurgusu ile de
Müsteşarlığımızın sanayi katılımı / off-
set uygulamaları çerçevesinde daha
yüksek sanayi katılımı ve yerlilik oranı
öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Dairenizin alanına 
girebilecek bazı projelerin, ait 
oldukları sistem projeleri kapsamında
ele alındığını görüyoruz. Örneğin, 
Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili
Obüs dairenizde yürütülürken, proje 
listenizde “ALTAY Tankı Namlu 
geliştirilmesi / üretimi” gibi bir proje 
yer almıyor. ALTAY tankı örneğinden 
gidecek olursak namlu üretimi 
konusunda dairenizin de görev alması
söz konusu mu?
Dinçer BATIRBEK: Daha önce örnekle-
rini vermiştim; bazı platformların üzerin-
deki silah sistemlerinin geliştirilmesi,
Daire Başkanlığımız sorumluluğunda
yürütülüyor. Bunlar daha çok, entegre
oldukları platformun genel yapısının bir
parçası olmayan, hatta platforma fiziksel

olarak eklenip çıkartılabilen sistemler.
ALTAY örneğindeki gibi bazı platform-
larda ise silah sistemini platformdan ayrı
olarak düşünmek mümkün olamayabili-
yor. Silah kulesi ve üzerindeki top, bir
ana muharebe tankının tümleşik yapısı-
nın ayrılmaz bir parçası ve diğer tüm alt
sistemlerle etkileşimi çok yüksek. Bu
nedenle ALTAY’ın silah sistemine ilişkin
faaliyetler de tankın bütününden 
sorumlu olan Kara Araçları Daire Baş-
kanlığımızca yürütülüyor. Silah sistem-
lerinin tedarik sorumluluğu bizde
olmasa da bu tür platform projelerinin
yürütüldüğü dairelerimizin gereksinim
duyacakları her türlü desteği sağlamaya
gayret ediyoruz.

MSI Dergisi: Havadan Taşınabilir 105 mm
Hafif Çekili Obüs Projesi’nin mevcut 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Dinçer BATIRBEK: MKEK’nin ana yükle-
niciliğinde yürüttüğümüz bu projemizi de
BORAN Projesi olarak adlandırdık.
BORAN Projesi’nde, hâlen alt sistem se-
viyesi tasarım faaliyetleri devam ediyor.
Bu aşamadaki hedefimiz, alt sistemlerin
tasarımlarının nihai hâle getirilmesi ve
obüsün konfigürasyonunun dondurul-
ması. Bu amaçla, hesaplanan verileri ve
yapılan analizleri ölçümlerle doğrula-
mak üzere bir ön prototip üretildi ve Ka-
rapınar Atış Poligonu’nda bir seri atış
testi gerçekleştirildi. Hâlen bu testlerde
alınan ölçüm verilerinin analiz ve değer-
lendirmesi sürüyor.
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BORAN Projesi’nde, hâlen alt sistem seviyesi tasarım faaliyetleri
devam ediyor. Bu aşamadaki hedefimiz, alt sistemlerin tasarımlarının
nihai hâle getirilmesi ve obüsün konfigürasyonunun dondurulması.
Bu amaçla, hesaplanan verileri ve yapılan analizleri ölçümlerle 
doğrulamak üzere bir ön prototip üretildi ve Karapınar Atış 
Poligonu’nda bir seri atış testi gerçekleştirildi. 

Havadan Taşınabilir
105 mm Hafif Çekili

Obüs Projesi, 
BORAN Projesi 
olarak yeniden 

adlandırıldı.
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Deniz Platformlarına Yönelik
Projeler Sırada
MSI Dergisi: Projelerinizin arasında,
deniz platformlarına yönelik projelerin
azlığı dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye
genelinde proje olmamasından mı yoksa
bunların diğer makamlar tarafından ele
alınıyor olmasından mı kaynaklanıyor?
Milli bir torpido geliştirilmesi söz konusu
olursa bu proje, daireniz kapsamında 
ele alınacak bir proje mi olacak?

Dinçer BATIRBEK: Aslında su üstü ve
deniz altı gemilerine yönelik yürüttüğü-
müz pek çok projemiz var. Ancak bunlar-
dan sadece birkaçı açık kaynaklarda yer
alıyor. Bunlar arasında, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının botlarına entegre edilmek
üzere gerçekleştirdiğimiz Uzaktan Ku-
mandalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemi
STAMP’ların tedarikini sayabiliriz. Diğer
taraftan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için
bazı kritik projeler yürütüyoruz; bunlardan
birisi ATMACA ismini verdiğimiz Satıhtan
Satıha Güdümlü Mermi Geliştirme Pro-
jesi; diğeri ise Milli İmkânlarla Modern
Ağır Torpido Geliştirme, kısa adıyla AKYA
Projesi. Her iki proje de hâflen “GİZLİ” giz-
lilik dereceli olarak devam ettiğinden, bu
aşamada daha fazla bilgi paylaşamıyo-
rum. Ancak önümüzdeki dönemde faali-
yetlerin belli bir aşamaya gelmesiyle
projelerdeki gizlilik seviyelerinin düşürül-
mesi söz konusu olursa, gelişmelerin ay-
rıntılarını konuşabileceğiz.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz ay, Savunma 
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
tarafından Bolu’da gerçekleştirilen 
Vizyon Toplantısı’nda, gelecekte 
ihraç edilebilecek ürünler ile ilgili 
ağırlıklandırma sıralamasında, 
Daire Başkanlığınızın faaliyet alanına
giren “güdümlü silahlar” ilk sırada 
yer aldı. Sorumluluk alanınızdaki 
projelerde geliştirilen sistemlerle 
ilgili ihracat öngörüleriniz, hedef 
bölgeler ve ulaşılabilecek rakamlar ile 
ilgili tahminleriniz hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Dinçer BATIRBEK: Düşük maliyetli 
ve çok maksatlı güdümlü füzelerin, ger-
çekten önemli bir ihracat potansiyeli ta-
şıdığını düşünüyorum. ROKETSAN’ın 
CİRİT füzesi ile yakaladığı ihracat başa-
rısı, bizi ümitlendiriyor. CİRİT ile birlikte, 
önümüzdeki dönemde MIZRAK-U ve 
MIZRAK-O’nun da seri üretime geçme-
siyle farklı gereksinimlere cevap verebi-
lecek bir taktik füze ailesi oluşacak.
MPT’nin ihracat fırsatları açısından da
ciddi bir beklentimiz var. Daha şimdiden
Pakistan, Kazakistan gibi ülkelerin si-
lahla ilgilendiğini biliyoruz. Ulaşılabile-
cek ihracat rakamlarına ilişkin bir
tahminde bulunmak zor; ama en azından
yurt içinde ulaşılabilecek büyüklüğün bir
kaç katı kadar olabileceğini değerlendi-
riyorum.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz konu 
ya da konular var mı?
Dinçer BATIRBEK: Silah sistemleri, sa-
vunma yeteneklerinin kazandırdığı avan-
tajı sonuca ulaştıran; bir anlamda asıl
üstünlüğü yaratan en son ve en kritik
katmanı oluşturuyor. Bir piyade tüfeği,
askerimizin kendisini savunabilmesi için;
bir hava savunma sistemi, şehirlerimizin
korunabilmesi için; bir tanksavar füze de
helikopterimizin karşısındaki tehdidi
imha edebilmesi için gereken son ham-

leyi yapabilmesini sağlıyor. Son dö-
nemde, ülkemizde, özellikle savunma
platformlarına ve diğer sistemlere büyük
yatırımlar yaparak, gelişmiş yurt içi çö-
zümler üretmeyi başardık. Ancak, eğer
bunların üzerinde ya da yanı başında
görev yapan silah sistemlerinde aynı ba-
şarıyı yakalayamazsak, yaratılacak et-
kinlik sınırlı kalacaktır. Bu nedenle tüm
savunma ve güvenlik unsurlarımızın,
yüksek performans ve güvenilirlikle, yurt
dışına bağımlı olmadan hizmet verebile-
cek silah sistemleri ile donatılmasını
vazgeçilmez görüyorum. Gerçekleştir-
mekte olduğumuz projelerle, bu amaca
ulaşmaya çalışıyoruz.
Müsteşarlığımızın diğer birimlerine göre
daha geç kurulmuş olmasına karşın, az
önce pek çoğuna değindiğimiz üzere,
bugün Daire Başkanlığımız bünyesinde
çok önemli projeler yürütülüyor. Bu pro-
jelerin başarıyla hayata geçirilmesinde
en büyük pay, birlikte görev yaptığım de-
ğerli çalışma arkadaşlarımındır. Onların
özverili çabaları olmasaydı, bunların hiç
birini yapamazdık. Ayrıca projelerdeki
destek ve katkıları için Silahlı Kuvvetle-
rimizin ve Emniyet Teşkilatımızın değerli
personeli ile başta ana yüklenicilerimiz
ASELSAN, ROKETSAN ve MKEK olmak
üzere, sektörümüzdeki tüm paydaşların
kıymetli yönetici ve çalışanlarına da te-
şekkür ediyorum.
Son olarak, bana bu söyleşi fırsatını ver-
diğiniz için sizlere teşekkür ediyor; ba-
şarılarınızın devamını diliyorum.

Silah Sistemleri Daire Başkanı 
Dinçer Batırbek’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Düşük maliyetli ve çok maksatlı güdümlü füzelerin, gerçekten önemli
bir ihracat potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. ROKETSAN’ın CİRİT
füzesi ile yakaladığı ihracat başarısı, bizi ümitlendiriyor. CİRİT ile 
birlikte, önümüzdeki dönemde MIZRAK-U ve MIZRAK-O’nun da 
seri üretime geçmesiyle farklı gereksinimlere cevap 
verebilecek bir taktik füze ailesi oluşacak. 
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AB tarafından destekle-
nen Entegre Sınır Yö-
netimi Eylem Planı

Projesi’nin ilk aşamasında, 
5 adet SAGET botu ve 4 adet
termal kameranın hizmete
girmesinden sonra, sözleş-
mesi 28 Mart 2012 tarihinde
imzalanan projenin 2. aşaması
kapsamında, 26 Kasım’da,
ASELSAN Akyurt tesislerinde
elektro-optik sistemlerin tes-
limatı gerçekleşmişti. Türki-
ye’de bir AB projesi
kapsamında yapılan bu ilk
teslimatın ardından kısa bir
süre sonra da 10 adet SAGET
botunun S.G.K.lığına teslim
töreni, Türkiye’nin Akdeniz
Bölgesi’nde askeri amaçlı faa-
liyet gösteren tek tersanesi
olan ARES Tersanesi’nde
gerçekleştirildi. Teslim edilen
botlarla S.G.K.lığının kullanı-
mına tahsis edilen toplam
SAGET botu sayısı 15’e yük-
selmiş oldu.
Törene; o tarihte İçişleri Ba-

kanlığı görevini sürdürmekte
olan Muammer Güler, An-
talya Valisi Sebahattin Öztürk,
Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Adnan Özbal, Ha-
zine Müsteşarlığı Merkezi Fi-
nans ve İhale Birimi Başkanı
Muhsin Altun, Sınır Yönetimi
Bürosu Başkan yardımcısı
Abdullah Özbek ve AB Dele-
gasyonu Başkanı Bela Szom-
bati ile çok sayıda üst düzey
askeri ve sivil yönetici katıldı.

Tamamen 
Yerli Tasarım
Törenin ilk konuşmasını
yapan ARES Tersanesi Teknik
Müdürü Mehmet Çağlarca,
projenin; kaçakçılık ve insan
ticaretinin engellenmesi,
genel kıyı güvenliğinin sağ-
lanması, arama kurtarma
operasyonlarının gerçekleşti-
rilmesi ile açık deniz ve sığ su
şartlarında personel taşıma
gibi amaçları olduğunu söy-
ledi. ARES 42 FPB modeli
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ARES’ten Sahil Güvenlik
Komutanlığına İlk Teslimat

Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı 
Projesi’nin 2. aşaması kapsamında 
DEARSAN Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. 

(DEARSAN)’nin yükleniciliğinde, 
ARES Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.

(ARES Tersanesi) tarafından inşa edilen
10 adet Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri

(SAGET) botu, 6 Aralık’ta, ARES 
Tersanesi’nin Antalya Serbest 

Bölgesi’ndeki tesislerinde düzenlenen 
törenle Sahil Güvenlik Komutanlığı

(S.G.K.lığı)’na teslim edildi. Böylece, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne katılım

sürecinde, entegre sınır güvenliği 
konusundaki eksikleri gidermek adına

önemli bir adım daha atılmış oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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SAGET botlarının tasarımının
tamamen yerli olarak ger-
çekleştirildiğini belirten Çağ-
larca, bu amaçla ARES
Tersanesi Tasarım Ofisi ile
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bi-
limleri Fakültesi arasında bir
iş birliği yapıldığını kaydetti.
Çok çeşitli deniz şartlarında
zorlu testlerden geçirilen
SAGET botlarının beklentile-
rin üzerinde performans 
sergilediğini ifade eden 
Çağlarca, botların yapısal
malzemesinin alüminyum
alaşım olduğunu, botlara
son teknolojiyi içeren boya
uygulandığını; yakıt, su ve
pis su tankları gibi tüm 
sistemlerin uzun ömürlü
malzemelerden üretildiğini
açıkladı. Çağlarca, botlarla
ilgili eğitimin, sistem teda-

rikçileri tarafından S.G.K.lığı
personeline verildiği ve bot-
ların 25 yıldan daha uzun bir
süre hizmet vermesinin
beklendiği bilgilerini de
iletti. SAGET botlarının Türk
Loydu’nun Yüksek Süratli
Askeri Tekneler Kuralları’na
uygun olarak dizayn ve inşa
edildiğini ve Türk Loydu ta-
rafından klas sertifikaları ile
belgelendirildiğini söyleyen
Çağlarca, projenin Türkiye
için önemli bir ihracat po-
tansiyeli oluşturduğunu vur-
guladı.

Hayalleri Çok Büyük
Bir Şirketiz
Törenin ikinci konuşmasını,
ARES Tersanesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu
yaptı. ARES Tersanesi ile ilgili

bilgi de veren Kalafatoğlu, An-
talya Serbest Bölgesi’nde
kendi kullanımlarındaki 2 adet
üretim tesisi ve bir alt yükle-
nicilerinin fabrika tahsisi ile
birlikte, toplam 12.000 m2

alanda faaliyetlerine devam et-
tiklerini; henüz çok genç ol-
makla birlikte, hayalleri çok
büyük bir şirket olduklarını
söyledi. Kalafatoğlu, hayal edi-
lebilen her şeyin gerçekleşti-
rilebileceğine inandıklarını,
“şayet kimse yapamıyorsa biz
mutlaka yapmalıyız” düşün-
cesinde olduklarını ifade etti.
Öncelikle özel yat üretimi he-
defiyle sektöre girdiklerini;
Antalya Serbest Bölgesi’nde,
2006 yılından bu yana, sayıca
en fazla tekneyi ürettiklerini;
yine Antalya Serbest Böl-
gesi’nde üretilip şu ana kadar

denize indirilmiş en büyük
mega yatın gövde inşasını da
kendilerinin tamamladığını
anlatan Kalafatoğlu, 2007 yı-
lında aldıkları stratejik bir ka-
rarla askeri ve paramiliter
teknelerin tasarımı ve inşa-
sına yöneldiklerini belirtti.
Gerçekleştirdikleri ve üze-
rinde çalışmakta oldukları
projelerle ilgili de bir paran-
tez açan Kalafatoğlu; Emniyet
Genel Müdürlüğü hizmetinde,
ARES Tersanesi’nde inşa edi-
len 2 adet teknenin 2008 yılın-
dan bu yana başarıyla hizmet
vermekte olduğunu; ARES
Tersanesi üretimi teknelerin,
Hazar Denizi’nden Tan-
zanya’ya, Nijerya’dan Hollan-
da’ya, Basra Körfezi’nden
Fransa’ya kadar birçok 
ülkede ve uzak denizde görev
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Tam boy : 12,92 m
En : 3,76 m
Tam en : 3,99 m
Ana makine : 2 x Iveco FPT C90
Şanzıman : ZF 286 IV
Tam yükte deplasman : 14,2 t
Azami sürat : 35 knot
Ekonomik sürat : 25 knot
Yakıt kapasitesi : 1.300 lt
Seyir siası : 230 deniz mili
Mürettebat : 2 + 10 kişi
Denizcilik kabiliyeti : 6 deniz durumuna dayanıklı olup 5 deniz durumu dâhil 

arama kurtarma faaliyetleri icra edebilir. 0’dan 35 knot’a 
30 saniyede (yaklaşık 15 tekne boyu) çıkabilir.

Yapı : Alüminyum
Donanım : Radar, VHF telsiz, GPS, sonar, elektronik harita, projektör,

arıtma sistemi, can kurtarma ve güvenlik ekipmanları 
(yüzer sedye, denize iniş merdiveni, can salı, acil durum konum
göstericisi radyo vericisi, arama kurtarma radar sinyal 
göndericisi, sabit ve seyyar yangın söndürücüler).

Diğer Özellikler : n 35 knot sürat yaparken 10 saniyede ve 6 tekne boyunda 
durabilme yeteneği

n 12 kişilik oturma düzeni
n Arıtma düzenekli WC
n Alçaltılmış ön ve arka havuzluklarda parampet koruma
n Baş üstünde makineli tüfek düzeneği
n Ağır hizmet için özel imalat sabit usturmaça sistemi

ARES SAGET Botunun Teknik Özellikleri

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Kalafatoğlu

ARES Tersanesi Teknik Müdürü
Mehmet Çağlarca

DEARSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Akkaya



yapmakta olduğunu söyledi.
Mevcut durumda 3 ayrı proje
kapsamında daha üretim ça-
lışmalarına devam ettiklerini
belirten Kalafatoğlu:
n Bahreyn Sahil Güvenlik

Teşkilatı ihtiyacına binaen
Bahreyn İçişleri 
Bakanlığınca açılan ve 
22 üreticinin yarıştığı 
ihaleyi, teknik üstünlükle
kazandıklarını ve 18 m 

boyunda ve kompozit 
gövdeli 12 adet yüksek
performanslı devriye 
botunun inşasının devam
ettiğini; ilk teslimatı 
Ocak 2014’ün sonunda 
yapmayı hedeflediklerini,

n Nijerya Gümrük İdaresi
için 2 adet alüminyum 
gövdeli yüksek süratli, 
her biri 30 m boyunda
devriye botlarının inşasına

devam ettiklerini ve
n Katar devlet turizm 

şirketinden kazanılan
ihale neticesinde, 8 adet
katamaran gövdeli, 
kompozit yapıda çok lüks
donanımlı feribotun 
inşasına devam ettiklerini

anlattı. Kalafatoğlu, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığının ihtiyaç-

larına istinaden
Savunma Sanayii Müs-

teşarlığı (SSM) tarafından yü-
rütülen 2 projeye teklif veren
firmalar arasında yer aldıkla-
rını da ilettiği bilgilere ekledi.
ARES Tersanesi’nin, yeni ve
uzun süreli Ar-Ge çalışmala-
rını desteklemek amacıyla
SSM ve Teknopark İstanbul yö-
netimince kendilerine bir Ar-
Ge birimi tahsis edildiğini
açıklayan Kalafatoğlu, SSM’ye
ve Teknopark İstanbul yöneti-
mine teşekkürlerini iletti. Ka-
lafatoğlu, konuşmasını,
projenin tüm paydaşlarına
şükranlarını sunarak tamam-
ladı.
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Sahil Güvenlik Komutanı 
Tümamiral Adnan Özbal
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DEARSAN’ın 6 Yıllık
Başarı Zinciri, 1 Milyar
Dolarlık İhracat
Kalafatoğlu’nun ardından
kürsüye gelen DEARSAN Yö-
netim Kurulu Başkanı Taner
Akkaya, konuşmasına, son 
6 yılda oluşturdukları başarı
zincirine böyle bir halkayı
daha eklemekten büyük mut-
luluk ve onur duyduklarını
ifade ederek başladı. Yeni Tip
Karakol Botu (YTKB) proje-
sinde gelinen son durum
hakkında bilgi veren Akkaya,
16 adet bottan 7 tanesinin
kesin teslimini yaptıkları; 
8. geminin kesin teslim iş-
lemlerinin devam ettiği; 2 gün
önce 14. gemiyi denize indir-
dikleri ve 15. ve 16. gemilerin

inşasının tamamlanmak üzere
olduğu bilgilerini paylaştı. 
Akkaya, bu süreçte, 10 adet
YTKB’nin, 10 adet ani müda-
hale botunun ve önemli mik-
tarda yardımcı sınıf geminin
ihracatı ile ilgili sözleşmeler
imzaladıklarını ve taahhütle-
rini büyük oranda tamamla-
dıklarını; toplam ihracatlarının
son 4 yıl içinde 1 milyar dolara
yaklaştığını da açıkladı. 
Akkaya, bu projeyle ilgili çalış-
maları yürüten, ancak gemile-
rin teslimini göremeden 
3 hafta önce hayatını kaybe-
den Emekli Deniz Albay Metin
Kalyoncu’yu anarak konuş-
masını sonlandırdı.
Daha sonra söz alan Merkezi
Finans ve İhale Birimi Baş-

kanı Muhsin Altun, yaptığı ko-
nuşmada, “Entegre Sınır Yö-
netimi Eylem Planı”
projesinin Türkiye Cumhuri-
yeti hükümeti ile AB komis-
yonu arasında imzalanan
2008 yılı finansman anlaş-
ması kapsamında desteklen-
diğini belirtti. Altun, bu
amaçla açılan uluslararası
ihalenin sonucunda, Merkezi
Finans ve İhale Birimi ile 
DEARSAN arasında 30 Mart
2012 tarihinde 6.945.000 avro
bedelli bir tedarik sözleşme-
sinin imzalandığını, projenin
uygulama süresinin 320 gün
olarak belirlendiğini ve
S.G.K.lığının projenin nihai

faydalanıcısı olduğunu
söyledi.

S.G.K.lığı Filosu 
SAGET’lerle Genişliyor
Törende konuşan Sahil Gü-
venlik Komutanı Tümamiral
Adnan Özbal, Türkiye’nin de-
nizlerinde güvenlik ile can em-
niyetini sağlamak ve idame
etmekten sorumlu tek profes-
yonel kolluk kuvveti olan
S.G.K.lığının görevleri ara-
sında yer alan ve insani boyu-
tuyla öne çıkan arama
kurtarma vazifesinin son dö-
nemde önem kazandığını; Su-
riye'deki gelişmeler ve
yasadışı göçe kaynak olan ül-
kelerdeki faaliyetler nedeniyle
2012 yılı Ağustos ayından itiba-
ren yasadışı göç olaylarında,
dolayısıyla arama kurtarma
görevlerinde büyük artışlar
yaşandığını belirtti. Bu konuda

bir örnek veren Tümamiral
Özbal, 2013 yılında, tören 

AB Delegasyonu Başkanı 
Bela Szombati

Antalya Valisi 
Sebahattin Öztürk

İçişleri Bakanı 
Muammer Güler



tarihine kadar, 7.744 yasadışı
göçmenin hayatının kurtarıldı-
ğını ve ilgili güvenlik birimle-
rine teslim edildiğini anlattı.

AB Üyeliği İçin Önemli
Bir Adım Daha Atıldı
Bir sonraki konuşmayı, AB
Delegasyon Başkanı Bela
Szombati yaptı. Szombati,
Türkiye'nin dünyanın en uzun
sahil şeritlerine sahip ülkele-
rinden birisi olduğuna dikkat
çekerek, Avrupa ve Türkiye
için ortak endişe kaynağı
oluşturan konuların; düzen-
siz göç, uyuşturucu ve insan
ticaretiyle mücadele oldu-
ğunu belirtti. AB'nin 2002'den
bu yana göç ve sınır yönetimi
için 230 milyon avroluk des-
tek sağladığını açıklayan
Szombati, bu desteğe
S.G.K.lığının iki projesinin de
dâhil olduğunu; bütçesi yak-
laşık 7 milyon avro olan bu
projenin %75'inin AB tarafın-
dan finanse edildiğini söyledi.
Szombati, Türkiye'nin en-
tegre sınır güvenliğini geliş-
tirmesinin AB'ye katılım
süreci açısından önemli bir
adım olduğunu vurgulayarak
konuşmasını tamamladı.
Kürsüye gelen Antalya Valisi
Sebahattin Öztürk ise Antal-
ya’nın sadece turizmle değil,
sanayide ve özellikle yan sana-
yide parlayan bir yıldız oldu-
ğunu söyledi. Antalya’nın 
640 km’lik sahil şeridine sahip
olduğunu belirten Öztürk,
SAGET botlarının bir kısmının
Antalya’da görevlendirilmesini
arzu ettiklerini ifade etti.

İç Güvenlik 
Sınırlardan Başlar
Törenin son konuşmasını, İç-
işleri Bakanı Muammer Güler
yaptı. Bakanlığın asli görevle-
rinin başında, vatandaşların
can ve mal güvenliğini sağla-

mak olduğunu belirten Güler,
sınırlarda yaşanan her türlü
güvenlik sorununun ve yasa-
dışı geçişlerin iç güvenliği
doğrudan ilgilendirdiğine; bu
nedenle iç güvenlikle ilgili ted-
birlerin sınırlardan başlayarak
alınması gerektiğine dikkat
çekti. Bu amaçla bugüne
kadar sınır yönetimi alanında
birçok AB projesi yapıldığını;
sınır güvenliğinden sorumlu
kurumlar için, gerek teknik
destek gerekse araç gereç
desteği anlamında birçok
proje hayata geçirildiğini ha-
tırlatan Güler, bu projelerin
ayrıntılarına da değindi.
Konuşmaların ardından,
ARES Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerim 
Kalafatoğlu tarafından, Sınır
Yönetimi Bürosu Başkan Yar-
dımcısı Abdullah Özbek’e,
Merkezi Finans ve İhale Bi-
rimi Başkanı Muhsin Altun’a
ve Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Adnan Özbal’a;
DEARSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Taner Akkaya tara-
fından ise AB Delegasyon
Başkanı Bela Szombati’ye,
Antalya Valisi Sebahattin Öz-
türk’e ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler’e anı objesi
takdim edildi. Ayrıca yoğun
programları nedeniyle törene
katılamayan ve o tarihte AB
Bakanı ve Başmüzakereci
görevini sürdürmekte olan
Egemen Bağış’ın telgrafı
okundu. İçişleri Bakanı Güler,
bot komutanlarına, sembolik
teslimat sertifikalarını verdi.
Törenin sonunda Güler,
SAGET 27 botuyla denize
açıldı, SAGET 29 ve SAGET 32
botları da kendisine eşlik etti.
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SSM Teknoloji Kaza-
nım Yol Haritası kap-
samında yer alan

Tümleşik Devre Çiplerinin
Tasarım Altyapısının Gelişti-
rilmesi Şemsiye Projesi, “SiC
Tabanlı GaN Anahtar Tümle-
şik Devre Geliştirilmesi (GaN
Anahtar)”, ”SiC Alttaş Üzerine
GaN Tabanlı RF Güç Transis-
tör Geliştirilmesi (GaN Tran-
sistör)” ve ”0.25 µm SiGeC
BiCMOS Teknolojisi için Stan-
dart Hücre Kütüphanesinin
Hazırlanması (SiGe Kütüp-
hane) Projesi”nden oluşuyor.
Bu projelerden ilk ikisi, geç-
tiğimiz Mayıs ayında gerçek-
leştirilen IDEF’13 fuarında,
SSM ile ASELSAN arasında
imzalanmıştı. Üçüncü proje
ise 6 Aralık’ta SSM’de ger-
çekleştirilen bir törenle yine
SSM ve ASELSAN arasında im-
zalandı. Bu projede TÜBİTAK
BİLGEM ile MKR-IC firması,
ASELSAN’ın alt yüklenicileri
olarak görev alacaklar.
Bahsi geçen projelerden GaN
Anahtar ve GaN Transistör
nihai bir ürünü tarif ederken,
imzalanan sonuncu proje, bu
ve diğer ürünlerin Türkiye’de
üretilmeleri ile ilgili altyapı-
nın kazanımını sağlayacak.
Tümleşik devre tasarım ça-
lışmalarında kullanılan bilgi-
sayar destekli tasarım

araçları (EDA yazılımları) ile
bu devrelerin üretildiği “üre-
tim evi” (foundry) arasındaki
bağlantıyı sağlayan standart
hücre kütüphanesi ve süreç
tasarım kiti, üretim evi tarafın-
dan üretilebilen devre eleman-
larının tasarımcının bilgisayar
ekranında kavramsal birer
şekil olarak görünmesini sağ-
lıyor. Bu bağlantı kurulmadı-
ğında, tasarımcının tasarladığı
devrenin üretilebilmesi müm-
kün olmuyor. Türk firmaları,
bugüne kadar, yabancı üretim
evlerinin standart hücre kü-
tüphanelerini ve süreç tasarım
kitlerini kullanıyordu. Türkiye,
artık tümleşik devrelerini, 

TÜBİTAK BİLGEM bünye-
sinde yer alan Yarı İletken
Teknolojileri Araştırma Labo-
ratuvarı (YİTAL) ’nda üretmeyi
hedefliyor. Bu doğrultuda,
SiGe Kütüphane Projesi saye-
sinde, YİTAL’in üretim yetenek-
leri ile EDA yazılımları
arasındaki bağlantı sağlanacak.

Kapsamlı Çalışma
Törende ilk konuşmayı, SSM
AR-GE ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığı Algılayıcılar
Projeleri Grup Müdürü Melis
Özmen Söğütlü gerçekleş-
tirdi. Sözleşme bedelini yak-
laşık 9,5 milyon lira ve 5,5
milyon dolar olarak açıklayan

Söğütlü, projenin 46 ayda ta-
mamlanacağını bildirdi. Proje
kapsamında YİTAL’de kazanı-
lacak üretim imkânları ile
üretilecek düşük gürültülü
yükselteç, anahtar, karıştırıcı
ve kontrol devre elemanları-
nın, ilk olarak Çok Amaçlı Faz
Dizinli Radar (ÇAFRAD)’da
kullanılmasının hedeflendi-
ğini belirten Söğütlü, böylece
milli tasarımların gizliliğinin
de korunacağına dikkat çekti.
Projede kazanılacak yetenek-
lerin sivil alanda da kullanıl-
ması ve yurt dışına açılması
konularına önem verdiklerini
vurgulayan Söğütlü, YİTAL’in
altyapısını güçlendirilecek

ÖZEL HABER

Tümleşik Devre Tasarımında  
Döngü Tamamlanıyor
Gerek askeri gerekse sivil sistemlerin vazgeçilmez temel 
bileşenleri arasında yer alan tümleşik devreler, çok sayıda
Türk firması tarafından tasarlanıp kullanıma sunuluyor. Ancak
bu devrelerin üretimleri, yurt dışında gerçekleştiriliyor. Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve ASELSAN liderliğinde Türk 
Savunma Sanayisi, daha önceden diğer pek çok alanda yaptığı
gibi, bu alanda da hem askeri hem de sivil sektörlerin dışa 
bağımlılığını sona erdirecek projeyi başlatarak ilk adımı atıyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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projelere SSM’nin de destek
olacağını ve bu bağlamda,
tören kapsamında SSM ile
TÜBİTAK arasında bir proto-
kol ve lisans sözleşmesi im-
zalanacağını anlattı. Proje
konusu teknolojiye yönelik
ürünlerin tasarımında ve üre-
timinde, müteakip dönemde
YİTAL’in en etkin kullanımı ve
işletimine ilişkin mutabık ka-
lınan esasları ihtiva eden pro-
tokolde, şu esaslar da yer
alıyor:
n YİTAL, SSM ve Türk Silahlı

Kuvvetlerinin taleplerine
öncelik verecek,

n Standart Hücre Kütüphanesi
yurt içi ve yurt dışına 
sınırsız, süresiz ve 
bedelsiz kullanıma 
açılacak,

n Yıllık üretim planı İnternet
üzerinden yayınlanacak ve

n Takvim ve maliyet 
etkin çözümler sunulacak.

Lisans anlaşması kapsa-
mında ise SSM’ye ait olan
fikri ve sınai mülkiyet hakla-
rından TÜBİTAK BİLGEM sü-
resiz ve bedelsiz olarak
faydalanacak.
Söğütlü, konuşmasının son
kısmında, bu yıl Mikroelek-
tronik Yol Haritası Çalıştayı
düzenlediklerini; bu çalış-
tayda, Türkiye’deki mikro-
elektronik tasarım ve üretim

yetenekleri ile test altyapısını
ve bilgi birikimini belirlemeyi
amaçladıklarını; mevcut durum
ile karşılanmayan yetenekle-
rin kazanılması için çalışma-
ların başlatıldığını söyledi.
SSM, sivil sektörün ihtiyaçları
için de Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile temasa
geçmiş durumda.

Geçmişi Hatırlamak
Törende, tümleşik devre ko-
nusunda Türkiye’de uzun yıl-
lar çalışmalarda bulunmuş
olan ve MKR-IC’de müdür ola-
rak görev yapan Prof. Dr.
Duran Leblebici de bir ko-
nuşma yaptı. Prof. Dr. Leble-
bici, dünyada bu alanda
üretim yapabilen ülke sayısı-
nın 10’u geçmediğini, bunların
kullandıkları geometrilerin
0,33 mikron ile 0,13 mikron
arasında değiştiğini; bu proje
ile hedeflenen teknoloji orta
düzeyde olsa da ileride 0,13
mikrona indirilmesinin çok da
büyük olmayan bir litografi ya-
tırımı gerektireceğini söyledi.
Prof. Dr. Leblebici’den sonra
söz alan ASELSAN Genel Mü-
dürü Cengiz Ergeneman,
Türkiye’de mikroelektronik
üretim kabiliyeti kazanılması
için 1970’li yıllardan itibaren
çaba gösterildiğini; fakat
bunlarda bugüne kadar iste-

nilen seviyeye gelinemediğini
anlattı. ASELSAN kurulduğu
tarihte, şu anda çalışan per-
sonelinin %72’sinin daha
doğmamış olduğu bilgisini
veren Ergeneman, bu genç
nesle geçmişte ne olduğunun
iyi anlatılması gerektiğini be-
lirtti.

Sanayi ve Teknoloji
Kuruluşları Birbirine
Yaklaşıyor
Bir sonraki konuşmayı yapan
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak, sözlerine,
Türkiye’de yapılan Ar-Ge har-
camalarında önemli bir paya
sahip olan ASELSAN’ın başa-
rısının övünülecek bir nokta
olduğunu belirterek başladı.
Prof. Dr. Altunbaşak, büyük

olma iddiasına sahip devletle-
rin bazı teknolojik yeteneklere
mutlaka sahip olması gerek-
tiğini hatırlattı ve projede ger-
çekleştirilecek işlerin parasal
olarak çok büyük gözükmese
de stratejik olarak çok önemli
olduğunu vurguladı. Prof. Dr.
Altunbaşak, konuşmasında,

TÜBİTAK’ın bir üretim evi
kurma konusunda ön hazırlık
yaptığı bilgisini de paylaştı.
Törenin son konuşmacısı
olan Savunma Sanayii Müste-
şarı Murad Bayar, projelerde
gündeme gelen teknolojik
derinliğin, artık proje dışında-
kilerin bilgi sınırlarını zorladı-
ğını söyledi. Bu tür
projelerde, sanayi ile tekno-
loji kuruluşlarının buluştu-
ğunu, bunun da savunma
sanayisinin çalışmalarının
belli bir seviyeye ve derinliğe
gelmesi; teknoloji kuruluşla-
rının da çalışmalarında ürüne
yaklaşmaları ile mümkün ol-
duğunu belirtti.
Tören, proje ve lisans sözleş-
meleriyle protokolün imza-
lanması ile sona erdi.

SiGeC BiCMOS Teknolojisi
SiGeC BiCMOS; silikon yarıiletken malzeme üzerinde, mikrodalga frekanslarda MMIC geliştirmeye olanak
sağlayan ve dünyada henüz gelişmekte olan bir teknoloji. SiGeC BiCMOS’un en büyük getirisi, yüksek 
entegrasyon sağlaması olarak gösteriliyor. Bu teknoloji; radar elektroniği başta olmak üzere, düşük güçlü 
yüksek frekans uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor; çok çeşitli mikrodalga ve sayısal fonksiyonun aynı
çip üzerinde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor ve bu sayede, hem daha küçük hem de daha hızlı sistemler
geliştirilmesine imkân tanıyor. Yüksek frekanslarda çalışan tümleşik devrelerin haberleşme, tıp, otomotiv
sanayisi, güç elektroniği ve askeri elektronik gibi çok geniş bir kullanım alanı mevcut.
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SSM AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı Algılayıcılar Projeleri Grup

Müdürü Melis Özmen Söğütlü

ASELSAN 
Genel Müdürü 

Cengiz Ergeneman

Savunma Sanayii 
Müsteşarı 

Murad Bayar

Törende, Prof. Dr. Duran Leblebici'ye, hizmetlerinden dolayı, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak tarafından plaket takdim edildi.



Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün 2010 yılının
Mayıs ayında Kazakis-

tan’a gerçekleştirdiği resmi
ziyaret sırasında her iki tara-
fın ortaya koyduğu “iki dost ve
kardeş ülke arasındaki karşı-
lıklı siyasi güven ortamına
paralel olarak, savunma sa-
nayisi alanında da stratejik iş
birliğinin geliştirilmesine yö-
nelik ortak yatırım faaliyetle-
rinin başlatılması” iradesi ile
başlayan süreçte, yaklaşık 
2,5 yıllık bir zaman diliminde,
önemli bir aşama kaydedildi.
Ayrıntıları Liste 1’de yer alan
bu süreçte, ASELSAN ile 
Kazakistan devlet kuruluşu
olan Kazakhstan Engineering,
KAE LLP ortak şirketini 
kurdular. ASELSAN’ın %49,
Kazakhstan Engineering fir-
masının %50 hissesine sahip
olduğu şirkette, SSM’nin de
%1’lik altın hissesi bulunuyor.
Bu sürece paralel olarak ku-
ruluş çalışmaları yürütülen
SSM Astana Uluslararası İş-

birliği Ofisi ise faaliyetlerine
Haziran ayında başladı. Sa-
vunma sanayisi kabiliyetlerini
sürdürülebilir kılmak ve dost
ve müttefik ülkeler ile iş 
birliği fırsatları yaratmak
amaçlarıyla açılan SSM ulus-
lararası işbirliği ofislerinin
4’üncüsü olan Astana Ofisi;
Washington, Brüksel ve Riyad
Ofisleri ile birlikte savunma
alanındaki tanıtım ve iş birliği
faaliyetlerinin önemli bir aya-
ğını oluşturacak. Astana

Ofisi’nin başında, SSM eski
müsteşar yardımcılarından
İsmail Tohumcu bulunuyor.
Açılışlar nedeniyle Milli 
Savunma Bakanı Dr. İsmet 
Yılmaz, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar,
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Necmettin Baykul,
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman ile SSM ve
ASELSAN’dan çok sayıda üst
düzey yetkili Kazakistan’a gitti.
Ayrıca, SSM ve ASELSAN ko-

ordinasyonunda, 16 basın ku-
ruluşundan 22 basın mensubu
da açılışları izlemek için bu
heyete katıldı. 10 Aralık günü
gerçekleştirilen törenlerde,
önce KAE LLP fabrikasının
açılışı Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz ve Kazakis-
tan Savunma Bakanı Adilbek
Jaksibekov tarafından, daha
sonra SSM Astana Uluslar-
arası İşbirliği Ofisi’nin açılışı
ise Dr. Yılmaz tarafından ger-
çekleştirildi.
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SSM ve ASELSAN’ın 
Yolları Kazakistan’da Kesişti

Türk Savunma Sanayisi’nin bayrağını yurt dışında açtığı 
ofislerle dalgalandıran Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
ve yurt dışında kurduğu ortak şirketlerle o ülkelerin yerlisi
konumuna gelen ASELSAN, Aralık ayında, Kazakistan’a 
çıkarma yaptılar. SSM Astana Uluslararası İşbirliği Ofisi’nin
ve Kazakhstan Aselsan Engineering Limited Liability 
Partnership (KAE LLP) şirketinin fabrikasının açılış 
törenleri, 10 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Kazakistan’ın 
ASELSAN’ı
Resmi açılışı gerçekleştirilen
fabrika ile ilgili Fabrika Mü-
dürü Tarık Kaboğlu, ASELSAN
Entegre Lojistik Destek Di-
rektörü Yılmaz Oktay ve
ASELSAN Proje Yöneticisi
Savaş Bektaş’tan bilgi aldık.
Tüm cihazları kurulan ve per-
soneli gerekli eğitimleri alan
fabrikada, pilot üretim ve hat
kalifikasyonu aşamalarının
tamamlanmasından sonra,
seri üretim başlayacak. Bu
sürece paralel olarak, fab-
rika, Kazakistan Devleti’nden
gerekli üretim lisansını da
alacak. Kazakistan kanunla-
rına göre, bu lisans olmadan
ilgili kuruluşa sipariş verile-
miyor. Fabrikanın Şubat so-
nuna kadar ilk siparişlerini
alması ve Mart ayında da üre-
time başlaması planlanıyor.
KAE LLP, ilk aşamada; gece
görüş silah nişangâhları, göz-
lükleri ve dürbünleri; gündüz

görüş nişangâhları ve termal
kameralar ve silah nişangâh-
ları olmak üzere, 3 ayrı ürün
grubuna ait cihazların üreti-
mini gerçekleştirilecek. 
Üretilecek gece görüş silah
nişangâhları ve gözlükleri
şöyle sıralanıyor:
n A100 Monoküler 

Gece Görüş Gözlüğü
n A230 Binoküler 

Gece Görüş Dürbünü
n A340 4X Gece Görüş 

Silah Nişangâhı
n A360 6X Gece Görüş 

Silah Nişangâhı
Gündüz görüş nişangâh mo-
delleri de
n A940 1X-4X Gündüz 

Görüş Nişangâhı
n A960 1.5X-6X Gündüz 

Görüş Nişangâhı
olarak sıralanıyor.
Termal silah nişangâhları ise
n PİTON 3X Termal Silah 

Nişangâhı,
n BOA 6X Termal Silah 

Nişangâhı

n ATS-20 BTR Zırhlı Aracı
Termal Silah Nişangâhı

modellerinden oluşuyor. KAE
LLP’nin üretim kapasitesi;
gece görüş cihazları için
3.000 adet/yıl, termal nişan-
gâhlar için 1.200 adet/yıl ve
gündüz görüş kameraları için

3.000 adet/yıl olarak veriliyor.
Fabrikanın, pazar taleplerine
bağlı alarak başka ürün grup-
larının üretimini de gerçekleş-
tirmesi öngörülüyor. Kuruluş

sürecinde imzalanan mutaba-
kat muhtırası uyarınca, mev-
cut tesislerde, tank, zırhlı araç
ve helikopter modernizasyonu
ile ilgili bölümler yer alıyor.
ASELSAN’ın vizyonunda, KAE
LLP’nin; Kazakistan envante-
rindeki T-72 tanklarını mo-

dernize etmesi, Mil serisi
helikopterlerinin aviyonikle-
rini yenilemesi, BTR zırhlı
araçlarına termal kamera ve
lazer işaretleyici yetenekleri-
nin kazandırılması gibi proje-
ler de yer alıyor. ASELSAN’ın
telsiz ürünlerinin KAE LLP
tarafından üretilmesi ile ilgili
görüşmeler hâlen devam edi-
yor. Sınır güvenliği ile ilgili
çalışmalar da gündemde.
ASELSAN’ın KAE LLP için bir
diğer vizyonu, firmanın, Türk
Savunma Sanayisi’nin Kaza-
kistan’a açılması için bir
köprü işlevi görmesi. Yetkili-
ler, Türk firmalarının ihtiyaç
duyması hâlinde, KAE LLP’nin
her türlü desteği vereceğini
ve satışların KAE üzerinden
gerçekleşebileceğini vurgu-
ladılar. 
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KAE Tesislerinin Kuruluşuna Giden Yol (Liste 1) 
• 2011 Şubat: Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin konuyla ilgili kararı doğrultusunda; SSM, ASELSAN ve
    Kazakhstan Engineering tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, KAE LLP şirketi Astana’da kuruldu.
• 2012 Mayıs: Astana'da gerçekleştirilen Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nda, Kazakistan'da zırhlı
    araçların atış kontrol sistemleri ile helikopter aviyonik sistemleri modernizasyonu ve haberleşme cihaz
    ve sistemleri üretimini amaçlayan İşbirliği Anlaşması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan
    Başbakanı Kerim Massimov şahitliğinde, ASELSAN ve Kazakhstan Engineering Genel Müdürleri 
    tarafından imzalandı.
• 2012 Mayıs–2013 Ekim arası: Fabrikanın idari ve üretim binalarının inşaatı gerçekleştirildi.
• 2013 Ocak–2013 Ekim arası: Tesise ait elektrik (yüksek ve zayıf akım), ısıtma ve havalandırma,
    kanalizasyon, aydınlatma ve dış çevre inşaatı tamamlandı.
• 2013 Nisan–2013 Eylül arası: ASELSAN tesislerinde, 10 Kazak mühendis ve 3 Kazak teknisyene, 
    3 hafta süresince toplam 1.560 adam-saat İş Başı Eğitimi verildi.
• 2013 Haziran-2013 Ekim arası: Gece Görüş ve Termal Görüş Cihaz / Alt Birim Seviyesi Üretim ve 
    Test Hatları, Çevre Koşulları Laboratuvarı, Ölçüm ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Malzeme Depolama ve
    Paketleme Hattı ile Elektronik Kart Üretim ve Test Hattı kuruldu.



Türkiye’nin ve ASELSAN’ın
KAE LLP ile ilişkili bir offset
taahhüdü bulunmuyor. Bu-
nunla birlikte, ASELSAN’ın
ihtiyaç duyacağı bazı bileşen
ve alt sistemlerin KAE LLP
tarafından üretilmesi de
planlar arasında yer alıyor.

Sağlam Altyapı
KAE LLP, elektronik üretim
altyapısı ile de dikkat çekiyor.
Firma, ASELSAN’ın tasarla-
dığı ve ürün gamında bulunan
tüm kartları üretebilecek bir
altyapıya sahip. İleride yeni
bir kart üretmek gerekti-
ğinde, düşük bütçeli ek bir
yatırımla gerekli yetenekler
kazanılabilecek.
KAE LLP, Astana Serbest
Ekonomik Bölgesi’nde kendi-
sine tahsis edilen 75.000
m2’lik arazide, 8.500 m2 ka-
palı alana sahip tesislerde
faaliyet gösterecek. İleride
ihtiyaç duyulması durumunda

kapalı alan 25.000 m2’ye kadar
çıkabilecek. KAE LLP’de mev-
cut durumda 48 kişi çalışıyor.
Bunlardan sadece firma
genel müdürü Türk; KAE LLP
mühendislerinin ve teknis-
yenlerinin tamamının Kazak
vatandaşı olması amaçlanı-
yor. Üretimden sorumlu
genel müdür yardımcısının
da Türk olması ile ilgili bir op-
siyon bulunuyor; fakat bu op-
siyon henüz işletilmiyor.
Firmanın çalışan sayısının,
2014 yılında 100 kişiye ulaş-
ması hedefleniyor. İş hac-
mine bağlı olarak, bu sayının
300’e kadar çıkabileceği tah-
min ediliyor.
Açılışla ilgili değerlendirme-
lerini aldığımız ASELSAN
Mikroelektronik Güdüm ve
Elektro-Optik Grubu Başkanı
Özcan Kahramangil, bu fab-
rikanın, ASELSAN’ın yurt dı-
şında kurmakta olduğu 
3 fabrikanın en büyüğü oldu-

ğunu belirtti. Fabrikanın, Ka-
zakistan’ın yanı sıra eski Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu
ülkelerini ve diğer çevre ül-
keleri kapsayan bir pazara
hitap edeceğini söyleyen
Kahramangil, fabrika kuru-
lana kadar Kazakistan’a top-
lam 34 milyon dolarlık satış
gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Kahramangil, Kazakistan’da
güvenilir bir ortak buldukla-
rını, SSM’nin ortaklar ara-
sında yer almasının da
Türkiye Cumhuriyeti’nin des-
teğinin bir göstergesi oldu-
ğunu ifade etti. Gelecek
hedeflerine de değinen 
Kahramangil, önümüzdeki 10
yıllık süreçte, KAE LLP tara-
fından Kazakistan ve diğer
ülkelere yapılacak toplam
satış için 1 milyar dolarlık 
bir hedef belirlediklerini söz-
lerine ekledi. Bu hedefin; 
Kazakistan’a 600 milyon
dolar, çevre ülkelere 300

milyon dolar ve Türkiye’ye
100 milyon dolarlık satış şek-
linde gerçekleşmesi öngörü-
lüyor.
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz da açılışla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Fabrikanın yaklaşık 44 milyon
dolarlık bir yatırımla kuruldu-
ğunu açıklayan Dr. Yılmaz,
gerek bakanlığının gerekse
ASELSAN’ın, fabrikaya ve
KAE LLP’ye her türlü desteği
vermeye devam edeceğini
söyledi. Firma çalışanlarının
Kazak vatandaşları olmakla
birlikte, birçoğunun Türk üni-
versitelerinden mezun oldu-
ğunu belirten Dr. Yılmaz, bu
gençlerin, şimdi kendi ülke-
leri için çalışacağını ifade etti.
SSM Astana Uluslararası İş-
birliği Ofisi hakkında da gö-
rüşlerini paylaşan Dr. Yılmaz,
bu ofislerin, “Biz burada kalı-
cıyız” mesajı verdiğini vurgu-
ladı.
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Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz ve Kazakistan Savunma Bakanı Adilbek Jaksibekov, birlikte tesisi dolaşarak kabiliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KAE ile aynı gün SSM Astana Uluslararası İşbirliği Ofisi’nin de açılışı gerçekleştirildi.

ASELSAN Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Grubu Başkanı
Özcan Kahramangil, basın mensuplarına KAE ile ilgili bilgi verdi.
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Soru: Basında yer alan Merrill Lynch 
ile ilgili haberlerden sonra, ikinci halka
arz ile ilgili süreç nasıl yürüyecek?
Cengiz ERGENEMAN: İkinci halka arzın
bizim açımızdan nasıl yürüyeceği çok açık.
Ama tüm resim herkes tarafından bilin-
mediğinden, “Şimdi ne yapacağız?” gibi
bir hava oluştu. İkinci halka arz için yöne-
tim kurulumuz bir karar aldı. Biliyorsu-
nuz, önümüzdeki dönemde, 200 milyon
doların üzerinde, büyük bir yatırım yapa-
cağız. Ayrıca, yeni bir yatırım için Temelli
civarındaki organize sanayi bölgelerinin
birinde, 400 dönüm civarında büyük bir
arazi satın aldık. Üzerinde çalışmakta ol-
duğumuz alçak ve orta irtifa hava sa-
vunma sistemlerinin testlerini ve bazı özel
imalatlarını orada yapmayı planlıyoruz.
Bu yatırımların yanı sıra bir de ihracat ko-
nusu var. Her yıl aşağı yukarı 200 milyon
dolar civarında ihracat yapıyoruz. Hedefi-
miz de 1 milyar dolar ciroya ulaşmak ve
bunun %25’ini yurt dışına satar duruma
gelmek. Ancak yurt dışına satışları ya ak-
reditif açarak yapıyoruz ya da çok düşük
miktarda avans veriliyor. Oysa yurt içinde
biz %20 ile %30 avans alıp işi sonuna
kadar götürebiliyoruz. Yurt dışı satışları
artınca, bunlar için bir de işletme serma-
yesi gerekiyor. Yatırımları ve ihracat için
ihtiyaç duyulan sermaye konularını bir
arada düşündüğünüzde, bizim bir miktar
daha sermayeye ihtiyacımız olduğu so-
nucu çıkıyor. Bir de ASELSAN öyle bir
noktaya geldi ki, 1 milyar dolar deyince bir
sene sonra bunu yüzde 15 arttıralım de-
diğimizde 150 milyon dolarlık bir rakam
ortaya çıkıyor. 150 milyon dolar, bir firma
demek. Dolayısıyla bundan sonra organik
büyümenin yanında, ASELSAN’ın belki
birtakım şirketler alması, satması gere-
kecek, bunun için de sermaye gerekiyor.
Tüm bu ihtiyaçlar nedeniyle yönetim ku-
rulumuz sermayenin artışına karar verdi.
Bu işlemi yapacak aracı kurum arayışı
kapsamında bir ihale açtık. Hisselerimizin
bir kısmı, Borsa İstanbul aracılığı ile yurt
dışı hissedarlara satılmış durumda. Bu
nedenle bir yurt dışı aracı kurumla bir yurt
içi aracı kurumun konsorsiyum kurma-
sını, birlikte teklif vermelerini istedik. Ba-
şarılı bulduklarımız arasından, yurt
içinden ve dışından yaklaşık 10’ar şirket
seçtik. Bunların kendi aralarında konsor-
siyum kurarak teklif vermelerini istedik.
Teklifleri topladık. Dolayısıyla şu anda 5-
6 tane teklif var elimizde. En uygun teklif
olarak da -maliyet açısından bakıyoruz-
Halk Yatırım’ın ana ortak olarak Merrill
Lynch International (MLI) ile yaptığı kon-
sorsiyumu seçtik. MLI, bahse konu açık-

lamayı kendi başına yaptı, ana ortaktan bir
ses çıkmadı. Sıralamada daha 4-5 tane
konsorsiyum var. İlki olmazsa biz ikin-
ciyle, Garanti Yatırım ile devam edeceğiz.
Çıkan haberlerde; sadece MLI var, başka
kimse yok, onlar da bu işi reddedince or-
tada kaldık gibi bir durum ortaya çıktı, öyle
bir durum yok.

Soru: Takvimde herhangi bir gecikme var mı?
Cengiz ERGENEMAN: Gecikme yok. İkinci
halka arza ne zaman çıkacağımızı açıkla-
madık. Onu aracı kurumla birlikte belirle-
yeceğiz. Biliyorsunuz, bu arada TUSAŞ’ın
da halka açılması ile ilgili planlar var. İkisini
çakıştırmamaya çalışacağız. Bizim planı-
mız önümüzdeki yıl Mart ile Mayıs arasında
uygun bir zamanda çıkmak. Uygun bir za-
manı kollayıp, planlayıp o zaman halka
açılmayı gerçekleştirmek istiyoruz.

Özgün Hava Savunma 
Sistemleri Geliştirebiliriz
Soru: Temelli’deki yeni arsa için kısa ve
orta menzilli sistemleri telaffuz ettiniz,
uzun menzil de kapsamda mı?
Cengiz ERGENEMAN: Biz, uzun menzilli
sistemlerin de bir noktadan sonra milli ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM), şu anda söz-
leşme görüşmeleri aşamasında olan iha-
lede yarışan firmaları, yerli katkı oranının
arttırılması ve Türkiye’ye birtakım proje-
lerin verilmesi noktasında zorladı. Onlar
da biz dâhil çeşitli Türk şirketleri ile 

görüştüler. Her birine birtakım teklifler
verdik; ama teklifler daha çok yerli katkıyı
arttıracak nitelikte; teknolojik olarak
büyük bir altyapı kazandıracak nitelikte
olmadıklarını değerlendiriyoruz. Dolayı-
sıyla hâkim olduğumuz bir sisteme ka-
vuşmak istiyorsak, onu kendimizin
yapmasından başka bir çare yok diye dü-
şünüyoruz. Alçak ve orta irtifaya yönelik
sistemlerin özgün geliştirme çalışmala-
rını bitirdikten sonra, edindiğimiz bilgi bi-
rikimiyle uzun menzilli sistemleri
geliştirebiliriz. Bu sistemlerin ana unsuru,
bir uzun mesafe radarı. Bizim SSM’nin yü-
rüttüğü bir projede üzerinde çalıştığımız,
gemilere yönelik Çok Amaçlı Faz Dizin 
Radarı (ÇAFRAD) adını verdiğimiz bir ra-
darımız var. Bu projeyi tamamladığı-
mızda, uzun mesafeli radar geliştirebilir
bir konuma geleceğiz.

ASELSAN’da Hedef 
1 Milyar Dolar Ciro, %25 İhracat
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, Kazakistan’da,
kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi. 11 Aralık Çarşamba
günü gerçekleştirilen ve sektör basınından sadece 
MSI Dergisi’nin katıldığı toplantıda, Ergeneman, basın 
mensuplarının, hem gündeme dair konularla hem de 
Kazakistan’daki çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

ASELSAN, ÇAFRAD ile ilgili bir maketi 
IDEF’13 fuarında sergilemişti.

SSM Kurumsal İletişim Müdürü Asuman Vangölü (ortada) ve ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman (sağda)
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Ümit BAYRAKTAR: Bahsettiğiniz süreç,
yurt dışından hazır alım sürecinin 
yanında, ikinci aşamada yerli bir sistem
geliştirilmesi; mevcut sürecin devre dışı
bırakılmasını kast etmiyorsunuz değil mi?
Cengiz ERGENEMAN: Kuşkusuz bunlar,
Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin karar-
ları doğrultusunda belirlenecek konular.
Mevcut ihalede hangi sistemi alırsak bi-
razcık oranın tasarımına bağlı kalma ihti-
malimiz olacak. Ama biz bunu yaparız
diyoruz. Türk mühendislik gücü bunu yap-
maya muktedirdir. İlgililere bu durumu
arz ettik. Konunun, “Türkiye’ye gelecek
tehditler neler? Ne yapmalıyız?” gibi bir
askeri boyutu da var ve ihtiyaç, bizim ge-
liştirme takvimimizi bekleyemeyecek
kadar acil olabilir. Biz bir anlamda çözüm
sayısını arttırarak devletimizin elini de
kuvvetlendiriyoruz.

Soru: ÇAFRAD ile ilgili çalışmalar
ne aşamada?
Cengiz ERGENEMAN: Bu projede sadece
radarı yapmakla kalmayacağız. Radarın
belli bir güce çıkması ve hızlı çalışması
için birtakım transistör teknolojilerine ih-
tiyaç var. Bu da Galyum Nitrat (GaN) tek-
nolojisi. Aşağı yukarı 8-9 senedir bu
teknolojiyle uğraşıyoruz ve Bilkent Üni-
versitesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu tür
transistörleri yapar duruma geldik. Bu
transistörler kritik olduğu için bunları ala-
mazsak radarı yapamaz duruma geliyo-
ruz. Dolayısıyla biraz daha teknolojinin
içine giriyoruz. Yani artık cihazı yapmak
yetmiyor. İşin biraz daha kimyasıyla, fizi-
ğiyle uğraşmamız gerekiyor. Türkiye’nin
de önümüzdeki dönemde iyi yetişmiş mü-
hendisler kadar iyi fizikçilere ve kimyacı-
lara ihtiyacı var.

Ümit BAYRAKTAR: Hava savunmaya 
geri dönersek, Raytheon ile mevcut bir 
iş birliğiniz var, antenle ilgili. Bu süreçte
bir değişiklik var mı?
Cengiz ERGENEMAN: Yok, iş birliğimiz
devam ediyor.

Soru: Vestel Savunma’nın, Karayel insansız
hava aracı için bir Amerikan firmasından
satın alacağı elektro-optik sistemle 
ilgili sorun yaşadığı haberleri var. 
Vestel Savunma ile hiç görüştünüz mü?
Vestel Savunma’nın teklif aldığı 
şirketlerden birisi misiniz?
Cengiz ERGENEMAN: Değiliz. Bizim belli
sistemlerimiz var. Örneğin ASELFLIR
300T, bizim helikopter için geliştirdiğimiz
bir sistem. Ama insansız hava araçları ile
ilgili projeler daha önce gündeme geldiği
için orada da kullanıldı. Heron sistemle-
rinde şu anda görev yapıyor. ANKA’da da
olacak. Ama bizim istediğimiz, Türkiye’de
geliştirilen insansız hava araçları için işin
başından başlayıp, o hava aracına ağırlık,
hacim ve yetenek olarak uygun cihazlar
geliştirmek. Örneğin ASELFLIR 300T’nin
bir özelliği var. ATAK helikopterinde kul-
lanılacağı için kaska bağlı kumanda sis-
temi var. Pilotun kafası nasıl dönerse o da
öyle dönecek; o yüzden dönüşü çok hızlı.
Ama bir insansız hava aracında bu kadar
hızlı dönecek bir sisteme ihtiyaç yok. Do-
layısıyla bizim o platforma uygun bir sis-
tem geliştirmemiz gerekiyordu. Şu anda
böyle bir sistem geliştiriliyor ANKA için.
ANKA’nın seri üretimine yetişecek.

ASELSAN, Ortak Girişimler
Konusunda Ciddi
Ümit BAYRAKTAR: Şu ana kadar 
ASELSAN’ı hep yurt dışındaki benzeri 
ortaklıklarda gördük. Acaba yurt içinde
de böyle bir yapı söz konusu olabilir mi?

Yurt içinde bir ortaklıkta da ASELSAN’ı
görecek miyiz?
Cengiz ERGENEMAN: Belli yerlerde belli
yetenekler olursa yurt içinde de görme ih-
timaliniz var. Şu anda biz, 21 üniversiteyi
takip ediyoruz. Bunlara projeler verdik.
Üniversitelere aşağı yukarı 115 milyon do-
larlık bir fon ayırdık. Yurt dışında belli ko-
nularda araştırma yapan, belli bilgilere
sahip olan akademisyenlerimiz var. Bun-
lar Türkiye’ye döndüklerinde, Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerine dağılıyorlar. Biz
bunları da takip ediyoruz. Yurt dışında
edindikleri bilgileri kaybetmesinler, o ko-
nudaki çalışmalarını devam ettirsinler
diye bu kişilere projeler veriyoruz. Dola-
yısıyla orada bir büyüme başlıyor. Bu üni-
versitelerin olduğu illerde bir üretim
olanağı çıkarsa belki üretim de gerçek-
leştirilebilir. Belki bazı teknolojik derinliği
olan şirketler kurabiliriz. Yurt dışında da
bunları görüyoruz. Hiç ümit etmediğimiz
bir yerden, oldukça kritik bir şeyler üre-
ten, yapan, tasarlayan şirketler çıkabili-
yor. Bunlar küçük teknoloji şirketleri, belli
konularda derinleşmiş şirketler.

Ümit BAYRAKTAR: Burada “ASELSAN
böyle bir şirketin en az yüzde 51 ortağı
olacaktır” gibi bir olmazsa olmazınız var mı?
Cengiz ERGENEMAN: Yok. Ama şöyle bir
durum var: O şirketin geleceğini garantiye
almak için, bizim belli bir hissemizin ol-
ması gerekir. Yüzde 50 veya 15; daha az
da olabilir. Sadece biz o ürünleri, “benim
kendi yerimden alıyorum” diye alabilelim.
Çünkü tamamen ayrı olursa bu sefer ihale
açmak gerekebilir. O şirketi bizim orada
filizlendirip, yetiştirip, yaptığı işi sadece
bize değil, dünyaya satar hâle de getirme-
miz gerekiyor. Birkaç konu üzerinde çalı-
şıyoruz. TSKGV’den gerekli onaylar
çıkınca açıklayabileceğiz. Yurt dışında
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belki birtakım şirketleri de satın alabiliriz.
Bir tane satın aldık, hatta biraz zorlandık;
ama başardık. Şu anda Güney Afrika’da
bir büromuz var. Orada bir şirket ekono-
mik açıdan zor duruma düştü, satılıyordu.
Bunun tamamını alamadık. Üretim kıs-
mını Alman Carl-Zeiss firması satın aldı.
Araştırma bölümünü de biz aldık. Elektro-
optik bizim biraz zorlandığımız bir konu.
Bu alanda Türkiye’de yetişen mühendis
pek yok; dolayısıyla elektro-optik konu-
sunda deneyimi olan, tasarım yapan 7 ki-
şilik bir ekibimiz oldu. Yurt dışında böyle
uygun firmalar çıktığında, onları alabile-
cek duruma gelmemiz gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Ürdün’de de 
Kazakistan’a benzer bir süreç devam 
ediyor. O taraf ne durumda? Kazakistan’a
benzer bir gelişmeyi ne zaman 
göreceğiz?
Cengiz ERGENEMAN: Tahmin ediyorum,
önümüzdeki sene başında. Orada Mart ve
Mayıs arasında iki tarih var: Birisi kralın
doğum günü, diğeri SOFEX fuarı. İkisinden
birisinde açılış gerçekleştirilecek. Orası
da açıldığında şöyle bir fırsat doğacak:
Yurt dışından temin ettiğimiz bazı basit

malzemeleri, hem Türkiye hem Kazakis-
tan hem de Ürdün için Türkiye’de üretmek
uygun hâle gelebilecek.

Ümit BAYRAKTAR: Bir sonraki aşamada,
yurt dışında benzeri bir yapı nerede 
kurulabilir?
Cengiz ERGENEMAN: Bizim için kritik
teknoloji dediğimiz bir durum ortaya çıka-
bilir. Böyle üretim yapan bir firma olabilir.
Örneğin insansız hava araçlarına yönelik
üretim de yapan bir Alman motor firma-
sını, Çinliler satın aldı. Benzer bir alımı bir
Türk firması neden yapmasın? Dolayısıyla
böyle bir imkân çıktığında, hemen karar
verip almamız gerekiyor. Belki de Ameri-
ka’ya açılmak için bir Amerikan firması da
alınabilir. Çünkü siz Amerikan pazarına
burada üretip satamıyorsunuz. Mutlaka
Amerika’da üretim yapmanız gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Sırada Amerika 
var diyebilir miyiz?
Cengiz ERGENEMAN: Belli olmaz. Ama
sırayla yapmıyoruz. İmkânlara, gelişme-
lere bakıyoruz. Şu anda sırada Endonezya
var. Orada bizim yazılım tabanlı telsizlerin
üretimine geçmek üzere çalışmalar sürü-

yor. Orası ya Pakistan gibi olacak ya da
yine bir ortak şirket üstünden gideceğiz.

Soru: ASELSAN’ın sivil alandaki 
çalışmaları ne durumda?
Cengiz ERGENEMAN: Sivil tarafa açılmak,
büyümek istiyoruz. 4G/LTE projelerinde
teknoloji geliştiriyoruz. Bu teknolojinin,
önümüzdeki dönemde baz istasyonlarında
kullanılması ile Türkiye’de, bütün opera-
törlerin aynı tabana sahip olacağı bir sis-
teme doğru gitmek üzere çalışmalarımız
sürüyor. İkinci konu da raylı ulaşım. Raylı
ulaşımda kullanılan, bazı güç üniteleri ko-
nusunda çalışıyoruz. Bunlar vagonlara da-
ğılmış durumda; elektronik kontrolle belli
bir güçte çalıştırılıyor, frenleniyor ya da bi-
risi fren yaparken ürettiği elektrikten öbür
tarafı besliyor. Tank modernizasyonu pro-
jelerinde ve ALTAY projesinde büyük ve
ağır bir kütle olan tank taretini stabilize
etmek için elektrik motorları ile çalıştık.
Dolayısıyla teknolojik olarak baktığınızda,
raylı ulaşım sistemlerinde kullanılanlarla
oldukça yakın. Biz burada ASELSAN ve
ASELSAN’ın alt yüklenicileri olarak, bu sis-
temlerden bazılarını Türkiye’de yapabiliriz
diye düşünüyoruz. 



Bunun için çalışmalar başlattık. Ama şu
anda bunun için bir platformcu olmamız
gerekiyor. Vagonları yapacak birisinin ol-
ması gerekiyor. TCDD ile görüşüyoruz.
Başka bir konu da sivil uçaklar. Büyük
miktarlarda alınan sivil uçaklar var. Bun-
lara da bir şeyler yapabiliriz diyoruz.
Bunun için sivil sertifikasyon gerekiyor.
Askeri sertifikasyondan biraz daha zor. Şu
anda belli sistemlerimiz için bu sertifikas-
yonu tamamlamak üzereyiz. Ondan sonra
da Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi fir-
malarla görüşüp uçak alırlarken birtakım
sistemlerin bizden olmasını sağlamak is-
tiyoruz. Amacımız, bir uçak üreticisine
bütün elektroniği yapmaktansa birkaç ta-
nesini yapıp, bütün uçaklara satmak.

Doğu Bloku Sistemleri de
ASELSAN’ın İlgi Alanında
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, çok uzun
zamandır eski Doğu Bloku sistemleri
üzerinde çalışıyor. Hatta geçmişte bir
Azerbaycan süreci oldu ve birtakım 
gelişmeler yaşandı. Kazakistan’daki gibi
bir süreç neden Azerbaycan’da yaşanmadı?
Cengiz ERGENEMAN: Azerbaycan üze-
rinde hâlâ çalışıyoruz. Savunma projeleri,
uzun soluklu işler. Ben maraton koşusuna
benzetiyorum. 100 metre, 200 metre yarışı
gibi değil. Biz Kazakistan’a 2007 yılında
geldik. 2010 yılında KADEX fuarını ilk kez
yaptılar. O sırada Kazakhstan Engineering
ile konuştuk. Kazakistan, kendi toprakla-
rına yatırım yapılmasını istiyor. Devlet baş-
kanı Nazarbayev de Türkiye’ye geldiğinde
bu konuyu vurguladı. 2010’da böyle bir şeyi
yapabiliriz dedik. 2011’de şirketi kurduk.
Ondan sonra bir arazi tahsis edildi. Orada
18 ay gibi çok kısa bir zamanda gördüğü-
nüz fabrikayı hazırladık. Savunma malı
üretmek için bir izne ihtiyacı var fabrikanın.
Onlar tamamlandı. Kazakistan Savunma
Bakanlığından doğrudan sipariş almasını
bekliyoruz. Dünkü toplantılarda, Milli Sa-
vunma Bakanımıza Kazakistan Savunma
Bakanı bu sözü verdi. O noktaya geldik.
Azerbaycan’da bizim birtakım münferit ça-
lışmalarımız var. Bazı fabrikalar vardı, on-
lara yardımlarda bulunduk. Pakistan gibi
teknoloji yardımları. Daha büyük bir prog-
ramın başlamasını bekliyoruz. Oradaki
karar mekanizması farklı.

Ümit BAYRAKTAR: Kazakistan, 
SSCB bünyesinde kurulmuş, NATO 
standartlarından uzak bir ülke. 
ASELSAN’ın, Kaideye Monteli Igla gibi
Doğu Bloku sistemleri üzerinde uzun 
süredir yürütmekte olduğu çalışmalarında
buradaki süreçlere bir katkısı oldu mu?

Ya da ASELSAN’ın Batı standartlarına
göre yapmış olduğu çalışmalar, 
bu süreci nasıl etkiledi?
Cengiz ERGENEMAN: Elektroniğin Batısı
Doğusu yok. Şartları belirlersiniz, uyup
uymadığına bakarsınız, ona da uygun ya-
parsınız, burada bir problemimiz yok.
Bizim en büyük sıkıntımız, bir platformu-
muz yok. Dolayısıyla biz ya mevcut plat-
formu olanlara modernizasyon işleri
yapıyoruz veya yeni platformlara nasıl gi-
reriz, ona bakıyoruz. Ama o platformu
Türklerin üretmesi gerekiyor ve içine
bizim teçhizatı koyması gerekiyor. Çok sı-
kıştığımızda, ciddi ciddi bizim niye platfor-
mumuz yok diye düşünmeye başladık.
Çünkü biz ihracatı arttırmak için 1.000
adet telsiz, 250 adet gözlük satalım dedi-
ğimizde zorlanıyoruz. Hâlbuki bir plat-
formu satınca daha büyük bir getirisi
oluyor; 40 tane sattığınızda 2-3 sene sü-
recek büyük bir ihracatın garantisini alı-
yorsunuz. Bizim buradaki fabrikada da bir
entegrasyon alanımız var; sizler görme-
diniz. Bizim Türkiye’de yaptığımız Igla sis-
temini getirdik, bir Rus askeri aracının
üstüne monte ettik. Bunu Kazakistan’a ve
daha sonra Sovyet Bloku ülkelerine sata-
biliriz. Kazakistan’ın, buranın da Gümrük
Birliği’ne üye olmasından dolayı satış
avantajı var. BTR araçları için geliştirilmiş
gece görüş ve atış kontrol sistemlerimizi
de fabrikada sergiledik. Bir başka konu da
onarım, bakım ve modernizasyon. Eski

Sovyet T serisi tankları var. Bunları mo-
dernize edebilir ve bölgedeki ülkelerin de
tanklarını modernize edecek duruma ge-
lebiliriz. Bir tane de helikopterimiz vardı
içerde. Biliyorsunuz biz Jandarma moder-
nizasyonu çerçevesinde Mi-17’leri sayısal
kokpitle modernize etmiştik. O konuda da
bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyoruz.
Bahsettiğim platformlara uygun sistem-
lerin belli bir kısmını burada üretip enteg-
rasyonunu gerçekleştirebiliriz. Tabi seri
üretim için mutlaka bir araç fabrikası veya
helikopter bakım onarımı yapan bir yer
bulmamız gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Şu ana kadar 
ASELSAN burada ne kadar yatırım yaptı?
Ne kadar daha yatırım yapılacak? 
Bunlar hangi oranlarda karşılanıyor?
Cengiz ERGENEMAN: Burada 44 milyon
dolarlık bir yatırım var. Şirketin sermayesi
küçük. Sermaye artışı için bürokratik iş-
lemlerin tamamlanması gerekiyor. Şu
anda onların koyduğu kadar bütçeyi biz de
koyuyoruz. Dolayısıyla bizden 22 milyon
dolar buraya gelmiş, onlar da 22 milyon
dolar koydular. Bunun ne kadarı sermaye
olabilir bilemiyorum. Sonuçta bu şirketin
sermayesi 36 milyon dolardır, geri kalanı
malzemedir denilebilir. Yatırımın büyük
bir kısmı bizim tarafımızdan verildi. ASEL-
SAN’a verilmiş bir sipariş olarak gözükü-
yor. Fabrika üretime geçip işi alana kadar
da acil ihtiyaçlarını bizden karşıladılar.
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ASELSAN, Kaideye Monteli Igla çözümünü de IDEF’13 fuarında sergilemişti.



Ümit BAYRAKTAR: İşin felsefi yanına 
bakacak olursak daha önce hep batılı
şirketlerin bu tür ortaklıklar kurduğunu
görüyorduk. Özellikle ASELSAN açısından
baktığımızda, işin felsefi tarafında bizi
farklı kılan bir nokta var mı? Bundan
sonra bu tür ülkeler Türk şirketlerini 
tercih edecekler ya da Kazakistan 
şu nedenlerden dolayı ASELSAN’ı 
tercih etti gibi?
Cengiz ERGENEMAN: Bizim bir farkımız
var. Fabrika binası ve teçhizatın ötesinde,
orada 20-25 tane genç mühendis var.
Bunlar Avrupa’nın, Amerika’nın ve Türki-
ye’nin iyi üniversitelerinde iyi dereceyle
mezun olmuş mühendisler. Bunları araş-
tırdık, topladık. ASELSAN’da eğittik. Çoğu
da Türkçe öğrendiler. Dolayısıyla böyle bir
mühendislik kadrosu burada yaratıldı.

Zannediyorum böyle bir şeyi yurt dışında
görmek mümkün değil. Hep bizim kendi
zorlamamız ve katkımızla oldu. Böyle bir
avantajımız var. Telsiz satışlarında iş bir-
liği yaptığımız ülkelere hep, “Sizin mü-
hendislere kendi algoritmalarınızı nasıl
yapacağınızı öğretelim, siz kendi kritik ko-
nularınıza sahip olun” dedik. Bu yaklaşım
bizi avantajlı duruma getiriyor. Dışarıdan
aldıklarında, ne olduklarını bilmedikleri
bir şeyi alıyorlar. Birtakım örnekler de
görmüşler. Aldıkları cihazlarla istem dışı
çalışmaya başlamış. Bu konuda bizim di-
ğerlerinin veremeyecekleri şeyleri verdi-
ğimizi düşünüyoruz. Burada Nazarbayev
Üniversitesi var. Onunla ilişkiye geçip, ye-
tiştirilecek öğrencilerin bizim buradaki
şirketin ihtiyaçlarına cevap vermesini is-
tiyoruz. İleride çok iyi mühendisler çıkarsa
biz de yararlanabiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Türkiye, geçmişten
aldığı dersleri bu süreçlere yansıtıyor 
diyebilir miyiz bu noktada?
Cengiz ERGENEMAN: Daha doğrusu, biz
kendi zorlanmalarımız nedeniyle zaman
kaybettiğimiz yerleri buralarda farklı hâle
getiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: 2 yıl sonra ASELSAN
40. yaşını kutlayacak. O zaman nasıl bir
ASELSAN bizi bekliyor olacak ihracat 
açısından?
Cengiz ERGENEMAN: Türkiye’deki pazara
bakıyoruz, bizim büyüklüğümüze bakıyo-
ruz. Tutup da bizim bütün işleri almamız
mümkün değil. Dolayısıyla başka kanal-
lara açılmamız gerekiyor. Bunlar ihracat
ve sivil konular. Mutlaka buralardan bir
şeyler almamız gerekiyor. İhracatta zor-
lanıyoruz, yurtdışına platform satmamız
gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı düşü-
nüyoruz. Platformcular iyi performans

gösterir de bizim cihazlarla birlikte plat-
formlarını satar duruma gelirlerse prob-
lemimiz yok. Ama mutlaka Türkiye’nin
platform satması gerekiyor. Yurt dışına
baktığımızda, bir cihazı satıyorlarsa bütün
ülke topyekûn çalışıyor. Basınından baka-
nına, şirketine kadar. Bizim ülke olarak
refah seviyemizin artması için, bir şey
üretip satmamız gerekiyor. Hepimizin
refah seviyesinin artması için, buraya dı-
şarıdan para gelmesi lazım. Sizlerin de dış
satışlar konusunda büyük göreviniz var.
Bir de bizim bir ürünü kendi ordumuza
satmadan dışarıya satmamız pek müm-
kün değil. Dolayısıyla yeni çıkan sistemle-
rin hızlı bir şekilde envantere girmesi
gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: 40. yıl için rakamsal
veriler paylaşabilir misiniz?
Cengiz ERGENEMAN: Şu anda ihracatın
cirodaki payı %22. Hedefimiz ise %25. 
Ciromuzun da 1,5 milyar dolar olmasını
hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu rakamlar 
ASELSAN’ı nereye çıkarır dünya genelinde?
Cengiz ERGENEMAN: Dünyanın en büyük
100 savunma firması sıralamasında 50.
sırayı ilk hedeflediğimiz zaman, bu sıranın
karşılığı 1,5 milyar dolarlık ciroydu. Ama
şimdi artmış durumda. Bir de eskiden
Doğu Bloku’ndan, Rusya’dan bir tane
firma vardı. Şimdi bu firma bölünmüş du-
rumda, 4-5 tane olunca, sıralamada yuka-
rıdaki şirket sayısı arttı. Şu anda 50.
sıranın karşılığı, 2 milyar dolar civarında.
Ama yükselişimiz sürecek. Oraya gelince
de ne yapacaksınız, duracak mısınız diyor-
lar. O zaman hedeflerimizi yenileyeceğiz.
Ama yukarı çıkmak, artık oldukça zorlaşı-
yor. Belki Türkiye’ye sattığımızın yüzde
50-60’ını dışarı satmamız gerekiyor.
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JSF Projesi’nde geliştiri-
len F-35 Lightning II’yi
yeni nesil muharip uçağı

olarak seçen Türkiye, Kon-
sept Gösterim Safhası’na 
ana katılımcı; Sistem Geliş-
tirme ve Gösterim Evresi’ne
3. seviye ortak olarak katıl-
dığı projenin son safhası
olan Üretim İdame-İşletme
ve Müteakip Geliştirmeler 
(Production Sustainment and
Follow on Development /
PSFD) safhasında da yer alı-
yor. Türkiye, toplam 100 adet
uçağı tedarik etmeyi planla-
dığı projede, savunma sana-
yisinin aldığı iş paketleri ile
%70’in üzerinde bir geri
dönüş bekliyor. Bu hedefin
gerçekleştirilmesinde baş-
rolü ise TUSAŞ oynuyor. 

Uçağın başlıca yapısal bile-
şenlerinden birisi olan orta
gövdenin üretimini, ana yük-
lenici Lockheed Martin tarafın-
dan görevlendirilen Northrop
Grumman ile birlikte üstle-
nen TUSAŞ, havacılık alanında
geliştirilen son teknolojileri
kullanan ve çok hassas hata
payları ile gerçekleştirilen
üretimi; zamanında, istenilen
kalitede ve belirlenen bütçede
gerçekleştirdi ve ilk teslima-
tını yaptı.
Törene, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan Kemal Yar-
dımcı, ABD’nin Türkiye Büyük-
elçisi Francis J. Ricciardone, Jr
ve Savunma Sanayii Müsteşar
Vekili Serdar Demirel başta
olmak üzere Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
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F-35’e En Büyük 
Türk İmzası:

TUSAŞ, İlk 
Orta Gövdeyi

Teslim Etti
Gerek Türk Hava Kuvvetlerinin gerekse

Türk Havacılık Sanayisi’nin geleceğini
şekillendiren Müşterek Taarruz Uçağı

(Joint Strike Fighter / JSF) Projesi’nde,
Northrop Grumman firması ile birlikte

orta gövde imalatı konusunda tek kaynak
olan TUSAŞ, ürettiği ilk orta gövdeyi, 

11 Aralık’ta, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen
törenle Northrop Grumman ve Lockheed

Martin’e teslim etti. Böylece, önümüzdeki
20 yıl boyunca sürmesi öngörülen 
iş birliği, bir kilometre taşını daha 

geride bırakarak, yeni bir ivme kazandı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com



TUSAŞ, Lockheed Martin ve
Northrop Grumman’dan üst
düzey yetkililer ile proje çalı-
şanları katıldı.
Törende ilk konuşmayı
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yalçın Kaya yaptı. Kaya,
konuşmasında, gerçekleşen
ilk teslimatın, Türkiye için ol-
duğu kadar JSF Projesi’nde
yer alan diğer ülkeler için de
önemli bir gelişme olduğunu
vurguladı. Kaya, üretimin
gerçekleştiği tesislerin,
dünya üzerindeki emsalle-
rine eş değer nitelikte oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

Zamanında, Kalite 
İsterlerini Karşılayan,
Bütçesinde Teslimat
Törende bir sonraki konuş-
mayı yapan TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dört-
kaşlı, orta gövde üretimi ile
ilgili anlaşmanın 2007 yılının
Şubat ayında imzalandığını
hatırlatarak, o günden itiba-
ren yeteneklerini en üst se-
viyeye çıkartıp, 5. nesil savaş
uçaklarının üretimi için ge-
rekli kabiliyetleri kazanma
konusunda çalışmalar yü-
rüttüklerini belirtti. Aşama
aşama devreye alınan ve
dünyada sayılı birkaç fir-
mada bulunan ileri kompozit
üretim teknolojisi yatırımı ile
gerek JSF gerekse diğer
projelerde kullanılabilecek
önemli kabiliyetler kazan-
dıklarını açıklayan Dörtkaşlı,
böylece; orta gövde metalik
parçaları, kompozit bileşen-

leri, kompozit hava alığı ve
havadan yere mühimmat
için harici silah taşıma nok-
talarının üretiminde dünya
genelinde tek kaynak ya da 2
kaynaktan birisi konumuna
yükseldiklerini söyledi. Dört-
kaşlı, konuşmasının bu bö-
lümünde, SSM için özel bir
parantez açtı ve SSM’nin,
Türk Savunma Sanayisi fir-
malarının JSF Projesi’nde iş
payı alabilmeleri için yapma-
ları gereken yatırımlara yö-
nelik oluşturduğu özel kredi
mekanizması ile projede yer

alabilmelerini sağladığını
anlattı.
Dörtkaşlı, orta gövde teslima-
tını; zamanında, kalite ister-
lerini karşılayacak şekilde,
program isterlerine uygun ve
rekabetçi bir fiyat etiketi ile
gerçekleştirdiklerini ve üreti-
min hızlanmasının TUSAŞ’ın
cirosuna ciddi bir katkı sağla-
yacağını vurguladı. Üretilen
orta gövdenin, Amerikan
Hava Kuvvetlerinin AF62 nu-
maralı uçağında kullanılacağı
bilgisini veren Dörtkaşlı, seri
üretim fazına geçildiğinde,

ABD ve İtalya’da oluşturula-
cak nihai montaj hatlarına
her 10 günde bir 1 adet orta
gövde sevk edeceklerini;
programa katılan diğer ülke-
lerin uçaklarının yanı sıra
Türkiye’nin tüm uçaklarının
orta gövdelerinin TUSAŞ 
tesislerinde üretileceğini be-
lirtti. Dörtkaşlı, konuşmasının
sonunda, TUSAŞ tesislerinde
son 4,5 yıl boyunca görev
yapan Northrop Grumman
takımına ve Lockheed Martin
ekibine de özel olarak teşek-
kür etti.
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TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı Northrop Grumman F-35 Programı 
Başkan Yardımcısı Brian Chappel



Türkiye’nin İş Payı 
16 Milyar Doları Aşacak
Törende Northrop Grumman
F-35 Programı Başkan Yar-
dımcısı Brian Chappel ve
Lockheed Martin F-35 Prog-
ramı Entegrasyon ve İş Geliş-
tirme Başkan Yardımcısı
Steve O’Bryan da birer ko-
nuşma yaptılar. Chappel, tes-
lim edilmekte olan orta
gövdenin, Northrop Grum-
man tarafından üretilen orta
gövdelerden bir farkı olmadı-
ğını, TUSAŞ’ın üretimi isteni-
len kalitede ve maliyetle
gerçekleştirdiğini vurguladı.
O’Bryan, 25 yıldan uzun bir
süredir Türk Savunma Sana-
yisi’nin bir ortağı olduklarını

ve buna devam etmek 
istediklerini; Türk Savunma
Sanayisi’nin de F-35 progra-
mındaki iş paketleri için kü-
resel ölçekte rekabet
edebilecek bir seviyede bu-
lunduğunu ifade etti. Türk Sa-
vunma Sanayisi ile kompozit
parçalar, motor teknolojileri,
talaşlı imalat ve kablaj 
konularında imzaladıkları
sözleşmelerin gerçekleşme
bedellerinin 16 milyar doları
aşmasının beklendiğini söy-
leyen O’Bryan, JSF Proje-
si’nin, toplam 235 adet teslim
edilmiş ya da sipariş edilmiş
uçak ile istikrarlı bir tedarik
zincirine sahip olduğunu be-
lirtti. O’Bryan, JSF Proje-

si’nde sadece çok iyi bir
uçak üretmediklerini, aynı
zamanda finansal zorlukların
olduğu bir ortamda endüstri
için iş imkânları yarattıklarını
ve uzun soluklu ortaklıklar
kurduklarını da vurguladı.

Lojistik Alanındaki 
Çalışmalardan da 
Pay Almak İstiyoruz
Daha sonra kürsüye gelen
Savunma Sanayii Müsteşar
Vekili Serdar Demirel, North-
rop Grumman ile TUSAŞ ara-
sında 2007 yılında imzalanan
ve 400 adet orta gövdenin
üretilmesini kapsayan anlaş-
manın bedelinin yaklaşık 3
milyar dolar olduğunu; orta

gövde kompozit bileşenleri,
hava alığı, silah taşıma nok-
tası ve adaptörleri gibi bile-
şenler de dâhil edildiğinde
TUSAŞ’ın iş payının 4,5 milyar
dolara ulaştığını belirtti. Pro-
jede Alp Havacılık, AYESAŞ,
HAVELSAN, Kale Havacılık ve
MİKES’in ürettiği değişik bile-
şenler de katıldığında, Tür-
kiye’nin mevcut iş hacminin
7,5 milyar doları bulduğunu
açıklayan Demirel, SSM tara-
fından sağlanan sanayi kredi-
leri sayesinde, birçok KOBİ’nin
de projeye dâhil olduğunu söy-
ledi. Demirel, projedeki test ve
üretim sıkıntılarının yavaş
yavaş geride kaldığına dikkat
çekerek; diğer ülkeler gibi
Türkiye’nin de artık idame ko-
nusuna kafa yorduğunu ve
uçağın desteklenmesi ve lojis-
tiği alanlarında da Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin iş payının,
belirlenen oranda gerçekleş-
mesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin Başarısı
Savunma Sanayisi
Demirel’den sonraki konuş-
macı, ABD’nin Türkiye Büyük-
elçisi Francis J. Ricciardone,
Jr oldu. Konuşmasını Türkçe
yapan Ricciardone, ABD ve
Türkiye arasındaki iş birliği-
nin, iki ülkenin müşterek gü-
venliğinde büyük bir rol
oynadığını söyledi ve ABD ola-
rak Türkiye’nin 2023 yılında
dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasına girme hedefine yü-
rekten destek verdiklerini be-
lirtti. Ricciardone, Türkiye’nin
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Törende, sözleşmede yer alan gizlilik maddeleri nedeniyle,
basın mensuplarının, teslim edilen orta gövdenin 

ön tarafından fotoğraf çekmelerine izin verilmedi. 
Bu fotoğrafta, Northrop Grumman tarafından üretilen ve

Avustralya’nın ilk F-35 uçağında kullanılacak olan 
orta gövde görülüyor.

Lockheed Martin F-35
Programı Entegrasyon

ve İş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı

Steve O’Bryan

Savunma Sanayii
Müsteşar Vekili 
Serdar Demirel

ABD’nin Türkiye
Büyükelçisi Francis 

J. Ricciardone, Jr





NATO ittifakında en gurur ve-
rici başarısının, dünya çapın-
daki savunma sanayisi
olduğunu, bu rekabetçi piya-
sada Türk firmalarının
önemli bir yer tuttuğunu ifade
etti. F-35’in sadece bir sem-
bol değil, ortaklığın en somut
ve güçlü örneklerinden birisi
olduğunun altını çizen Ricci-
ardone, her F-35 uçağında
Türk parçaları bulunacağını
ve uçağın müttefik operas-
yonlarında büyük kolaylık
sağlayacağını kaydetti.

Türk Savunma 
Sanayisinin Kapasitesi
Daha Çok Kullanılmalı
Törende son konuşmayı,
Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı Hasan Kemal 
Yardımcı gerçekleştirdi.
Görevinde 3. yılını doldur-
makta olduğunu ve yapılan-
lardan, yapılacaklardan ve
içinde bulunduğu ortamdan
çok memnun olduğunu ifade
eden Yardımcı, yaptıklarının
yapacaklarının teminatı ol-
duğunun altını çizdi. 
Yardımcı, Amerikan katılımcı-
lardan; Türk Savunma Sana-
yisi’nin mevcut yeteneklerini
ve kapasitesini gözden geçir-
melerini ve ilave bir yatırım
yapmadan daha büyük işler
yapabilecek olan TUSAŞ ve
diğer havacılık firmalarından
daha çok yararlanmalarını da
talep etti.
Tören; günün anısına hazır-
lanan sertifikanın imzalan-
ması, plaket takdimi, hatıra
fotoğrafı çekimi ve JSF/
F-35 Orta Gövde Üretim
Hattı’nın gezilmesi ile sona
erdi.
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Bir Orta Gövdenin 
Daha Ötesi
TUSAŞ’ın JSF Projesi boyunca 400 adet F-35 orta gövdesi
üretmesi öngörülüyor. Karmaşık yapısal bileşenlerin yanı sıra
yakıt, hava, hidrolik, elektrik ve elektronik donanımları da 
içeren orta gövde, TUSAŞ tarafından tamamlanmış ve 
testleri yapılmış olarak teslim ediliyor. TUSAŞ’ta üretimin 
gerçekleştirildiği yaklaşık 6.875 metrekarelik modern tesis, 
7 Kasım 2008 tarihinde açıldı. İlk orta gövdenin teslim edilmesine
kadar çeşitli aşamalardan geçildi. TUSAŞ, burada üretilen
ilk parça olan kompozit hava giriş kanalının prototipini, 
2010 yılının Ağustos ayında Northrop Grumman’a teslim etti. 
Bu prototip, tahrip edici testlere sokularak TUSAŞ’ta gerçekleşen
üretimin kalite kriterlerine uygun olarak gerçekleştirildiğinin
doğrulanması amacıyla kullanıldı.
Projede seri üretime geçildiğinde, Northrop Grumman ve 
TUSAŞ’ta süren üretimden, toplamda, her gün bir adet orta gövde
çıkması öngörülüyor. Bu üretim sıklığı, TUSAŞ özelinde, 
10 günde 1 adet orta gövde şeklinde gerçekleşecek. 
Teslim edilen ilk orta gövde, Amerikan Hava Kuvvetlerinin 
AF62 numaralı uçağında; teslim edilecek 2. gövde ise AF65 
numaralı uçağında kullanılacak.
TUSAŞ, JSF Projesi kapsamında kazandığı kabiliyetleri 
şu şekilde sıralıyor:
n Yüksek hassasiyetli, üstün teknoloji kompozit komponent 
    üretimi,
n Sofistike yapılar için robotik fiber serme,
n Yüksek hassasiyetli robotik kaplama,
n Yüksek seviyeli dijital entegrasyon,
n Robotik işleme, delme, kesme ve
n Yüksek kalite standartları uygulamaları.
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Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan

Kemal Yardımcı
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Geldiğimiz aşamada ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN
ve TUSAŞ başta olmak üzere, savunma sanayisi firma-
larımız artık geliştirdikleri sistemleri de kullanarak,

katma değeri yüksek, platform seviyesinde ürünler sunabil-
mektedirler. Diğer taraftan, üründen platforma ve daha sonra
da ana savunma sistemleri tasarım ve üretimine doğru ilerle-
diğimiz süreçte; karmaşıklık (complexity), belirsizlik (uncertai-
nity), yenilik ihtiyacı (novelty) ve zaman baskısı (pace) da bu
sürece paralel olarak artmaktadır. Peki, bu zorlu parametre-
lerle nasıl başa çıkabileceğiz?
Bu soruya cevap bulmak için, ilk aşamada, söz konusu para-
metrelerin savunma sanayisi projeleri ile ilişkisinin tespiti
önemlidir:
• Karmaşıklık: Farklı fonksiyonlara sahip hem yazılımsal 

hem donanımsal çok sayıda ürünü, tek bir hedefi 
gerçekleştirmek üzere bir araya getirmenin zorluğu.

• Belirsizlik: Yeni teknolojileri kullanarak geliştirilecek 
sistemlerin, özellikle projenin başlangıç aşamalarında 
teknolojik belirsizlikleri barındırıyor olması zorluğu.

• Yenilik İhtiyacı: Tanımlanan sistemlerin değişen müşteri
beklentilerini karşılayabiliyor ve pazarlanabiliyor 
olması zorluğu.

• Zaman Baskısı: Hedeflenen ürünlerin rakip firma 
ürünlerinden daha erken pazara çıkartılabilmesi zorluğu.

Platform seviyesi projelerde, birçok farklı disiplinin bir arada
çalışması gerekliliğinin yanında birçok farklı kültürden gelen
firma çalışanlarının da bir arada çalışması ihtiyacının doğur-
duğu karmaşıklık, doğru iletişim ve koordinasyon ile çözüle-
bilmektedir. Proje Yönetimi Enstitüsü (Project Management
Institute / PMI)’nün proje yöneticileri ile yaptığı anket sonuçla-
rına göre, proje yöneticilerinin zamanlarının %90’ını iletişime
harcadığı görülmektedir. PMI’nın 2013 Mayıs ayında yayınladığı

raporda, dünyadaki her 5 projeden 2 tanesinin başarısız olduğu
ve başarısız olan projelerin yarısının başarısızlık nedeninin
eksik iletişim olduğu belirtilmektedir.
Savunma sanayimizdeki projelerimizde de artan bu karmaşıklığı
çözmek ve projelerin başarı ihtimallerini arttırmak için, etkili ile-
tişimi sağlayabilen yetkin proje yöneticilerinin yetiştirilerek bu
projelerde görevlendirilmesi önem arz etmektedir.
Özellikle Ar-Ge projelerinde, projenin başlangıç aşamasında
kapsamın yeterli detayda olamaması ve yeni teknolojileri içeri-
yor olması, belirsizlik oranının artmasına neden olmakta ve do-
layısıyla bu belirsizliklerden kaynaklanan çok sayıda riskin
yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetiminin önemli
bilgi alanlarından olan risk yönetiminin yapılması, bu belirsiz-
liklerin projenin başarısını olumsuz etkilememesi açısından ge-
reklidir. Bu kapsamda, risklerin belirlenmesi ve bu risklerin
etkilerinin tespit edilerek önceliklendirilmesi ve alınabilecek
önlemlerin tespit edilmesi, en önemli aşamalar olup proje sü-
reçleri boyunca bu aşamaların sürekli güncel tutularak risklerin
yönetilmesi, artan belirsizlikleri yönetebilmek için önemlidir.
Paydaş yönetimi (stakeholder management) PMI’nın son dö-
nemde özellikle önem verdiği bir bilgi alanı olup, Project Ma-
nagement Body of Knowledge (PMBOK) kılavuzunun bu sene
başında çıkan son versiyonunda, ayrı bir bölüm olarak anlatıl-
maktadır. Projelerin paydaşları, projeden dolaylı ya da dolaysız
etkilenen ya da projeyi dolaylı ya da dolaysız etkileyen kişi ve
kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Paydaş yönetimi ise pro-
jedeki tüm paydaşların listesinin oluşturularak her bir paydaşın
beklentisinin tespit edilmesini ve sonrasında bu beklentilerin
nasıl karşılanabileceğinin analizinin yapılmasını kapsamakta-
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1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında
ABD’nin uyguladığı silah ambargosu
sonrası yerli savunma sanayisinin 
kurulma kararının alınması ile 
başlayan savunma sanayisi 
gelişimimiz, bugüne kadar birçok
özgün ürün ve sistem geliştirerek 
belirli bir olgunluk seviyesine ulaştı.
Mustafa HAFIZOĞLU* / mhafizoglu@sdt.com.tr
*Proje Yöneticisi, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri
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Sanayimizde
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dır. Projelerin yenilik ihtiyacını ve zaman baskısını karşılaya-
bilmeleri de başarılı bir paydaş yönetimini gerektirmektedir.
Projelerin gerek kapsamlarını belirlerken gerekse tüm yaşam
döngüleri boyunca; müşterinin, pazarlama departmanının ve
satış sonrası hizmetlerin beklentisi gibi projenin teknik eki-
binde yer almayan ancak projenin çıktısı ürünün müşteri pa-
zarında kabulü için kritik olan paydaş beklentilerini mutlaka
yönetmek gereklidir.
ANKA insansız hava aracımızdan ATAK helikopterimize; ALTAY
tankımızdan GÖKTÜRK uydumuza farklı sistemlere alt bileşen
olarak kendi tasarımı ürünler sağlayan SDT Uzay ve Savunma
Teknolojileri’ndeki proje yönetimi, özellikle yukarıda bahsedi-
len parametrelerin yansıması olan kaçınılmaz değişimin yöne-
timini içermektedir. Her bir platform üreticisinin farklı firma
kültürünü barındırması ve bu kültürün programların yönetim-
lerine yansıması, iletişimin gerekliliğini en üst düzeye çıkar-
ması ve iletişimde en ufak bir aksamanın projenin takvimine
ve maliyetine olumsuz bir etki olarak yansıdığı tecrübe edil-
mektedir. Avrupa Birliği’ndeki 42 farklı firma ile ortak gerçek-
leştirilen ALICIA projesinin yönetimi tecrübesine sahip SDT; dil,
kültür ve anlayış farklılıklarını yönetebilme deneyimini sa-
vunma sanayimizdeki projelere aktarmaktadır. Ancak yukarıda
belirtilen parametrelerin farkında olarak gelişmesi gereken
savunma sanayimizdeki proje yönetimi anlayışı olgunlaşma-
dan, bu tecrübelerin olumlu yansımaları da kısıtlı kalmaktadır.
Küreselleşen ve sanallaşan dünyada, savunma sanayimizin
fark yaratan ürünler ortaya koyabilmesi, yaratıcı fikirlerin pro-
jeye dönüştürülüp projelerin de nitelikli ve etkin yönetilebilme-
leri, ancak farklılıkların avantaja dönüştürülebilmesi,
kaçınılmaz olan değişimin yönetilebilmesi ve en önemlisi de
iletişimin üst seviyede tutulması ile mümkün olabilecektir.

www.savunmahaber.com

Mustafa 
HAFIZOĞLU
Mustafa Hafızoğlu, M.Sc, PMP®

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri
firmasında Proje Yöneticisi olarak
çalışmakta, ODTÜ ve Başkent
Üniversitesinde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak Proje 
Yönetimi dersleri vermektedir.
1998 yılında ASELSAN’da başladığı

çalışma hayatında, özellikle savunma sanayisi ile kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlarda kazandığı 15 yıllık proje yönetimi, planlama
ve eğitmenlik deneyimleri sırasında birçok kompleks proje içinde
yer almış ve liderlik etmiştir. Hafızoğlu, Project Management 
Institute (PMI) üyesi olup 2006 yılından beri PMI tarafından verilen
Project Management Professional (PMP®) sertifikası sahibidir.
2007 yılından itibaren PMI bünyesinde gönüllü olarak birçok 
projede yer almıştır. PMBOK 4th Edition, PMBOK 5th Edition ve
OPM3 standartlarının geliştirilmesine katkılarda bulunmuş, 
PMP sınavının Türkçeleştirilmesi projesinin Türkiye ayağını 
yönetmiş ve PMI’nın en başarılı proje yarışmalarında hakem 
(Evaluator) olarak görev almıştır. PMI Türkiye Chapter 
kurucularından olup 2007-2012 yılları arasında Yönetim Kurulunda
Başkan Yardımcısı olarak yer almıştır. PMI’nın kısıtlı sayıda
gönüllü liderlerini davet ettiği Liderlik Enstitüsünden 2010 yılında
mezun olmuştur. Hafızoğlu, lisans ve yüksek lisans derecelerini
ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Sözleşmesi Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile HAVELSAN

arasında 10 Ağustos 2009 ta-
rihinde imzalanan F16SİM
Projesi kapsamında; F-16
uçaklarına yönelik Tam Görev
Simülatörü (TGS) ve Silah
Taktik Eğiticisi (STE) ile İleri
Hava Kontrolörü (İHK) Simü-
latörü, Dibirifing Sistemi ve
Taktik İzleme Merkezi (TİM)
geliştirildi. Ayrıntıları “Sistem
Bileşenleri” kutusunda yer
alan tüm bu bileşenler, bir
bilgisayar ağı üzerinden bağ-
lantılı olarak; aynı sanal or-
tamda, aynı görevde, gerçek
zamanlı olarak yer alabiliyor
ve böylece entegre bir eğitim
sistemini oluşturuyor. Buna
göre, örneğin, farklı coğrafi
konumlarda bulunan farklı
simülatörlerde oturan F-16
pilotları, sanal ortamda, kol
uçuşu gerçekleştirebiliyor;
bu sırada İHK Simülatörü’nde
yer alan bir İHK, bu uçaklara
hedef tarif edebiliyor, üst rüt-
beli subaylar ise tüm hare-
kâtı, gerçek zamanlı olarak
TİM’de izleyip, öğretmen pilot-
lara talimatlar verebiliyor.
HAVELSAN, proje kapsa-

mında bu entegre sistemi
Türkiye genelinde yer alan de-
ğişik ana jet üslerinde, binaları
ile birlikte, anahtar teslimi
olarak Hv.K.K.lığı hizmetine
sunuyor. Bu merkezler;

n Ankara’da bulunan 4’üncü
Ana Jet Üs Komutanlığı

n Balıkesir’de bulunan
9’uncu Ana Jet Üs 
Komutanlığı

n Bandırma’da bulunan
6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı

n Diyarbakır’da bulunan
8’inci Ana Jet Üs 
Komutanlığı

n Merzifon’da bulunan 5’inci

Ana Jet Üs Komutanlığı
n Konya’da bulunan 3’üncü

Ana Jet Üs Komutanlığı
olarak sıralanıyor.
Törende Ankara, Merzifon ve
Balıkesir'de konuşlu eğitim
merkezlerinin açılışı gerçek-
leştirildi. Nisan ayına kadar
da Bandırma ve Diyarba-
kır’daki eğitim merkezlerinin
hizmete alınması planlanıyor.

Konya’da kurulacak merke-
zin ise 2016 yılı sonuna kadar
teslim edilmesi öngörülüyor.
Proje kapsamında, toplam 
5 adet TGS, 17 adet STE, 
1 adet İHK Simülatörü, 5 adet
Dibrifing sistemi yer alıyor.
Tören ile teslim edilen mer-
kezlerin her birinde 1 adet
TGS, 3 adet STE ve 1 adet 
Dibrifing Sistemi bulunuyor.
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F-16 Simülatörü Tedariki (F16SİM) Projesi kapsamında, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) için geliştirilen 
F-16 Simülatör Eğitim Merkezlerinin 3 tanesi, 13 Aralık’ta, 
Ankara’da, 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen

bir törenle teslim edildi. Dünya çapında teknolojik olarak en
gelişmiş F-16 simülatör eğitim sistemi olarak nitelendirilen 

merkezler, Hv.K.K.lığını, bu alanda bir numaralı konuma taşıyacak.
F-16 Simülatör Eğitim Merkezlerinin, Hv.K.K.lığı bünyesindeki F-16 pilotlarının tam ve
kısaltılmış harbe hazırlık, harbe hazırlığın devamı ve harbe hazırlığın tazelenmesi 
eğitimlerinin daha maliyet etkin bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlaması hedefleniyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com  -  K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Türk Hava Kuvvetleri, 
HAVELSAN ile 
Bir Numaraya Yükseliyor

F-16 Silah Taktik Eğiticisi (STE), 
150 derecelik yatay, 30 derecelik dikey

görüş açısı sağlıyor.
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Tüm Pilot Eğitim 
Simülatörleri 
HAVELSAN’dan
3 adet merkezin hizmete
alınması ile ilgili gerçekleşti-
rilen törene, Milli Savunma
Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgene-

ral Akın Öztürk ve Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar ile yerli ve yabancı çok
sayıda konuk katıldı. Uydu
üzerinden gerçekleştirilen
canlı bağlantı ile törene, Mer-
zifon ve Balıkesir’de yer alan
ana jet üsleri de gerçek za-
manlı olarak katıldı.
Törende ilk konuşmayı, 
HAVELSAN Proje Müdürü
Pelin Erişen yaptı. Erişen, 
17 yıl önce 8 kişi ile bir simü-
latör bakım onarım merkezi
olarak kurulan HAVELSAN
Simülasyon ve Eğitim Sis-
temleri Grubu’nun, mevcut
durumda, denizaltıdan uzay
sistemlerine kadar farklı
platformlarda simülasyon
ve simülatör sistemi yapa-
bilme kabiliyetine sahip
önemli bir merkez hâline
geldiğini ifade etti. Bu sü-

rede yaptıkları projeleri de
sıralayan Erişen;
n 1’inci ve 7’nci Ana Jet Üs

Komutanlıklarında 
konuşlu F-4 2020

n 11’inci Hava Ulaştırma 
Ana Üs Komutanlığında
konuşlu CN235

n 2’nci Ana Jet Üs Eğitim
Merkez Komutanlığında
konuşlu KT-1T Temel 
Eğitim Uçağı ve T-38 Jet 
Eğitim Uçağı

simülatörlerini geliştirdikle-
rini; Hv.K.K.lığı pilotlarının pi-
lotaj eğitimlerinden harekât
eğitimlerine kadar ihtiyaç
duyduğu tüm simülatör eği-
timlerinin HAVELSAN tarafın-
dan karşılandığını kaydetti.
Erişen, bu proje ile coğrafi
olarak farklı konumlarda bu-
lunan 23 pilotun, aynı görevi,
eş zamanlı olarak sanal or-
tamda icra etmesinin müm-
kün olacağını, böylece
Hv.K.K.lığına dağıtık eğitim
kabiliyetinin kazandırıldığını
vurguladı. Ayrıca, teknolojisi
HAVELSAN’da bulunan bu
merkezlerin, gelecekte Ha-
vadan İhbar ve Kontrol (HİK)
simülatörleri, Elektronik
Harp Test ve Eğitim Sahası
(EHTES), Hava Kuvvetleri
Bilgi Sistemi (HvBS), insan-
sız hava aracı simülatörleri
ve komuta kontrol simüla-
törlerine de bağlanmasının
mümkün olacağını sözlerine
ekledi.

Kısa Bir Sürede 
Büyük Bir İş Başarıldı
Daha sonra kürsüye gelen Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, HAVELSAN’ın
çok büyük bir aşama kat etti-
ğini, dünyada simülatörler ala-
nında ilk 5 firma arasında
bulunduğunu ve bu süreçte,
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin çok büyük desteğinin
olduğunu söyledi. Artık bu des-
teğin geri dönüşünün görül-
meye başlandığını; lojistik
desteğinin de Türk firmaları ta-
rafından sağlanacak milli sis-
temlerin envantere girmekte
olduğunu belirtti. Bu projede, 3
seneden biraz fazla bir süre
içinde teslimat aşamasına gel-
diklerine dikkat çeken Bayar,
bu başarının tüm paydaşların
çalışması sonucunda gerçek-
leştiğini ifade etti.
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F-16 Simülatörü Tedariki
Projesi ile Gerçekleşen
“İlk”ler
•  TGS; Hv.K.K.lığı envanterine girmiş, eğitimde bulunan pilotun
    etrafında, insan görüşüne en yakın netlikte ve 360 derecede
    sürekli görüntü sağlayabilen küresel görüntüleme sistemine 
    sahip ve gerçek uçak ile yapılabilecek görevlerin tümünün 
    icra edilebildiği ilk simülatördür.
•  STE, TGS ile icra edilebilen görevlerin büyük kısmının aynı 
    doğrulukta yapılabildiği ve maliyet etkin bir şekilde 
    yaygınlaştırma amaçlı kullanılabilen ilk simülatördür.
•  İHK eğiticisi, havadan yere taarruz görevlerinde pilotların 
    hedefe yerden yönlendirmesini yapan İHK’lerin eğitilebildiği 
    ilk simülatördür.
•  Bu simülatörlerle ilk defa sanal ortamda, etkileşimli bir şekilde,
    farklı simülatörlerin birbirlerine ağ üzerinden bağlanması ile 
    2’li ve 4’lü kol uçuşu gerçekleştirilmiştir.
•  Simülatör Eğitim Merkezlerine, TSK-NET üzerinden 
    haberleşebilmeleri yeteneği kazandırılarak, ilk defa coğrafi olarak
    farklı yerlerde bulunan yirmiden fazla pilotun aynı görevi
    eş zamanlı olarak sanal ortamda aynı coğrafyada icra edebilmesi
    kabiliyeti kazandırılmıştır.
•  TİM, uluslararası katılım ile gerçekleştirilen Anadolu Kartalı 
    benzeri geniş kapsamlı görevlerin simülatörler ile sanal ortamda
    icrasının ve merkezi bir noktadan değerlendirmesinin yapılabildiği
    ilk merkezdir.
•  Hv.K.K.lığına ileride tedarik edebileceği simülatörlerinde de 
    kullanılabilecek yüksek çözünürlüklü ilk ortak veri tabanı ile 
    bu veri tabanını idame ettirme yeteneği sağlanmıştır.
•  TGS ile gece görüş gözlüğü ve kaska monteli nişangâh sistemi
    simülasyonu gerçekleştirilmiştir.
•  Havada yakıt ikmali ve Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ile 
    Link-16 kabiliyeti benzeri modern yeteneklerin simülasyon 
    kabiliyeti sağlanmıştır.

Önemli Kazanımlar
Hv.K.K.lığı, envantere giren simülatörleri ve eğitim merkezlerinin
sağladığı kazanımları şöyle sıralıyor:
•  Simülatör kullanılarak icra edilen eğitimler, gerçek uçak 
    kullanılarak icra edilen eğitimlere göre maliyet etkindir.
•  Simülatörde eğitim, gerçek ortamda eğitim sırasında 
    karşılaşılacak tehlikeler olmadan güvenli ortamda verilebilmektedir.
•  Gerçek uçak ile eğitim hava şartlarına bağlı iken, simülatör 
    eğitimi istenilen zamanda ve istenilen meteorolojik koşullarda
    verilebilmektedir.
•  Simülatörlerde eğitim, zaman kısıtlaması olmadan, 
    aynı şartlarda istenildiği kadar tekrarlanabilir.
•  Gerçek uçakta pilota ve uçağa zarar vermeden 
    gerçekleştirilemeyecek acil durum eğitimleri, simülatör 
    eğitiminde önceden öğretilebilir.
•  Görev sırasında yapılan hatalar görev bitmeden gösterilerek 
    eğitim farkındalığı oluşturulmasına katkı sağlar.
•  Öğretmen pilotun, eğitimdeki pilotu tam zamanlı değerlendirme
    ve yönlendirme kabiliyeti artar.
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HAVELSAN Proje Müdürü
Pelin Erişen
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Savunma Sanayii 
Müsteşarı 
Murad Bayar



Projenin teknik başarımlarına
da vurgu yapan Bayar, projede
en güncel uydu hava fotoğraf-
ları ve sayısal veriler kullanı-
larak Türkiye’nin tamamının
modellendiğini ve diğer simü-
latörlerde de bu coğrafi bilgi
sistemi altyapısını kullana-
caklarını anlattı.
Bayar, konuşmasının son bö-
lümüne, sabit ve döner kanatlı
her türlü hava aracı için pilot
eğitim simülatörlerinin, ulus-
lararası standartlara uygun
olarak, yazılım ve donanımı ile
birlikte Türkiye’de geliştirile-
bildiğini; HAVELSAN’ın bu de-
neyimlerinin aynen sivil
havacılıkta da uygulanabilir

durumda olduğunu ve Türki-
ye’nin sivil havacılık simüla-
törlerini hâlâ yurt dışından
ithal ettiğini söyledi ve bunun
değişmesi ile ilgili temenni-
sini dile getirdi.
Bayar’ın konuşmasının ardın-
dan, Ankara, Merzifon ve Ba-
lıkesir üslerinde konuşlu
TGS’ler ile gerçekleştirilen
bir görev senaryosu takdim
edildi. Senaryoda, Marmara
Bölgesi Beyaz Ülke, Türki-
ye’nin geri kalanı ise Mavi
Ülke olarak adlandırıldı ve iki
ülke arasında çıkan savaşın
ilk gününde, Mavi Ülke uçak-
ları, Beyaz Ülke’nin bir termik
santraline taarruz gerçekleş-

tirdi. Görev kapsamında
uçaklar; HEİK uçağı ile 
Link 16 üzerinden irtibata
geçtiler, havada yakıt ikmali
gerçekleştirdiler ve HARM, 
AMRAAM füzeleri ile lazer
güdümlü mühimmat kullan-
dılar.

Milli Sistem Vurgusu
Senaryo takdiminin ardından
kürsüye gelen Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Akın 
Öztürk, Hv.K.K.lığının Vizyon
2035 hedeflerini gerçekleştir-
mek ve çağıyla yarışını 
sürdürmek maksadıyla; günü-
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Sistem Bileşenleri
Türk Silahlı Kuvvetler Bilgisayar Ağı (TSK-NET) üzerinden 
bir HLA ağı ile birbirine bağlı olan sistemlerin özellikleri şöyle
sıralanıyor:

F-16 TGS
TGS, pilotların kalkış, iniş, formasyon uçuşu, taktik ve silah eğitimlerinin;
uçağın normal, indirgenmiş ve acil durumlarında, yüksek sadakatli uçuş,
aviyonik, silah ve sensör simülasyonları ile yapılmasına imkân sağlıyor.
Aerodinamik simülasyonu, uçak üreticisine ait tasarıma ve uçuş test 
verilerine dayalıdır. Pilot, TGS’de, gerçeği ile birebir uyumlu, kanopisi 
olmayan bir F-16 kokpitinde oturur. Kokpit, raylı bir sistemle, bir “küre”nin
içine çekilir. Bu küre, 25 adet projektör ile yatay eksende 360 derece; dikey
eksende ise 135 derece görüş alanı sağlar. Kokpitin bağlı olduğu raylı sis-
tem, aynı zamanda pilotun hissedeceği g kuvvetini de simüle eder.
TGS’nin kabiliyetleri şöyle sıralanıyor:
•     Uçak sistemleri simülasyonu,
•     Hava şartları simülasyonu,
•     Envanterdeki silah ve sensörlerin simülasyonları,
•     Baş üstü gösterge, gece görüş gözlüğü ve kaska monteli 
       gösterge simülasyonları,
•     Hava yakıt ikmali simülasyonu,
•     Link-16 simülasyonu,
•     Taktik unsur simülasyonları,
•     Kokpit içi tekrar oynatma kabiliyeti.
TGS’nin başlıca teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
•     360 derece yatay, 135 derece dikey görüntü sağlayan,
       4arcmin/OLP çözünürlüklü küresel görüntüleme sistemi,
•     Yüksek sadakatli simüle kokpit ve g-seat,
•     1,5 milyon kilometrekarelik, gerçekçi görsel veri tabanı 
       ve yüksek çözünürlüklü modeller,
•     Yüksek sadakatli çevresel ses,
•     250 farklı oyuncu ile taktik çevre simülasyonu ve
•     Gerçek veri transfer kartuşu kullanımı.

Dağıtık Görev Kabiliyeti

Törende takdim edilen görev senaryosu

F-16 Tam Görev Simülatörü (TGS), yatay eksende 360 derece; dikey eksende ise 135 derece görüş alanı sağlıyor (alttave sağda).
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müzün ve geleceğin ihtiyaçla-
rına uygun olarak teşkilatında,
eğitiminde ve silah, teçhizat ve
sistemlerinde önemli bir dönü-
şüm süreci içerisinde oldu-
ğunu söyledi. Milli imkânların
mümkün olan en yüksek
oranda kullanıldığı birçok pro-
jeyi aynı anda gerçekleştir-
mekte olduklarını belirten Org.
Öztürk, teslim edilmekte olan
eğitim sistemlerinin de Türk
mühendisleri ile Hv.K.K.lığının
müşterek çalışması sonu-
cunda üretilen milli sistemler
olduğunu kaydetti. Org. Öztürk,
bu sistemlerle zamandan, büt-
çeden ve iş gücünden tasarruf
sağlayacaklarını; yeni simüla-
törlerin “nasıl savaşacaksan
öyle eğitim yap” felsefesini ha-
yata geçiren, daha iyi eğitilmiş
ve daha caydırıcı Hv.K.K.lığının
oluşmasına katkısı olacağını
vurguladı.

Dosta Güven, 
Düşmana Caydırıcılık
Törenin son konuşmasını,
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz gerçekleştirdi.
Dr. Yılmaz, eğer Türkiye’nin
başı dik ve alnı açıksa, sesi
gür çıkıyorsa, bunu TSK’nın
gücüne borçlu olduklarının
altını çizdi. Ustalığın tecrübe-

lerin birikiminden oluştuğuna
dikkat çeken Dr. Yılmaz, çok
tecrübeye sahip olmak için,
çok eğitim alınması gerekti-
ğini vurguladı. Dr. Yılmaz, ko-
nuşmasının sonunda, teslim
edilen sistemlerin güçlü bir
Hv.K.K.lığının oluşmasına
katkı vereceğine ve dosta
güven, düşmana caydırıcılık

sağlayacağına olan inancını
dile getirdi.
Tören, anı objesi takdimi ve açı-
lışın Ankara’daki merkezin açı-
lışının, canlı bağlantı yapılan
Merzifon ve Balıkesir ile aynı
anda gerçekleştirilmesi ile sona
erdi. Törenin ardından, F-16 Si-
mülatör Merkezi, üst düzey ko-
nuklar tarafından gezildi.
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F-16 STE
Silah taktik
eğitimi verme
amacıyla 
kullanılan STE,
gerçek uçağın ön
panelindeki
gösterge ve
düğmelerin ticari
düz panel ekranlarda simüle
edildiği bir kokpitten ve 150 
derecelik yatay, 30 derecelik 
dikey görüş açısı sağlayan, 
4arcmin/OLP çözünürlüklü 3 adet
ekrandan oluşuyor. 
F-16 pilotları, bu simülatörde, uçakta kullanılabilen mühimmatın
salınması ile ilgili prosedürleri çalışabilir. STE; görüş alanı, kokpit
gerçekliği ve g kuvveti simülasyonu konuları dışında, TGS ile aynı
altyapıyı kullanır. Bu bakımdan, STE’nin diğer amaçlarla da 
kullanılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. 
TGS’den farklı olarak STE’nin konfigürasyonu, değişik F-16 Blok 
tiplerine (Blok 40, 50 ve 50+) göre değiştirilebilir.
STE’nin kabiliyet ve özellikleri şöyle sıralanıyor:

•     Uçak üreticisine ait tasarıma ve uçuş test verilerine dayalı 
       aerodinamik simülasyon,
•     Yüksek sadakatli uçak, aviyonik ve silah-sensör 
       simülasyonları,
•     Yüksek çözünürlüklü görsel veri tabanı,
•     Temsili simüle kokpit,
•     “Glass cockpit” enstrümanlar,
•     Baş üstü gösterge simülasyonu,
•     Taktik unsur simülasyonu,
•     Kokpit içi tekrar oynatma kabiliyeti ve
•     Gerçek veri transfer kartuşu kullanımı.

İHK Simülatörü
İHK Simülatörü, F-16 uçaklarına yönlendirme yapan İHK’ların 
eğitilmesine imkân sağlar. TGS ve STE’ler ile şebekeli görev 
yapabilir. Konya’da bulunan simülatörün başlıca özellikleri şunlardır:
•     Uçaktaki pod görüntülerini yer unsurlarına ileten 
         ROVER IV simülasyonu,
•     Lazer işaretleme ve mesafe ölçüm simülasyonu,
•     Portatif Link-16 yer ünitesi simülasyonu ve
•     Telsiz haberleşme simülasyonu.

Dibrifing Sistemi
Sistem, tekli ya da ağ ile bağlanmış çoklu simülatörlerin görev 
sonrası analizinin yapılmasına imkân sağlar. Sistemde:
•     Görev ile ilgili uçuş parametreleri ve taktik harita 
       incelenebilir,
•     Görevi icra eden uçakların göstergeleri ve görevle ilgili 
       dış dünya görüntüleri oynatılabilir,
•     Mühimmat kullanımı ile ilgili skorlama incelenebilir,
•     Görev sırasında yaşanan olaylar ve arızalar gözlenebilir,
•     Telsiz haberleşmesi ve dâhili haberleşme dinlenebilir ve
•     Uçuş rotaları 2 ve 3 boyutlu olarak incelenebilir.

TİM
Konya’da konuşlanan TİM, 
birbirlerine ağ ile bağlı TGS, STE 
ve bilgisayar kontrollü taktik 
unsurların sanal ortamda
müşterek gerçekleştirdiği görevin,

gerçek zamanlı olarak, tek noktadan izlenmesine imkân tanır. 
Bu kapsamda; silah atış skor gösterimi, 3 boyutlu savaş alanı 
gösterimi, telsiz haberleşmesinin dinlenmesi ve herhangi bir 
TGS ya da STE’nin ekran görüntüsü ile birlikte jenerik bir baş üstü
göstegesinin gösterimi işlevlerini yerine getirebilir. TİM, öğretmen 
pilotlarla haberleşme de gerçekleştirebilir.
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K. Burak CODUR: Fuarın tanıtım 
metninde, “1 hafta boyunca, tedarik 
zincirinin tamamı fuarda yer alacak” 
şeklinde bir ifade var. Bu ifadeyi biraz
daha açabilir misiniz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory’nin
ilk düzenlendiği yıllarda, fuar, ürün hâline
getirilmiş sistem ve ekipmanlara odak-
lanmıştı. 2008 yılından bu yana ise sanayi
ve üretim sektörlerinin her alanından ka-
tılımcılarımız var. Eurosatory artık, sa-
vunma ve güvenlik sistemlerinin tedarik
zincirinin tamamını kapsıyor: Bileşen te-
darikçilerinden ana yüklenicilere kadar.
Bu durum, “Birlikte İş Yapmak” başlıklı
konferanslarımızda da görülüyor. Bu
konferanslarda, ana yükleniciler tedarikçi
seçme süreçlerini ve alt yüklenicilerle ça-
lışma yöntemlerini, potansiyel alt yükle-
nicilerine anlatıyorlar. Ayrıca, fuar
öncesinde planlanan iş toplantıları da bu
konuda örnek verebileceğimiz etkinlikler.

Bu toplantılar, tedarik zincirinin değişik
halkalarındaki firmaların sözleşmeler
imzalamasıyla sonuçlanabiliyor.

K. Burak CODUR: Eurosatory, sektörel
bir sivil toplum kuruluşu tarafından 
düzenleniyor; böylece endüstrinin bakış
açısını yansıtıyor. Bu bakış açısı, Eurosatory’yi
diğer fuarlardan nasıl farklılaştırıyor?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
GICAT (Fransız Kara Savunma ve Güvenlik
Endüstrisi Birliği) tarafından organize edi-
liyor. Endüstri kuruluşları tarafından, en-
düstri için düzenlenmesi sayesinde, tüm
çaba, katılımcı firmaların iş geliştirmesi
ve fuara yaptıkları yatırımın geri dönüşünü
alması için gösteriliyor. Eurosatory’yi di-
ğerlerinden farklı kılan bir diğer konu, bu
alanda en düşük fiyatları içeren açık fiyat-
landırma politikası. Katılımcı firmalara
sunduğumuz paket çözümler, onların çe-
şitli servis ve araçlardan ücretsiz olarak

yararlanarak katılımlarını planlamalarına
olanak sağlıyor. Katılımcı firmalar, yaptık-
ları yatırımın karşılığını, 5 gün içinde
almak durumundalar. Biz de katılımcı fir-
malara, stant seçiminden ziyaretçilerin
niteliğine kadar olabildiğince çok hizmet
sunmaya çalışıyoruz. Hem katılımcı fir-
maların hem de ziyaretçilerin birbirleriyle
toplantılar gerçekleştirebilmelerine yöne-
lik araçlar sunuyoruz. Nitelikli ziyaretçi
profilimizle beklentileri yükseltiyoruz. Zi-
yaretçilerimizde, etkinlik öncesinde far-
kındalık yaratıyoruz. Eurosatory,
profesyonelce organize edilmiş bir etkin-
lik olarak biliniyor. Her etkinlik sonra-
sında, etkinliği analiz etmek ve
iyileştirebilmek için, ayrıntılı bir anket ger-
çekleştiriliyor. Böylece, beklentilere çok
daha iyi cevap verebilmeyi hedefliyoruz.
Katılımcı firmaların fuara bir daha gelme
oranı, 2012 yılında %72 idi. Bu da etkinliğin
beklentileri karşıladığını gösteriyor.
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“Dünyanın önde gelen uluslararası kara ve hava-kara savunma ve
güvenlik fuarı” nitelendirmesini haklı çıkartacak bir profesyonellik
anlayışı ile 2 yılda bir organize edilen Eurosatory, bu yıl, 16-20 Haziran
tarihleri arasında, Paris’te düzenlenecek. Kökleri 1960’lı yılların
öncesine uzanan, 1992 yılından beri de Eurosatory adıyla düzenlenen
ve Türkiye’nin bu sene Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği liderliğine milli katılım göstereceği fuar ile ilgili Eurosatory
CEO’su Patrick Colas des Francs’tan bilgi aldık.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Eurosatory Çıtayı Yükseltiyor
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K. Burak CODUR: Eurosatory’nin odak
noktalarından bir tanesi de strateji 
konusu. Etkinlikte, düşünce 
kuruluşlarına ayrılmış bir alan var; 
ayrıca katılımcı firmalar için strateji 
danışmanlığı da veriliyor. Bu imkânlarla
ilgili neler söylemek istersiniz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Bahsetti-
ğiniz strateji danışmanlığı hizmetini,
daha çok KOBİ’lere yönelik olarak veri-
yoruz. Özellikle büyük firmalar, bu tür hiz-
metleri, zaten kendi içlerindeki birimler
yoluyla alıyorlar. Bu hizmet kapsamında,
hedef pazarlarla ilgili jeopolitik bilgi sağ-
lanıyor ya da tanınmış uzmanlarla toplan-
tılar düzenleniyor. Böylece pazarla ve
ihtiyaçlarla ilgili bilgiler aktarılıyor; o pa-
zara özel durumlarla ilgili bilgilendirme
yapılıyor. Bu kapsamda, ilk toplantı bedel-
siz olarak düzenleniyor. Bu toplantı ile fir-
malar bir bilgi temeli oluşturuyor ve
ihtiyaç duyarlarsa etkinlik sonrasında ek
toplantılar talep edebiliyorlar.

Gelişim Ara Vermiyor
K. Burak CODUR: Bu yılki Eurosatory’de
bazı yenilikler var. 3 tane yeni teknoloji
kümesi yer alacak: “Ölçme, Test ve Test
Merkezleri”, “Sivil Güvenlik ve Acil 
Durumlara Müdahale” ve “Kritik Altyapı
ve Hassas Tesislerin Korunması”.  Bu
kümeler ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Bu kümele-
rin odaklandığı konular, önceki Eurosatory
fuarlarında da gündemdeydi; fakat görü-
nürlükleri azdı. Pazardaki değişimin etkisi
ile daha çok ilgi çekmeye başlayan konu-
lara, daha çok ağırlık verme kararı aldık.
Böylece, ziyaretçiler açısından da bu alan-
lardaki katılımcılar daha belirgin hâle ge-
lecek. Savunma ve güvenlik, çok hızlı
değişen iki sektör ve aralarındaki teknolo-
jik ortaklık da gün geçtikçe artıyor. Orga-
nizasyonlar, elden geldiğince bu değişime
ayak uydurmak zorundalar.

K. Burak CODUR: Bu yılki fuarda bir diğer
değişim de fuarın genel yerleşimi. Bu değişim
ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory
genişlemeye devam ediyor. Bu sene, 2
büyük hol ve geniş bir dış sergi alanında
gerçekleşecek. Holler içerisindeki dola-
şımı optimize etmeyi ve her iki holü de
eşit derecede çekici hâle getirmeyi he-
defledik. Bu doğrultuda, ulusal pavyon-
ları iki hol arasında dağıttık. Amerikan,
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiliz ve Türk
pavyonları hol değiştirdi. Döngüsel kori-
dorlar yaratıldı, işaretleme iyileştirildi.
Ayrıca etkinliğin yeni özelliklerini tanıta-
cak düzenlemeler yapıldı.

K. Burak CODUR: Dünyanın en büyük
kara sistemleri fuarının CEO’su olarak,
savunma sektörünün ve kara sistemlerinin
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Dünya ge-
nelinde savunma ve güvenlik sektörleri
hızlı bir değişim içerisinde. Bazı ülkeler
savunma faaliyetlerinin bütçesini azaltır-
ken, diğerleri ciddi şekilde arttırıyor. Gü-
venlik konusu dünya genelinde önem
kazanıyor. ABD’de anayurt güvenliği ko-
nusunda sürekli gelişmeler yaşanıyor.
Sanayi, ulaşım ve eğlence gibi sektör-
lerde de güvenlik konusu önem kazanı-
yor. Eurosatory organizasyonu, tüm bu
gelişmeleri yakından izliyor ve savunma
ve güvenlik alanındaki yeni alıcıları et-
kinliğe davet ediyor. Güneydoğu Asya ve
Güney Amerika’nın geleceğin pazarları
olacağından şüphe yok. Bu kapsamda
Eurosatory topluluğuna, yeni sektörel
oyuncular da dâhil oluyor.

K. Burak CODUR: Eurosatory 2014 ile 
ilgili beklentileriniz neler?

Patrick COLAS DES FRANCS: Şu ana
kadar, etkinlikle ilgili pazarlama faaliyet-
lerimiz oldukça iyi gidiyor. Sergileme
amacıyla kullanılabilecek alanın %87’sin-
den fazlası satıldı. Yine de fuar ile ilgili ra-
kamsal tahminlerde bulunmak için hâlâ
biraz erken. Ziyaretçiler konusunda ise 
20 Haziran’da fuarın kapanışını yapmadan
bir değerlendirmede bulunmak mümkün
olmayacak. Kuşkusuz, hem katılımcı fir-
malar hem de ziyaretçiler cephelerinde
elimizden gelen tüm tanıtım faaliyetlerine
hız kesmeden devam ediyoruz. Uluslar-
arası diğer fuarlara katılıyoruz; belirli alı-
cılara bültenler gönderiyoruz; sektör
basınında haber ve tanıtım yazıları ile yer
alıyoruz ve sosyal ağlarda varlık gösteri-
yoruz. Ziyaretçi sayısını, her ne pahasına
olursa olsun arttırmak gibi bir amacımız
yok; profesyonel ve yüksek nitelikli ziya-
retçilerin gelmesini istiyoruz.

K. Burak CODUR: Fuarın Türk 
katılımcıları için özel bir mesajınız var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
dünyanın dört bir yanında katılımcı firma
ve ziyaretçileri bulabileceğiniz, önde
gelen uluslararası kara ve hava-kara sa-
vunma ve güvenlik fuarı. Fuar, 2012 yı-
lında, 87 ülkeden 150’den fazla resmi
delegasyon tarafından ziyaret edildi. Bun-
ların hepsi ihtiyaçlarına yönelik çözümle-
rin arayışı içindeydi. Bu delegasyonlar,
dünyanın dört bir tarafından geldiler: 57
tanesi Batı ülkelerinden, 27 tanesi As-
ya’dan, 11 tanesi Güney Amerika’dan ve
15 tanesi de Afrika’dan katıldılar. Bu yılki
fuarda daha da ileri gitmek istiyoruz. Her
endüstri ve sektörden, düşük maliyetli
güvenilir çözümlerden en güncel ve ma-
liyetli yeniliklere kadar tüm çözümler
sergilenecek. Türk Savunma Sanayisi’nin
temsilcilerinin sayısı, 2010 yılından beri
artış gösteriyor. Eurosatory de sektörün
uluslararası alanda ticari olarak büyü-
mesi için kilit bir rol oynuyor.

Patrick Colas des Francs’a, zaman ayı-
rıp sorularımızı cevaplandırdığı ve ver-
miş olduğu bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Bir dünya markası hâ-
line gelen ONUK
MRTP botlarını 7 ül-

keye ihraç eden; bu ülkele-
rin bazılarında botları yerel
olarak inşa eden ve stratejik
ortağı ASELSAN ile bu bot-
ların bir bölümünü “Türk
silah sistemleri taşıyan Türk
platformu” olarak teslim

eden Yonca-Onuk Tersa-
nesi, ürün ailesinin en büyük
üyesinin ilk teslimatını ger-
çekleştirdi. Katar ile Yonca-
Onuk Tersanesi arasında 
7 Aralık 2011 tarihinde im-
zalanan sözleşme ile Katar
Emirliği Deniz Kuvvetleri; 
3 adet Kaan16 sınıfı ONUK
MRTP16 botu ile 3 adet
Kaan34 sınıfı ONUK MRTP34
botu sipariş etti. Azami sü-
ratleri saatte 65 deniz milini
geçen ONUK MRTP16’ların
tamamı, bu sene içerisinde
teslim edildi. ONUK MRTP
ailesinin en büyük üyesi olan
ileri kompozit ONUK
MRTP34’ün ilk teslimatı da
Katar’a gerçekleştirildi.
Katar, bota, İslam dünyası-
nın ilk deniz zaferinden
esinlenerek “That Assuary”
adını verdi. Botun borda
numarası ise Q-31. Yonca-
Onuk Tersanesi, geriye
kalan diğer 2 ONUK
MRTP34’ü de 2014 yılında,
4’er ay arayla teslim etmeyi
planlıyor.

Teslimat törenine, Milli Sa-
vunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı, Katar
Genelkurmay Başkanı Tüm-
general Ghanim Bin Shaheen
Alganim ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar başta
olmak üzere, Türkiye ve Ka-
tar’dan askeri ve sivil üst
düzey yetkililer ile Yonca-
Onuk Tersanesi çalışanları
katıldı.
Törende ilk konuşmayı,
Yonca-Onuk Tersanesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Şakir
A. Yılmaztürk gerçekleştirdi.
İmzaladıkları sözleşme kap-
samında teslimatları zama-
nında gerçekleştirdiklerine
dikkat çeken ve ONUK
MRTP16’ların Körfez Bölge-
si’nde Katar’a önemli bir
güç kattığına değinen Yıl-
maztürk, ONUK MRTP34’ün
teknik özellikleri ile ilgili bil-
giler verdi. Yılmaztürk, iki
ülke arasındaki iş birliğine
vurgu yaptı ve Katar yetkili-
lerine, destekleri için teşek-
kür etti.

Kara, Deniz ve 
Havada İş Birliği
Bir sonraki konuşmayı ger-
çekleştiren Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar, Tür-
kiye ile Katar arasındaki sa-
vunma iş birliğine vurgu yaptı.
Bayar, IDEF’11 fuarı sırasında
imzalanan Savunma İş Birliği
Anlaşması ve Savunma İş
Birliği Protokolü uyarınca ya-
pılan çalışmalarda; Yonca-
Onuk Tersanesi tarafından
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ONUK MRTP Ailesinin 
En Büyüğü Katar’a Teslim Edildi
MRTP konseptini, Ar-Ge çalışmaları ve alt sistemlerle ilgili teknolojik ilerlemeler
ışığında sürekli daha iyi ve daha büyüğe doğru geliştiren Yonca-Onuk Tersanesi,
ürün ailesinin “şimdilik” en büyüğü olan Kaan34 sınıfı ONUK MRTP34’lerden 
ilkini, Katar Emirliği Deniz Kuvvetlerine, 24 Aralık’ta, Tuzla’da düzenlenen 
törenle teslim etti. Botun henüz Türkiye’nin envanterine girmeden 
ihraç edilme başarısını göstermiş olması ve ana silah olarak ASELSAN’ın 
30 mm stabilize top sistemi MUHAFIZ’ı taşıması, teslimatın 
önemini daha da arttıran ayrıntılar oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar
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inşa edilen botların, Kale-
Baykar tarafından üretilen
mini insansız hava araçları-
nın, HAVELSAN tarafından
geliştirilen AW-139 helikop-
ter simülatörünün ve 
ASELSAN tarafından üretilen
stabilize silah sistemlerinin
Katar Silahlı Kuvvetleri tara-
fından sipariş edildiğini an-
lattı. Yonca-Onuk Tersanesi
tarafından inşa edilen botlara
özel bir parantez açan Bayar,

bu botların sınıfında en iyisi
olduğunu ve botlardan yakla-
şık 50 tanesinin Türkiye’nin
çeşitli kurumları tarafından
kullanıldığını söyledi. Bayar,
tören öncesi görüştüğü Ka-
tarlı subayların, Yonca-Onuk
Tersanesi’nin proje çalışma-
ları boyunca müşterinin özel
isteklerini yerine getirme ko-
nusunda son derece yapıcı bir
yaklaşım sergilediğini belirt-
tiklerini de ifade etti.

Bayar, konuşmasının son bö-
lümünde, 24-26 Mart tarihleri
arasında Katar’da gerçekleş-
tirilecek DIMDEX fuarına, 25
Türk firması ile milli katılım
gerçekleştirileceğini ve Katar
ile iş birliklerini daha da geliş-
tirmek istediklerini belirtti.
Törenin son konuşmacısı,
Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri
Komutanı Tümamiral Moham-
med Nasser al-Mohanadi
oldu. Tümamiral al-Mohanadi,

teslim edilen botların Katar
Emirliği Deniz Kuvvetleri için
çok önemli olduğunu ve bun-
ların başarısının, benzer ve
diğer sınıflardaki ilave botların
sipariş edilmesine katkıda bu-
lunacağını belirtti. Teslimat
sertifikası ve anı objelerinin
takdiminin ardından, tören, 
Q-31 “That Assuary” botuna
Katar bayrağının çekilmesi,
botun gösteri seyri gerçekleş-
tirmesi ve kokteyl ile sona erdi.

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ocak 2014

Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şakir A. Yılmaztürk ve
Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Alganim.

Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekber İ. N. Onuk ve Katar Emirliği Deniz
Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Mohammed Nasser al-Mohanadi



HÜRKUŞ-A modelinin 29 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ilk
uçuşunun verdiği güven ve sağladığı ivme ile 26 Ey-
lül’de gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi

toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın 15
adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması için,
TUSAŞ ile HÜRKUŞ-B modelinin seri üretimini kapsayacak
sözleşme görüşmelerine başlanması kararı alınmıştı. Yakla-
şık 3 ay gibi çok kısa bir sürede imza aşamasına gelinen Yeni
Nesil Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ-B) Projesi’nin imza töre-
nine; Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Türk Hava Yol-
ları Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Topçu ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar
Yalçın başta olmak üzere, üst düzey askeri ve sivil yetkililer
ile proje çalışanları katıldı. Törene katılamayan Vecihi Hür-
kuş’un kızı Gönül Hürkuş Şarman ise iyi dileklerini iletti.
Törende ilk sözü, kısa bir konuşma yapan TUSAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yalçın Kaya aldı. Kaya, HÜRKUŞ programının en
önemli aşamalarından birine şahit olmak ve haklı gururu pay-
laşmak için toplanmış olduklarını, HÜRKUŞ ile Türk Savunma
Sanayisi’nin sağladığı milli katkının artacağını söyledi.

İkinci Sıçramaya Hazırız
Törenin ikinci konuşmacısı, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı oldu. Konuşmasına, yoğun iç politika gündemine
rağmen törene ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür
ederek başlayan Dörtkaşlı, bunun, Türk
milletinin havacılığa olan ilgisinin devam
ettiğini gösterdiğini belirtti. HÜRKUŞ pro-
jesi ile ilgili kararın 2005 yılında alındığını
hatırlatan Dörtkaşlı, bu kararın sanayiye
olan güveni gösterdiğini; projenin, “maliyet
artı” modeli ile başlatılan ve EASA sertifi-
kasyonunun alınması hedeflenen ilk proje
olduğunu söyledi. Bu noktaya nasıl geldik-
lerini de özetleyen Dörtkaşlı, başkasının
tasarladığını üreten, işin %90’ını yapan, pa-
ranın ise %9’unu kazanan bir şirket olarak
kurulduklarını; 2005 yılında şirketin tüm
hisselerinin Türk tarafınca alınması ile
devletin TUSAŞ’a özgün geliştirme proje-

leri vermeye başladığını; bugün teslimat aşamasına yaklaşılan
projelerin, 1,5-2 senelik bir zaman zarfında imzalandığını an-
lattı. Dörtkaşlı, o zamanlar toplam 2.000 çalışanlarının ve çoğu
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HÜRKUŞ, Hava Kuvvetlerinin
Gözüne Girdi Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı 

Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen
HÜRKUŞ uçağı ile ilgili sözleşme, 
15 Mart 2006 tarihinde imzalanmıştı. 
Uçağın Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı
(European Aviation Safety Agency / EASA) 
sertifikasyonundan geçecek A sürümünü
konu alan bu sözleşmenin ardından; 
askeri eğitim ihtiyaçları uyarınca sayısal
kokpit ile baş üstü göstergeye sahip ve 
bir dizi değişikliği içeren HÜRKUŞ-B 
modeli ile ilgili sözleşme, 26 Aralık’ta, 
TUSAŞ’ın Akıncı’daki tesislerinde 
gerçekleştirilen törenle imzalandı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

HÜRKUŞ-A Geliştirme Projesi
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A400M projesinde görevli olan 200 tasarım mühendislerinin
bulunduğunu; 2 yıl içinde, 1.000 tasarım mühendisine çıktık-
larından da bahsetti. Tüm bu süreçte, gerek fiziki gerekse
insan altyapılarını tamamlayarak, özgün ürünleri olan bir plat-
form üreticisi hâline geldiklerini kaydeden Dörtkaşlı, bu sıç-
rayışın ardından, şimdi halka arz ile birlikte yeni bir sıçrayışa
hazır olduklarını; HÜRKUŞ’un bu hikâyede önemli bir yer tut-
tuğunu ifade etti. Proje ilk başladığında devletin, şimdi ise
kendilerinin sorumluluk aldığına dikkat çeken Dörtkaşlı, bi-
rinci sınıf bir ürünü teslim etmeleri gerektiğini ve başta 
ASELSAN olmak üzere alt yüklenicileri ile bunu başaracakla-
rına inandıklarını vurguladı.

Misyonumuza Yönelik Devlet Desteği Bekliyoruz
Dörtkaşlı, konuşmasında, sektörün genelini ilgilendiren
önemli bir mesaj da verdi. Aşamalar olarak ele alınan ve ev-
rimsel olarak ilerleyen projelerde, söz konusu aşamalarla il-
gili sözleşmelerin imzalanması arasında geçen zamanın
uzamasının, şirketleri zor durumda bırakabildiğine dikkat
çeken Dörtkaşlı, ticari kaygıların yanı sıra üstlendikleri mis-
yona da vurgu yaptı. TUSAŞ’ın havacılığı geliştirmeyi ve “kendi
uçağını kendin yap” sloganını misyon edinmiş olduğunu hatır-
lattı ve yetiştirdikleri mühendislere, “şu anda iş yok; 1-1,5
sene sonra sizi çağıracağız” deme şanslarının olmadığını ifade
etti. Dörtkaşlı, burada, devlete olduğu kadar kendilerine de iş
düştüğünü; gerekli öngörüleri yaparak, ikna edici bir şekilde
tedarik makamının önüne gelmeleri gerektiğini belirtti.
Dörtkaşlı, konuşmasının bu bölümünde, projelerden bahse-
derken, GÖKTÜRK-3 projesinin başlangıç toplantısının da aynı
gün yapıldığını açıkladı.
Konuşmasını gelecekle ilgili öngörüleriyle tamamlayan Dört-
kaşlı, 2009 yılında çalışanlarının yaş ortalamasının 28,5 oldu-
ğunu, bugün 31-32 yaş ortalamasına ulaştıklarını, hepsinin de
en az bir proje tecrübesine sahip olduklarını, önlerinde zorlu
projeler olmasına rağmen bu ekiple çok büyük şeyler başa-
racaklarına inandıklarını söyledi.

Gelecek 10 Sene Vurgusu
Dörtkaşlı’nın ardından söz alan Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, konuşmasının başında Nuri Demirağ ve Vecihi
Hürkuş’un da içinde yer aldığı Cumhuriyet’in ilk döneminin
havacılık girişimlerinden bahsetti. Bayar, HÜRKUŞ’un ilk
uçuşu ile ilgili İnternet’te yer alan yorumlardan birisinde,
“Dünya için küçük, Türkiye için büyük bir adım” yazdığını,
dünyada kendi tasarladığı uçağı uçurabilen 22 ülke bulun-
duğunu, Türkiye’nin ise bu aşamaya 70 yıllık verimsiz bir
dönemden sonra geldiğini anlattı. Havacılığın çok ciddi bir
disiplin olduğunu ve hata kabul etmediğini kaydeden Bayar,
HÜRKUŞ’un belki çok iddialı bir platform olmadığını; ama
tüm platformların geçtiği süreçlerden geçerek sertifikas-

yona sahip olacağını vurguladı. Bayar, HÜRKUŞ’ta elde edi-
len sertifikasyon tecrübesinin, diğer platformlar için kulla-
nılacağını belirtti ve bunların arasında bölgesel yolcu
uçağını da saydı.
Geçtiğimiz 10 yılda, kara ve deniz platformlarında ürünler tes-
lim ettiklerini; havacılıkta ise orta ve büyük boy platformlarda
henüz harekâta hazır bir platform teslim edemediklerini be-
lirten Bayar, şu anda tasarım, geliştirme ve prototip aşama-
larını tamamlama sürecinde olan hava platformlarının
hepsinin, önümüzdeki 10 senelik dönemde ürüne dönüşme-
sini öngördüklerini ifade etti.
Konuşmasının son bölümünde HÜRKUŞ’a bir parantez açan
Bayar, dünyada HÜRKUŞ ile aynı kategoride 4 uçak bulundu-
ğunu ve bu uçakların yakın hava desteği için kullanılmaları ko-
nusundaki konseptlerin gelişmekte olduğunu anlattı. Bu
uçakların, özellikle asimetrik harp senaryolarında yakın hava
desteği görevini başarıyla yerine getirebileceğine ve Amerikan
Hava Kuvvetlerinin de bu uçaklara ilgi duyduğuna dikkat
çeken Bayar, HÜRKUŞ’un da C sürümü ile bu alana hitap ede-
ceğini belirtti.

HÜRKUŞ, Askeri Görevler İçin Özelleşiyor
Törende kürsüye son olarak, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı
Projesi ile ilgili bilgi vermek üzere, SSM Uçak Daire Başkanlığı
Uçak Projeleri Grup Müdürü Osman Soylu geldi. Sunumda ile-
tilen bilgilere göre, HÜRKUŞ-A ile hemen hemen aynı uçuş
sistemlerini kullanacak olan HÜRKUŞ-B, şu noktalarda fark-
lılıklar içeriyor:
n Askeri ihtiyaçlara uygun, sayısal kokpit,
n Baş üstü gösterge (head-up display / HUD),
n Askeri ihtiyaçlara uygun aviyonik sistemler ile IFF ve 

telsiz gibi askeri sistemler,
n İtki sisteminde yazılım değişikliği,

69

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ocak 2014

Şekil 1. Proje Takvimi

©
SSM



n Pilot kurtarma sisteminde bazı değişiklikler,
n Kuyruk dümenine yönelik değişiklikler,
n Tutunma hızı ile ilgili sistemde değişiklikler,
n Radar altimetre ile ilgili değişiklikler ve
n Sayısal video veri kayıt sisteminin eklenmesi.
HÜRKUŞ-B’nin aviyonik sistemlerinin yazılımı DO-178B;
donanımları ise DO-254 ve DO-160 rehber dokümanları ile
uyumlu olarak geliştirilecek. Aviyonik ve diğer sistemler
kapsamında; merkezi kontrol bilgisayarı, çok işlevli gös-
tergeler, MXF-484 telsizi, sayısal dâhili haberleşme sis-
temi, IFF ve INS/GPS ASELSAN tarafından sağlanacak.
Bunlardan sayısal dâhili haberleşme sistemi ilk defa ge-
liştirilecek. ASELSAN, bu sistemlere yönelik yazılım 
geliştirme çalışmalarının yanı sıra aviyonik sistem enteg-
rasyonunu da gerçekleştirecek.
HUD ise Fotoniks firması tarafından geliştirilecek ve eski sis-
temler gibi tüp kullanmayacak. Sunumda, geliştirilecek sis-
temi tarif etmek amacıyla BAE Systems tarafından geliştirilen
LiteHUD sistemi örnek olarak kullanıldı.
Sözleşme bedelinin %70’i oranında sanayi katılımı ve offset
yükümlülüğü gerçekleştirilecek projede, yerli sanayi katılımı
ile ilgili şu bilgiler verildi:
n HÜRKUŞ-A Projesi’nde, TUSAŞ tarafından 23 yerli firmaya,

yaklaşık 10 milyon dolarlık iş aktarımı yapıldı. 
Selex ES Türkiye ve Savronik firmaları ile elektrik 
güç sistemi, ışıklandırma sistemi, ikaz paneli ve kontrol 
panelleri geliştirme faaliyetleri, 6 milyon dolarlık bütçe ile
gerçekleştirildi.

n HÜRKUŞ-B Projesi’nde ASELSAN, Fotoniks, Selex ES 
Türkiye ve Savronik firmaları ile sistem geliştirme 
faaliyetleri; 25 yerli firma ile de parça / takım üretimi 
çalışmaları yürütülecek.

n Bir İtalyan firması tarafından üretilen iniş takımının; 
üretimi, nihai montajı ve depo seviyesi bakımı, HÜRKUŞ-B
projesi kapsamında, Alp Havacılık tarafından 
gerçekleştirilecek.

HÜRKUŞ-B Projesi, uçağın silah da taşıyacak C sürümü ile il-
gili kavramsal tasarım çalışmalarını da içerecek. Projenin tak-
vimi Şekil 1’de yer alıyor.
Soylu, sunumunda, HÜRKUŞ-A’nın testlerde geldiği son nokta
konusunda da bilgi verdi. Uçak, tören tarihine kadar gerçek-
leştirilen 15 sortide, toplam 800 dakika uçuş gerçekleştirdi;
158 knot hıza ve 12.500 fit irtifaya ulaştı.
Tören, sözleşmenin ve günün anısına hazırlanan sertifikanın
imzalanması ile sona erdi.

ÖZEL HABER

HÜRKUŞ C - 
Hafif Silahlı 
Konfigürasyon





K. Burak CODUR: Körfez Bölgesi’nde
deniz sistemlerine yönelik pazarı nasıl
görüyorsunuz?
Tuğg. AL-KUWARI: Dünya genelindeki
eğilimlerin aksine, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika bölgesi, hem deniz sistemleri hem
de insansız hava araçları, eğitim, simü-
lasyon ve ürün desteği gibi konularda
harcamalarını arttırıyor. Benzer bir
durum, Katar için de geçerli; Katar’ın id-
dialı tedarik planları var.

K. Burak CODUR: Bu pazarda DIMDEX
nasıl bir rol oynuyor?
Tuğg. AL-KUWARI: DIMDEX, savunma
sektörüne, hem bölgesel hem de ulus-
lararası kullanıcı ve müşterilerle bu-
luşma imkânı sağlıyor. Katılımcılar,
mevcut ve gelecek gereksinimleri bir
arada tartışabiliyor. Fuar, uluslararası
üst düzey heyetlerin ilgi gösterdiği bir et-
kinlik olarak kendini kanıtladı; bu durum
Katar Emiri’nin himayesinde 2014 yılında
daha da genişleyerek devam edecek.

K. Burak CODUR: DIMDEX’in iş potansiyeli
ile ilgili biraz detay verebilir misiniz?
Tuğg. AL-KUWARI: Fuarda, 2012 yılında,
160’tan fazla firma stant açtı; 54 ülkeden 79
üst düzey heyet fuarı gezdi. İmzalanan söz-
leşmelerin toplam bedeli ile ilgili ne yazık
ki gizlilik nedeniyle açıklama yapamıyoruz.
Pazar geneline baktığımızda, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgesinde, yeni deniz plat-
formlarına yönelik harcama projeksiyonu-
nun 56 milyar dolar civarında olduğunu
görüyoruz. Bu rakam, dünya genelindeki
harcama tahmininin %7’sini oluşturuyor.

Bahsi geçen projeksiyona göre, önümüz-
deki 20 yılda, bölgede 630 adet yeni plat-
form tedarik edilmesi bekleniyor.

K. Burak CODUR: DIMDEX 2014 ile ilgili
beklentileriniz neler?
Tuğg. AL-KUWARI: Bu sene 200’den
fazla firmanın stant açmasını ve yaklaşık
100 adet üst düzey heyetin fuarı ziyaret
etmesini bekliyoruz. Firmalar bir önceki
fuara göre, daha büyük stant alanları ki-
ralıyorlar; daha fazla ekipman ve sistem
sergileyecekler. Alan olarak, 2012’nin
yaklaşık 2 katına çıktık; kiralanabilecek
alanlar da bitmek üzere. Tüm bunları,
Katar Silahlı Kuvvetlerinin mevcut teda-
rikçileri ve potansiyel ortakları ile yaptığı
çalışmaların geldiği noktayı gösteren bir
kanıt olarak da değerlendiriyoruz.

K. Burak CODUR: DIMDEX, hem fuar 
etkinliğini hem de bir konferansı kapsıyor.
Bu 2 etkinlik birbirini nasıl destekliyor?
Tuğg. AL-KUWARI: Fuar, en basit tarifi
ile bağlantı kurmak ve iş yapmak için bir
platform. Firmalar, ürünlerini stantla-
rında sergileyerek ya da platformlarını
getirerek kabiliyetlerini katılımcıların il-
gisine sunuyorlar. Konferans ise liderlik
ve liderler arasında bilgi ve tecrübenin
paylaşılması konularına odaklanıyor.
Her iki etkinlik de pazarın ve sektörle si-
lahlı kuvvetler arasındaki ilişkinin geliş-
mesi açısından çok önemli. Değer

zincirinin her halkası, bu etkinliklerde
kendisi için bir şeyler buluyor.

K. Burak CODUR: DIMDEX açısından 
nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
Tuğg. AL-KUWARI: DIMDEX, şu anda
deniz sistemlerine ve güvenliğine yönelik
olarak bölgenin lider etkinliği konu-
munda ve bu durum gelecekte de devam
edecek. Gelecekte DIMDEX’in büyüklük
ve kapsam açısından dünyanın önde
gelen etkinliği olmasını hedefliyoruz. Bu
seneki fuar için, insansız hava araçları ve
havacılık alanlarının önemli isimleriyle
de bağlantıya geçtik. DIMDEX 2014, kü-
resel anlamda lider bir etkinlik olacak.

K. Burak CODUR: Türk katılımcılar için
özel bir mesajınız var mı?
Tuğg. AL-KUWARI: Türkiye ve Katar, her
zaman yakın dost ve müttefik olmuşlar-
dır. DIMDEX, bu özel ilişkinin devam et-
mesine katkıda bulunuyor. 2012 yılında,
çok sayıda Türk firmasını ağırlamaktan
çok memnun olmuştuk. Bu sene de Tür-
kiye, en büyük ve en etkileyici pavyona
sahip olacak. Sizlere “kardeş” demekten
gurur duyuyoruz.

Tuğgeneral Dr. Thani A. Al-Kuwari’ye,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve vermiş olduğu 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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RÖPORTAJ

Katar’da 2 senede bir düzenlenen Doha Uluslararası Deniz 
Savunma Fuarı ve Konferansı (Doha International Maritime Defence
Exhibition and Conference / DIMDEX), bu sene kapılarını, 
25-27 Mart tarihleri arasında açacak. 2012 yılında, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen milli katılım 
organizasyonu kapsamında çok sayıda Türk firmasının katıldığı 
fuar ile ilgili olarak, Katar Genelkurmay Başkanının Finansal 
Konularda Yardımcısı ve DIMDEX Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral
Dr. Thani A. Al-Kuwari ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

DIMDEX İlk Sıraya Oynuyor
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Geçen sene düzenlenen 5’inci seminerde eksikliği hisse-
dilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı) ile deniz platformları-

nın üreticisi konumunda bulunan tersanelerin katılımları ko-
nusunda bu sene de pek bir değişiklik yaşanmamakla birlikte
açılış oturumuna, bir elin parmakları kadar Dz.K.K.lığı ve
S.G.K.lığı personeli katılım gösterdi. Benzer şekilde, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) personeli de sadece açılış oturu-
munun sponsor firmaların konuşmalarının yapıldığı kısmına
kadar katılım gösterdiler. Yerli tersanelerin herhangi bir
sunum ya da konuşma yapmadığı seminerde, sadece Sedef
Tersanesi, sergi alanında stantla yer aldı.

Seminerin açılış konuşmasını,
seminerin organizasyon çalış-
malarını yürüten Y. Müh. Kd.
Alb. (E) A. Zafer Betoner yaptı.
Seminer hakkında bilgiler ile-
ten Betoner; yaklaşık 800 kişi-
nin seminer için kayıt
yaptırdığını, seminerde 48 adet
sunum gerçekleştirileceğini ve
sergi alanında yaklaşık 50 fir-
manın standının bulunduğunu
belirtti. Seminerin artık 2 se-
nede bir gerçekleştirileceğini

de açıklayan Betoner, 7’nci Deniz Sistemleri Semineri’nin, 2015
yılının Ekim ayı için planlandığını bildirdi.
Betoner’in ardından söz alan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Volkan Atalay, üniversite kav-
ramı ve üniversitenin işlevi ile
ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İlk Turu Tamamlıyoruz
Daha sonra kürsüye gelen Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
Sanayi Hizmetlerinden So-
rumlu Müsteşar Yardımcısı
Sedat Güldoğan, Dz.K.K.lığı ve
S.G.K.lığı için özgün platform-
ların inşa edildiği son 7-8 yıllık
süreçte, yaklaşık 2 milyar do-

6. DSS ÖZEL

Deniz 
Sistemleri 
Semineri 

Cephesinde 
Değişen 

Bir Şey Yok

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Deniz 
Sistemleri Semineri, geçtiğimiz sene
gerçekleştirilen seminere yakın bir 
katılımla ve hemen hemen aynı 
gündem maddeleri ile gerçekleşti. 
28-29 Kasım tarihlerinde Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve
Kongre Merkezi’nde icra edilen 
seminerin dikkat çeken konuları, açılış
oturumunda ASELSAN ve Meteksan
Savunma’dan konuşmacıların dile 
getirdikleri noktalar oldu.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL/ editor@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayi
Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan

©
M

SI D
ergisi

©
M

SI D
ergisi



75

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ocak 2014

larlık bir ürün portföyü gerçekleştirdiklerini; tüm bu çalışma-
ların “1. tur” olarak nitelendirilebileceğini; önümüzdeki dö-
nemde, aralarında TF-2000 fırkateyninin de bulunduğu daha
büyük platformların gündeme geleceği 2. tura başlayacaklarını
belirtti. Bu süreçte uluslararası kalite standartlarından taviz
vermeden çalıştıklarının altını çizen Güldoğan, sektör olarak da
sadece tersaneleri değil, platform bedellerinin %40 ila %50’sini
oluşturan sistem tedarikçilerini de gördüklerini söyledi. Güldo-
ğan, SSM’nin stratejik planında sürdürülebilirliğe vurgu yap-
tıklarını hatırlatarak denizcilik sektöründeki dağınık yapının
toparlanması gerektiğini kaydetti. Bu çalışmanın yanı sıra Tür-
kiye’nin; savunma harcamasını arttırması, alt bileşen bazında
dışa bağımlılığını sona erdirmesi ve ihracata destek olacak
kredi mekanizmalarını devreye alması gerektiğini de ifade etti.
Güldoğan, son dönemde seminer ve konferanslarda bir artış
yaşandığını; bu durum bir yoğunluk getirse de bu tür platform-
ların iletişim ve paylaşım için çok önemli olduğunu vurgulaya-
rak, seminer organizasyonuna teşekkür etti.

Açılış oturumunda bir sonraki
konuşmacı, SSM Deniz Araç-
ları Daire Başkanlığı Amfibi
Gemi Projeleri Grup Müdürü
Ali Vasfi Demirtaş oldu. Sunu-
munda, deniz araçları projeleri
ile ilgili son durumu ileten De-
mirtaş; sözleşmesi imzalanan
projeleri Tablo 1’de, teslim edi-
len platformları Liste 1’de,
2014 yılında teslim edilmesi
öngörülen platformları Liste
2’de, gelecek projeleri ise Liste

3’te yer aldığı gibi sıraladı. Demirtaş, sektörden beklentiler ve
uzun vadeli planlar konularında ise geçen sene SSM Deniz
Araçları Daire Başkanı Mustafa Şeker’in sunumunda yer alan

yansıların aynılarını kullandı ve yine platform üreticileri ara-
sında bir konsolidasyon yaşanması gerektiğini vurguladı. De-
mirtaş, 2014 yılı içinde, “Askeri Gemi İnşa Sektöründe Öğrenilen
Dersler Çalıştayı” düzenlemeyi hedeflediklerin de açıkladı.

ASELSAN’ın Gündemi 
Ana Yüklenici–Alt Yüklenici İlişkileri Oldu
Açılış oturumunda, ana spon-
sor firmalardan ilk konuşmayı,
ASELSAN Deniz Sistemleri
Program Direktörü Y. Suat
Bengür yaptı. Konuşmasının
başında, ASELSAN’ın deniz
sistemleri konusundaki faali-
yetlerini ve projelerini özetle-
yen Bengür, su altı akustiğine
özel bir parantez açarak, bu
alanda 2006 yılında kendi inisi-
yatifleri ile başlattıkları çalış-
malarda, günümüze kadar
toplam 540.000 saat işçilik
harcadıklarını açıkladı. Bengür, ZOKA adlı su altı akustik aldatıcı
ürünlerinin, patlayıcı içermemesi dışında aslında bir torpidonun
tüm işlevlerine benzer işlevler barındırdığına da dikkat çekerek,
torpido ile ilgili yapılacak çalışmalara hazır olduklarını bildirdi.
Bengür’ün asıl gündem maddesi ise “savaş sistem entegratörü
bakış açısıyla askeri gemi inşa faaliyetleri” konusuydu. Sözle-
rinin başında, bahsedeceklerinin bir şikâyet değil, bir özeleştiri
ya da tespit olduğunu vurgulayan Bengür; sanayicinin, tedarik-
çinin ve kullanıcının ileride daha etkin çalışmasını hedefledik-
lerini ifade etti. Platformların ortaya çıktığı mevcut süreçte,
tüm çalışmaların toplamda yaklaşık 10 yıllık bir süre alabildi-
ğine dikkat çeken Bengür; sürecin önemli adımlarını ve bun-
larda yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

PROJE ADI PROJE MODELİ TEDARİK ANA YÜKLENİCİ
1 Mayın Avlama Gemisi Ortak Üretim 6 adet, 1 adet Sim. Abeking & Rasmussen-Fr. Lürssen
2 Ani Müdahale Botları Tedariki Yurt İçi Geliştirme 18 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
3 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Yurt İçi Geliştirme 17 Adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
4 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botları Yurt İçi Geliştirme 22 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
5 MİLGEM Yurt İçi Geliştirme 2 adet Bu bilgi alt proje başlıkları altında mevcuttur.
6 MİLGEM Klaslama Hizmeti Yurt İçi Geliştirme 1 adet Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi
7 MİLGEM ATS Tedariki Ortak Üretim 2 adet MTU Motor Türbin San. ve Tic. A.Ş.
8 MİLGEM Dizayn /Malzeme ve Hizmetleri Tedariki Yurt İçi Geliştirme 2 gemi için STM Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
9 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri Ortak Üretim 4 adet RMK Marine A.Ş.
10 Yeni Tip Karakol Botu Yurt İçi Geliştirme 16 adet DEARSAN Gemi İnşaat Sanayi A.Ş.
11 Yeni Tip Denizaltı Ortak Üretim 6 adet HDW-MFI Ortak Girişimi
12 Süratli Amfibi Gemi (LCT) Yurt İçi Geliştirme 8 adet ADİK-FURTRANS Ortak Girişimi
13 Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Yurt İçi Geliştirme 1 adet İstanbul Denizcilik
14 MTA Sismik Araştırma Gemisi Yurt İçi Geliştirme 1 adet İstanbul Denizcilik
15 Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Yurt İçi Geliştirme 2 adet İstanbul Denizcilik
16 Gümrük Muhafaza Motor Botları Projesi Yurt İçi Geliştirme 7 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
17 Sağlık Hizmet Motor Botları Projesi Yurt İçi Geliştirme 4 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
18 Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu Projesi Yurt İçi Geliştirme 1 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
19 Sualtı Taarruz Harekatı Timleri için İntikal Botu (SAT Botu) Projesi Yurt İçi Geliştirme 2 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı
20 Amfibi Gemi (LST) Yurt İçi Geliştirme 2 adet ADİK-ALYANS Ortak Girişimi
21 Yüzer Birlikler Sistem / Cihaz Modifikasyonu Projesi (SAR-33) Yurt İçi Geliştirme 5 adet İstanbul Denizcilik
22 Denizde ikmal Muharebe Destek Gemisi Tasarım Paketi Tedarik Sözleşmesi  Yurt İçi Geliştirme 1 adet STM A.Ş.
23 SAR-35 Botu Modernizasyonu Projesi Yurt İçi Geliştirme 4 adet İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. Tic. A.Ş.
24 Süratli Müdahale Devriye Botu Projesi Yurt İçi Geliştirme 2 adet Yonca-Onuk Adi Ortaklığı

Tablo 1. SSM Deniz Araçları Daire Başkanlığı Projeleri

SSM Deniz Araçları Daire Başkanlığı 
Amfibi Gemi Projeleri Grup Müdürü 
Ali Vasfi Demirtaş

ASELSAN Deniz Sistemleri Program 
Direktörü Y. Suat Bengür
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n Bilgi İstek Dokümanı’nın Yayınlanması 
ve Cevapların İletilmesi: 
En kısa sürede en yeterli bilgiye ulaşmayı hedefleyen 
bu süreçte, rafta hazır çözümlerle bir öneri sunmak 
mümkün olmuyor; yeni üretilmesi gereken sistemler 
gündeme geliyor. Bazı gereksinimler belirsiz, projenin 
süresi uzun, bu yeni sistemleri önermek için tanınan 
süre ise kısa. Bu şartlarda, hem teknik hem de bütçesel 
tahminler yapılması gerekiyor.

n Teklife Çağrı Dokümanı’nın Yayınlanması 
ve Tekliflerin İletilmesi: 
Bu aşamada, savaş sistemi ana entegratörü veya sistem
sağlayıcıları, aynı anda birçok tersaneyle çalışıyor. 
Bilgi gizliliği önem kazanıyor. Her tersane, proje 
gereksinimlerini farklı yorumlayabiliyor ve uzlaşılamayan
noktalar ortaya çıkabiliyor. Tersanelerle sistem 
sağlayıcılarının sorumluluk sahaları tartışma konusu 
olabiliyor.

n Sözleşme Aşaması: 
Ana yüklenicinin, ana entegratör gibi ana alt yükleniciler 
olmadan görüşmeler yapması, daha önce konuşulanlardan
farklı içerikte bir sözleşmenin ortaya çıkmasına neden 
olabiliyor. Ana yüklenicinin ana entegratörle sözleşme 
imzalamasının gecikmesi, ana entegratörün çalışmalarına
daha geç başlayabilmesine neden oluyor. Geminin inşa 
aşamaları ile ilgili ödeme planı ile ana entegratörün 
ödeme planı farklılık gösterebiliyor.

n Teslimat Aşaması:
Test ve muayene dokümanlarının yoruma yol açmayacak 
ayrıntıda olması gerekiyor. Aksi takdirde, paydaşlar farklı
şeyler anlıyorlar ve çok ilginç testler yaparak çok değişik 
sonuçlara ulaşıyorlar; çok rahatlıkla kabul görecek bir 
sistemin kabul süresi lüzumsuz yere uzayabiliyor ve 
taraflar zaman kaybı ve maliyet artışı yaşıyorlar. 
Ana entegratörün sorumluluğunun, sağlamış olduğu 
sistemlerle sınırlı kalması gerekiyor.

Bengür, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:
n Bilgi İstek Dokümanı sürecinin iki aşamalı olması; ilk aşamada

yeteneklerin, ikinci aşamada platformun ele alınması,
n Teklife Çağrı Dokümanı sürecinde, tüm gereksinimlerin 

tüm paydaşlarca aynı şekilde anlaşılmasını sağlayacak 
toplantıların yapılması,

n Takvimin olumsuz etkilenmemesi için de ana yüklenici 
ile ana entegratör arasındaki sözleşmenin, tedarikçi ile 
ana yüklenici arasındaki sözleşme imzalanırken ele alınması,

n Doküman onay süreçlerinin kısaltılması, bunun için 
diyalog kanallarının açılması ve

n Sorumlulukların açık olarak belirlenmesi, 
sınırların çizilmesi.

HAVELSAN, ADVENT’i
Kullanıma Sunmaya 
Hazırlanıyor
Etkinlik ana sponsorlarının
ikinci konuşması, HAVELSAN
Deniz Savaş Sistemleri Grup
Başkanı Doç. Dr. Serdar Mül-
dür tarafından gerçekleşti-
rildi. HAVELSAN’ı tanıtan ve 
HAVELSAN’ın deniz sistemleri
ile ilgili çalışmalarını anlatan
Doç. Dr. Müldür, projelerle il-
gili güncel durumu da iletti. Ağ
destekli yetenek (ADY) kabiliyetine sahip bir savaş yönetim sis-
temi olan ve HAVELSAN ile Dz.K.K.lığı ARMERKOM’un iş birliği
ile son 4 yıldır geliştirilmekte olan ADVENT’in, MİLGEM Pro-
jesi’nin 4. gemisinde kullanılacağını açıkladı. GENESİS’in ihra-
cat potansiyeline de değinen Doç. Dr. Müldür, dünya genelinde
kullanılabilir durumda olan 35 ila 40 adet Oliver Hazar Perry
sınıfı fırkateyn bulunduğunu ve bu fırkateynleri envanterinde
tutan ülkelerin bir modernizasyon ihtiyacı içinde olduğunu,
kendilerinin de bu konuyu takip ettiklerini söyledi.

6. DSS ÖZEL
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HAVELSAN Deniz Savaş Sistemleri 
Grup Başkanı Doç. Dr. Serdar Müldür
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Meteksan Savunma’dan İhracat Vurgusu
Ana sponsor konuşmalarının
sonuncusu, Meteksan Sa-
vunma Genel Müdürü Murat
Erciyes tarafından yapıldı. Bazı
ürünlerini sergileyebildikle-
rini, bazılarını ise sözleşmele-
rinde yer alan gizlilik
maddeleri nedeniyle sergile-
yemediklerini söyleyen Erci-
yes, sektörün Meteksan
Savunma’nın projelerini ve ka-
biliyetlerini yakından tanıdığını
ve daha düşünsel boyutta bir

konuşma yapacağını belirtti. Fikirlerin paylaşıldığı bir istişare
ortamı gibi olması gereken seminerde, geçen sene olduğu gibi
bu sene de önemli paydaşların bulunmadığına dikkat çeken Er-
ciyes, onların ilgisine mazhar olamadıklarına üzüldüğünü ifade
etti.
Gündemindeki konulara geçen Erciyes, faaliyet gösterdikleri
su altı akustiği alanında da diğer alanlarda da dağıtılan fonların
yeterli olmadığını, bu sebeple hız kaybettiklerini, yurt dışına kı-
yasla çok küçük bütçelerle çalıştıklarını söyledi. Erciyes, 
sektörün düşük bütçelerle çok büyük hamleler gerçekleştire-
bilmiş gibi gözükmesine rağmen, “bu paralarla bunlar yapıla-
biliyormuş” demenin çok doğru olmadığına da dikkat çekti.
Fonların yetersizliği konusunun, ihracattan elde edilecek ge-
lirlerle çözülebileceğini; fakat bu konuda da sanayinin ciddi ek-
sikleri olduğunu, yaptığı tespitlere ekledi.
Erciyes, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
n Harekât ihtiyacının isterlere dönüşmesinde sanayiden 

yararlanılmalı; sanayinin gelmiş olduğu noktada edindiği 
tecrübesi kullanılmalı.

n Geliştirilecek ürünlerin dünya pazarlarında söz sahibi 
olabilmesi için isterlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Örneğin Dz.K.K.lığı için geliştirilen bir ürün ile ilgili 
tanımlanan isterler konuşulurken yurt dışına satış için 
gerekli olan özellikler de ele alınmalı; isterler, en baştan 
bu şekilde kurgulanmalı. Ayrıca, diğer sistemlerle 
uyumluluk da ihracat bakış açısı ile gözden geçirilmeli. 
Bunlar yapılmadığında, ürünün ihracat için uygun hâle 
getirilmesi zaman alıyor ve maliyetli oluyor.

n Ürünlerin fiyatları da tasarım kriteri olarak baştan 
tanımlanmalı. Aksi takdirde, kendi ihtiyacımızı karşılayan; 
ama yüksek maliyetli sistemlerin ihracat şansı düşük 
olacaktır.

n Sektörün enerjisi ortak başarıya yönelmeli, fazla rekabetin
zarar verici etkisinin yaşanmaması için SSM gerekli 
tedbirleri almalı.

İspanyol Deniz Kuvvetleri, 
Bu Sene de Planlarını Anlattı
Etkinliğin ikinci gününün sabah oturumunda, konuk konuşma-
cılar söz aldı. SSM Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Daire Başkanlığı Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistem Pro-
jeleri Grup Müdürü Neşet Ertaş, deniz platformları ile ilgili pro-
jelerini anlatırken AFCEA’nın Türkiye Şubesi’nden Bora
Büyüköner, AFCEA’yı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.
Bu oturumun bir diğer konuş-
macısı, TÜBİTAK BİLGEM İleri
Teknolojiler Araştırma Ensti-
tüsü (İLTAREN) Müdür Vekili
Halil Kaplan oldu. TÜBİTAK
BİLGEM’in deniz sistemleri ile
ilgili çalışmalarını anlatan Kap-
lan, gelecek projeksiyonlarına
değinerek; başlatılması bekle-
nen Milli Denizaltı Projesi’nde
kavramsal tasarım, teknoloji
geliştirme, tasarım ve prototip
üretimi çalışmalarında yer ala-
bileceklerini; ayrıca su üstü elektronik harp sistemleri ile elek-
tronik harp test, değerlendirme ve analiz altyapıları konularında
çalışabileceklerini belirtti. Bir kamu araştırma kurumu olarak uy-
gulamayı öngördükleri birlikte çalışma modellerinden de bahse-
den Kaplan; teknoloji transfer ofislerinin bulunduğunu; sanayi ile
hiyerarşik, alt / üst yüklenici anlayışı yerine iş birliğine dayalı iş
ağları üzerinden çalışmak istediklerini söyledi.

Geçen sene olduğu gibi bu sene
de İspanyol Deniz Kuvvetlerin-
den bir konuşmacı seminerde
yer aldı. Bu sene, Donanma
Komutanlığının Planlama Bö-
lümü’nden Albay Gonzalez-
Aller Lacalle, İspanyol Deniz
Kuvvetlerinin, yeni nesil F-110
fırkateyni ile ilgili çalışmaları-
nın geldiği son noktayı özetledi.
Konsept çalışmaları tamamla-
nan gemi ile ilgili “Tanımlama
ve Karar” aşaması devam edi-

yor. Hem kıyı suları hem de açık deniz görevlerini yerine getire-
bilmesi, ayrıca hem asimetrik hem de konvansiyonel harbe
yönelik ekipmanlarla donatılması istenen geminin öngörülen
teknik özellikleri, Tablo 2’de yer alıyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü
Murat Erciyes

TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler
Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) Müdür
Vekili Halil Kaplan
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Liste 1. Son Dönemde Teslim Edilen Platformlar
n MİLGEM - 2 adet
n SGAK - 3 adet
n YTKB - 11 adet
n Ani Müdahale Botu - 18 adet
n SAR-35 - 4 adet
n 25 tonluk Sahil Güvenlik Botu - 8 adet
n Süratli Amfibi Gemi (LCT) - 8 adet
n SAT Botu - 2 adet
n 90 tonluk Sahil Güvenlik Botu - 22 adet
n Süratli Müdahale Devriye Botu - 2 adet
n Gümrük Muhafaza Botları - 7 adet
n Sağlık Hizmet Motor Botları - 4 adet
n Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu - 1 adet

Liste 2. 2014 Yılında Teslim Edilecek Platformlar
n Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (1 adet)
n 25 tonluk Sahil Güvenlik Botları (4 adet)
n Yeni Tip Karakol Botları (4 adet)
n SAR-33 Botları (2 adet)
n SGAK Gemisi (1 adet)
Liste 3. Gelecek Projeler

Kısa Vade
n Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)
n MİLGEM 3. ve 4. gemileri
n Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC)
n Lojistik Destek Gemisi Projesi
n TF-2000 Projesi - Tasarım Fazı
n PREVEZE Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi
n Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi İnşası
n Milli Denizaltı Kavramsal Tasarım
n Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu
n Yeni Sualtı Taarruz Harekâtı Timleri için İntikal Botu 

(Yeni SAT Botu)
Uzun Vade

n TF-2000
n Liman Kıyı Römorkörü
n Barbaros Sınıfı Fırkateyn Modernizasyonu Projesi
n Mayın Tarama Gemileri
n Yeni Tip LCT
n Türk Tipi Hücumbot
n 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi
n Süratli Müdahale Devriye Botu
n Yelkenli Okul Gemisi

6. DSS ÖZEL

Uzunluk : 135-140 m
Deplasman : 5000 ton
Mürettebat : 150 (50 kişi daha barındırabilir)
Azami sürat : 28 knot
Seyir sürati : 18 knot
Seyir siası : 6000 deniz mili
Silahları : Baş tarafta ana top, dikine fırlatma lançeri, 

20 ya da 40 mm toplar, helikopter
Diğer Özellikler : Entegre ana direk, elektrik motorları ve 

gaz türbinini içeren tahrik sistemi, 
helikopter hangarının yanında, esnek, 
çok amaçlı görev bölmesi, 

Üzerinde çalışılan yetenekler : Buz kütlelerinin bulunduğu kutup denizlerinde
seyir kabiliyeti

Tablo 2. F-100 Fırkateyninin Öngörülen Teknik Özellikleri
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A yyazılım Genel Müdürü
Atilla Yenidoğan, semi-

nerde, RMK Marine ile birlikte
ve TÜBİTAK 1501 desteği ala-
rak geliştirdikleri Entegre
Platform Yönetim Sistemi
(EPYS)’nin tasarımını anlattığı
bir sunum yaptı. Ana Tahrik
Sistemi, Güç Yönetim Sistemi
ve Platform Sistemlerinin
kontrolünü ve izlenmesini
gerçekleştiren EPYS, top-
lamda 1000 adet gözlem, 256

adet de kontrol amaçlı veri
alışveriş bağlantısına sahip.
Yenidoğan, sunumunda,
başta donanım ve ağ proto-
kolü olmak üzere, tasarım sı-
rasında yaptıkları seçimleri,
teknik ayrıntıları ile anlattı ve
sistemin kullanıcı arayüzünü,
ilgili ekran görüntüleri üze-
rinden tanıttı. Yenidoğan, su-
numunun sonunda, projenin
Ar-Ge kazanımlarını şu şe-
kilde sıraladı:

n Proje kapsamında, Yıldız
Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği
Bölümü öğretim üyeleri ve
Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
öğretim üyelerinden 
danışmanlık alınarak ortak
bir çalışma ortamı 
yaratıldı.

n Geliştirilen üründe 
yer alan programlanabilir 
mantıksal denetleyici
(PLC)’lerin seçimi, 
sistemin güvenilirliğinin
sağlanması ve ağ yapısının
oluşturulması konularında
üniversitelerin sahip 
olduğu bilgi birikimi 

projeye aktarıldı ve 
bu iş birliğine bağlı olarak
bilgi seviyesi arttırıldı.

n Proje, hedeflendiği gibi,
yurt dışından destek 
alınmadan, milli 
imkânlarla gerçekleştirildi.

n Projede görev alan 
tüm firma ve 
üniversitelerin bilgi 
birikimi arttırıldı.

n Farklı uzmanlık 
alanlarında tecrübeye
sahip proje ekibinin ve 
danışmanlık hizmeti alınan
üniversite öğretim 
görevlilerinin bilgi, 
tecrübe, araştırma ve 
iş birliğiyle tasarlanan 
bir ürün ortaya 
çıkarıldı.

Seminerin ilk gününde,
B Salonu’nda gerçek-

leştirilen oturum, FİGES ev
sahipliğinde yapıldı. FİGES
çalışanlarının oturum baş-
kanlığı yapmalarının yanı
sıra oturumdaki 6 adet sunumun 3 tanesi de FİGES imzası
taşıdı. Seminer katılımına profesyonel bir bakış açısı ile
yaklaşan FİGES, yapılan sunumlarla ilgili bir anket for-
munu da oturum katılımcılarına dağıttı. “Dizel Motorlu Ge-
miler için Susturucu Tasarımı” başlıklı sunumda,
DEARSAN, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Bölümü
ve FİGES tarafından yürütülen susturucu tasarımı çalış-
ması anlatıldı. 25 dBA’dan fazla bir gürültü azalması sağ-
layan ve tasarımı Türk Loydu onayından geçmiş olan
susturucu, bu çalışma ile yerli olarak tasarlandı ve imal
edildi. FİGES; Yeni Tip Karakol Botu, MİLGEM-S projesi,
SAR 33 modernizasyonu, kıyı emniyet botları ve Denizde
İkmal Muharebe Destek Gemisi projesinde susturucu ta-
sarımı konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Firma
“Susturucu Tasarım Metodolojisi” başlıklı, özel amaçlı ya-

zılım geliştirilmesini kapsayan bir TÜBİTAK 1507 Ar-Ge
projesini de yürütüyor. FİGES adına yapılan ikinci su-
numda, firmanın askeri denizcilik projelerinde sunduğu
mühendislik çözümleri tanıtıldı. Üçüncü ve son sunum ise
“Deniz Platformlarında Elektromanyetik Uygulamaları”
konusunda yapıldı. Sunumda, jenerik platformlar üze-
rinde yapılan çeşitli uygulamalar anlatıldı.

Ayyazılım’dan Entegre Platform 
Yönetim Sistemi Çözümü

FİGES, 
Etkinliğin 
Ev Sahiplerinden
Birisi Oldu

Akım Çizgileri ve Hız Konturları

İlk Kuru Tip Susturucu Modeli
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Imtech ve Türkiye iş kolu Elkon, seminerde, elektrikli tahrik
(e-tahrik / e-propulsion) ve entegre platform izleme sistemi

konuları üzerinde durdu. Elkon Satış ve Pazarlama Müdürü
Mert Ünlüsan, sunumunda, gerek sivil gerekse askeri deniz-
cilikte elektrikli tahrik konusunda talep olduğunu belirtti ve 
Elkon’da bu konuda gerçekleşen çalışmaları şöyle sıraladı:
n 2010 yılında başlayan Ar-Ge çalışmaları,
n 2011 yılında, tamamen 3 boyutlu mühendislik araçları 

kullanılarak geliştirilen
mekanik tasarım ile
elektriksel tasarımı,

n 2012 yılında tamamlanan
üretim çalışmaları 
kapsamında tüm 
sürücülerin Elkon 
tarafından üretilmesi,
alternatör ve elektrik
motorlarının ise 
alt yüklenicilerden 
alınarak Elkon 
tarafından entegre 
edilmesi.

Bu çalışmalar ile elek-
trikli tahrik sistemlerinin
tasarımı ve bazı alt bile-
şenlerin üretimi konu-
sunda tecrübe kazanan

Elkon, tasarladığı sistemlerle Denizaltı Kurtarma Ana Ge-
misi (MOSHIP) ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi projele-
rinde, fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Aynı
zamanda Elkon’un Askeri Projeler Koordinatörü olarak
görev yapan Eric Wiecherink ise aynı oturumda gerçekleş-
tirdiği sunumunda, Imtech’in entegre platform izleme sis-
temi ve yangınla mücadele ve hasar kontrol çözümleri ile
ilgili bilgi verdi.

STM, seminerde 2 sunum
gerçekleştirdi. STM Deniz

Projeleri Direktörlüğü’nde
Sistem Mühendisi olarak ça-
lışan Y. Kaan İlter, “Gemi Di-
zayn Sürecinde Kapsamlı
Yenileme İhtiyacı” başlıklı su-
numda, klasik gemi tasarım
(dizayn) faaliyetleri ile çağdaş
yöntemleri karşılaştırdı. Su-
numunun ilk bölümünde, ge-
milerin tipik maliyet kırılımını
%80 materyal ve %20 işçilik
olarak veren ve bu dağılımda,
tasarımın %5’lik bir paya
sahip olduğunu belirten İlter,
tasarımın ömür devri mali-
yetlerine etkisini ise %70 ola-

rak ifade etti. Gemilerin,
özellikle 2000’li yıllardan
önce, entegre olmayan bir
süreçle birbirinden kopuk ça-
lışmalarla tasarlandığını an-
latan İlter; 2000’li yıllarla
birlikte, teknolojik gelişme-
lerle, gemilerin sanal 
ortamda, 3 boyutlu tasarlana-
bilir hâle geldiğini söyledi. Bu
konuda 45 tonluk bir tekne
bloğu üzerinden örnek vere-
rek, bu blok için imalat işçilik
resimlerinin hazırlanması-
nın; el ile yaklaşık 45 iş günü,
2 boyutlu bilgisayar destekli
mühendislik araçlarıyla yak-
laşık 30 gün, 3 boyutlu mo-

delleme ile yaklaşık 15 günde
tamamlanabileceğini; böy-
lece 3 katlık bir hızlanma ya-
şandığını belirtti. İlter, bir
başka örneği de bir fırkatey-
nin projelendirme ve inşa sü-
reçleri ile ilgili olarak verdi
(Tablo 1). Bu hızlanmanın ya-
ratabileceği sorunlara da de-
ğinen İlter, özellikle tedarik
edilecek malzeme ve cihaz-
ların erken belirlenmesinin
gerekebileceğini; iyi bir ekip
ve tecrübe ile bu sorunların
üzerinden gelinebileceğini
vurguladı. 
STM adına diğer sunum, STM
Deniz Projeleri Direktör-

lüğü’nde Uzman Sistem Mü-
hendisi olarak görev yapan
Yüksek Mühendis Canan İzer
tarafından, “Denizde İkmal
Gemileri için Başlangıç
Tekne Formu Seçimi” başlığı
ile gerçekleştirildi. Bir de-
nizde ikmal tankerinin hem
bir ticari tanker gibi sıvı kargo
kapasitesine hem bir kontey-
ner gemisi gibi katı kargo
kapasitesine hem de saatte
18-24 deniz mili arasında
yüksek bir sürate sahip ol-
ması gerektiğine dikkat
çeken İzer, çeşitli tasarım
parametreleri ile ilgili teknik
ayrıntılara değindi.

STM, Gemi Tasarım Sürecini ve Denizde İkmal Tankerini Anlattı

Imtech ve Elkon, E-Tahrik ve Platform İzleme Sistemlerine Eğildi

KLASİK TASARIM YÖNTEMLERİ ÇAĞDAŞ TASARIM YÖNTEMLERİ
Aşama Süre Aşama Süre
İhtiyaç makamının harekât ve teknik isterlerini tanımlaması 12 ay Harekât ve teknik isterlerin tanımlaması, Konsept Dizayn ve Ön Dizayn 9 ay
Konsept Dizayn (İhtiyacın teknik tanımı) 3 ay Kontrat Dizaynı 5 ay
Ön Dizayn (Geminin başlangıç teknik tanımı) 5 ay Fonksiyonel Dizayn ve Detay Dizayn 36 ay
Kontrat Dizaynı (Geminin detaylı teknik tanımı) 18 ay Düzeltici faaliyetler 3 ay
Detay Dizayn (İmalat-işçilik, tedarik, test ve tecrübe, dokümantasyon) 40 ay
Düzeltici faaliyetler 3 ay
TOPLAM 81 ay TOPLAM 53 ay

Tablo 1. Bir fırkateyn için örnek inceleme
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Su altı akustik sistemleri alanında faaliyet gösteren ve 2005 yılında
kurulan SUASIS adına Tuncay Akal, teknik içeriği ile seminerin ilgi

çeken sunumlarından birisini gerçekleştirdi. Su altında, ses basıncını
ölçen hidrofonların yerine ses dalgasının hızını ölçen algılayıcılar kul-
lanarak sistemler geliştiren SUASIS, Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve
Programı kapsamında, Hollandalı ortağı ile HYDROFLOWN adlı projede
görev aldı. Liman ve tesis korumasında, alçak frekans pasif gözetleme
sistemlerinde, su altı kablosuz ağlarında, sonoboylarda, çekili dizin-
lerde ve otonom insansız su altı araçlarında kullanılabilen algılayıcı-
lardan ivmeölçer tabanlı olanlar, SUASIS tarafından, ismi
açıklanmayan bir ülkeye de ihraç edildi. SUASIS, AB’nin HexaTerra ve
su altında WiFi benzeri kablosuz ağlar geliştirilmesini öngören “Future
Underwater WiFi” projelerinde de yer alıyor.

Savunma sektörüne hiz-
met veren firmalardan

ÜNSPED Gümrük Müşavirliği
ve Lojistik Hizmetler A.Ş., se-
minerin sergi alanında stant

açarak, bilinirliğini arttırmayı
hedefledi. 1981 yılında kuru-
lan firmanın, Türkiye gene-
linde 36 şubesi bulunuyor.
İhracat ve ithalat departman-

ları ile müşterilerinin dış ti-
caret faaliyetlerine yönelik
hizmet veren ÜNSPED, ay-
rıca; teşvik takibi, standardi-
zasyon, mevzuat müşavirliği,
hukuk işleri, tercüme hizmet-
leri, eğitim ve kurye hizmet-
leri konularında da faaliyet

gösteriyor. ÜNSPED’in üye
olduğu kuruluşlar arasında
Havacılık ve Uzay Kümelen-
mesi Derneği, Alman Türk Ti-
caret ve Sanayi Odası, Türk
İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası
ve Türk Amerikan İşadamları
Derneği yer alıyor.

YALTES adına seminerde sunum
yapan Proje Yöneticisi Bülent Ham-

zaoğlu’nun, YALTES’i ve ürünlerini de
tanıttığı sunumunun odak noktası, bü-
tünleşik (integrated) sistemlerdi. Bü-
tünleşik sistemlerin; süratli ve güvenilir
operasyona olanak sağladığını, düşük
reaksiyon süresine sahip olduğunu,
kullanım basitliği getirdiğini ve ihtiyaç
duyulan personel sayısını azalttığını an-
latan Hamzaoğlu, tüm bu avantajların,
donanmaların günümüzde değişen
görev tanımları göz önüne alındığında,
önemli hâle geldiğini belirtti. Hamza-
oğlu, donanmalardaki gemi sınıfı deği-
şimlerini, personel sayıları ile birlikte, şöyle sıraladı:
n Muhriplerden (yaklaşık 300 mürettebat) açık deniz 

karakol gemilerine (yaklaşık 100 mürettebat) geçiş,
n Fırkateynlerden (yaklaşık 180 mürettebat) 

karakol gemilerine (yaklaşık 75 mürettebat) geçiş,
n Hücumbotlardan (yaklaşık 50 mürettebat) 

karakol botlarına (yaklaşık 20 mürettebat) geçiş ve
n Avcı botlarından (yaklaşık 20 mürettebat) ani müdahale

botlarına (yaklaşık 10 mürettebat) geçiş.
Personel sayısındaki azalmanın, otomasyon ve bütünleşik
görev, seyir ve platform sistemleri ile bir sorun olmaktan
çıkartılabileceğini söyleyen Hamzaoğlu, bu alanda 
YALTES’in sunduğu çözümleri, sistem mimarisinin ayrıntı-

ları ile birlikte katılımcılara anlattı. 6.000 adet giriş-çıkış

kanalından yaklaşık 35.000 değişik parametrenin kontro-
lünü gerçekleştirebilen sistemler tasarlayan YALTES, 
MİLGEM ve Yeni Tip Karakol Botu projeleri kapsamında, 
20 adet sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve müttefik
ülkelere teslim etti. Hamzaoğlu, devam eden çalışmalardan
da bahsetti. YALTES, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle sürdürü-
len Entegre Köprüüstü Sistemi Projesi kapsamında, tüm
seyir yardımcıları ve radarların bütünleştirildiği sayısal çö-
zümü geliştiriyor. Projede, Türk Loydu sertifikasyonu da
kapsam dâhilinde yer alıyor. Yeni nesil Entegre Platform
Sistemi Projesi’nde ise 10 Gbps fiber-optik ethernet omur-
gası kullanan ve böylece çok yüksek giriş-çıkış sayısı ve yük-
sek veri işlem hızı gereksinimlerini karşılayacak bir sistem
geliştiriliyor.

SUASIS, AB Projeleri ile İlerliyor

YALTES, Bütünleşik
Sistemlerin 
Altını Çizdi

ÜNSPED, Sektörde 
Bilinirliğini Arttırdı
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6. DSS ÖZEL

DSS’ye 3’üncüsünden beri katılan Navantia, bu
sene 2 sunum gerçekleştirdiği seminerde,

ömür devri faaliyetlerine ve bu alandaki iş birlikle-
rine vurgu yaptı. Navantia Ömür Devri Destek 
Servisleri bölümünün başında bulunan Israel
Lorenzo, sunumunda, sistem ve ekipmanların en-
vanterde kalma sürelerinin uzunluğuna ve bu sü-
rede gerçekleşen harcamaların büyüklüğüne dikkat
çekti. Envantere alınan sistemin niteliklerinin ve özelliklerinin,
zamanla ihtiyaçların gerisinde kaldığına, ayrıca performans
olarak düştüğüne dikkat çeken Lorenzo; ihtiyaçlar konusun-
daki geri kalmışlığın güncelleme; performanstaki düşüşün ise
performans bazlı lojistik yaklaşımı ile giderilebileceğini belirtti
(Şekil 1). Lorenzo, bu konularda Navantia’nın derin tecrübesi
ile sunduğu çözümleri tanıttı.
Navantia adına yapılan diğer sunum, Navantia Systems 
Entegre Platform Yönetim Sistemleri Ürün Yöneticisi Jose
Luis Guzman tarafından gerçekleştirildi. Guzman, sunu-
munda, Avustralya, İspanya, Norveç ve Venezuela tarafın-
dan da kullanılan deniz platformlarına yönelik Entegre
Platform Kontrol Sistemi (Integrated Platform Management
System / IPMS) çözümleri hakkında bilgi verdi. Otomasyon
gibi her IPMS ürününde bulunan avantajların yanı sıra Na-
vantia Systems’ın yaklaşımı şu avantajları beraberinde ge-
tiriyor:
n Değişik platformlara, ortak tasarım metodolojisinin 

uygulanması,
n Farklı platform programları arasında sinerji sağlanması;

örneğin yeni bir programın, öncekilerin idamesi ve
iyileştirilmesi için çözümler getirebilmesi,

n Kara konuşlu test altyapısının programlar arasında 
ortak kullanımı,

n Azaltılmış eğitim ihtiyacı ve

n Ortak özellikler sayesinde, platformlar arasında 
mürettebat değişiminin kolaylaştırılması.

Guzman, çözümlerinde rafta hazır ticari yazılım ve donanım
alt bileşenlerinin kullanıldığını, bununla birlikte, ayrıntılı tasa-
rım aşamasında donanımın yaklaşık %20 oranında tekrar ta-
sarlanması gerekebildiğini belirtti. Müşterilerine çözüm
sunarken, yerli ortaklarla çalıştıklarını da vurgulayan Guzman,
bu konudaki süreci şöyle özetledi:
n Yerel ortakların seçilmesi ve mutabakat muhtırası 

imzalanması,
n Navantia tesislerinde donanım ve yazılım bileşenleri ile 

ilgili 15-18 ay arasında bir süre eğitim verilmesi,
n Gerekirse teknoloji transferi yapılması,
n Bazı bileşenlerin yerel üretimi,
n Yerel kullanıcıların, yerel ortaklar tarafından eğitimi,
n Ömür devri süresince, özellikle donanıma yönelik bakım 

ve idame kabiliyetlerinin yerel ortaklara kazandırılması ve
n Projenin sonunda, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması

konusunda yerel ortakla sözleşme imzalanması.
Guzman, sunumunun sonunda, Türkiye için de bir parantez
açtı. Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi’nde Sedef A.Ş. ile
teklif verdiklerini hatırlatan Guzman, IPMS konusunda ise
AYESAŞ ile bir mutabakat muhtırası imzaladıklarını ve AYESAŞ
ile iş birliklerinin özel bir projeye bağlı olmadığını, uzun vadeli
bir çalışmanın ilk adımı olduğunu açıkladı.

Navantia, Ömür Devri
Yaklaşımı ile 
İş Birliğine Hazır

Norveç’te konuşlu Umoe
Mandal tersanesinden

Dr. Nere G. Skomedal, semi-
nerde, Türkiye’nin ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek
gelişmiş bir karakol plat-
formu olarak, Norveç envan-
terindeki Skjold sınıfı korvet
çözümünü anlattı. Skjold sı-
nıfı; Soğuk Savaş yıllarında
Türkiye gibi SSCB ile sınırı
olan ve uzun bir kıyı hattını
korumak gereksinimi ile karşı

karşıya kalan Norveç’in, kıyılarında yer alan özgün haliç
(fjord) yapısının avantajını kullanmak üzere geliştirdiği kon-
septlerin en güncel hâlini temsil ediyor. SES (Surface Effect
Ship / Yüzey Etkisini Kullanan Gemi) prensibine göre inşa edi-
len gemi, katamaran bir tekneden ve tekne yapısının orta-
sında yer alan bir hava yastığından oluşuyor. SES konseptinde
tekne, hava yastığının şişirilmesi ile yükselerek, suyla tema-
sını en aza indiriyor. Dr. Skomedal, konseptin, yüksek süratli

gemi tasarımları arasında en az su direncine yol açan tasarım
olduğu belirtti. Bu özelliği, platformun yüksek hızlara ulaş-
masını sağlıyor. SES konseptinin bir diğer avantajı, geniş göv-
desi sayesinde kararlı bir platform olması ve yüksek hızını
dalgalı denizlerde de koruyabilmesi. Skjold sınıfı korvetlerin,
SES konseptinin yanı sıra diğer alanlarda da avantajları bu-
lunuyor. Kompozit tekne ve gövdeye sahip korvetler, radar ve

Uzunluk : 47,5 m
Genişlik : 13,5 m
Yükseklik : > 16 m (hava yastığı şişmiş hâlde)
Su Çekimi : 2,3 m (hava yastığı şiştiğinde 0,9 m)
Tahrik : 2+2 gaz türbini, su jetleri, hava yastığı kaldırma fanları için 

dizel makinalar
Azami sürat : 60 knot (deniz durumu 3’te 47 knot)
Seyir siası : 800 deniz mili (42 knot süratle); 500 deniz mili (60 knot süratle)
Deplasman : 273 ton
Mürettebat : 20 (13 subay / astsubay, 7 er / erbaş)
Silahlar : 76 mm top; 8 adet satıhtan satıha füze; 

2 adet 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu

Skjold Sınıfı Korvetlerin Teknik Özellikleri

Umoe Mandal, Hava Yastıklı Özgün Çözümlerini Türkiye’ye Öneriyor

Dr. Nere G.
Skomedal

Şekil 1. Performans – Operasyonel Ömür Grafiği
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Düzenlenen Deniz Sistemleri Seminerlerinin son 3 tane-
sine katılım gösteren Rolls-Royce, bu sene, hem gemi

tasarımı hem de gemi tahrik sistemleri konusundaki çözüm-
lerini ele aldı. Rolls-Royce Naval Systems iş kolunun Tahrik
Sistemleri bölümünde Yüksek Denizcilik Mühendisi 
olarak çalışan Edward
Wright, hücumbotlar
için gaz türbini tahrik
sistemlerinin optimi-
zasyonunu konu alan
bir sunum yaptı. Su-
numda, hücumbotlar;
süratleri saatte 30
deniz milinden fazla
olan, deplasmanları
700 tondan düşük,
boyları ise 70 m’den
kısa botlar olarak ta-
nımlandı. Wright,
dünya genelindeki
botlar incelendiğinde:
n Deplasmanı 240 tondan küçük, sürati ise saatte 45 deniz

milinden az botlarda dizel makinalar kullanıldığını,
n Deplasmanı 240 ile 700 ton arasında olan ve sürati saatte

30 ile 45 deniz mili arasında değişen botların ağırlıklı 
olarak dizel motor ve gaz türbininden oluşan bileşik tahrik
sistemlerine sahip olduklarını,

n Sürati saatte 45 deniz milinin üstündeki botlarda 
gaz türbinlerinin kullanıldığını

belirtti. Gaz türbininin kullanılmasının, yakıt da dâhil edildi-
ğinde, ağırlık avantajı sağladığı, sunumda örnek durum ince-
lemeleri ile vurgulandı. Wright, dinleyicilere, anlattığı
konularla ilgili bir tasarım karşılaştırması da sundu.
Aynı gemide; dizel makina ve gaz türbininden oluşan bir tah-
rik sistemi kullanıldığı durumda oluşan tasarım ile 

2 tane dizel makinadan oluşan tahrik sisteminin kullanıldığı du-
rumda oluşan tasarımın karşılaştırması sonucunda, gaz tür-
binli konfigürasyonun daha az alan kapladığı ve daha hafif
olduğu gösterildi. Wright, sunumunun sonunda, Türkiye’nin 
hücumbot projelerinde da gaz türbinli tahrik sistemlerinin kul-

lanılmasının avantaj
sağlayacağını vurguladı
ve Rolls-Royce’un,
başta MT7 gaz türbini
olmak üzere, bu ko-
nuda çözümler sun-
maya hazır olduğunu
bildirdi.
Rolls-Royce Naval
Ship Design iş kolunda
Platform Entegrasyon
Lideri olarak çalışan
Maria Taboada ise
maliyet etkin ve çok
rollü bir münhasır
ekonomik bölge (MEB)

karakol botu tasarımı ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun gi-
rişinde, MEB karakol botlarının görev çerçevesi; kaçakçılık
ve korsanlıkla mücadele, balık avlama bölgelerinin, çevrenin
ve mineral ve enerji kaynaklarının korunması, kurtarma, yan-
gınla mücadele, kirlilik kontrolü ve araştırma görevleri olarak
sıralandı. Bu tür görevlere uygun, maliyet etkin bir platfor-
mun ise muharip gemilerden farklı olarak; düşük iz, şok da-
yanımı ve beka kabiliyeti gibi parametrelere yönelik özel
tasarımlar gerektirmeyeceği, ticari standartlara göre tasar-
lanabileceği ve rafta hazır ticari bileşenleri kullanabileceği;
ayrıca profesyonel ve düşük sayıda mürettebat ile donatıla-
bileceği değerlendirmesi yer aldı. Taboada, Rolls-Royce’un
bu prensiplere göre şekillenen 55 ve 90 m’lik karakol botu
tasarımlarını dinleyicilere anlattı.

Rolls-Royce’dan Türk Hücumbotlarına Gaz Türbini Önerisi

kızılötesi izleri azaltacak şekilde tasarlandı. Kompozit mal-
zeme kullanımı, yakıt ve faydalı yük taşıma kapasitesini art-
tırırken, aynı zamanda korozyon sorununu da ortadan

kaldırıyor. Dr. Skomedal, Türkiye’nin kıyıları için de uygun bir
platform olarak gördükleri SES konseptini kullanan botlarla
ilgili teknoloji transferi yapmaya da hazır olduklarını belirtti.
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