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

Bu sayımızda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı Yakup Taşdelen’i konuk edince, ana gündem maddemiz de haliyle 
ihracat ve uluslararası iş birlikleri oldu. İhracatın net bir formülü olmadığına 

dikkat çeken Taşdelen, SSM, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin oluşturduğu 
Turkish Defence Alliance (TDA) ile ilgili sorumuza verdiği cevapta ise SSM, SSI, 
SASAD ve sektörün, karşılıklı olarak birbirini anlaması ve yakın koordinasyon içinde 
çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Derin anlamlar taşıyan “karşılıklı olarak birbirini anlama ve yakın koordinasyon içinde
çalışma gerekliliği” ifadesi, birkaç gün sonra 4’üncüsü gerçekleştirilecek SİNERJİTÜRK
SAVUNMA ve HAVACILIK etkinliğinin hemen öncesinde, “sinerji” konusunun 
yeniden gündemimizin üst sırasına taşınmasına vesile oldu.

Türkiye’de, özellikle havacılık ve uzay alanları söz konusu olduğunda gözlemlenen 
dağınık yapı, SSI’nin, 2023 yılı için koyduğu savunma, havacılık ve güvenlik alanında 
25 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleştirilmesinde rol oynayacak taraflar 
arasındaki “sinerji” eksikliğinin, özellikle de havacılık –toplam 15 milyar dolar ihracat
beklenen sivil havacılığı kast ediyoruz- tarafında hedefe ulaşılmasını oldukça 
zorlaştıracağını düşündürtüyor.

Türkiye’nin, 25 milyar dolar ihracatın 5 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek için 
kolları sıvayan ve her ortamda övgüyle bahsedilen savunma sanayisinde bile yeterli 
seviyede sinerji sağlanamamış olması, mevcut şartlar altında bu hedefe ulaşmanın 
ne kadar zor olduğunu anlatmaya yetiyor.

Bu noktada, Savunma Sanayii Müsteşarımız Murad Bayar’ın, 11-14 Ekim 2012’de 
3’üncüsü gerçekleştirilen SİNERJİTÜRK SAVUNMA ve HAVACILIK etkinliğinde, 
sinerji konusunda söylediklerini hatırlayalım. O etkinlikte Bayar, savunma sanayimiz 
için belirlenen hedeflere ulaşılmasının temelinde sinerjinin olduğuna dikkat çekmiş; 
iş birliği kültürünü oturtamazsak ve sinerji sağlanamazsa işimizin çok zor olduğunu
ifade etmişti. Sadece her seviyedeki şirketler arasında değil, üniversiteler ve araştırma
kurumlarının da dahil olduğu bir sinerji ortamından bahseden Bayar, aksi takdirde, 
başarısızlık yaşanacağına ve bunun da sanayiye karşı bir güvensizlik ortamı 
yaratacağına işaret etmişti.

Aradan geçen 1,5 yılda, sinerji kavramı açısından sanayimizde nelerin değiştiğini 
ya da değişip değişmediğini sizler için yerinde izleyeceğimiz SİNERJİTÜRK SAVUNMA 
ve HAVACILIK 2014 etkinliğinin, bu açıdan önemli olduğunu düşünüyor; kurum ve 
kuruluşlarımız arasında bir türlü istenilen seviyelere çıkamayan sinerjinin 
oluşmasında da bir dönüm noktası olmasını diliyor ve umuyoruz. Sinerji ortamının 
oluşması, Taşdelen’in ifadesiyle “karşılıklı olarak birbirini anlama ve yakın 
koordinasyon içinde çalışma” yolundaki engelleri de ortadan kaldıracaktır.

Başta SİNERJİTÜRK SAVUNMA ve HAVACILIK 2014 olmak üzere, Mart ayının öne çıkan
gelişmelerini ele alacağımız Nisan sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

SİNERJİTÜRK SAVUNMA ve 
HAVACILIK 2014 Etkinliği Öncesinde 
Durum Değerlendirmesi
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Şubat ayı, BMC ile ilgili gelişmeler açısından oldukça 
hareketli geçti. 4 Şubat 2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi

Gazete’de BMC ile ilgili satış ilanı yayınlandı. Satışa konu
olan unsurlar; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
haczedilen gayrimenkuller, menkuller (makine teçhizat, 
demirbaş vs.), Türk Patent Enstitüsü nezdindeki haklar
(marka, patent ve endüstriyel tasarımlar) ve İnternet alan adı
ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki 
sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan; ancak başlı başına
iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere, diğer tüm
mal, hak ve varlıklardan oluşuyor. İhale, 10 Nisan günü saat
11.00’da, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile
başlayacak ve açık arttırmaya katılmaya hak kazananların
listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık arttırma 
aşamasına geçilecek. "BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün
muhammen bedeli ise 985.000.000 lira olarak belirlendi.
BMC’nin mevcut borçları da ihale bedelinden ödenecek;
diğer bir deyişle BMC borçsuz olarak devredilecek.
Satış ile ilgili bu gelişme yaşanırken, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının Facebook sayfasına 7 Şubat’ta konulan bir
haberde, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın BMC
Fabrikası’nı ziyaret ettiği ve bu ziyaret sırasında, Tunus'a
sevkiyata hazır KİRPİ’leri yerinde gördüğü bildirildi. Böylece,
satışa çıkarılan BMC’nin, Tunus’a KİRPİ araçlarını ihraç 
ettiği de kamuoyuna açıklanmış oldu. İlk etapta satışı 
gerçekleştirilen 20 adet KİRPİ’yi, ilave 20 adetlik bir 
paketin daha takip etmesi ve ihraç edilen araç sayısının 
40 adedi bulması bekleniyor.

Satışa Çıkarılan BMC’den
Tunus’a KİRPİ İhracatı
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SAVUNMA KISA

Hava Harp Okulu Dekanlığının düzenlediği Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı
(HİTEK 2014), 18-20 Haziran tarihlerinde, Hava Harp Okulu’nda gerçekleştirilecek.

Havacılıkla ilgili teknolojilerin ana ve alt dallarına yönelik çalışmaların ve 
gelişmelerin tartışılacağı akademik bir platform oluşturması hedeflenen 
konferansa, havacılık ve savunma alanlarından 50’ye yakın üniversite, kurum 
ve firmanın katılması bekleniyor. Konferansta sunulan bildiriler arasından 
seçilecek sınırlı sayıda çalışma, Hava Harp Okulu bünyesinde yayınlanan Havacılık
ve Uzay Teknolojileri dergisinde, HİTEK Özel Sayısı olarak yayınlanacak.

Havacılıkta İleri Teknolojiler 
Masaya Yatırılacak

Harp Akademisi 
Komutanlığı tarafından

düzenlenen Geleceğin 
Harekât Ortamı ve Harp
Teknolojileri Paneli 
(GEHOTEP), 10-11 Şubat 
tarihleri arasında, 
Harp Akademileri’nde
gerçekleştirildi. Bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve 
konusu “Komuta Kontrol”
olan panele; Harp 
Akademileri Komutanı 
Orgeneral Yalçın Ataman,
Harp Akademileri Kurmay
Başkanı ve Kara Harp 
Akademisi Komutanı ile 
birlikte Genelkurmay 
Başkanlığı, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve 
TÜBİTAK temsilcilerinin 
yanı sıra Harp Akademileri
öğretim üyeleri, geleceğin
kurmay subay adayları 
ve savunma sanayisi 
firmalarının temsilcileri de 
katıldı. Asker ve sivil 
uzmanlar tarafından 
yürütülen ve 5 oturumla
gerçekleşen panelde, şu
başlıklar altında sunumlar
yapıldı:

1. Komuta Kontrol ve 
Siber Tehditler,

2. TSK Komuta Kontrol 
Mimarisine Etken Olan
Temel Hususlar ve 
Gelişmeler,

3. Kuvvet Komuta Kontrol
Yapıları ve 
Değerlendirilmesi ve

4. Komuta Kontrol 
Sistemleri Teknolojileri 
1 ve 2.

Panele katılan firmalardan
FNSS tarafından 12 Şubat’ta 
yapılan açıklamada, panelin
ikinci gününde “Modern 
Komuta Kontrol Platformları
ve Gelecekteki Gelişmeler”
konulu sunumun, 
FNSS Elektronik ve 
Kontrol Grubu Birim 
Yöneticisi Serkan Balbay 
tarafından yapıldığı
bildirildi. Açıklamada,
FNSS’nin, tasarım ve üretim
alanındaki uzmanlığını 
akademik seviyede 
paylaştığı ve kurulduğu 
günden bu yana dünyanın
önde gelen eğitim kurumları
ile araştırma kuruluşlarına
katkı sağlamaya devam 
ettiği de vurgulandı.

FNSS, Modern Komuta
Kontrol Platformları 
ve Gelecekteki Gelişmeleri 
Anlattı

Türk Patent Enstitüsü, 24 Ocak’ta, en çok yerli patent başvurusu yapan 30 Türk firmasını açıkladı. Listenin ilk 3 sırasını; 
193 başvuru ile Arçelik, 80 başvuru ile Ford Otomotiv ve 70 başvuru ile Turkcell oluşturdu. Savunma sanayisinde de faaliyet

gösteren firmalar arasında ise 16 başvurusu olan Otokar 10. sırada (toplam 4 firmanın 16’şar başvurusu bulunuyor), 
12 başvurusu olan ASELSAN ve TEI ise 14. sırada (toplam 6 firmanın 12’şer başvurusu bulunuyor) yer aldı.

Savunma Sanayisi, Patent Listesinde 3 Firma ile Yer Aldı
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İhale süreci 2007, sözleşme
görüşmeleri ise 2011 

yılından bu yana sürmekte
olan Genel Maksat 
Helikopteri Projesi’nde
mutlu sona ulaşıldı. 
İlk olarak, 21 Şubat’ta 
gerçekleştirilen Barış 
Kartalı Programı’nın uçak
teslim töreninde Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan 
sözleşme imzası ile ilgili
TUSAŞ da aynı gün bir basın
bildirisi yayınladı. 
Bildiride, 109 adet T70 

helikopterinin TUSAŞ 
tesislerinde üretilmesine
ilişkin sözleşmenin, TUSAŞ
ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı arasında, 
21 Şubat’ta imzalandığı;
imza törenine, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar, TUSAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Kaya,
TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı, 
Sikorsky Satış ve Pazarlama
Başkanı Bob Kokorda 
ve diğer yetkililerle 
alt yüklenici firmaların 

temsilcilerinin katıldığı 
belirtildi. TUSAŞ’ın 
ana yüklenici olduğu 
projede, Sikorsky 
ana alt yüklenici, ASELSAN,
TEI ve Alp Havacılık da 
alt yüklenici olarak 
görev alacak. ASELSAN da
21 Şubat’ta, konu ile 
ilgili bir açıklama 

yayınladı. Açıklamada,
ASELSAN ile TUSAŞ 
arasında, proje ile ilgili 
olarak, toplam bedeli
491.468.585 dolar olan 
bir sözleşme imzalandığı; 
sözleşme kapsamında 
teslimatların ise 
2018-2025 yılları arasında 
gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel Maksat Nihayet!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından ODTÜ, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ ile 2011 yılı Ekim ayında 
imzalanan iş birliği protokolleri ile hayata geçirilen, 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan ve geçtiğimiz Kasım

ayında FNSS, HAVELSAN ve MiLSOFT’un da katılımı ile sanayi tabanı yaygınlaştırılan Savunma Sanayii için Araştırmacı 
Yetiştirme Programı (SAYP)’nın üniversite ayağı, Gazi Üniversitesi ile genişliyor. SSM ile Gazi Üniversitesi, ROKETSAN ve
TUSAŞ arasında 20 Şubat’ta imzalanan iş birliği protokolleriyle Gazi Üniversitesi de SAYP kapsamına dâhil oldu.

SAYP, Gazi Üniversitesi ile Genişliyor
©
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TUSAŞ, Şubat ayında da üst düzey konukları ağırlamaya
devam etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi 

davetlisi olarak Ankara’ya gelen Romanya Cumhurbaşkanı
Traian Basescu ve beraberindeki heyet, 6 Şubat’ta, TUSAŞ
tesislerini ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, Romanya 
Cumhurbaşkanı’na, Türkiye Bükreş Büyükelçisi Ömür 
Şölendil, Romanya Ankara Büyükelçisi Radu Onofrei ve 
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar başta olmak üzere,
çok sayıda üst düzey yetkili eşlik etti. Yine Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan
Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh ve beraberindeki
heyet ise TUSAŞ’ı, 11 Şubat’ta ziyaret etti. Heyete, Gambiya
Büyükelçisi Ergin Soner ile Gambiya Ankara Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Sering Modou Njie eşlik etti. Her iki 
cumhurbaşkanı da TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı tarafından verilen brifing ile TUSAŞ ürün ve 
kabiliyetleri hakkında bilgi aldı ve tesislerde incelemeler
yaptı.

TUSAŞ’ın Üst Düzey Konuk Ağırlama Mesaisi Devam Ediyor
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EC175’in Simülatörü Indra’dan

Boeing’den Temel Uçak Bilgisi 
ve Uçuş Teorisi Kursu

A irbus Helicopters’in Çin’in AVIC
firması ile birlikte geliştirdiği

orta sınıf EC175 helikopterinin 
simülatörü, Indra imzasını taşıyacak.
Indra tarafından, Heli-Expo 2014 
etkinliği sırasında, 27 Şubat’ta 
yapılan açıklamada, geliştirilen 
Seviye D tam uçuş simülatörünün,
Airbus Helicopters Eğitim Hizmetleri
bölümünün Marignane, Fransa’daki
tesislerine kurulacağı ve yaz 
aylarından itibaren kullanıma 
alınacağı bildirildi. Hareketli olan 

simülatör, 210x80 derecelik bir 
görüş açısı sağlayacak. Indra, yaptığı
açıklamada, simülatörün Airbus 
Helicopters ile birlikte geliştirildiğini
ve uçuş modeli ile helikopter 
sistemlerinin, gerçek helikopterle
tam olarak uyumlu olduğunu 
vurguladı. Simülatörün yanı sıra
Indra, EC175 için, uçuş seyrüsefer
prosedür eğiticisi de geliştirdi. 
Bu yılın başında sertifiye edilen
EC175’in, ilk teslimatlarının da bu
yılın sonunda yapılması öngörülüyor.
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Boeing tarafından 3 Şubat’ta yapılan açıklamada, Boeing ve Anadolu Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından, Türkiye’deki mesleki ve teknik

eğitim okullarında ve kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen,
Temel Uçak Bilgisi ve Uçuş Teorisi Kursu’nun birinci döneminin tamamlandığı 
bildirildi. Türkiye’de, uluslararası havacılık standartlarına göre verilen ilk uçak bakım
eğitimi olma özelliği taşıyan kurs, mesleki ve teknik okullarda uçak bakımı ile ilgili 
eğitim veren öğretmenlerin teorik bilgilerini geliştirmek amacını taşıyor. Kurs 
kapsamında; Eskişehir, İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara ve Erzincan’daki 8 mesleki ve
teknik eğitim kurumunda çalışan 25 öğretmene, 180 saat yüz yüze eğitimler verildi.
20–31 Ocak tarihleri arasında yürütülen kurs, katılımcılara; atmosfer fiziği, 
aerodinamik, uçuş dinamiği, temel uçak yapısı, uçuş sistemleri ve kontrolleri gibi 
konularda güncel bilgileri alma olanağı sundu. Kursun ikinci dönemi 16-27 Haziran;
üçüncü dönemi ise 1–12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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SAVUNMA KISA

SELEX ES, İtalya’nın 
Milano şehrinde 

gerçekleştirilecek EXPO
2015 etkinliği için geliştirdiği
güvenlik sisteminin, 
Ana Operasyon Merkezi’ni
tamamladı. Firma tarafından
24 Şubat’ta yapılan 
açıklamada, merkezin, 
etkinlik alanında bulunan
çok çeşitli alt sistemlerle
bağlı olacağı; aynı zamanda
güvenlikten sorumlu çeşitli
kurumların operasyon 
merkezleri ile de bağlantısının
bulunacağı belirtildi. 
Sistem, operatörlerine 
3 boyutlu harita gösterimi de
sunacak. SELEX ES, 
merkezin yanı sıra güveliğe

yönelik olarak; video 
gözetleme, izinsiz geçiş 
tespit sistemleri, yangın 
algılayıcıları, duyuru 
sitemleri ve biyometrik 
sistemleri de sağlıyor. 
Sistemin haberleşme 
altyapısında TETRA ve 
4. Nesil LTE teknolojileri
kullanılacak; farklı iletişim

ağlarının birbiri ile 
entegrasyonu da 
sağlanacak. EXPO 2015 
yerleşkesinin “Sayısal Akıllı
Şehir” olarak tasarlanacak
olmasının, SELEX ES 
çözümlerinin gelecekte 
kullanımı ile ilgili de önemli
bir referans teşkil edeceği
değerlendiriliyor. Özellikle

TETRA tabanlı çözümler 
konusunda iddialı olan
SELEX ES’nin uygulama 
referansları arasında; 
Papa I. Francis’in 
belirlendiği 2013’te, 
Roma Saint Peter 
Meydanı’ndaki seçim süreci
ve Soçi 2014 Kış Olimpiyatı da
yer alıyor.

Milano 
EXPO 2015,
SELEX ES 
Çözümleri ile
Daha Güvenli
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MSI Dergisi: Savunma sanayisinde,
platform ve sistemlerin geliştirilmesi ile
ilgili başarı hikâyeleri yaygın olarak 
biliniyor; bunlarla ilgili yazılmış inceleme
ya da anı kitapları da bulunuyor. 
Diğer yandan, bu platform ve sistemlerin
kazandığı ihracat başarılarının nasıl 
gerçekleştiği ile ilgili başarı hikâyeleri
pek anlatılmıyor. Sizce başarılı bir 
ihracat kampanyasının temel nitelikleri
nelerdir? SSM’nin de rol aldığı bir 
kampanyadan örnekler vererek 
anlatır mısınız?
Yakup TAŞDELEN: İhracatta başarı için,
iki taraflı hareket etmek gerekiyor. İhra-
catın bir sanayi yönü var bir de devlet 
tarafı. Sanayi yönü; ilgili ürünün gelişti-
rilmesi ve pazarlanması ile ilgili. Devlet
yönü ise gerekli bürokratik ve siyasi des-
teklerin verilmesi ile ilgili. Ülkeler ara-
sındaki ilişkiler müsaitse politik
konjonktür izin veriyorsa ve ilgili firma-
nın çalışmaları belli bir seviyeye gel-
mişse devlet desteği devreye girebiliyor.
Firmalar, belli kişilere ya da devlet me-
kanizmalarına ulaşabilmek için bize 
başvuruyor. Kuşkusuz, devlet desteği ve-
rebilmemiz için, firmaların da bize karşı
açık olmaları ve bilgilendirme yapmaları
gerekiyor. Bazen konu, sanayicinin gidip
son kullanıcıya sistemi anlatmasının öte-
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SSM Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı Yakup Taşdelen:

“İhracatın Tek 
ve Net Bir 

Formülü Yok”
Türk Savunma Sanayisi’nin, kendisine, 2023 yılı için 

5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduğu; 
NATO ve Avrupa Birliği’nin ise ortak tedarik 

çalışmalarına ağırlık verdiği bu dönemde, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası 

İşbirliği Daire Başkanlığının kritik bir rol oynaması
bekleniyor. Daire Başkanı Yakup Taşdelen ile ihracat

ve uluslararası iş birliklerini konu alan, kapsamlı 
bir söyleşi yaptık.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Yonca-Onuk Tersanesi’nin
tasarlayıp inşa ettiği Kaan

sınıfı ONUK MRTP34 
botları, Türk Silahlı

Kuvvetlerinin envanterine
girmeden ihracat başarısı

kazanan Türk Savunma
Sanayisi ürünleri arasında

yer alıyor.



sinde, politik bir kararın gerektiği boyuta
gelebiliyor. O zaman da devlet tarafı ola-
rak, belli bir seviyede gidip, o insanlarla
görüşmek gerekiyor. Ben buna kilidi
açmak diyorum.
Aynı zamanda proaktif olduğumuzu da
değerlendiriyorum. Herhangi bir firma
bize başvurmadan, kendi inisiyatifimizle
gidip temaslarda bulunduğumuz ülkeler
de oluyor. Temaslar sırasında, firmaların
yanımızda olup olmayacağını, duruma
göre ele alıyoruz. Bir ülkeye ilk defa gi-
diyorsak ihtiyaçlarını anlamak için ya da
daha önceden gittiğimiz bir ülkenin ihti-
yaçları değişmişse onlara en iyi cevabı
verebilmemiz için firmaları yanımıza alı-
yoruz. Bunların dışındaki durumlarda ise
temasları, firmalar olmadan biz yürüte-
biliyoruz. Burada şunu da belirtmek ge-
rekir. Bir ürünün ilk defa satışını yapmak
ayrı bir süreç bir kere ürün ihracatı ger-
çekleştirilmiş bir ülkede tekrar aynı ba-
şarıyı göstermek ayrı bir süreçtir. Bizim
daha çok ön aldığımız ve destek olduğu-
muz konular, ilk kez satış yapılacağı du-
rumlar; diğerlerinde daha çok süreci
izler pozisyonda oluyoruz.
Bildiğiniz gibi, firmaların herhangi bir ül-
kedeki herhangi bir ihaleye teklif verir-
ken, bu durumu SSM’ye bildirmeleri
zorunluluğu bulunmuyor. Yurt içinde,
sanayileşme politikaları ile sektöre bir
yön çizebiliyoruz; yurt dışında ise böyle
bir şansımız yok. Dolayısı ile yabancı fir-
maların da katıldığı yurt dışındaki ihale-
lerde, bazen aynı ihale için, birden çok
Türk firması talip oluyor ve birbirleri ile
de rekabete giriyor. Bu, kuşkusuz, bizim
de olmasını istemediğimiz bir durum.
Dış pazardaki muhataplarımıza şunu
söylüyoruz: “Tanımadığınız bir Türk fir-
masından teklif alırsanız, bu firma ile il-
gili bizden bilgi isteyebilirsiniz; size
bilgilendirme konusunda yardımcı olu-
ruz”. Bir konunun firma tarafından 
söylenmesi ile bizim tarafımızdan söy-

lenmesi önemli bir fark yaratıyor. Bir ön-
yargı olarak tedarik kurumları şöyle dü-
şünüyor: “Firma ürününü satmak için
her şeyi söyler”. Ama benzer şeyleri biz-
den duyduklarında, “Devlet bu firmanın
arkasında” diye düşünüyorlar.
Bu arada, yurt dışında aynı ihaleye bir-
den fazla Türk firmasının katılmasının
sözü edilmişken, bu durumun en çok ya-
şandığı askeri denizcilik sektöründe,
SSM olarak, çok başlılığı giderecek bazı
adımlar atmaya başladığımızı da belirt-
mek isterim.
Son olarak, pazarlamanın hâlâ çok
önemli olduğunu da vurgulamak isterim.
Her ülkenin farklı bir sistemi olsa da ih-
racatın anahtarı, doğru kişilere ve doğru
şekilde erişmekte yatıyor.

MSI Dergisi: Dairenizin uluslararası 
iş birliği ve ihracat ile ilgili çalışmalarında
kullandığı enstrümanlar arasında, 
yurt dışı ofisler ve fuar katılımları 
bulunuyor. Bunların ötesinde yaptığınız
çalışmalar ya da gerçekleştirilmesi 
planlanan çalışmalar var mı?

Yakup TAŞDELEN: Yurt dışı ofisler ve
fuar katılımları dışında kullandığımız bir
diğer enstrüman, ikili ilişkiler. Bunun dı-
şında, yakın zamanda kullanmayı planla-
dığımız yeni bir enstrüman bulunmuyor.
Aslında şu sıralar mevcut enstrümanları
daha iyi kullanmaya odaklandık ve üze-
rinde durduğumuz iki konu var. Birincisi,
yurt dışı ofisleri nasıl daha etkin kılarız?
İkincisi de fuarlardaki mevcut faaliyetleri;
etkinlik, reklam, tanıtım ve iş bağlantıları
boyutlarında daha iyi nasıl yaparız, nasıl
daha öteye götürürüz?
Bu sorunuz kapsamında, bizim dışımızda
gelişen, bizim de desteklediğimiz yeni bir
etkinlikten de bahsetmek isterim. Mart
ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bar-
baros Deniz Görev Grubu faaliyetini baş-
latmayı planlıyor. Bu 3 aylık faaliyet
kapsamında, aralarında MİLGEM’in de
bulunduğu 4 gemi, bütün Afrika kıyılarını
dolaşacak ve 30’un üstünde ülkeyi ziyaret
edecek. Bütün ülkelere hangi tarihlerde
gidilecek, bunların planları hazır. Her ül-
kede, o ülkenin üst düzey yetkililerinin de
katılacağı davetler verilecek. Biz de bu 
etkinlik konusunda savunma sanayisi fir-
malarımızı bilgilendirdik. Tanıtım malze-
meleri gemilere yüklenecek. Ayrıca,
şimdiden belli olan planlama kapsamında,
hedef ülkelere firmaların temsilcileri de
gelip etkinliklere katılabilecekler. Bu çok
önemli bir etkinlik ve fırsat; devamı da
gelmeli diye değerlendiriyoruz.

SSI’nın Fuarlardaki 
Rolü Artacak
MSI Dergisi: Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI)’nin kuruluşu,
Dairenizin faaliyetlerine ne gibi yenilikler
ve değişiklikler getirdi ya da getirecek mi?
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SSM şemsiyesi altında milli katılım düzenlenen IDEX 2013 fuarı, üst düzey heyetlerin ağırlanması açısından başarılı geçti.



Yakup TAŞDELEN: Savunma sanayisinin
SSI gibi bir kuruma ihtiyacı vardı. Hatta
daha erken de kurulabilirdi; ama rakam-
sal olarak bakıldığında, SSI kuruldu-
ğunda, biz de ihracatı 1 milyar dolar
seviyesine daha yeni getirebilmiştik.
Kuşkusuz SSI ile ilgili beklentiler büyük.
Birlik, kurulduğundan beri geçen 2 yılı,
üye sayısını arttırmak için kullandı. Şu
anda maddi kaynakları tüm cari giderleri
ancak karşılıyor. Gelir kaynakları art-
tıkça, planlanan daha büyük işlere giriş-
mesi mümkün olacak. Geç kalınmış
değil; diğer yandan yapılması gereken
işlere bir an önce başlamak gerekiyor.
Bildiğiniz gibi ben de SSI’nın yönetim ku-
rulunda yer alıyorum. Böyle bir bağlantı
olması önemli; çünkü işlerin koordineli
olarak gitmesi gerekiyor. Örneğin milli
katılımlı fuarlar söz konusu olduğunda,
biz burada fuarları organize ederken
bizim SSI’nın ne düşündüğünü bilmemiz,
SSI’nın da bizim ne düşündüğümüzü bil-
mesi gerekiyor. Bu sene de dâhil olmak
üzere, milli katılımlı fuarları belirlerken
bu bağlantı eksikti. Bundan sonra bu
bağlantıyı kuracağız. SSI ile oturup bir-
likte karar vermemiz gerekiyor. Aslında
fuarların organizasyonunu SSI yapsın 
istiyoruz; firmaları onlar örgütlesin, gö-
türsün, getirsin. Fakat mevzuattan kay-
naklanan bazı kısıtlamalar da var.
Örneğin, SSI, katılımcı firma sayısı 10’un
altında olursa milli katılım yapamıyor.
Bizi ilgilendiren bazı fuarlarda da bu
kadar katılımcı firma olmayabiliyor. O fu-
arlar için devreye biz girebiliriz.
Daha genel olarak baktığımızda, SSM ile
SSI arasındaki görev paylaşımını, bizim
açımızdan şöyle özetleyebiliriz: SSM işin
stratejik tarafını, SSI da taktik tarafını ele
alan kuruluş olmalı. Şu anda, taktik işle-
rin bir bölümünü SSM yapmaya devam
ediyor; gelecekte bu durumun değişme-
sini bekliyoruz.

MSI Dergisi: Bu sene milli katılım yapıl-
ması planlanan fuarlara baktığımızda, bir
kısmına SSM, bir kısmına SSI şemsiyesi
altında organizasyon planlandığını görü-
yoruz. Verdiğiniz bilgiler ışığında, gele-
cek senelerde bu tablonun nasıl
gerçekleşmesini beklemeliyiz?
Yakup TAŞDELEN: Az önce değindiğim,
SSI’nın milli katılımlı fuar organizasyo-
nunda en az 10 firma yer alması kısıtını,
bu sene Güney Afrika’da düzenlenecek
olan Africa Aerospace and Defence (AAD)
2014 fuarı kapsamında yaşıyoruz. Bu
fuara katılımı SSI düzenleyecekti; ama sa-
dece 2 firma başvurduğu için mümkün ol-

madı. Belki gerçekten o pazar ile ilgilenen
firma sayısı 2’den fazla; ama şöyle bir
durum da var: Fuar katılımını biz düzen-
lediğimizde, alan kirasının tamamını veri-
yoruz ve firmalardan bu konuyla ilgili bir
ödeme talebinde bulunmuyoruz. SSI ise
Ekonomi Bakanlığının düzenlemeleri kap-
samında destek veriyor ve bu destek de
yer kira bedelinin tamamını karşılamıyor.
Bu sebeple AAD 2014 organizasyonunu
bizim üstlenmemiz, belki katılımcı firma
sayısını arttırabilir. Bizim şu anda Orta
Doğu sonrasında açılmak istediğimiz
bölge Afrika. Firmalara tekrar soracağız;
sayı 7-8’e çıkarsa belki SSM olarak milli
katılımı planlayacağız. Diğer taraftan, SSM
olarak kendi fuar standımızı, savunma
alımı olmadığı için, Kamu İhale Kanunu’na
göre yaptırıyoruz. Bu konuda da SSI bize
göre daha esnek. Belki ileride SSI ile ortak
katılım kapsamında, fuar stantlarının SSI
tarafından koordine edilmesi gibi bir yola
gidebiliriz. Özetlemek gerekirse her iki
kurumun esnek olduğu konulara göre ha-
reket edeceğiz.

MSI Dergisi: SSM, SSI ve Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD)’nin oluşturduğu Turkish 
Defence Alliance (TDA) girişiminin 
mevcut durumu, şu ana kadar 
gerçekleştirdiği ortak çalışmalar ve 
gerçekleştirilmesi planlanan ortak 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
İhracat tarafında SASAD’ın isminin, 
SSM ve SSI’ya göre daha seyrek geçtiğini
gözlemliyoruz. Siz bu durumu neye 
bağlıyorsunuz?
Yakup TAŞDELEN: TDA tarafında şu
ana kadar en somut konu, fuar katılım-
ları ve fuar organizasyonları. Bu ise ih-
racat ile ilgili konuların sadece bir
bacağı. Bizim somut anlamda firmala-
rın beklentilerini sorgulamamız gere-
kiyor. Örneğin, bir beklenti anketi
yapılabilir; “SSI’den ne bekliyorsu-
nuz?” ve “İhracatla ilgili ne gibi konular
ya da sorunlar var?” gibi sorular soru-
labilir. SSI, en yüksek ihracat rakam-
larına ulaşan firmaların ihracatı
geliştirmek için neler yaptıklarını, tanı-
tım faaliyetlerini araştırabilir. SSM,
SSI, SASAD ve sektörün, karşılıklı ola-
rak birbirini anlaması ve yakın koordi-
nasyon içinde çalışması gerekiyor.
Ben SASAD’ın ana işlevlerini, KOBİ se-
viyesindeki firmaları organize etmek ve
onları iş anlamında ana yüklenicilerle
entegre etmek olarak görüyorum. Do-
layısı ile daha çok yurt içine dönük bir
organizasyon. Örneğin SASAD, Ankara
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş-
birliği Günleri (ICDDA) gibi etkinlik-
lerde daha önde rol almalı. SASAD’ın
en büyük sorunu kaynak. Aidat gelirleri
ile cari giderleri baş başa gidiyor. Ek
bir faaliyeti, kaynak yokluğundan yapa-
mıyorlar.
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TDA tarafında şu ana kadar en
somut konu, fuar katılımları ve
fuar organizasyonları. Bu ise 
ihracat ile ilgili konuların sadece
bir bacağı. Bizim somut anlamda
firmaların beklentilerini 
sorgulamamız gerekiyor. 
Örneğin, bir beklenti anketi 
yapılabilir; “SSI’den ne 
bekliyorsunuz?” ve “İhracatla 
ilgili ne gibi konular ya da sorunlar
var?” gibi sorular sorulabilir. 





MSI Dergisi: Sektörden, ihracat 
çalışmalarının, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından da desteklenmesi 
kapsamında çeşitli öneriler geliyor. 
Örneğin, geçmişte çeşitli örnekleri 
yaşanan; fuarlarda, sergilenen 
sistemlerin başında TSK personelinin
bulunarak kullanım tecrübelerini 
anlatması ve daha da ötesinde, 
son dönemde gündeme gelen TSK 
bünyesinde bir gösterim (demonstrasyon)
birliğinin kurularak, henüz envantere
alınmamış sistemlerin denemesini 
yapması gibi... Dairenizin bu konuya 
ilişkin değerlendirmelerini 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Yakup TAŞDELEN: Bu konularda ileriye
dönük bir planlamamız henüz yok. Aslında
fuarlara son kullanıcıdan personel götü-
rüyoruz. Bu konuda Genelkurmay Baş-
kanlığına resmi talepte bulunuyoruz; son
kullanıcı gözüyle sistemlerin tanıtımında
fayda sağlayacağını değerlendirdikleri
belli sayıda personeli fuara göndermeleri
hususunu arz ediyoruz; bu personelin
masraflarını da SSM olarak karşılıyoruz.
Gösterim birliği konusunda, öncelikle şu
tespiti yapmak gerekiyor: TSK’nın envan-
terine girmemiş sistemlerin ihracatının
örnekleri var: FNSS’nin PARS’ı, Otokar’ın
ARMA’sı ve Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ONUK MRTP34’ü gibi… Dünya geneline
baktığımızda, ihracat için TSK envante-
rinde bulunmanın olmazsa olmaz bir kriter
olduğunu söyleyemeyiz; diğer yandan, ülke
özelinde baktığımızda, bazı ülkelerde bu
konu çok önemli hâle gelebiliyor. Bu açı-
dan net bir formül yok elimizde. Böyle bir
birliğin kurulmasının faydası olacaktır mu-
hakkak. Yine de bazı durumlarda, bu da tek
başına yeterli olmayacaktır. Biliyorsunuz
Tunus’a, KİRPİ ve bazı personel zırh sis-
temleri satışı gerçekleştirildi geçenlerde.

KİRPİ’nin özellikle tercih edilmesinde, TSK
envanterine girmiş olması yatıyor. Deva-
mında bir firmamızın daha ürünlerinin sa-
tışı söz konusu; o firmamız da ürününün
TSK envanterinde olduğuna dair yazı talep
etti. Çünkü bunu müşteri istiyor. Dolayısı
ile bir gösterim birliğinin kullanması ye-
rine TSK’dan alınan bir yazı, daha somut
bir referans oluyor bazı durumlarda.
Diğer yandan, böyle bir birlik, envanterde
olan sistemlerin gösterimini de yapabilir.
Örneğin, biz ANKA’yı mühendislik yakla-
şımları ile anlatıyoruz; “Şu kadar irtifaya çı-
kıyor; şöyle bir optik sistemi var vs.” gibi.
Ama onu kullanmış bir kişi; “Şöyle sızma-
lar için şu kadarlık alanda etkili olur, şöyle
hedefleri birbirinden ayırt edersin” şek-
linde anlattığında, karşı taraf üzerinde daha
etkili oluyor. Zaten bizim son kullanıcıdan
beklentimiz de bu şekilde anlatması.

Her Yurt Dışı Ofisin 
İşlevi Farklı
MSI Dergisi: Mevcut durumda, SSM’nin
yurt dışı ofislerdeki çalışanları ve 
bu ofislerin faaliyetleri ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? SSI, SASAD ve firmalar 
bu ofislerden faydalanıyor mu? Nasıl?
Yakup TAŞDELEN: Ofislerimiz arasında
en yoğun ve etkin çalışanı Riyad Ofisi.
Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir
tanesi, Avrupa ve ABD’de, yerleşik ve uzun
yıllardır uygulanan sistemlerin olması.
Körfez bölgesine baktığımızda ise bu
kadar net sistemler olmadığını görüyoruz.
Diğer ofislerimiz daha az çalışıyor diyeme-
yiz. Diğer yandan, oturmuş bir sistemin ol-
madığı yerde, etkin çalışma imkânı daha
fazla oluyor. Riyad Ofisimizin başında bu-
lunan (E) Tuğgeneral Hüseyin Şentürk de
bu iş için çok doğru bir seçim; savunma
tedarikindeki insanlarla iyi bir iletişim 
ağı var; sürekli temaslarda bulunuyor. 
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FNSS’nin PARS 8x8 ile Malezya’da kazandığı başarı, 
hem Türkiye’nin tek kalemde imzalanan en büyük ihracat 

sözleşmesi olma özelliğini taşıyor hem de TSK envanterine girmemiş 
bir aracın ihraç edilebileceğine örnek oluşturuyor.

Eurosatory 2010 fuarında 
sergilenen bir Amerikan 
aracının başında, 
aracın tanıtımı ile 
ilgili görev alan 
Amerikan 
askerleri görülüyor.





Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 2010
yılında, Riyad’da işletmeye alınan Türk
Ticaret Merkezi’nde, 2 Mart 2011 tari-
hinde faaliyete geçen Riyad Ofisi temsil-
ciliğini, kurulduğu tarihten itibaren
Şentürk yürütüyor. Bu ofis, özellikle
Suudi Arabistan’da olmak üzere, Körfez
Bölgesi ülkeleri ile savunma sanayisi iş
birliği faaliyetlerinin yürütülmesi; ilgili
makamlarla periyodik görüşmelerde bu-
lunulması; firmalarımızın faaliyetlerinin
koordine edilmesi ve Körfez Bölgesi ül-
kelerindeki savunma ve güvenlik ihale-
lerinin takip edilerek Müsteşarlığımıza
ve ilgili firmalarımıza bildirilmesi konu-
larında çalışmalar yürütüyor.
Brüksel Ofisimiz ise Avrupa Bölgesinden
sorumlu. Brüksel Ofis Temsilciliğimizde, (E)
Tuğgeneral Turgay Bakkal ve Berrak Alkan
görev yapıyor. Her ikisi de daha önce
NATO’nun çeşitli kademelerinde görev
yaptı. Brüksel, sektöre yön veren politika-
ların belirlenmesi; bilgi kaynaklarına erişim
ve lobi faaliyetleri açısından önemli bir baş-
kent. Avrupa Birliği ve NATO’nun merkezi-
nin Brüksel’de yer alması bunda önemli rol
oynuyor. Dolayısıyla Brüksel Ofisi üzerinden
firmalarımızın bölge ülkelerindeki ihracat
odaklı iş geliştirme faaliyetlerine destek ol-
manın yanı sıra savunma sanayisini
ilgilendiren alanlardaki politika-
lara yön veren gelişmeleri ve
sektörel lobi kuruluşlarının
faaliyetlerini de yakından
takip ediyoruz. Avrupalı sa-

vunma sanayisi firmaları, Avrupa ülkelerin-
deki savunma bütçelerinde azalma ile pa-
ralel olarak havacılık, uzay ve güvenlik
sektörüne yatırımlarını kaydırıyor. Firmala-
rımızı, Avrupa’daki bu alanlardaki fon po-
tansiyelini de değerlendirmeye teşvik
ediyoruz.
Brüksel Ofisimizin, NATO ve Avrupa ile en-
tegrasyonu sağlamak gibi bir görevi de var.
Aslında orada doymuş bir pazar var; diğer
yandan, ofisimizin sürekli ihale duyurularını
gönderdiği NATO, bir sürü ihale açıyor. 
21 Ocak’ta da "NATO ile Nasıl İş Yapılır?"
çalıştayını düzenledik. NCIA (NATO 
Communications and Information Agency /
NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı) ve NSPA
(NATO Support Agency / NATO Destek
Ajansı)’da çalışan Türkler de gelip çalıştayda
sunumlar yaptılar. Örneğin geçtiğimiz dö-
nemde NATO’da, 600 milyon avroluk yemek
hizmeti ihalesi açılmış; ama hiçbir Türk fir-
ması teklif vermemiş. NATO, ISO 9001 gibi
belgeler istiyor; bunlar da alınabilir belge-

ler. Bazı firmalar, böyle belgeleri olmadığı
için bu ihalelere katılmıyor. İhale almak isti-
yorlar; ama gereken ilgiyi göstermiyorlar.
NSPA’da yılda 2 milyar avroluk iş dönüyor.
Bu, ekonomik krizlerden bağımsız, ülkelerin
NATO’ya katkısıyla oluşan bir fon. Burada da
bizim aldığımız önemli bir pay yok. 20 birim
yatırım yapıp, 1 birim iş alıyoruz. Bu dengeyi
değiştirmemiz gerekiyor. Belki STM’nin al-
tında 4-5 kişilik bir grup oluşturulsa, firma-
ları organize etse, firmaları bilgilendirse,
gerekli belgelerin alınmasına ön ayak olsa,
bir fark yaratabiliriz. Dikkat çekmek istedi-
ğim bir konu daha var: Çalıştaya gelen ilgili-
ler, Türkiye’den gelen ihale teklif
dokümanlarının çok kötü olduğunu da söy-
lediler. Bunun nedenini araştırdıklarında,
bazı firmaların, ihaleye bir kaç gün kala
formları doldurmaya çalıştığını; hâliyle de
eksik doldurduklarını görmüşler. NATO’da
eksik belgeler işleme alınmıyor. Aslında
bunlar küçük sorunlar; organize olursak üs-
tesinden gelebiliriz. 2 milyar avrodan %10
alsak, bu 200 milyon avro eder. İhracat he-
deflerimize de olumlu ciddi katkı sağlar.
NATO ihalelerinde sabırlı olmak önemli; bir
ihale kaybettik diye bırakmamak gerekiyor,
zamanla mutlaka iş alınıyor. Diğer yandan,

24

MSI Dergisi - Mart 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Avrupalı savunma sanayisi 
firmaları, Avrupa ülkelerindeki
savunma bütçelerinde azalma ile
paralel olarak havacılık, uzay ve
güvenlik sektörüne yatırımlarını
kaydırıyor. Firmalarımızı, 
Avrupa’daki bu alanlardaki 
fon potansiyelini de 
değerlendirmeye teşvik ediyoruz.DIMDEX 2012 fuarına katılan SSM ve Türk firmalarının temsilcileri bir arada.

Otokar’ın ARMA 6x6’sı da 
TSK tarafından tedarik 
edilmeden ihracat başarısı
kazanan Türk Savunma 
Sanayisi ürünleri arasındaki
yerini aldı.





NATO’nun kritik, karar almaya esas grup-
larında da yeterince etkin değiliz. Bunun
nedenini sorduğumuzda, NATO bakış açı-
sından, askeri personelin sürekli değiş-
mesi, uzun süre görevde kalamaması bir
sorun teşkil ediyor. Konuya Türkiye açı-
sından bakıldığında ise askeri personel-
deki NATO tecrübesini tabana yaymak
amacı öne çıkıyor. Bu da bir çelişki…
Washington Ofisinin ise ABD’deki sistemi
anlamak ve sistemi takip etmek gibi bir
görevi var. Buradaki temsilcimiz, ABD
Hava Kuvvetlerinden emekli Albay Ferah
Özbek. Kendisi hukuk fakültesi mezunu
ve ABD ordusunda da bu alanda görev
yaptı. Çeşitli ülkelerde de görevde bu-
lundu. Washington ofisimiz, ABD ile ül-
kemiz arasındaki savunma sanayisi iş
birliği sürecinde aktif rol alıyor. Gerek iki
ülke firmaları gerekse devletler arasın-
daki koordinasyon sürecinde bir köprü
rolü üstelenen ofisimiz, bilhassa firma-
larımızın ABD’deki faaliyetlerine destek
veriyor. Ayrıca Müsteşarlığımız ve ABD
resmi makamları arasındaki konuları da
yerinde takip ediyor.
Kazakistan Ofisi, biliyorsunuz çok yeni ve
faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme 
yapabilmemiz için henüz erken. Asta-
na’daki ofisin sorumlusu İsmail Tohumcu,
yaklaşık 20 yıl SSM personeli olarak ku-
rumumuzda her kademede görev yapmış
ve Müsteşar Yardımcısı olarak emekli ol-
muştu. Öncelikle Kazakistan olmak üzere,
Orta Asya bölgesinden sorumlu. Bu ofisi-
mizin başta gelen görevleri olarak; Kaza-
kistan’da ve bölge ülkelerinde resmi
makamlar ile temaslar sağlamak; 
iş birliği imkânlarını takip etmek ve geliş-
tirmek; bu konulardan başta Müsteşarlı-
ğımızı ve firmalarımızı haberdar etmek;

bölgede iş yapma arzusunda olan firma-
larımıza destek hizmeti vermek; ziyaret-
lerini koordine etmek ve Kazakistan’da ve
bölge ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin,
etkinliklerin ve fuarların koordinasyonunu
yapmak gösterilebilir.
Yurt dışındaki savunma sanayisi ofisleri,
Türk Savunma Sanayisi kuruluşlarımı-
zın, kuruldukları bölgeler nezdinde 
faaliyetlerini desteklemek üzere oluştu-
rulmuştur ve sektörü temsil etmektedir.
Bizim bu ofislerden temel beklentimiz,
daha çok ticari dünyanın uzantısı olarak
esnek ve süratle hareket edebilmeleri-
dir. Amacımız, sektörün temsilcisi ve ir-
tibat bürosu olarak ticari kuruluşların
daha rahat ulaşabilecekleri bir ortak ha-
reket noktası olarak faaliyetlerini yürüt-
meleridir. Altyapı imkânları tarafımızdan
sağlanan yurt dışı ofislerimiz, sektöre
tahsis edilmiş birer destek hizmet nok-
tası olarak aktif çalışmaktadır. Firmalara
ve diğer ilgililere sıklıkla söylüyoruz:
Ofisler sadece SSM’nin değil, hepimizin
ofisi. Hangi konu ile ilgili neye ihtiyaçları
olursa danışabilirler ve destek alabilirler.

MSI Dergisi: Kazakistan’dan sonra bir
ofis açılması planlanıyor mu? Yeni yurt
dışı ofisler açılması ile ilgili öngörülen
planlama hakkında bilgi verir misiniz?
Yakup TAŞDELEN: Uzak Doğu, Afrika ve
Güney Amerika’da ofisler açma planımız
var. Hatta Afrika’da, Sahra altı ve üstüne
yönelik ofisler olabilir. İlk düşündüğü-
müz yer, Etyopya’nın başkenti olan ve 
Afrika Birliği’ne de ev sahipliği yapan
Addis Ababa. Güney Afrika da ofis açmayı
düşündüğümüz yerler arasında. Arka-
sından da öncelik Uzak Doğu mu Güney
Amerika mı olacak, ona bakacağız. Uzak

Doğu bizim için daha bilinen bir coğrafya.
Toplam ofis sayımız 7 olacak, belki 8’e
çıkabilir. Addis Ababa Ofisi’ni bu sene aç-
mayı, Uzak Doğu mu yoksa Güney Ame-
rika mı kararını da bu sene verip, ilgili
ofisi 2015’te açmayı planlıyoruz.

“Türk FMS”si 
Bu Yıl Yasalaşabilir
MSI Dergisi: Geçtiğimiz sene, 11 Mart’ta,
SSM ile Türk Eximbank arasında, 
Savunma Sanayii İhracatı Destek Kredisi
protokolü imzalanmıştı. Bu mekanizma
bugüne kadar hiç işletildi mi?
Yakup TAŞDELEN: Aslında Mısır’da iş-
letmek üzereydik; ancak malum geliş-
meler dolayısı ile gerçekleşemedi. Mısır
ile yapılan kredi görüşmelerinde, 250
milyon dolar kadar bir savunma ürünleri
kısmı vardı. Kredi konusunda sıcak
bakan birkaç tane ülke var. Libya, Filipin-
ler ve Endonezya, aday ülkeler arasında
yer alıyor. Gerçekleşecek mi, zamanla
göreceğiz. İhraç edecek ürününüz ola-
cak, alıcı ülkenin kaynağı olmayacak ve
geri ödeme ile ilgili ticari koşullar o ülke
için uygun olacak; bu üçü bir araya gel-
diğinde bu mekanizma işletilebiliyor. Son
dönemde, Merkez Bankası faiz puanını
arttırdı; dolayısı ile Eximbank kredisinin
çekiciliği azalmış olabilir.

MSI Dergisi: “Türk FMS’si” konusu da bir
süredir gündemde. Konu ile ilgili olarak
kanuni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı,
çeşitli ortamlarda ifade ediliyor. 
Bu konudaki çalışmalarınızın son 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yakup TAŞDELEN: Bir taslak hazırlandı,
Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Sa-
vunma Bakanlığı (MSB) ile paylaşıldı. İlk
taslak ile şu anda geldiğimiz nokta ara-
sındaki en büyük farklılık, 3212 sayılı ka-
nunun kapsanması ile ilgili. Biz 3212
sayılı kanunun bir şekilde kapsamasını
ve envanterden satışların da yapılabil-
mesini talep etmiştik. Bu konuda Genel-
kurmay Başkanlığı ve MSB’nin bazı
çekinceleri oldu. Bunu çıkarttık. Mevcut
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Yurt dışındaki savunma sanayisi ofisleri, Türk Savunma Sanayisi 
kuruluşlarımızın, kuruldukları bölgeler nezdinde faaliyetlerini 
desteklemek üzere oluşturulmuştur ve sektörü temsil etmektedir.
Bizim bu ofislerden temel beklentimiz, daha çok ticari dünyanın
uzantısı olarak esnek ve süratle hareket edebilmeleridir.

ASELSAN’ın da %49 hisse ortakları arasında yer aldığı KAE LLP şirketi, SSM’nin Astana Ofisi ile birlikte geçtiğimiz Aralık ayında açıldı.





taslak, sadece yeni mal ve hizmetlerin
satışını öngörüyor. Son toplantımızı
yakın bir zamanda yaptık. Oradan gelen
görüşler üzerinde çalışıyoruz. Yasa tas-
lağı çok yakında TBMM’de olacak. Bu yıl
yasalaşmasını bekliyoruz. Bazı ülkeler,
farklı gerekçelerle de olsa Türkiye’den
yapacakları tedarikte bizi arada görmek
istiyor. Şu anda ülkelerle protokol yapıp
bazı işlerini takip edebiliyoruz; bu kanun
çıktığında ise tedarik sözleşmesini de biz
imzalayabileceğiz.

MSI Dergisi: Günümüzde, ihracat 
çalışmaları da Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri içerebiliyor. Öte yandan, 
Türkiye’de henüz ihtiyaç duyulmayan bir
ürünün geliştirilerek ihraç edilmesi söz
konusu olduğunda, yurt içi projelere 
yönelik Ar-Ge ve inovasyon fonlarının
kullanılması mümkün olmuyor. Sadece
ihracata yönelik ürün geliştirilmesi 
için de Ar-Ge ve inovasyon destekleri 
verilmesi konusunda değerlendirmelerinizi
alabilir miyiz?
Yakup TAŞDELEN: Şu anda bununla ilgili
oluşturulmuş bir mekanizma yok. Geçen
sene Ar-Ge çalışmaları için aldığımız bir
kaynak vardı. Sanayileşme için de benzer
bir kaynak almak istiyoruz. Bu çıkarsa
bunun altında, sorduğunuz konu için
kaynak ayrılabilir. Rakamlar önemli;
belli bir rakama kadar Savunma Sanayii
İcra Komitesi (SSİK) kararı olmadan kul-
lanılması, bunun üzerinde SSİK kararı
alınması yoluna gidilebilir. Tabii Sa-
vunma Sanayii Destekleme Fonu nede-
niyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü
büyük önem taşıyor. Çünkü son kullanı-
cının ihtiyacı olmayan bir sistem 
söz konusu. Genel yaklaşım olarak des-
tekliyoruz; ama altının doldurulması ge-
rekiyor.

25 Milyar Doları Konuşmak İçin
İlişkili Sorumluluğu da 
Almak Gerekiyor
MSI Dergisi: Türkiye’nin, 2023 yılında, 
sadece savunma alanındaki ihracatını 
5 milyar dolara çıkarma hedefi bulunuyor.
Daireniz açısından değerlendirildiğinde,
bu hedef ne gibi ek çalışmalar ve 
yeni açılımları gündeme getirdi ya da 
getirecek?
Yakup TAŞDELEN: Bugün itibari ile ilave
pazarlar aramak dışında yaptığımız ek bir
çalışma yok. Fuarlara katılıyoruz; mevcut
ilişkilerimizi güçlendirip arttırmaya çalı-
şıyoruz ve hiç ilişkimiz olmayan pazarlara
bakıyoruz. Dairedeki arkadaşlarımdan,
SSI listesinde yer alan ilk 25’ten 12 firma
seçip, bunların öncelikli ülke seçim kri-
terlerini toplamalarını istedim. Bunlar-
dan da SSM kriter listesi oluşturacağız.
Her bölge müdürlüğü, buna göre bir de-
ğerlendirme yapacak ve her bölgeden 
2 ek hedef ülke isteyeceğim, onlarla ilgili
çalışma yapacağız. İlave pazar arıyoruz;
pazarlamayı ve tanıtımı etkin kılmaya ça-
lışıyoruz. Fikirlere açığız; fakat firmalarla
görüştüğümüzde ek bir şeyler söylemi-
yorlar. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, de-
nizde ve karada ilave sistemler envantere
girmiş olacak. Envantere giren sistemle-
rin pazarlamasını da farklı bir tonda ya-
pabiliyorsunuz. Bu gelişmeler de ilave
katma değer sağlar.

MSI Dergisi: Şu ana kadar ihracat 
konusuyla ilgili gerçekleştirilen 
etkinliklere bakıldığında, ağırlıklı olarak
savunma tarafının masada olduğuna;
2023’teki, SSM’yi ilgilendiren toplam 
ihracat hedefi olan 25 milyar doların
kalan 20 milyar dolarlık kısmını 
gerçekleştirmesi beklenen diğer 
taraflar olan güvenlik ve sivil havacılık
sektörlerinden temsilcilerin masada 
olmadığına ve dolayısıyla taraflar 
arasında bir kopukluk olduğuna yönelik
tespitler var. Bu noktada, 2023’teki 
toplam ihracat hedefi olan 25 milyar 
doların kalan 20 milyar dolarlık kısmının
gerçekleştirilmesinde sizin üzerinize 
ne gibi bir sorumluluk düştüğünü 
düşünüyorsunuz. Bu kopukluk ve 
sıkıntıların aşılması için çözüm 
önerileriniz var mı?

Yakup TAŞDELEN: Aslında 25 milyar do-
ların sorumluluğunu almak için ilgili
sektörlerin sorumluluğunu da almak ge-
rekir. Biz şu anda o konumda değiliz. Biz
savunma alanına bakıyoruz; hatta bu
alanda bile tek kurum değiliz. MSB Müs-
teşarlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların da
rolleri var. Hâlen bizim için hedef 5 mil-
yar dolar ve buna odaklanmamız lazım.
Diğer alanlara girersek savunma da da-
ğılabilir. Diğer yandan, sorunuza SSI
şapkası ile baktığımızda, kuşkusuz bir
havacılık ayağı da var. 

MSI Dergisi: İhracat hedefi açısından
önemli bir yere sahip olan fuar 
katılımlarına baktığımızda, sektör 
firmalarının ve ilgili kurumların 
performansının zaman zaman 
eleştirildiğini gözlemliyoruz. Hatta 
sektörün SSM’den, SSM’nin de sektörden
beklentileri ve karşılıklı eleştiriler 
olduğunu biliyoruz. Bu konudaki 
düşüncelerinizi ve sektörden 
beklentilerinizi paylaşır mısınız? 
Bu konuyla ilgili bir çalıştay ya da 
benzeri bir etkinlik düzenlenmesi 
düşünülüyor mu?
Yakup TAŞDELEN: Biz, yapılacak gö-
rüşmelerle ilgili olarak, fuar organiza-
törü ile birkaç ay önceden temaslara
başlıyoruz. Aynısını firmalar yapıyor
mu, emin değilim. Firmalarda, “SSM
heyetleri getirir” beklentisi var. Firma-
lar fuara katıldıysa daha çok çalışma-
ları gerekiyor. Kendi ilgi alanlarında
olan insanlarla randevular ayarlamalı-
lar. Fuar tamamlanınca da iş bitmiyor.
Fuar çalışması sonucunda ne çıktı, bu
çalışma ne üretti? Bu kısımlar genelde
eksik kalıyor. Buna odaklanmaya çalı-
şıyoruz. Beklenti neydi, ne oldu? Bunun
üzerine düşmeye başladık. Bu konu-
larda SSM’nin yapabilecekleri dışında,
firmaların da bir şeyler yapması gere-
kiyor. SSM olarak, fuarda temas 
kurduğumuz üst düzey yetkilileri Tür-
kiye’ye davet ediyoruz; firmaların da
“Fuardan sonra şunları şunları yaptık”
diyebilmesi gerekiyor. Biz de dairemiz
içindeki grupların arasında iletişimi
arttırmak için aylık toplantılarda fuar
değerlendirmeleri yapıyoruz, tecrübe-
leri paylaşıyoruz.
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Belirttiğiniz gibi bir çalıştay yapılabilir;
ama herkesi çağırınca çok faydalı olma-
yacağını düşünüyorum. Geçmişte bazı
toplantılar yapılmış; ama verimli olma-
mış. Çünkü çeşitli nedenlerle birbirin-
den çekinen taraflar oluyor. Mesela,
“Rakibin yanında bunu söylemeyeyim”

denebiliyor. Toplantı bitince de SSM ça-
lışanlarının çevresini sarıp, sorunları bi-
rebir iletiyorlar. Belki fuar daha rahat
bir konu, fuarlara katılımla ilgili bir ça-
lıştay yapılabilir. Çalıştayın yanı sıra
hedef firmalarla konuşmak daha yararlı
olabilir.

Rakip Değil Tamamlayıcı 
Firmalar İstiyoruz
MSI Dergisi: A400M gibi uluslararası 
iş birliklerini içeren projelerde, Daireniz
hangi aşamalarda, hangi faaliyetleri 
yürütüyor? Yeni uluslararası proje
imkânlarının araştırılması ile ilgili 
faaliyetleriniz ve bu alandaki gelecek
hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Yakup TAŞDELEN: Uluslararası iş birlik-
leri içeren projelerin teknik detayları ve
proje yönetimi konuları, ilgili daire baş-
kanlıkları tarafından yürütülüyor ol-
makla birlikte, bu projelerin güncel
durumları ve varsa yaşanan sorunlar,
Daire Başkanlığımız tarafından izleniyor.
İlgili üst düzey ziyaretler ve platformlar
esnasında da proje daire başkanlıkları ile
koordineli olarak, bu tür projelerde ya-
şanan sıkıntıları ve beklentilerimizi dile
getiriyoruz.
Türkiye, hâlihazırda devam etmekte olan
A400M ve JSF projelerinin yanı sıra
NATO Akıllı Savunma (Smart Defence)
Konsepti kapsamında, NATO projele-
rinde yer alıyor ve SSM olarak bu proje-
lere katkı veriyoruz. NATO ülkelerinin,
Akıllı Savunma girişimi kapsamında bazı

SÖYLEŞİ

Türkiye, hâlihazırda devam etmekte olan A400M ve JSF projelerinin yanı sıra NATO Akıllı Savunma 
(Smart Defence) Konsepti kapsamında, NATO projelerinde yer alıyor ve SSM olarak bu projelere katkı 
veriyoruz. NATO ülkelerinin, Akıllı Savunma girişimi kapsamında bazı çalışmaları var; bu tür çalışmalar,
AB ülkelerinde de gündeme geliyor. Savunma bütçeleri daralıyor; ama diğer tarafta da belirli bir 
etkinliğe ulaşmış bir savunma sanayisi var.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
referansı ile Tunus’a satışı
yapılan KİRPİ, ilk ihracat
başarısını da kazanmış oldu.
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çalışmaları var; bu tür çalışmalar, AB ül-
kelerinde de gündeme geliyor. Savunma
bütçeleri daralıyor; ama diğer tarafta da
belirli bir etkinliğe ulaşmış bir savunma
sanayisi var. Bu yeteneğin korunması ve
ileri taşınması için ne tür önlemler alın-
ması lazım sorusuna cevap olarak öne-
rilen de şu: Sanayi inovatif çözümler
geliştirmeli; devletler de kendi ihtiyaçla-
rını mümkün olduğunca konsolide et-
meli ve ortak projeler yapmalı. Böylece,
devletlere binen proje yükleri dağılacak;
sanayiye de iş verilecek. Bu doğrultuda,
Yük Helikopteri Projesi ve ANKA’nın üst
segmentinde silahlı İHA gibi projeler
gündeme geliyor. Hâlihazırda bu konu-
ları da araştırıyoruz.
Brezilya ile ortak bir çalışma içine de gir-
miş bulunmaktayız. Brezilya Savunma
Bakanı Celso Amorim’in ülkemizi ziya-
reti sırasında; deniz, hava ve uzay 
sistemleri ile C4ISR ve siber savaş alan-
larında çalışma grupları kurulması ka-
rarlaştırıldı. Oluşturulan bu teknik
gruplar, iki ülkenin içinde yer alacağı
ortak bir proje konusunda fikir alışveri-
şinde bulunacak. Hâlihazırda çalışmalar
devam ediyor. Bu sayede, hem bölgele-
rinde hem de küresel olarak yükselen
güç konumundaki iki ülkenin, savunma
sanayisi alanında somut bir iş birliği yap-
ması hedefleniyor. Savunma sanayisi
ürünleri ihracatı kapsamında potansiyel
bir bölge olan Güney Amerika’ya açılım
ve faaliyetlerimizin derinleştirilmesi açı-
sından, bu iş birliği sürecine büyük önem
veriyoruz ve hassasiyetle takip ediyoruz.
Daha önce de belirttiğim gibi NATO Akıllı
Savunma Konsepti kapsamında katılım
sağladığımız NATO projelerine, SSM ola-
rak katkı vermeye devam ediyoruz. SSM
Brüksel İşbirliği Ofisimiz, NATO ile ilgili
konuları yakından takip ediyor. Bu pro-
jelerde aktif rol alarak ve hatta ülkemiz

için önemli gördüklerimize liderlik ede-
rek, NATO’nun kısa, orta ve uzun vade-
deki tedarik ve stratejik planlarına
ülkemizin hazır olmasını sağlamayı
amaçlıyoruz. Ülke olarak, NATO’daki si-
yasi ve askeri gücümüzü savunma sana-
yisi alanına da sirayet ettirmek adına,
önümüzdeki dönemde NATO projelerine
ağırlık vermeyi düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Son soru olarak, yabancı
sermayenin Türkiye’deki konumu ve 
geleceği konusunda neler söylemek 
istersiniz?
Yakup TAŞDELEN: Bu konuyu, kategori-
lere ayırıp ele almak lazım. Örneğin, ya-
bancı ortakların yüzde 50’nin altında
hisse sahibi olduğu şirketler var; tama-
men yabancı hisseli şirketler var. Kuş-
kusuz bu tür girişimlere, kategorik
olarak olumsuz bakmıyoruz. Özellikle
TEI ve FNSS gibi yapıları destekliyoruz;
çünkü istihdamın ötesinde, bu firma-
larda belli bir bilgi birikimi oluşuyor.
%100 yabancı sermayeli şirketlere ise
şöyle bakıyoruz: Projelerde iş ortağı ola-
rak yer almalarını ya da savunma sana-
yisi firmalarımızın mevcut durumda
yapabileceği işlerin dışındaki konulara
odaklanmalarını destekliyoruz. Bu fir-
malar, ya yabancı ortaklarından iş geti-
recekler ya da Türk firmaları ile yakın ve
birlikte çalışacaklar; rakip değil tamam-
layıcı olacaklar. Diğer yandan, sadece
Türkiye pazarına girmek için geliyorlarsa
ve bunu yaparken de Türk firmaları ile
rekabet ediyorlarsa bu girişimlere olum-
suz bakıyoruz.

SSM Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı Yakup Taşdelen’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

www.savunmahaber.com

SSM Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanlığı ekibi
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Askeri alanda roket ve
füzeler denilince akla
ilk olarak, etkileyici 

bir uçuş sonrasında hedefini
imha eden sistemler gelir.
Türkiye, ROKETSAN’ın kuru-
luşu ile hızlandırdığı çalışma-
larla son 25 senelik dönemde;
CİRİT, MIZRAK-U, MIKZRAK-O
ve SOM ile böyle etkileyici sis-
temleri ortaya koyma başarı-
sını gösterdi. Arayı kapatmak
için gerçekleştirilen bu hızlı
çalışma süreci, bazı kritik bi-
leşenlerin hazır olarak dışarı-
dan alınmasını gerektirdi.
SSM’nin teknoloji yönetimi
stratejisi ile uyumlu olarak,
sıra, bu kritik teknolojilerin bir
bölümünün, özgün olarak ge-
liştirilmesine geldi. SSM’de,
31 Ocak’ta gerçekleştirilen
törenle bu teknolojilerin
geliştirilmeleri ile ilgili 
projelerin başlatılması kut-
landı.
SSM’nin Roket Yakıt ve Bile-
şen Teknolojileri Teknoloji
Kazanım Yol Haritası uya-
rınca, ROKETSAN ana yükle-
niciliğinde başlatılan projeler
şöyle sıralanıyor:

1. Amonyum Dinitramid 
ADN) Geliştirilmesi 
Projesi,

2. Azido Polimer (AZP) 
Geliştirilmesi Projesi,

3. Sentetik Jet Yakıtı (JP-10)
Geliştirilmesi Projesi
(EKZO) ve

4. Temassız Tapa 
Programlama Ünitesi 
Geliştirilmesi Projesi

SSM Silah Sistemleri Daire Baş-
kanlığı tarafından, ROKETSAN
ana yükleniciliğinde yürütü-
len tedarik projeleri kapsa-
mında ele alınan ve SSM
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığı İleri Malzeme-
ler ve Enerji Grubu’nca koor-
dine edilen Teknoloji Kazanım
Yükümlülüğü (TKY) projeleri ise
şunlardan oluşuyor:

1. İzoforon Diizosiyanat 
Malzemesi Laboratuvar
Ölçekli Sentez ve 
Karakterizasyon 
Çalışmaları,

2. Antioksidan Malzeme 
İçerik Belirleme 
Çalışmaları ve

3. Fırçasız Doğru Akım 
Motoru Geliştirilmesi 
Projesi
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Türkiye, SSM ve 
ROKETSAN Liderliğinde 
Roket ve Füze Sistemlerinde
Birinci Lige Yükselecek

Savunma sektöründe, özgün sistem ve platformları 
geliştirmenin ötesinde, bu sistem ve platformların kritik 
alt bileşen teknolojilerine de sahip olunması kritik önem 
taşıyor. Türk Savunma Sanayisi de son dönemde, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın strateji ve yol haritası 
çalışmalarında ortaya koyduğu planlar çerçevesinde, 
bu teknolojileri kazanmak için önemli adımlar atıyor. Bu
kapsamda, roket ve füze teknolojilerine yönelik 
gerçekleştirilecek ve ROKETSAN ana yükleniciliğinde 
yürütülecek toplam 7 projenin imzalanması ile 
ilgili olarak, 31 Ocak’ta, SSM’de bir tören düzenlendi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b. codur@savunmahaber.com
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TKY projelerinden 1 ve 2 
numaralı projeler geçtiği-
miz Temmuz ayında, diğer
projeler ise 2014 yılı ba-
şında yürürlüğe girdiler.
Projelerle ilgili ayrıntılı bil-
giler, “Törende İmzalanan
Projeler” başlıklı kutucukta
yer alıyor.

Sektör Kendini 
Anlatıyor
Düzenlenen törende ilk konuş-
mayı, SSM ARGE ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanlığı İleri
Malzemeler ve Enerji Projeleri
Grup Müdürü Önder Canbaş
yaptı. Canbaş, projelerin 
kapsamı ve takvimleri ile ilgili
bilgiler iletti ve konuşmasının
sonunda, projelerin tanıtımı için
hazırlanan filmi katılımcılara

gösterdi. Tanıtım filminde, pro-
jelerle ilgili teknik detayların
görsel olarak anlatılmasının
yanı sıra projelerin konu aldığı
kavramlarla ilgili, sektör dışın-
daki kişilerin de anlayabileceği
açıklamalara da yer verildi.
SSM, tören ile ilgili yayınladığı
5 sayfalık basın bildirisinde,
“sentezleme”, “karakterizas-
yon” ve “polimer” gibi terim-
lerin tanımlarına da yer
vererek, projelerin ayrıntıları
ile ilgili bilgileri paylaştı. Böy-
lece, anlaşılması zor teknik
detayları olan projeler, sektör
basını dışından basın men-
suplarının da bulunduğu 
törende, en iyi şekilde anlatıl-
maya çalışıldı. SSM, bu ko-
nuda da sektöre örnek
olacağını gösterdi.

ROKETSAN 
Hedef Büyütüyor
Törende bir sonraki konuş-
mayı, ROKETSAN Genel Mü-
dürü Selçuk Yaşar yaptı.
Geçtiğimiz yıl kuruluşunun
25. yılını geride bırakan 
ROKETSAN’ın tarihçesine kı-
saca değinen Yaşar, 1988 yı-
lında kurulduklarında, ilk
olarak bir konsorsiyumun
üyesi olarak Stinger füzeleri
için kompozit katı yakıtlı uçuş
ve fırlatma motorlarını üret-
tiklerini; bu nedenle firmanın
ana teknolojisinin bu alanda
şekillendiğini hatırlattı. Yaşar,
geçen sene katıldıkları AUSA
fuarında, ilk kuruldukları yıl-
larda Stinger füzeleri için ken-
dilerine teknoloji transferi
yapan ABD firmasında çalışan

bir kişiyi davet ettiklerini ve 25.
yılları nedeniyle kısa bir söyleşi
gerçekleştirdiklerini; bu kişi-
nin, o zamanlardan aklında
kalan 2 şeye vurgu yaptığını;
bunlardan birincisinin insanla-
rın motivasyonu olduğunu,
ikincisinin ise bir firma yetkili-
sinin, “Galiba ROKETSAN’a
katı yakıt teknolojisini ver-
mekle hata ettik” demesi 
olduğunu anlattı. Bugün gel-
dikleri noktayı da özetleyen
Yaşar, son 5 yılda cirolarını
3’e katladıklarını; cirolarının
%30’unun ihracattan geldi-
ğini; Avrupa’nın en büyük füze
firması olan MBDA’ya, tek say-
falık bir spesifikasyon alarak
sıfırdan roket motoru tasarla-
yabildiklerini belirtti. Yaşar,
genel müdür yardımcılarının
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SSM ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı 
İleri Malzemeler ve Enerji Projeleri Grup Müdürü 
Önder Canbaş FEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ÜlkerROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar

SSM Teknoloji Yol Haritası 
bakış açısıyla tapaların 
ana ve alt bileşenleri
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Törende İmzalanan Projeler*
Yeni Nesil Kompozit Roket Yakıtı Bileşenleri –
Amonyum Dinitramid (ADN) Geliştirilmesi
Projede, yurt dışından temininde güçlük çekilen, yeni nesil 
az dumanlı / dumansız ve duyarsız kompozit katı yakıtlarda ihtiyaç
duyulan, ADN kritik oksitleyici yakıt bileşeninin sentezlenmesi,
karakterizasyonu ve doğrulanmasına yönelik teknoloji geliştirme
çalışmaları gerçekleştirilecek. ADN, diğer oksitleyicilere göre 
%10 daha fazla itki sağlıyor.
Yüklenici                                          : ROKETSAN
Alt Yüklenici                                   : TÜBİTAK MAM
Sözleşme Süresi                            : 33 ay (Sistem İsterleri Analizi 4 ay,
                                                          Sentez Çalışmaları 16 ay, 
                                                          Ölçek Büyütme Çalışmaları 8 ay 
                                                          ve Test, Doğrulama ve Kabul 5 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2016 yılının Eylül ayı

Yeni Nesil Kompozit Roket Yakıtı Bileşenleri –
Azido Polimer (AZP) Geliştirilmesi
Projede, yurt dışından temininde güçlük çekilen, yeni nesil az dumanlı /
dumansız ve duyarsız kompozit katı yakıt formülasyonlarında ihtiyaç
duyulan Azido Polimer (AZP)  kritik enerjik bağlayıcı yakıt bileşeninin 
sentezlenmesi ve doğrulanmasına yönelik teknoloji geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirilecek. Yüksek enerjiye sahip bir polimerik bağlayıcı olan AZP,
balistik performansta artış sağlama özelliğine sahip.
Yüklenici                                          : ROKETSAN 
Alt Yüklenici                                   : TÜBİTAK MAM
Sözleşme Süresi                            : 35 ay (Sistem İsterleri Analizi 6 ay,
                                                          Sentez Çalışmaları 18 ay, 
                                                          Ölçek Büyütme Çalışmaları 10 ay ve
                                                          Test, Doğrulama ve Kabul 5 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2016 yılının Kasım ayı

İzoforon Diizosiyanat Malzemesi 
Laboratuvar Ölçekli Sentez ve 
Karakterizasyon Çalışmaları
Projede, OMTAS uçuş motoru yakıt ve astar formülasyonlarında küratif
olarak kullanılan Izoforon Diizosiyanat (IPDI) malzemesi ile ilgili 
laboratuvar ölçekli sentez ve karakterizasyon çalışmalarının yapılması
amaçlanıyor. Bu kapsamda; sentez prosedürünün belirlenmesi, gerekli
hammadde ve laboratuvar ölçekli sentez ekipmanlarının belirlenerek
tedarik edilmesi, küçük ölçekte numunenin sentezlenmesi ve 10 gram /
kafile miktarında ürün elde edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Yüklenici                                          : ROKETSAN
Ana Proje                                         : OMTAS
Alt Yüklenici                                   : ODTÜ Kimya Bölümü
Sözleşme Süresi                            : 12 ay
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2014 yılının Haziran ayı

Fırçasız Doğru Akım Motoru 
Geliştirilmesi Projesi
Proje kapsamında, tanksavar ve hava savunma sistemleri başta
olmak üzere, güdümlü füze kontrol tahrik sistemlerinde kullanılan
konvansiyonel doğru akım (DC) servo motorların yerini alabilecek,
yüksek hacimsel verimliliğe sahip, nüvesiz (coreless) tipte fırçasız
DC motorların tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesi
hedefleniyor. Ayrıca, projede kazanılacak tasarım yeteneği ile
önümüzdeki dönemde değişik platform ve sistemler için ihtiyaç
duyulabilecek farklı ebatlardaki fırçasız servo motorların yurt
içinde geliştirilebileceği de değerlendiriliyor. Projede, 
3 farklı tipte 16 adet elektrik motoru ROKETSAN’a teslim edilecek.
Yüklenici                                          : ROKETSAN
Ana Proje                                         : ATMACA
Alt Yüklenici                                   : FEMSAN Elektrik Motorları San.
                                                          ve Tic. A.Ş.
Sözleşme Süresi                            : 19 Ay (Ön Tasarım Aşaması 3 ay,
                                                          Detaylı Tasarım Aşaması 3 ay, 
                                                          Kritik Tasarım ve Test 
                                                          Değerlendirme Aşaması 2 ay, 
                                                          Prototip 1 Üretim ve Doğrulama
                                                          Aşaması 3 ay, Prototip 2 Üretim ve
                                                          Doğrulama Aşaması 3 ay, Prototip 3
                                                          Üretim ve Doğrulama Aşaması 2 ay,
                                                          Nihai Ürün Üretim ve Doğrulama
                                                          Aşaması 3 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2014 yılının Temmuz ayı

Sentetik Jet Yakıtı Geliştirilmesi (EKZO)
Projesi Sözleşmesi
Projede, ihracat kısıtlamasına tabi olan sentetik jet yakıtının yurt
içi imkânlarla sentezlenmesi, karakterizasyonu ve doğrulanmasına
yönelik teknolojinin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında:
- Sentetik jet yakıtının ana bileşeni olan ekzo-tetrahidrodisiklopentadien

malzemesinin, MIL-DTL-87107E numaralı askeri standartta tanımlanan
özellikleri sağlayacak şekilde, laboratuvar ölçekli sentezi ve 
ölçek büyütme çalışmaları,

- MIL-DTL-87107E’de tanımlı diğer malzemelerin ise örnek ürünler
içerisinde araştırılması ve

- Sentetik jet yakıtının en az 1,5 ton/yıl kapasiteli üretimine yönelik
altyapı kazanımı yer alıyor.

Yüklenici                                          : ROKETSAN
Alt Yüklenici                                   : ODTÜ Kimya Bölümü
Sözleşme Süresi                            : 29 ay (Sistem İsterleri Analizi 5 ay, 
                                                                    Sentez Çalışmaları 13 ay, 
                                                          Ölçek Büyütme Çalışmaları 6 ay ve
                                                          Test, Doğrulama ve Kabul 5 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2016 yılının Temmuz ayı
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ABD’de bulunduğu ve oradaki
büyük firmalardan birisi ile
roket motoru sözleşmesi yap-
mak üzere görüşmeler ger-
çekleştirdiği bilgisini de
katılımcılarla paylaştı.
Töreni yapılan projelerle ka-
zanacakları teknolojilerin, 
25 yıl önce başlayan yakıt ma-
ceralarına ciddi derinlik ka-
zandıracağını söyleyen Yaşar,
ROKETSAN’ın, sadece yakıt
kimyasallarının ve hammad-
delerinin üretimi için, 24 mil-
yon dolarlık yatırım yaptığını
açıkladı. Yaşar, konunun öne-
mini anlatmak için bir örnek
verdi ve mikserde karıştırdık-
ları 2 tonluk yakıtın içine,
yarım kilo ya da 1 kilo mikta-
rında ekledikleri malzemeler
bulunduğunu ve bunlar olma-
dan, yakıtın çalışmadığını an-
lattı. Yaşar, projelerin başarı
ile sonlanması sayesinde, dost
ve müttefik ülkelere, herhangi
bir ihracat kısıtlaması olma-
dan roket ve füze satabilecek-
lerini de ifade etti.
Gelecek ile ilgili değerlendir-
melerini de ileten Yaşar, mev-
cut durumda, 2 ayrı Ar-Ge
merkezinde, 560 mühendisle
çalışmalar yürüttüklerini; ay-
rıca Ankara Cyberpark’ta 50 ki-
şilik yazılım ekiplerinin
bulunduğunu belirtti. Yaşar,
Teknopark İstanbul’da yer

alarak hem İstanbul’daki mü-
hendis iş gücüne hem de sivil
sektöre iş yapan firmalara yö-
nelik bir açılım gerçekleştire-
ceklerini; böylece endüstriyel
tabanlarını genişleteceklerini
söyledi. Cirolarının %3,5 ila
4’ünü öz kaynakları ile yürüt-
tükleri Ar-Ge projelerine
ayırdıkları bilgisini de payla-
şan Yaşar, temel teknolojile-
rin, temel bilimlere dayalı
çözümlerle desteklenmesi
gerektiğini vurguladı ve bu
konuda çalışmalar yürüt-
meye devam edeceklerinin
altını çizdi. Yaşar, konuşma-
sının sonunda, nihai hedefle-
rinin ABD pazarına girmek
olduğunu ifade etti.

Tıp Sektörü de 
Yararlanacak
Yaşar’ın ardından kürsüye,
Fırçasız Doğru Akım Motoru
Geliştirilmesi Projesi’nin alt
yüklenicisi FEMSAN’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı Er-
tuğrul Ülker geldi. Ülker;
kendilerinin de bu sene 
25. yıllarını kutlayacaklarını;
fırçasız doğru akım motorla-
rının imalatını Türkiye’de ilk
yapan firma olduklarını; bu
motorların savunma sanayisi
için üretimine ASELSAN ile
başladıklarını ve bu alanda da
8 yıllık tecrübelerinin bulun-
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Solda, kablo bağlantısı ile tapa programlama; sağda ise tapaların temassız 
programlanması gösteriliyor.

©
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Antioksidan Malzeme İçerik Belirleme
Çalışmaları 
Projede, OMTAS uçuş motoru kompozit katı roket yakıt ve astar 
formülasyonlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 
antioksidan malzemesinin (A03105) içerik belirleme ve eşdeğer 
numune hazırlama çalışmalarının yapılması amaçlanıyor. 
Bu malzeme, dış etkenlere karşı dayanım ve uzun raf ömrü 
özellikleri ile öne çıkıyor.
Yüklenici                                          : ROKETSAN
Ana Proje                                         : OMTAS
Alt Yüklenici                                   : ODTÜ Kimya Bölümü
Sözleşme Süresi                            : 12 ay (Sistem İsterleri Analizi 6 ay,
                                                                    Numune Hazırlama Çalışmaları 6 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2014 yılının Haziran ayı

Temassız Tapa Programlama Ünitesi
Geliştirilmesi Projesi
Projede, programlanabilir tapa sistemlerinin kullanıldığı 
mühimmat, roket ve füze sistemlerinde yer alan elektronik 
ve elektromekanik tapaların temassız programlanması için,
Temassız Tapa Programlama Ünitesi (TTPÜ) geliştirilmesi
amaçlanıyor. Proje kapsamında geliştirilecek sistem; 
Harici Tapa Ayar Ünitesi (HTAÜ) ve Tapa Üstü Donanım (TÜD) 
birimlerinden oluşacak ve elektronik ayar gerektiren tapalarla 
birlikte çalışacak. Temassız programlama teknolojileri olarak ise
indüksiyon yöntemi ve radyo frekans yöntemi kullanılacak ve 
bu yöntemlerin performansları karşılaştırılacak. Geliştirilecek 
sistemin; 122 mm ve 300 mm roketlerinin ve 76 mm, 127 mm 
ve 155 mm topçu mühimmatının tapalarında kullanılması
öngörülüyor.
Yüklenici                                          : ROKETSAN
Sözleşme Süresi                            : 24 ay (Sistem İsterleri Analizi 
                                                          5 ay, Ön Tasarım Çalışmaları 7 ay,
                                                          Detay Tasarım Çalışmaları 7 ay,
                                                          Prototip Üretim Çalışmaları 18 ay
                                                          ve Test, Doğrulama ve Kabul
                                                          Çalışmaları 14 ay)
Sözleşme Tamamlanma Tarihi   : 2016 yılının Ocak ayı

* Projelerin takvim bilgileri, tören sırasında gösterilen tanıtım filminden 
alınmıştır.



duğunu belirtti. Türkiye’de
daha önce yapılmayan bir şeyi
yapmanın kendilerini çok he-
yecanlandırdığını ifade eden
Ülker, dünya genelinde, nüve-
siz fırçasız doğru akım moto-
runu yapabilen 7-8 firma
olduğunu; proje gereksinim-
leri çerçevesinde, 3 cm çapa
200 W sığdırabilen ürünler
üreten firma sayısının ise 2
olduğunu anlattı. Ülker, piya-
sada bu motorlarla ilgili biri
mavi, diğeri ise kırmızı 2 adet
katalog dolaştığını; kendile-
rine orta vadeli hedef olarak
3. kataloğu çıkartmayı koy-
duklarını ve bu kataloğun
beyaz renkte olacağını söy-
ledi.
Savunma sanayisi için yap-
tıkları projelerin, kendilerine,
özellikle kurumsallaşma
alanında önemli katkıları ol-
duğunu vurgulayan Ülker,
geliştirecekleri motorların
tıp sektöründe de kullanıla-
bildiğini ve Türkiye’de geliş-
tirilen tıbbi cihazlara da
motor sağlamayı hedefledik-

lerini belirterek konuşmasını
tamamladı.

Hedefte Uzay da Var
Törende bir sonraki konuş-
mayı TÜBİTAK MAM Kimya
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Cavit Uyanık gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Uyanık, yaklaşık 
75 araştırmacının çalıştığı
enstitüde, daha önceden
Milli Savunma Bakanlığı için 
ARGE X1 projesini tamamla-
dıklarını ve laboratuvar alt-
yapılarını geliştirmekte ol-
duklarını belirtti. Türkiye’nin
2023 yılı hedefleri kapsa-
mında, uzay çalışmalarının
da gündeme geleceğini ve
uzaya yönelik roketlerin 
yakıtlarına yönelik araştır-
maların da gündemlerinde
olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Uyanık, Türkiye’nin 
enerjik (energetic) malzeme
merkezi hâline gelme viz-
yonlarının bulunduğunu
ifade etti ve bunun için NATO
standartlarında bir laboratu-
var kurmak için çalışmalar

yürüttükleri bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. Uyanık, sözlerini,
projelerin kapanış törenle-
rinde görüşmek dileği ile
sonlandırdı.
Törende, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Volkan
Atalay da bir konuşma yaptı.
Türkiye’de temel bilimlere
gereken önemin verilmedi-
ğini anlatan Prof. Dr. Atalay,
SSM’nin bu genel eğilimin
tersi bir inisiyatif göstererek
kendilerini teşvik ettiğini be-
lirtti.

Örnek Proje Kurgusu
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar yaptı. Artık pro-
jelerde, fen bilimleri seviye-
sinde çalışmalar yapmaları
gerektiğine dikkat çeken
Bayar, bu durumun ülke,
sektör ve SSM tarafından yeni
yeni anlaşılmaya ve kavran-
maya başlandığını belirtti.
Projenin kurgusuna da vurgu
yapan Bayar, araştırmayı

nasıl yapacağını bilen üniver-
site ve kamu enstitüleri ile
sonuçları nasıl uygulayaca-
ğını bilen ROKETSAN’ın bir
araya geldiğinin altını çizdi.
FEMSAN için de bir paran-
tez açan Bayar, KOBİ’lerin
projelere katılmasının kat-
kılarından bir tanesinin de
diğer sektörlere yansımala-
rın gerçekleşmesi olduğunu
söyledi. ROKETSAN gibi fir-
maların sadece savunma
sektörüne yönelik çalışabi-
leceğini; KOBİ’lerin ise
farklı sektörlere hizmet
vermesinin önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Bayar,
kendi beklentilerinin de bu
yönde olduğunu ifade etti.
Bayar, böylece, ABD’de ya-
şanan ve savunma Ar-Ge’si-
nin ülkenin teknolojik
seviyesine katkısının ger-
çekleştiği modelin hayata
geçirilebileceğini kaydetti.
Tören, anı belgesinin imza-
lanması, hatıra fotoğrafı 
çekimi ve kokteyl ile sona
erdi.
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Savunma Sanayii Müsteşarı Murad BayarTÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Cavit Uyanık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay
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İhracatımızdaki 
Artış 2013’te de 
Devam Etti

Faaliyetlerine 2011 yılı sonlarında başlayan
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği (SSI)’nin, bir ilke imza atarak sektörde

yer alan firmalarımıza kendilerini tek bir çatı altında 
toplama imkânı sunmuş olması ve kurulduğu günden 
bu yana da sektör ihracatında sürekli artan bir ivme 
yakalanmasına sağladığı katkı, bizim açımızdan 
memnuniyet vericidir.
Savunma ve havacılık, 2013 yılında, Türkiye’de, ihracatını oransal olarak en fazla arttıran sektörlerden 
birisi oldu. 2008’de 600 milyon dolar düzeyinde seyreden sektör ihracatı, 2012 sonunda 1,26 milyar dolar; 
geçtiğimiz yıl sonunda ise yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. An itibarıyla sektörün ihracatına 
baktığımızda ise 2014 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, %48’lik olağanüstü bir artış oranının 
yakalandığını görmekteyiz.
Küresel pazarda saygın ve güvenilir bir yere sahip olan savunma ve havacılık sektörümüzün, 2013 yılı içinde 
en çok ihracat yaptığı bölgeler; Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA), Avrupa Birliği (AB), 
Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Uzak Doğu olarak sıralanmaktadır.
Diğer yandan, önümüzdeki dönemde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin “
Turquality Projesi” kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi’nin, geçmişten bugüne muazzam bir 
değişim ve gelişim kaydettiğini görüyoruz. Bu değişimin temel ayaklarından birisi de teknoloji ve 
Ar-Ge yatırımlarıdır.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizin 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, dünyanın
önemli global tedarikçilerinden biri olma yönündeki çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Tabi bu noktada
da sektör olarak talebimiz, Ar-Ge konusunda verilen desteklerin artarak devam etmesidir. Çünkü rekabetin 
yoğun olduğu günümüz dünyasında, tercih edilen olmak için farklı olmak; farklı olmak için ise teknolojiyi 
en üst düzeyde kullanmak gerekmektedir. Bizler de bu durumun bilinci ve ilerlemenin azmiyle, her güne yeni 
bir artı katarak yolumuzda ilerliyoruz. KOBİ’lerimizin ihracatta etkin biçimde konumlanmasına destek olmak için
çalışıyoruz. KOBİ’lerimizin, “sistemde iyi tanımlanmış alanlarda yoğunlaşması ve bu açıdan teşvik edilmeleri” 
kritik önemde. 2013 yılı, bu açıdan yoğun geçti; önümüzdeki yıllarda da bu yoğunluk artarak devam edecek.
Burada önemli olan husus, Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi’nin ilerlemesi ve dünyada hak ettiği yere 
gelebilmesi için gerekli stratejik adımların atılmasıdır. Bizim de önceliğimiz budur. Yine bu konuda 
bir hususa değinmekte fayda görüyorum: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi’nin yurt dışı tanıtımının daha 
etkin ve kaliteli olabilmesi için, Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA) resmen 
kuruldu ve faaliyetlerine başladı.
Bundan sonra, ihracatçılarımızın yurt dışı tanıtımlarının etkisini arttırmak için, sektöre yönelik fuarlara 
daha da ağırlık verebileceğiz. Fuarlara, gerek “Milli Katılım Organizasyonu” ile Birlik olarak gerekse Tanıtım 
Grubumuz adına infostand ile katılıp, aynı zamanda etkin reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğiz.
Son olarak belirtmek isterim ki, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak, sektörümüzün gerek 
yurt içi gerekse yurt dışındaki konumunu daha da güçlendirmek için şahsım ve Yönetim Kurulundaki 
arkadaşlarım, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 
Sektörümüzün elde edeceği tüm kazançlar, ülkemizin de kazancı olacaktır.

Latif Aral ALİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
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MSI Dergisi’nin değerli okuyucuları, 6-9 Mart tarihleri ara-
sında, yalnızca Ege’nin değil, Türkiye’nin incisi güzel İz-
mir’de, Çeşme Radisson Blu’da bir araya geleceğimizi
mutlaka biliyorlardır. Bu etkinliğimizin gerçekleştirilme ta-
rihi, 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”ne ve Türk kadınının ilk
uçuşunun üzerinden tam 100 yıl geçmesinin hemen sonra-
sına denk geldi. Bu nedenle bu seneki etkinlikte, çok sayıda
kadın profesyonelimiz de konuşmacılarımız arasında yer
aldı. Kadınlarımızın artan oranda konuşmacılar arasında yer
almasının önemli olduğu ve gelecek etkinliklerimizde de bu
durumu dikkate almamız gerektiği konusunda bizde bir far-
kındalık oluştuğunu itiraf etmem gerekiyor. “Cennet anne-
lerin ayakları altındadır”, “Ana gibi yar olmaz” ifadelerini
kullanan, eşini hayatının üç önemli öğesi içine alan ve “ana”
ve “bacı” kavramlarına nerede ise kutsallık atfeden bir kül-
türe sahip bir toplumun bireyi olarak, bunu bu derece geç
idrak ettiğimiz için kendimi suçluyorum.

Bu vesile ile öncelikle burada bulunanlar başta olmak
üzere, tüm hanımefendilerin, “Dünya Kadınlar Günü”nü
kutluyorum.

Yukarıda belirttiğim üzere, Kadınların Haklarını Savunma
Derneği üyesi bir Türk kadını olan Belkıs Şevket Hanım-
efendi, ilk uçuşunu, 1 Aralık 1913 Pazartesi günü, saat
13:00’da, Şişli, Taksim, Üsküdar ve Kadıköy üstünde ger-
çekleştirmiş. Böylece, birkaç ay önce, Türk kadınının ha-
vacılık tarihimizdeki 100. yılını geride bırakmış olduk. Hava
Kuvvetleri Komutanlığımızın web sayfasından bir alıntının,
tam da yeri olduğunu düşünüyorum: “Türk kadınları, fırsat
verildiği takdirde, her türlü işi hakkıyla yerine getirebile-
ceklerini ispat etmiş ve Belkıs Şevket Hanım, bu cesur gi-
rişimiyle gelecek nesil Türk kadınlarına en büyük mesajı
vermiştir.” ifadesine katılmamak mümkün mü?

Bu yılki etkinliğimizde, 2040 yılını hedef alan, yani bugün-
den 26 yıl sonrasına yönelik çeşitli kestirimlerle geleceğe
ışık tutmaya çalışacağız. Doğal olarak bu öngörüler ve tah-

minler, belirli gelişmeler dikkate alınarak yapıla gelmekte
ve adı üstünde sadece tahminleri içermektedir. Ancak ül-
keler, şirketler ve SİNERJİTÜRK gibi vakıflar, doğal olarak
1 yıl sonrasını planlayarak hayatiyetini sürdüremez. Ger-
çekte, böylesi bir yaklaşım, o yapının gelecekte var olma-
sını engelleyebilecek hayati yanlışlığa haiz bir yaklaşım
olur. Diğer yandan, birçok sektörde olduğu gibi, savunma
ve havacılık sektörlerinde kullanılacak ürünlerin konsept
çalışmasından üretimine kadar geçen süre, neredeyse 
10 ila 15 yıl arasında değişmekte ve bu ürünlerin 20, 30
veya 40 yıl kullanımda kalacağı da dikkate alındığında; bu
ürünlerin, ortaya çıkarıldıkları dönemin öngörülerini değil,
neredeyse 50 yıl ötesi için öngörüleri de içermesi gerekli-
liği ortaya çıkmaktadır. Bunun her zaman mümkün olama-
yacağı aşikârdır. Burada elimizi rahatlatan, hiç şüphesiz
ortaya konan ürünlerin, zaman zaman modernizasyon pro-
jeleri ile gelişen yeni şartlara uyumlaştırılmasıdır.

Bugünden 26 yıl sonrasına baktığımızda, kesin olan bazı
kavramların ve konuların hayatımızda yer alabileceğini
söyleyebiliriz. Bunların ilki; haberleşme sektöründe kul-
lanılagelen mobilitedir. Her yerden ve her şekilde iletişim
içinde olmanın yanı sıra bilgiye de erişmeyi bu kavram kap-
samaktadır. İkinci olarak “Big Data” şeklinde adlandırılan
büyük veri ve “bulut bilişim” kavramlarıdır ki günümüzde
sadece bir cep telefonundan ürettiğimiz veya işlediğimiz
veri bile bundan 10-15 yıl öncesinin ana bilgisayarlarından
(mainframe) daha büyük verilerin işlendiği gerçeğini or-
taya koymaktadır. Bugün ve gelecekte, sakladığımız ve iş-
lediğimiz bilginin güvenliğinin önemli olacağını ve
güvenliğin öneminin her geçen gün daha da fazla artacağını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü olarak da insansız sistem-
lerin kullanımı ile robotik uygulamaların ve akıl içeren
karar verme mekanizmalarının yer alacağı yeni platform-
lar ile karşı karşıya kalacağımızı ifade edebiliriz. Su altı, su
üstü, kara, hava ve uzay sistemlerinin tümünde, çeşitli
boyut ve amaçlara yönelik yeni çözümler ile karşı karşıya
kalacağız. Bu çözümlerin kullanıldığı araçları daha sessiz,
daha hızlı, daha uzun menzilli ve daha az görünür hâle ge-
tirmeye çalışacağız. Bu sistemlerin komuta merkezleri ile
görüşmelerinin daha güvenli olması, yani haberleşme gü-
venliğinin sağlanması, yakıt sistemlerinin, motorlarının,
kaporta olarak adlandırabileceğimiz dış yüzeylerinin özgün
ve yeni nesil teknolojileri içermesi gerekecek. Malzeme
açısından da hafif ama güçlü, korozyona karşı dayanıklı ve
geometrisi ve kaplaması ile görünürlüğü azaltabilecek şe-
kilde olması gerekecek. Bu durumda; nanoteknoloji,
kimya, fizik ve malzeme bilimleri ile aerodinamik ve geo-
metrik uygulamaların daha da önem kazanacağı öngörü-
lebilir.

Geleceği hayal ederken bilgi mutlaka önem kazanacaktır.
Bana göre, çok çok özel çalışmaları gerçekleştiren 
KOBİ’lerimize daha fazla önem vermemiz, itina gösterme-
miz gerekiyor. Onların kârlı olmaları, büyümeleri hepimi-
zin yararına olacaktır. Bilinmelidir ki bir bütün hâlinde
savunma ve havacılık ekosistemini büyütemez, güçlendi-
remez ve sermaye derinliğini sağlayamaz isek bundan sek-
törün tümü zarar görecektir. Aslında bu cümlelerin,
sadece bu iki sektör açısından değil, tüm sektörler için de
bir gerçeklik olduğuna inanıyorum.

Yeni Bir 
SİNERJİTÜRK 
SAVUNMA ve 
HAVACILIK 
Etkinliğinde 
Yine Birlikteyiz
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Bugün burada, hep birlikte geleceğe yönelik öngörüler ışığı
altında, neleri nasıl geliştireceğimiz konusunda fikir alış
verişi yapacağız. OSTİM’de, İzmir’de, Konya’da Eskişe-
hir’de, Bursa’da ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki şirketle-
rimizle; ama öte yandan dünyanın çeşitli yörelerindeki
bizim şirketlerimizle iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi
konuşacağız. Savunma Sanayii Müsteşarımız Murad
Bayar’ın geçen etkinliğin kapanışında dile getirdiği, 
“SİNERJİTÜRK’ün savunma sektöründeki en etkin ve ve-
rimli platform olması” ifadesini, bu etkinlikte de pekiştire-
ceğimizi ve güçlendireceğimizi umut ediyorum.

Birkaç cümleyle de SİNERJİTÜK VAKFI’ndan bahsetmek is-
tiyorum. SİNERJİTÜRK VAKFI olarak, ülkemizin yararını,
şirketlerimizin ve profesyonellerimizin menfaatlerini
azami seviyede kollamaya yönelik çalışmalarımızı tüm gü-
cümüzle sürdürmekteyiz ve sürdürme kararlılığındayız.
Şimdi SİNERJİTÜRK VAKFI olarak neler yapmak istiyoruz;
bu konuların altını çizmek istiyorum. Bu projelerle “Volt-
ran”ı oluşturmak; sizlerin fikirlerinizden, beyin gücünüz-
den yararlanmak istiyoruz.

Öncelikle iki veri tabanı projemiz var. Pilot çalışmalarını
daha önce yaptığımız bu veri tabanı projelerini daha da ge-
liştirerek sektörlerimizin isteklerine cevap verecek hâle
getiriyoruz ve yararlılıklarını daha da arttırıyoruz. Bunlar-
dan ilki, “Türk Profesyonelleri Veri Tabanı” ve diğeri de
“Türk Şirketleri Veri Tabanı”dır. Türk Profesyonelleri Veri
Tabanı ile dünyanın neresinde hangi dostlarımızın ne gibi
çalışmalar yaptıklarını; hangi konu ve konularda uzman-
lıklarının olduğunu belirleyecek bir envanter çalışması
gerçekleştirmiş olacağız. Türk Şirketleri Veri Tabanı ise
Dünya’nın her hangi bir yerinde, ülkemizin insanları tara-
fından kurulmuş veya üst düzey yönetiminde yer aldıkları
şirketlerin çalışma alanları, ürünleri hizmetleri, çalışan
sayısı ve dağılımı gibi bilgileri içerecektir.

Böylece, eğer herhangi birimiz, örneğin Ruanda’da iş yap-
mak istediğinde, size bir isim veya bir şirket adı vererek ih-
racat yapmanıza ya da birlikte iş yapmanıza katkı sağlamak
istiyoruz. Bu yapıyı son derece güvenli bir ortamda tutarak
bilgi güvenliğini sağlamamız gerekmekte. Bu çerçevede, bu
projelerimizi, ülkemizde bu konuya en önemli desteği sağ-
layacağına inandığımız Milli Savunma Bakanlığımızın ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığımızın destek ve katkıları ile
gerçekleştirmek arzusundayız. Burada altını çizmekte yarar
görüyorum: Bu projelerin daha da olgun ve faydalı hâle gel-
meleri için fikirsel katkıya da ihtiyacımız olacak. Bir sivil 
toplum kuruluşu olarak, bu çalışmayı en iyi şekilde yapabi-
leceğimize yürekten inanıyorum. Bu çalışmamızı güçlendir-
mek üzere, hâlen 94 ülkede 270.000 yurttaşımıza ulaşan
SİNERJİTÜRK VAKFI olarak insanlarımız ile bağımızı güçlen-
direcek, “Beyin Göçümüzü Beyin Gücümüz” hâline çevirecek
yurt dışı temsilciliklerimizi oluşturacağız. Bütün bu çabala-
rımızın tek bir amacı var: Kamu eli ile yapılamayacak veya
yapılmamasında yarar olan çalışmaları gerçekleştirerek, ül-
kemizin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlamak.

Beyin gücümüzü kuvvetlendirmenin bir diğer yolu olarak
da üniversitelerde öğrenci toplulukları kuracak ve bura-
lardan yurt dışında üniversitelerin kriterlerini sağlayan öğ-

rencilerimizi, ülkemizin, sektörlerimizin ve şirketlerimizin
ihtiyaç duydukları konularda Türk hocaların yanına yüksek
lisans ve doktora programlarına göndereceğiz. Bu arka-
daşlarımızla ve 270.000 kişiyi aşan portföyümüzle insan
kaynakları alanında da sektörümüze, şirketlerimize ve ni-
hayetinde gençlerimize hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda
bizi yüreklendiren, başta Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı
olmak üzere, TUSAŞ yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu amaç doğrultusunda bir başka çalışmamız ise Ar-Ge
yapan, yeni ürünler geliştiren; ancak bu yaptıkları çalışma-
ları doğru yatırımcılarla buluşturamayanlar için bir İnternet
altyapısı oluşturmak ve burada, Ar-Ge yapanlar ve proje
oluşturanlar ile bu projelere mali destek verecekleri, kazan-
kazan yaklaşımı içinde bir araya getirmek. Eğer imkânları-
mız el verir ve belirli bir sermaye olgunluğuna da erer isek
belki bir “melek sermayedar” olarak bu projeleri destekle-
mek ve elimizi taşın altına sokmak da istemekteyiz.

Son olarak, yapmayı planladığımız diğer bir çalışmayı da
belirterek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Ülkemizde,
ileri teknoloji alanında da eksikliğini gördüğümüz ve ülke-
mize katkı sağlayacak; kurumlarımızın yaptıkları çalışma-
lara destek olacak ve kimi zaman da sivil toplum kuruluşu
olmanın esnekliğini kurumlarımız adına kullanacağımız
“SİNERJİTÜRK Türkiye İleri Teknoloji Stratejileri ve Sektö-
rel Araştırma Merkezini” oluşturmak istiyoruz. Çeşitli ülke-
lerdeki uzmanlarımızın içinde yer alacağı bu merkezimizde,
teknolojinin de nimetlerinden yararlanarak; savunma, ha-
vacılık, telekomünikasyon ve diğer bazı sektörleri kapsayan
20 kadar strateji grubu oluşturmayı planlıyoruz. Böylece,
dünyadaki gelişmeleri aynı hızla şirketlerimize, kurumları-
mıza aktaracak ve Türkiye’nin, daha hızlı ve artan bir ivme
ile kalkınmasına katkı sağlamaya çalışacağız.

Türkiye kalkınıyor; ama bilinmelidir ki dünyanın çeşitli ül-
keleri de kalkınıyor. Hatta kimisi bizden hızlı kalkınıyor.
Kalkınmanın sürdürülebilir olması, yatırım yapılacak
alanların doğru seçilmesi önemli. Bir zamanların büyük
şirketlerinden bazılarının günümüzde olmaması, onların
kendilerini geleceğe doğru hazırlamamalarından kaynak-
lanıyor. Çin’in 1980’lerde tercihlerini oluşturması; Viet-
nam’ın 2000’lerde doğru strateji seçimleri; aynı seviyeden,
hatta bizden daha geri noktadan yola çıkan Kore Cumhuri-
yeti’nin doğru tercih, güçlü devlet desteği ve yaklaşımları
ile kültürel motivasyonla beslenen stratejileri bize örnek
olmalıdır. Burada kültürel motivasyon konusuna da dikkat
çekmek istiyorum. Bu kültürel motivasyonu sağlayacak;
tanıtım programları, etkinlikler ve kamu spotları hazırlan-
ması hususunda, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak
üzere, Başbakanlığımız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımız olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın
destekleri ile SİNERJİTÜRK Vakfı olarak biz bu çalışmayı
yapmaya hazırız, talibiz.

En içten saygılarımla,

Abdullah Raşit Gülhan
SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı



Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ile
HAVELSAN arasında,

28 Nisan 2009 tarihinde im-
zalanan sözleşmelerle başla-
tılan projelerden, Temel
Eğitim Uçağı Simülatörü
(TESİM), Hv.K.K.lığı tarafın-
dan temel eğitim uçağı olarak
kullanılan KT-1T uçakları
için; T-38 Tekamül Eğitim
Uçağı Simülatörü (ARISİM)
ise süpersonik jet eğitiminin
verildiği T-38M uçakları için
simülatörler ve bunları içeren
eğitim merkezinin  geliştiril-
mesini konu alıyor. Her iki
projede teslim edilen sistem-
ler, HAVELSAN tarafından
özgün olarak geliştirildi.
TESİM Projesi kapsamında, 

6 adet KT-1T simülatörü ile 
1 adet KT-1T Uçağı Terk
Etme Eğiticisi teslim edildi.
ARISİM kapsamında ise 
4 adet T-38M simülatörü en-
vantere alındı. Böylece, Tür-
kiye, T-38 uçaklarını TUSAŞ
ana yükleniciliğinde özgün
olarak modernize ettikten
sonra, bu uçakların simülatö-
rünü de geliştirmiş oldu. Pro-
jeler kapsamında ayrıca,
simülatör destek sistemleri
(sanal oyuncu simülasyonu,
dibrifing sistemi, sunucular
vb.) de kullanıma alındı. Tüm
sistemler için, HAVELSAN ta-
rafından 2 yıl boyunca En-
tegre Lojistik Destek hizmeti
verilecek. Geliştirilen simüla-
törlerin ve eğitim merkezinin
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Hava Kuvvetlerinin 
Eğitim Uçakları da 
Simülatörlerine Kavuştu 

Aralık ayında 3 adet F-16 Simülatör
Eğitim Merkezi’ni hizmete alan Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı), 

7 Şubat’ta gerçekleştirilen, TESİM ve
ARISİM Simülatör Eğitim Merkezi 

Projesi Teslim Töreni ile eğitim 
filosunda kullanılacak simülatörleri de

teslim aldı. Böylece, Hv.K.K.lığının 
bünyesindeki uçuş eğitimlerinin daha

etkin, ekonomik ve emniyetle 
yürütülmesini sağlayacak simülatör

altyapısına yeni halkalar eklendi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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teknik özellikleri, “Farklı İş-
levler İçin 6 Çeşit Simülatör”
başlıklı kutucukta yer alıyor.
İzmir, Çiğli’de bulunan 2’nci
Ana Jet Üs Komutanlığında
konuşlu eğitim merkezinin
teslimi ile ilgili olarak yine
aynı üs komutanlığında ger-
çekleştirilen törene, Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Akın Öztürk ve Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar başta olmak üzere, çok
sayıda üst düzey yetkili ka-
tıldı.

Maliyet Etkin Çözüm
Tören öncesinde basın men-
suplarının sorularını yanıtla-
yan HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç, HAVELSAN’ın
kurulduğu günden bu yana,
Hv.K.K.lığının projelerinde yer
aldığını ve geçtiğimiz Aralık
ayında, F-16 simülatörlerini
teslim ettiğini hatırlatarak, bu
törende yaptıkları teslimatla
Hv.K.K.lığının tüm uçakları
için simülatör geliştirmiş ola-
caklarını belirtti. Simülatörle-
rin maliyet etkinliğine vurgu
yapan Yamaç; simülatörde 
1 saatlik görevin yaklaşık 300
dolara; uçak ile gerçekleştiri-
len 1 saatlik eğitimin ise 
yaklaşık 10.000 dolara mal
olduğunu; simülatör sistem-
lerinin yaklaşık 1 yılda ken-
dini amorti edebildiğini ifade
etti. Yamaç, simülatör sis-
temlerinin eğitime verdiği
katkıyı da bir örnek ile açık-
ladı ve geçtiğimiz günlerde
uçuş sırasında anormal bir
durum yaşayan bayan bir he-
likopter pilotunun, bu durumu
nasıl atlattığı sorulduğunda,

“Simülatörde bunu daha önce
denemiştim” cevabını verdi-
ğini söyledi.
Teslim edilen eğitim merke-
zinin, HAVELSAN’ın Türki-
ye’de kurduğu 7. merkez
olduğunu anlatan Yamaç, yurt
dışına da satışlar yaptıklarını
belirterek; Kore Cumhuri-
yeti’ne CN-235 simülatörü
ihraç ettiklerini ve Katar’da
AW-139 helikopteri için bir
eğitim merkezi kurmakta ol-
duklarını hatırlattı.

Etkin ve 
Yoğun Kullanım
Törende ilk konuşmayı, Si-
mülatör Filo Komutanı Hava
Pilot Kurmay Binbaşı Meh-
met Akif Özgür yaptı. Binbaşı
Özgür, simülatörlerle ilgili
bilgi verdikten sonra, bunla-
rın eğitim programlarına kat-
kısından bahsetti. Binbaşı
Özgür’ün aktardığı bilgilere
göre, KT-1T ile verilen temel
uçuş eğitiminde modern si-
mülatörlerin kullanılmaya
başlamasıyla simülatör sorti-
leri 19 sorti arttırıldı ve 
uçak sortilerinde 12 sortilik
azalma sağlandı. T-38M ile

verilen tekamül uçuş eğiti-
minde ise simülatör sortileri
9 sorti arttırıldı ve uçak 
sortilerinde yine 12 sortilik
azalma kaydedildi. Böylece
uçuş eğitimlerinde simüla-
törlerin payı %15’ten %35’e
çıktı. Binbaşı Özgür, uçak sor-
tilerinin azaltılması sonu-
cunda, uçuş maliyetlerinde,
eğitimde geçen zamanda ve
uçuş eğitiminde alınan risk-
lerde düşüş sağlandığını;
uçakların daha az uçması so-
nucunda, bakım ve personel
giderlerinde ileriki yıllarda
daha fazla bir düşüş olacağının
değerlendirildiğini de belirtti.
Binbaşı Özgür, konuşma-
sında, simülatör uçuş eğiti-
minin nasıl icra edileceğini de
anlattı: Görev öncesi eğitim
pilotu, Görev Planlama Veri
İstasyonu’nu kullanarak, ger-
çek uçakta olduğu gibi, uçuş
planlamasını yapar ve DTC
vasıtasıyla uçuş bilgilerini si-
mülatöre aktarır. Uçuş ön-
cesi, öğretmen pilot ve eğitim
pilotu brifing yaparlar. Bri-
fingde, görev rehberinde be-
lirtilen hareketler, simüle
NOTAM ve meteoroloji bilgi-
leri detaylı olarak işlenir.
Pilot, uçakta olduğu gibi si-
mülatöre de tam teçhizatlı
olarak biner. G-Suit, uçağın
hareketi oranında çalışır.
Pilot, gerçek uçuşta olduğu
gibi uçuşuna park yerinden
başlar ve pist başına rule ya-
parak kalkışa gider. İnişi taki-
ben, geri rule yaparak uçağı
sanal makinistin görsel tali-
matlarıyla park eder. Pilot,
uçuş süresince, tüm telsiz
konuşmalarını, konsol opera-

törüyle İngilizce olarak yapar.
Öğretmen pilot, eğitim pilotu-
nun tüm kumanda girdilerini
hassas olarak takip ederek
uçuş tekniğinin gelişmesine
yardımcı olur. Simülatörün
görsel sistemi, gerçek dünya
uydu resimleri üzerinde oluş-
turulduğundan, pilot, hava-
dan göreceği görüntünün
benzerini görerek uçar. Uçuş
esnasında, tecrübe seviye-
sine göre eğitimi alınabilecek
meteorolojik şartlarda uçu-
lur. Simülatörde, her türlü
rüzgârda kalkış ve iniş eğitimi
verilir. Pilot, uçakta uçacağı
ilk yalnız uçuş dönemi önce-
sinde, uçuşta karşılaşılabile-
cek arızaların tamamını
simülatörde çalışır. Pilotlar,
uçuş sonrası sortinin değer-
lendirilmesi için, debrifing
sistemini kullanır ve uçuşun
gerekli yerlerini tekrar izler-
ler. Simülatörlerde yeterli
görülmeyen adayın gerçek
uçuşu durdurulur ve tekrar
simülatör uçuşuna alınır.
Binbaşı Özgür, Simülatör Filo
Komutanlığı’nda, ilk simüla-
törün kabulünün yapıldığı 
14 Mart 2013 tarihinden bu-
güne kadar, kabul test uçuş-
ları hariç, 8.800 saat simülatör
eğitimi ve 780 saat uçak terk
etme eğitimi icra edildiği; 
hâlihazırda 280 pilot adayına
pilotaj eğitimi, 14 eğitim pil-
otuna harbe hazırlığa geçiş
eğitimi, 11 pilota öğretmen
pilot eğitimi, 81 öğretmen pi-
lota ise harbe hazırlığın devamı
eğitimini, haftanın 6 günü,
günde 12 saat olmak üzere
verdikleri bilgisini de katılım-
cılarla paylaştı.
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HAVELSAN 
Genel Müdürü 
Sadık Yamaç

Simülatör Filo Komutanı Hava Pilot 
Kurmay Binbaşı Mehmet Akif Özgür

HAVELSAN personeli, 
entegre lojistik destek

hizmeti kapsamında görev
yapmaya devam edecek.



HÜRKUŞ’un Yeri Hazır
Törende bir sonraki konuş-
mayı, Savunma Sanayii Müste-
şarı Murad Bayar yaptı. KT-1T
uçaklarının envantere alın-
ması ve T-38 uçaklarının mo-
dernize edilmesi ile başlayan
sürecin, paralel olarak gelişti-
rilen simülatörlerin hizmete
girmesi ile devam ettiğini be-
lirten Bayar, tüm bunların,
Hv.K.K.lığının entegre bir şe-
kilde yaptığı planlama ile ger-
çekleştiğini vurguladı. Bayar,
HAVELSAN’ın ana yüklenicili-
ğinde yürütülen proje kapsa-

mında yapılan çalışmalarda,
aerodinamik simülasyon gibi
işin teknoloji tarafında da
önemli aşamalar kat edildi-
ğini; bütün uçak sistemlerinin
simülasyonu, eğitmen konsol-
ları, veri kayıt ve debrifing 
birimleri, sanal oyuncu simü-
lasyon yazılımları, ses simü-
lasyon haberleşme sistemi,
görsel veri tabanı ve aletli
uçuş eğitim simülatör ekran-
larının tamamen milli teknolo-
jilerle geliştirildiğini kaydetti.
HAVELSAN’ın yanı sıra özellikle
aralarında teknokent firmaları-
nın bulunduğu KOBİ’lerin de
projede rol aldığını açıklayan
Bayar, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi ve Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin müşterek araştırma
merkezi MODSİMMER’in de
projeye katkıda bulunduğunu
söyledi. Bayar, yeni konsept-
leri çerçevesinde, bu proje-
nin, simülatörlerin yanı sıra
kapalı alanının inşası da dâhil
olmak üzere, tam bir tesisin
anahtar teslimini içerdiğini;
tesiste, gelecekte envantere
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Farklı İşlevler İçin 
6 Çeşit Simülatör
T-38M ve KT-1T Simülatör Eğitim Merkezi’nde konuşlu 
10 adet uçuş simülatörü, toplam 6.500 m2’lik kapalı alana kuruldu. 
Aynı anda 14 adet eğitim oturumunun yürütülebildiği merkezin,
günlük 160 saatlik uçuş kapasitesi bulunuyor. Merkezde yer alan
simülatörler şöyle sıralanıyor:
n KT-1T Operasyonel Uçuş Eğitim Simülatörü: Merkezde 2 adedi
    kurulan ve sadece ön koltuğunun bulunduğu bu simülatörler,
    öğrenciye 270 derece x 115 derecelik görüş açısı sunuyor.
n KT-1T Aletli Uçuş Eğitim Simülatörü: Bu simülatörlerde, 
    hem ön hem de arka koltuklar bulunuyor ve pilotlara 
    210 derece x 60 derecelik görüş açısı sağlanıyor. Merkezde, 
    bu simülatörlerden 2 adet bulunuyor.
n KT-1T Uçak Eğitim Cihazı: Sadece ön koltuğun bulunduğu 
    bu simülatörler, öğrenciye baş üstü gösterge üzerinden
    görüntü sağlıyor. Bu simülatörden de 2 adet bulunuyor.
n KT-1T Uçağı Terk Etme Eğiticisi: 1 adedi kurulu bulunan 
    bu simülatörde, pilot adaylarına; uçağa uygun bir şekilde binme,
    bağlanma, çözülme ve anormal durumlarda uçağı hızlıca terk
    etme eğitimleri veriliyor. Ayrıca, bu simülatörde, atladıktan
    sonra açılacak paraşütün görüntü benzetimini yapan, 
    pilotun paraşüte asılı olarak yer aldığı bir cihazla paraşütü 
    yönlendirme eğitimi de yapılıyor.
n T-38M Operasyonel Uçuş Eğitim Simülatörü: Merkezde 
    2 adedi kurulan ve sadece ön koltuğun bulunduğu bu simülatörler,
    öğrenciye, 240 derece x 110 derecelik görüş açısı sunuyor.
n T-38M Aletli Uçuş Eğitim Simülatörü: Bu simülatörlerde, 
    hem ön hem de arka koltuklar bulunuyor ve pilotlara 
    210 derece x 60 derecelik görüş açısı sağlıyor. 
    Merkezde, bu simülatörlerden 2 adet bulunuyor.
Simülatör sistemlerinin temel özellikleri ve icra 
edebildikleri eğitimler ise şöyle sıralanıyor:
•  Uçağa biniş ve terk etme eğitiminden başlayıp 
    simüle mühimmat atış eğitimlerine kadar, geniş 
    kapsamlı pilot eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz 
    karşılayan bir ortam oluşturulmuştur.
•  Uçak sistemleri ile aynı veya yüksek benzerlikte 
    aviyonik sistemler kullanılarak dâhili kontroller, 
    motor çalıştırma, rule usulleri, kalkış öncesi / iniş 
    sonrası kontroller ve  motor durdurma eğitimleri 
    verilebilmektedir.
•  270 derece yatay ve 115 derece dikey geniş açılı ve 
    yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabilen küresel 
    görüntüleme sistemi kullanılarak kalkış, aletli ve 
    görerek seyrüsefer, yaklaşma,“touch and go” ve iniş 
     eğitimleri verilebilmektedir.
•  Simüle edilmiş 150’den fazla arıza ve acil durum 
    kullanılarak uçak ve aviyonik acil durum eğitimleri 
    verilebilmektedir.
•  Yüksek benzerlikte fizik temelli aerodinamik simülasyon 
    modelleri kullanılarak anormal durumlar, akrobatik
    hareketler, stall ve viril eğitimleri verilebilmektedir.
•  Gerçekçi gece görüntüsü üretmek üzere özel olarak 
    tasarlanmış ileri teknoloji görüntüleme sistemleri 
    kullanılarak gece uçuşu ile aletli seyrüsefer, alçalma, 
    yaklaşma ve iniş eğitimleri verilebilmektedir.
•  Operasyonel ve aletli uçuş eğitim simülatörlerinin 
    birlikte görev yapma kabiliyeti ile 8 uçak kol uçuşu 
    gerçekleştirebilmektedir.

Savunma Sanayii 
Müsteşarı 
Murad Bayar

KT-1T Uçağı Terk Etme Eğiticisi’nde,
paraşüt eğitimi de verilecek.





girecek HÜRKUŞ uçağının
simülatörünün yerinin hazır
olduğunu da ifade etti.
Bayar, konuşmasını, hayal-
lerinin ve ülkülerinin milli
muharip uçağı Hv.K.K.lığına
teslim etmek olduğunu be-
lirterek tamamladı.

Uyumlu Çalışma
Törenin son konuşmasını,
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk yaptı.
Emektar T-37 uçaklarının en-
vanter dışına çıkartılması
sonrasında hizmete alınan
KT-1T ve modernize edilen 
T-38M uçaklarında, çok fonk-
siyonlu ekranlar, baş üstü
ekran ve GPS destekli seyrü-
sefer gibi modern sistemler
bulunduğunu belirten Orge-

neral Öztürk, pilot adaylarına,
bu sistemleri emniyetli olarak
öğretebilmek ve eğitim süre-
cini daha maliyet etkin hâle
getirmek maksadıyla modern
simülatörlere ihtiyaç duyul-
duğunu; TESİM ve ARISİM
projelerinin de bu nedenle
başlatıldığını anlattı. Orgene-
ral Öztürk, özellikle son 
yıllarda dünya genelinde sa-
vunma bütçelerinde yaşanan
kısıntıların, hava kuvvetlerini
daha maliyet etkin bir yapı
arayışına yönelttiğini; bu-
nunla birlikte, Türkiye’ye yö-
nelik tehditlerde bir azalma
olmadığını; bu tabloda, daha
az sayıda sorti ile eğitim kali-
tesinden taviz vermeden ve
hatta daha iyi bir seviyeyi elde

edecek şekilde çalışmalara
devam etmeleri gerektiğini
vurguladı. Kuvvet olarak en
büyük yardımcılarının simü-
latör sistemleri olduğunu
kaydeden Orgeneral Öztürk,
geçtiğimiz dönemde, Türk fir-
malarının katkıları ile F-4
2020, F-5 2000, CN-235 ve 
F-16 simülatörlerini hizmete
aldıklarını hatırlattı.
Orgeneral Öztürk, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Burada vur-
gulamak istediğim bir diğer
önemli husus da personelimin
ve milli şirket çalışanlarının son
dönemlerde birlikte çalıştıkları
projelerdeki fedakârca iyileş-
tirme ve geliştirme çabalarıdır.
Hv.K.K.lığı personeli tarafından
test kabul işlemleri esnasında

tespit edilen hususlar, yüklenici
firma personelince, en kısa za-
manda düzeltilmektedir. Ayrıca
yazılım geliştirme çalışmaları
ortaklaşa yürütülmüştür. F-16
simülatörleri ile TESİM ve 
ARISİM projelerinde test kabul
işlemlerinin profesyonelce yü-
rütülmesi neticesinde, sistem-
lerin Hv.K.K.lığına eksiksiz
olarak teslim edilmesi mem-
nuniyet vericidir. Bu bakımdan,
hem Hv.K.K.lığı personelini,
hem de şirketlerimizin çalışan-
larını üstün gayretlerinden do-
layı tebrik ediyorum”.
Konuşmaların ardından T-38M
ve KT-1T Simülatör Eğitim
Merkezi’nin açılışı gerçekleş-
tirildi ve merkez, üst düzey
yetkililer tarafından gezildi.46
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Hava Kuvvetleri
Komutanı 
Orgeneral 
Akın Öztürk

Simülatörde verilen acil durum eğitimi
kapsamında, piste yaklaşırken atılan

işaret fişeği ile inişin iptal edilmesi
senaryosunun görüntüsü

KT-1T Aletli Uçuş Eğitim Simülatörü
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Naile BAYRAKTAR: Öncelikle, LPD 
ihalesinde Sedef Tersanesi ile 
oluşturduğunuz ortaklığın seçilmesi 
dolayısıyla sizi tebrik ederiz. Navantia’nın,
son yıllarda, Türkiye’deki faaliyetlerini
fark edilir bir şekilde arttırdığını 
gözlemliyoruz. Örneğin, Yeni Tip 
Denizaltı Projesi’nde teklif veren 
firmalardan bir tanesiydiniz; ayrıca 
Ankara’da düzenlenen Deniz Sistemleri
Seminerlerinin de devamlı katılımcıları
arasında yer alıyorsunuz. Türkiye’deki
faaliyetlerinizi ve Türkiye’ye bakışınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Teşekkür
ederim. Bu uzun soluklu ihalede, Sedef
Tersanesi ve Navantia bir takım olarak
çalıştılar. İhale sonucunun açıklanma-
sından sonra, kutlamalar için kısa bir ara
verdik ve tekrar işimizin başına döndük.
Önümüzde, sözleşme imzası öncesinde
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile
gerçekleştireceğimiz zorlu görüşmeler
yer alıyor.
Belirttiğiniz gibi, Navantia’nın son dö-
nemdeki Türkiye’ye yönelik faaliyetleri,
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ihale sü-
reci ile başladı. Bu süreç, LPD, TF-2000
ve daha sonra teklif vermemeyi tercih
ettiğimiz diğer bazı projelerle devam
etti. Türkiye’deki varlığımızın ve Türki-
ye’ye ilgimizin artması sonucunda, Tür-
kiye’de bir ofis açmaya karar verdik.
Böylece, Türkiye’deki ve Türkiye’nin
etki alanındaki ülkelerdeki projeleri ya-
kından izlemeyi hedefliyoruz. Türki-
ye’deki projelere, sadece Navantia
olarak ya da Türk firmaları ile ortaklık-
lar kurarak teklifler verebiliriz. Diğer
ülkelerdeki projelerde ise Türk firma-
ları aracılığı ile yer almak istiyoruz.

Naile BAYRAKTAR: LHD “Juan Carlos I” 
tasarımınıza göre inşa edilen bir gemi 
İspanyol Deniz Kuvvetlerinin hizmetinde;
iki tanesinin de Avustralya envanterine
girecekleri tarihe yaklaşıyoruz. Bu 
tasarım, son olarak Türkiye tarafından da
seçildi. Bu tasarımı bu kadar başarılı
kılan etmenler neler?

Jorge GARCIA-MONEDERO: LHD “Juan
Carlos I”, bünyesinde büyük bir kapasite
barındıran, esnek ve çok başarılı bir ta-
sarım. Askeri ve ticari standartların yer
aldığı bir standartlar kümesine göre ya-
pılan bu tasarımın ilk gemisi, İspanyol
Deniz Kuvvetleri tarafından etkin olarak
kullanılıyor. LHD “Juan Carlos I”den
önce, Navantia ve İspanyol Deniz Kuvvet-
leri, LPD sınıfı “Castilla” ve “Galicia” ge-
mileri için birlikte çalıştılar. Bunların
öncesinde, İspanya için inşa edilen
“Principe de Asturias” ve Tayland için
inşa edilen “Chakri Naruebet” uçak ge-
milerini de eklerseniz, Navantia’nın LHD
“Juan Carlos I”in tasarımını nasıl bir bi-
rikim ve tecrübe ile gerçekleştirdiği or-
taya çıkıyor. Bir ihaleden başarı ile
çıkmak, aslında çok çeşitli etmenlere
bağlı. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebili-
rim: Teklifimiz, müşteri gereksinimle-
rine en uygun çözümdü.

Naile BAYRAKTAR: LHD “Juan Carlos I” 
tasarımınızın satışı ile ilgili olarak 
çalışmalar yürüttüğünüz başka ülkeler
var mı?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Şu anda
Navantia, Hindistan’ın 4 adet gemi için
başlattığı ihale sürecini, oradaki yerel or-
tağı Larsen&Toubro ile birlikte çok ya-
kından takip ediyor. Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde ise Millennium Progra-

mı’nın tekrar başlatılmasını bekliyoruz.
LHD “Juan Carlos I” tasarımının daha
küçültülmüş bir sürümü ile ilgilenecek
bazı Asya ülkeleri de izlediğimiz pazarlar
arasında yer alıyor.

Savaş Yönetim Sistemi de 
Yerli Olacak
Naile BAYRAKTAR: İspanya için inşa 
ettiğiniz gemi ile Türkiye için inşa edilecek
gemi arasında ne gibi farklılıklar olacak?
Jorge GARCIA-MONEDERO: En büyük
farklılık, Savaş Yönetim Sistemi (SYS)
olacak. Türkiye için inşa edeceğimiz 
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Navantia, Türkiye’de
Uzun Soluklu Bir Ortaklığın
Temellerini Atıyor Askeri denizcilik alanında

Türkiye’nin ihtiyaçlarını
anlamak ve onlara 
en iyi şekilde cevap 
verebilmek için bir 
süredir Türkiye’deki 
faaliyetlerini gözle 
görülür bir şekilde
arttıran Navantia, bu 
çabasının ilk meyvesini,
Sedef Tersanesi’nin 
ana yükleniciliğinde 
önerilen LHD “Juan 
Carlos I” tasarımının, 
Havuzlu Çıkarma Gemisi
(LPD) Projesi’nde 
ipi göğüslemesi ile aldı. 
Bir süre önce İstanbul’da
Türkiye Ofisi’ni açan 
Navantia’nın Türkiye 
Genel Müdürü Jorge 
Garcia-Monedero ile 
Türkiye’deki faaliyetleri
üzerine bir söyleşi yaptık.
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com
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gemide SYS, HAVELSAN-ASELSAN or-
taklığı tarafından, GENESİS’in bir sü-
rümü olarak geliştirilecek. Diğer
değişiklikler arasında;
n Uçakların kalkışı için kullanılan 

rampanın kaldırılması,
n Geminin barınma kapasitesinin 

değiştirilmesi,
n Ön tarafta bulunan hava aracı 

asansörünün yerine bir kapak 
eklenmesi ve

n Güvertedeki vincin kapasitesinin 
arttırılması

yer alıyor.
Bunların dışında çeşitli değişiklikler olsa
da dışarıdan baktığımızda, kalkış ram-
pası ve “ada” olarak da nitelendirilen,
uçuş güvertesinde yer alan yapının üst
kısmı dışında pek bir farklılık görülme-
yecek.

Naile BAYRAKTAR: Proje kapsamında
birlikte çalışmayı planladığınız Türk 
firmaları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Kuşkusuz
ilk sırada, ana yüklenici Sedef Tersanesi
yer alıyor. Biz onlara teknik danışmanlık
sağlayacağız. Gemi, Sedef Tersanesi’nde
inşa edilecek. SYS tarafında HAVELSAN-

ASELSAN ortaklığı ile çalışacağımızı be-
lirtmiştim. İnşaat ve SYS, Türk firmala-
rının payının çok büyük bir bölümünü
oluşturuyor. Navantia, yerli katkıyı arttır-
mak için, Sedef Tersanesi’nin gemi ile il-
gili tedarik çalışmalarını desteklemeye
de hazır. Bunların dışında, Navantia’nın
üzerinde olan bazı mühendislik çalışma-
ları ve Entegre Platform Yönetim Sistemi
(EPYD) için de alt yükleniciler arıyoruz.
EPYD’nin bazı donanım bileşenlerinin
yerli olarak üretilmesi, bazı yazılım bile-
şenlerinin modifikasyonu, bu sistemlerin
gemiye kurulması ve çalışır hâle getiril-
mesi için AYESAŞ ile bir sözleşme imza-
ladık.

Naile BAYRAKTAR: Navantia, Norveç 
ve Avustralya’da büyük gemi inşa 
projelerine imza attı. Navantia’nın 
yerli firmalarla iş birliği çalışmaları 
konusundaki tecrübesini daha iyi 
anlatabilmek için, bu ülkelerdeki 
iş birliği çalışmalarınız ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Navantia,
Norveç ve Avustralya’da önemli tecrübe-
ler edindi. 2000 yılında Norveç ile imza-
ladığımız ve 5 adet fırkateyni kapsayan

sözleşme, sözleşme bedelinin %100’ü
kadar offset yükümlülüğü içeriyordu. Bu
sözleşmeyi başarıyla yürüttük ve 300’ü
aşkın Norveç firması, bu projeden yarar-
landı. Daha sonra, Avustralya ile hem
hava savunma fırkateynlerini hem de ha-
vuzlu çıkarma gemilerini içeren sözleş-
meler imzaladık ve burada Navantia’ya
bağlı bir yerel firma kurduk. Avustralyalı
firmalarla gemilerin inşası ile ilgili çalı-
şıyoruz ve yerel tersanelere inşa süre-
cinde teknik danışmanlık veriyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Navantia’nın Türkiye
için inşa edilecek geminin ömür devri ile
ilgili yaklaşımı nasıl olacak?
Jorge GARCIA-MONEDERO: SSM’nin,
ömür devri faaliyetleri konusunda, Tür-
kiye’nin mümkün olduğu kadar kendi
kendine yetecek bir konumda olması
şeklinde bir yaklaşımı var. Bu kapsamda
entegre lojistik destek faaliyetleri, STM
tarafından yönetilecek; biz Sedef Tersa-
nesi ve STM’ye gerekli bilgileri ileteceğiz.
SYS ise HAVELSAN-ASELSAN ortaklığı
tarafından ele alınacak. Kuşkusuz, gele-
cekte SSM ya da Türk Deniz Kuvvetleri
bizim desteğimize ihtiyaç duyarsa her
zaman onların yanında olacağız.

Naile BAYRAKTAR: Navantia, gelecekte 
envantere girecek, yeni nesil platformlar
üzerinde de çalışıyor. F-110 fırkateyni
buna bir örnek olarak verilebilir. 
Bu çalışmalarınız ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Jorge GARCIA-MONEDERO: F-110, İs-
panyol Deniz Kuvvetlerinin envanterinde
bulunan, İspanya’da Santa Maria, ABD’de
ise Oliver Hazard Perry sınıfı olarak bili-
nen fırkateynlerin yerini almak üzere ge-
liştirmekte olduğumuz, yeni nesil bir
fırkateyn sınıfı. Bu projede, gereksinim-
lerin belirlenme aşamasından beri 
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Avustralya’nın havuzlu çıkarma gemilerinin tekne kısımları, 
İspanya’da Navantia tarafından inşa edilip Avustralya’ya gönderiliyor.
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İspanyol Deniz Kuvvetleri ile birlikte ça-
lışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dö-
nemde, gereksinimler son hâlini alacak.
Birkaç yıl içinde de gemi inşaatını kapsa-
yan bir sözleşme imzalamayı bekliyoruz.

Naile BAYRAKTAR: LHD “Juan Carlos I” 
tasarımınız ile ilgili gelecek planları
neler? Mevcut tasarımda güncellemeler
yapacak mısınız ya da yeni bir tasarım
gündemde mi?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Navantia
esnek bir firma; gündeme gelecek yeni ge-
reksinimler ve değişiklik ihtiyaçları kapsa-

mında yenilikler yapmaya, ürünlerini ge-
liştirmeye her zaman hazır. Sorunuzla ilgili
olarak da yenilikçi mühendislerimizin sü-
rekli olarak gelecek nesil tasarımlar üze-
rinde çalıştıklarını söyleyebilirim.

SSM’nin Stratejisi 
Gayet Net ve Açık
Naile BAYRAKTAR: Yeni nesil platformlar 
konusunda Türkiye ile yapabileceğiniz 
iş birlikleri konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Navantia,
yeni nesil platformlarla ilgili Türk firma-

ları ile iş birliği yapmaya her zaman açık.
Aslında Türkiye pazarı ve dış pazarlar-
daki bazı projeler için hâlen yürütmekte
olduğumuz çalışmalar var. SSM’nin de-
nizcilik sektörü ile ilgili stratejisi gayet
net ve açık; biz de Türkiye’de bir rolümüz
olmasını istiyorsak, yerli ortaklarla ça-
lışmamız gerektiğini biliyoruz.

Naile BAYRAKTAR: İspanyol Donanması,
şu anda AV-8B Harrier II Plus uçaklarını
Juan Carlos I gemisinde kullanıyor; 
fakat henüz F-35B tedariki ile ilgili 
bir planı yok. LHD “Juan Carlos I” 
tasarımının F-35B ile uyumu konusunda
yapılmış ya da yapılması planlanan 
çalışmalar var mı?
Jorge GARCIA-MONEDERO: LHD “Juan
Carlos I”, başından beri F-35B’nin ihtiyaç-
ları göz önüne alınarak tasarlandı ve inşa
edildi. F-35B, Harrier’a göre çok daha
büyük ve ağır bir uçak. Geminin uçuş gü-
vertesinin yapısı ve boyası, hangarlar ve
hava aracı asansörleri de F-35B ile
uyumlu olarak tasarlandı. F-35B’nin bu
gemilerde kullanılması gündeme geldi-
ğinde, sadece uçakla sertifikasyon testle-
rinin gerçekleştirilmesi gerekecek.
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MSI Dergisi: Öncelikle kısaca MEGE 
Teknik’in geçmişinden bahseder misiniz?
Ali HAN: MEGE Teknik, 2001 yılında, tam
da kriz döneminde, 2 mühendis ve 2 tek-
nisyen tarafından, herhangi bir ticari
analiz yapılmadan, tamamen bilgiye ve
kendine güven üzerine kurulmuş bir
firma. İlk 5 yılımız büyük bir mücadele ile
geçti. Çünkü o dönemlerde, Türkiye’de
savunma ve havacılık sanayilerinde alt
yüklenicilik kavramı çok gelişmemişti.
Ana entegratör firmalar, hemen her işi
kendileri yapar durumdaydı ve bu işleri
firmaların dışına çıkartmakta büyük zor-
luklar vardı. Aslında bu durum, hâlen ya-
şanmaya devam eden bir problem; ama
o zaman çok daha yoğundu. Ana enteg-
ratör firmalar; “Bu iş dışarıda yapıla-
maz” diyordu; buna karar verenler de
firma içinde o işi yapanlar oluyordu. 
Her ülkede dış kaynak kullanımına 
(outsource) direnç vardır. Ama bizde
daha fazlaydı. 2006 yılına geldiğimizde,
yavaş yavaş bu durum değişmeye baş-
ladı. TUSAŞ ve ASELSAN gibi büyük ana
yükleniciler, alt yüklenici kullanmaya
karar verdiler. Yurt dışında Airbus ve Bo-
eing gibi başarılı firmalara baktığımızda
da yoğun olarak yan sanayiyi kullandık-
larını görüyoruz. Biz de o yönde bir sü-
rece girdik. Firma olarak o dönemde,
geniş bir bakış açısı ile savunma ve ha-
vacılıkta çok çeşitli bir ürün ve hizmet
yelpazesine sahipken belli bir alanda uz-
manlaşmaya karar verdik. Kablaj (har-
ness) ile ilgili yatırımı zaten yapmıştık,
elektromekanik işler de yapıyorduk.
Özellikle Fransa ve ABD’de kablajın
önemli bir iş olduğunu, yan sanayi firma-
larının da sahip oldukları kalifikasyon-
larla faaliyet gösterdiğini gördük ve bu
konuda derinleşmeye karar verdik. He-
defimiz, Türkiye pazarını da aşarak bu
konuda dünya çapında bir firma olmaktı.
AS 9100 Havacılık Sektörü Kalite Yöne-
tim Sistemi sertifikasına sahip olmamız
gerektiğini gördük ve henüz bizden talep
edilmemişken, 1,5 senelik bir süreç son-

rasında da aldık. Türkiye’de bu sertifi-
kasyona sahip olan ilk KOBİ olduğumuzu
söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Bugüne gelecek olursak…
MEGE Teknik’in mevcut durumu 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ali HAN: Geldiğimiz noktada, konusunda
ana sanayinin ihtiyaçlarını en üst seviyede
karşılayan ve kendini sürekli geliştiren bir

yapıyı görüyoruz. Gerek istihdam gerekse
de kabiliyetler açısından büyüme yaşayan
şirketimiz, kablaj ve elektronik kutu,
panel konularında hem tasarlayan hem
de üreten, uzman bir kuruluş hâline geldi.
Tasarım ve mühendislik bölümümüzü
oluştururken şöyle bir iddia ile yola çıktık:
Kablo bir bileşen (komponent)’dir ve bir
bilgi birikimi gerektirir. Bu bilginin de
bünyemizde birikmesini amaçladık. Bu
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MEGE Teknik Genel Müdürü Ali Han:

“Sektördeki Gelişim 
ve Değişim, Stratejik 

Ortaklıklarla Gerçekleşecek”

Uzunluğu birkaç metreyi bulan füzeler ve hedefleme
podlarının dar bölmelerinden kara araçlarına ve
A400M uçağına kadar çeşitli askeri sistem ve 
platformlar için kablaj tasarımı yapan ve üreten 
MEGE Teknik, 13’üncü yılında, savunma ve havacılık
sektörünün güvenilir çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor. Kurumsallaşma çalışmalarında vites arttıran
ve sanayiye hizmetini artık stratejik ortak olarak 
sürdürmek isteyen bir KOBİ olan MEGE Teknik’in
Genel Müdürü Ali Han ile firmanın faaliyetlerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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değerlendirmemiz, ana yükle-
nici firmalarla platform ve sistem 
tasarımcıları tarafından da olumlu karşı-
landı. Tecrübeli bir üretici olarak, tasar-
lanan bir ürünün üretimi sırasında
yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bu sıkıntıları
bilen birisinin tasarımı da yapması, daha
kolay ve aynı zamanda daha doğru bir
yaklaşım. Baktığımız zaman, bu alanda
çalışan Fransa ve Hollanda firmalarının
da mühendislik ekipleri var. Şu anda 20
kişilik ekibimiz tasarım süreçlerinde ça-
lışıyor. Projelerde, platform ve sistem ta-
sarımcısı firmalarla birlikte çalışıyoruz;
kablo ve elektronik kutu tasarımlarını ya-
pıyoruz. Bir sonraki süreç, tasarım doğ-
rulama süreci. Orada da yer alıyoruz.
Daha sonra da seri üretim yapıyoruz. Bu-
güne kadar, özellikle kara araçlarında ve
çeşitli ASELSAN ürünlerinde tasarım ça-
lışmalarımız oldu. ASELPOD’u örnek ola-
rak verebilirim. ASELPOD, bir Ar-Ge
projesi. Projenin tüm iç bağlantı sorum-
luluğu bizdeydi; tasarımını da biz yaptık.
Podun içerisinde çok karmaşık ve sıkışık
bir alanda yerleştirilen bileşenlerin ileti-
şimi sağlamak için, esnek (fleks) kartlar
tasarladık. Kara ve deniz sistemleri ile 
füzeler için de tasarımlarımız var. Hava-
cılıkta da ASELSAN tarafından gerçekleş-
tirilen helikopter aviyonik modernizasyon
çalışmalarında, mühendislerimizle hem
tasarım hem de üretim faaliyetlerinde yer
alıyoruz.

MSI Dergisi: MEGE Teknik’in tesisleşme
ve kurumsallaşma konularındaki 
faaliyetlerini de özetleyebilir misiniz?
Ali HAN: Başlangıçta 200 m2’lik bir
alanda çalışmaya başladık. Şu anda
3.500 m2’lik kapalı alana ulaşmış bulu-
nuyoruz. Rekabetçi olabilmek için, artık
modern üretim tekniklerini uygulamak;
sürekli iyileştirme içerisinde olmak zo-
rundayız. Üretimi ekonomik hâle getir-
memiz gerekiyor. Şirketimizin 10’uncu
kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2011
yılında, gerekli sertifikasyon süreçlerini
tamamladıktan sonra, artık kurumsal-
laşma konusunda da adımlar atmamız
gerektiğini değerlendirerek Türkiye Ka-
lite Derneği (KalDer) ile EFQM Mükem-
mellik Modeli üzerinden çalışmalara
başladık. Çalışmalarımız sırasında, 
KalDer danışmanları, MEGE Teknik’i Av-
rupa Kalite ödülüne gidecek bir süreçte
gördüler. İlk aşamada, yapılan denetim-
ler sonucunda, sürecin birinci aşaması
olan “Kararlılık” ödülünü aldık. Hedefi-
miz küresel rekabetin içinde olmak, ve-
rimli üretim yapmak. Bu bilinci tüm
çalışanlarımıza benimsetmeye çalışıyo-
ruz. Kendi tecrübemle bir işin, yukarı-
dan direktifler vererek yürümeyeceğini
biliyorum. Kendi işi ile ilgili bir takım ka-
rarların çalışanlar tarafından verilme-

sini istiyoruz. Biz yönlen-
dirici pozisyonda kalıyoruz.

Türkiye’nin çok fazla fiyat avantajı yok;
özellikle vergiler açısından çok ucuz bir
ülke değiliz. Ancak çalışma düzeni, di-
siplini ve verimlilik analizleri ile rekabet
edebileceğimizi değerlendiriyorum...

Rekabetçi Olabilmek İçin 
Stratejik Ortaklık
MSI Dergisi: Kabiliyetlerinizi; kablaj,
elektro-mekanik montaj ve elektronik
kartlar (PCB) olarak sıralıyorsunuz. 
Peki, bu alanlarda sizi farklı kılan
özelliklerinizi nasıl sıralarsınız?
Ali HAN: MEGE Teknik, platform ve sis-
tem üreticileri ile aynı iş yapma kültürüne
ve aynı kalite bilincine, anlayışına sahip
bir şirket. Tasarım gücümüz ve üretim-
deki tecrübemiz sayesinde, bir bileşenin
tüm ömür devrini kapsayacak çalışmaları
gerçekleştirebiliyoruz. Bu açıdan, bizim
avantajımız, platform ve sistem üreticileri
için uzun dönemli iş birliği yapabilecek-
leri; stratejik ortak olarak takımlarına
dâhil edebilecekleri bir yan sanayi firması
olmamızdır. Bununla birlikte, bu niteliği-
mizin henüz yeterince anlaşılamadığını
değerlendiriyorum. “Stratejik ortaklık”
anlayışının ve üretici firma onayının ol-
madığı yerlerde, alımlar için en az 3 fir-
madan fiyat sorularak bir ihale yapılıyor.
Belirli standartları yakalamış, kurum-
sallaşma yolunda önemli adımlar atmış
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firmaların, doğal olarak genel giderleri
artıyor; yakalanan kalite ve standartları
sürdürmek için daha fazla para harca-
maları gerekiyor ve yeni firmalarla reka-
bet şansı azalıyor. Süreklilik ve kalıcılık
açısından baktığımızda, ana sanayi fir-
malarının ihtisaslaştırmış oldukları yan
sanayi firmalarına sahip çıkmaları, pro-
jelerde edinilen bilgi ve tecrübeleri ak-
tarmaları ve uzun dönemli güven
ortamına dayalı ilişki kurmaları gereki-
yor. Hatta bu firmalarla tasarım aşama-
sından itibaren çalışmaya başlamalılar.
Kaliteli ve maliyet etkin çözümler de
ancak bu şekilde ortaya çıkabilir.
Şunu da belirtmek isterim: Önümüzdeki
dönemde, stratejik ortaklık kavramı
daha da önem kazanacak. Bunun 2 ana
nedeni var. Birincisi, artık küçük parça-
ları tek tek ürettirip toplamak yerine,
daha büyük bileşenleri, hazır olarak
almak yoluna gidiliyor. Çünkü her bir
parça için giriş kalite kontrolleri yapma-
nız ve onları belli bir süre stoklamanız
gibi maliyeti arttıran genel giderlerle
karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu bileşen-
leri, platform ya da sisteme doğrudan
entegre edilecek şekilde, hazır olarak
teslim edecek, daha yetenekli ve güveni-
lir ortaklara ihtiyaç duyuluyor. İkincisi,
artık lojistik destek konusunda taahhüt-
ler verilmeye başlanıyor. Aynı taahhüt-
leri, alt yüklenicilerinizin de verebilmesi
gerekiyor. Lojistik destek konusunda,
özellikle zaman eksenini de göz önüne
aldığınızda, “Bugün A firmasından aldı-
ğımı yarın B firmasından alırım” demek,
aslında büyük bir risk almak anlamına
geliyor. Aynı kaliteyi her kaynaktan elde
edemiyorsunuz.

MSI Dergisi: Stratejik ortaklıklar, MEGE
Teknik gibi firmaları nasıl etkileyecek?
Ali HAN: Yan sanayide kazanılan yete-
nekler ve değerlerin korunması, gelişti-
rebilmesi için, firmaların geleceklerini
gördükleri, kâr edebildikleri ve yatırım
yapabildikleri bir çalışma ortamında ya-
şamaları gerekiyor. Bu ortamı da strate-
jik ortaklıklarla sağlayabiliriz. Bu
ortamda; ana yüklenici firmalarla ilişki-
ler de sadece satın alma süreciyle sınırlı
kalmayıp sürekli gelişen, uluslararası
rekabete uyum sağlayan, verimlilik ve
kalitenin artarak sürdüğü; kısaca her iki
tarafın kazandığı bir çerçevede gelişe-
cektir. Bütün çalışmalarımızı bu anlayışa
dayalı olarak sürdürüyoruz ve ana yük-
lenici firmalardan bu yönde gelecek her
isteği, en üst seviyede karşılayabilmeyi
amaçlıyoruz.

Tasarım Altyapısı da Gelişiyor
MSI Dergisi: Tasarım ve üretim 
yeteneklerinizi biraz daha 
detaylandırabilir misiniz?
Ali HAN: Gerek üretim gerekse tasarım
konularında, teknolojik girişimlerimizin
yanı sıra insan kaynakları alanında da
önemli adımlar atıyoruz. Örneğin, direk-

törlük seviyesinde yönetilen üretim bölü-
mümüzde; bir direktör, iki imalat mühen-
disi ve bir test mühendisi görev yapıyor.
Mühendislik çalışmalarına başlayalı yak-
laşık 6 yıl oldu. Bu süreçte, ASELSAN bize
büyük bir katkı verdi; kablaj tasarım de-
neyimlerini bize aktardı ve arkasından da
projeler vermeye başladı. Artık bileşen
tasarımında yer alıyoruz. Tasarlarken
sistem mühendisleri ile birlikte çalışıyo-
ruz. Hedefimizde, üzerinde çalıştığımız
bileşenlerin daha da ayrıntılarına girerek
yerlilik oranını arttırmak yer alıyor. Ana
yükleniciler, bizi bu konuda teşvik ediyor.
Örneğin, ithal edilen bir alt parçayı Ar-Ge
projesi olarak ele alıp, yüksek yerlilik
oranı ile ortaya koyabilirsek, bizden ala-
caklarını görebiliyoruz.
Şu anda üretimini yapmakta olduğumuz
ürünlerin kullanıldığı alt sistemlerin
montaj ve testlerini de bünyemizde ya-
parak teslim etmek de hedeflerimiz ara-
sında. Test sistemleri ile ilgili kendi
süreçlerimizi iyileştirmek için, TÜBİTAK
destekli bir Ar-Ge projesi başlattık. Ürün
konusunda ise 2 hedefimiz var. Birincisi;
ülkemizde geliştirilecek yeni hava ve
kara platformlarında elektriksel bağlantı
işinin tüm sorumluluğunu üzerimize al-
mayı hedefliyoruz. İkinci hedefimiz ise bu
platformlarda kullanılan bir alt sistemin
geliştirilmesi.
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Ürün konusunda ise 2 hedefimiz var. Birincisi; ülkemizde geliştirilecek
yeni hava ve kara platformlarında elektriksel bağlantı işinin tüm 
sorumluluğunu üzerimize almayı hedefliyoruz. İkinci hedefimiz ise 
bu platformlarda kullanılan bir alt sistemin geliştirilmesi.
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MSI Dergisi: MEGE Teknik’in konnektör
üretmek gibi bir planı var mı peki?
Ali HAN: Konnektör üretimi ile yerlileş-
tirmeyi arttıracak çalışmalarımız oldu;
ancak en büyük engel, sertifikasyon ola-
rak ortaya çıktı. Üretimi yapmanın öte-
sinde, pazarı elinde tutan büyük
firmaların olduğu sertifikalı üretici liste-
sine girebilmek oldukça pahalı ve zor bir
yolculuk. Kullanım garantisi ve sertifi-
kasyon desteği gibi büyük desteklerle bu
yola girilebilir. Yerlileştirmeye sonuna
kadar inanan ve bu konuda çalışmaya
hazır bir firma olarak, böyle bir çalışma-
nın içinde olmayı arzularız.

MSI Dergisi: Patent alma konusunda 
çalışmalarınız var mı?
Ali HAN: Şu anda patentini aldığımız bir
çalışmamız yok; ama ümit ederim böyle
bir fırsat yakalarız ve bunu çok istiyoruz.

MSI Dergisi: Sivil tarafta faaliyetiniz var mı?
Ali HAN: Henüz sivil tarafta başlamış bir
çalışmamız bulunmuyor.

Sertifikasyon 
Rekabet Avantajı Sağlamalı
MSI Dergisi: Sivil havacılıkta 
sertifikasyonlar konusunda MEGE Teknik
neler yapıyor? Bu konuda firmalara 
ve SHGM, SSM gibi devlet kuruluşlarına,
sizce ne gibi görevler düşüyor?
Ali HAN: Büyük bir pazar olan sivil hava-
cılıkta yer alabilmek için bazı sertifikas-
yonlara sahip olmak gerekiyor. Bunun
için de yine önemli ölçüde desteğe ihtiyaç
var. Savunma ve havacılık sektöründe
deneyim kazanmış ve belli büyüklüğe
gelmiş firmalarımızın, bu sektöre iş yap-
ması açısından herhangi bir teknik eksik-
liğin olmadığını düşünüyorum. Zira THY
Teknik tarafından düzenlenen yerlileş-
tirme sergilerinde bunu görüyoruz.
Ancak sivil havacılığın olmazsa olmazı
sertifikasyon konusunda, bu sektöre
yakın yüklenici firmalar ve devlet kuru-
luşlarımızın desteği ile bu konuda ilerleme
sağlanacağını düşünüyorum. Verilecek
her türlü göreve de hazır olduğumuzu bu
vesileyle belirtmek isterim.

MSI Dergisi: Uzun zamandır AS 9100 
belgesine sahipsiniz. Bu durum size 
bir avantaj sağladı mı?
Ali HAN: MEGE Teknik, AS 9100’ün öne-
mini çok önceden görerek, kendi inisiyatifi
ile bu belgeyi aldı. Fakat istekli firmanın
AS 9100 belgesine sahip olması gerekli-
liği, Türkiye’de ihale şartnamelerine ya-
zılmıyor. Gerekçe olarak da şartnameye

koyulacak böyle bir maddenin, rekabeti
engelleyeceği belirtiliyor. Bence, projenin
doğasından kaynaklanan gerekliliklerle
rekabet konusu çok iyi tartılmalı. Uçan
platformların (füze ve hava sistemleri
dâhil) sahip olması gereken kalite stan-
dartları var ve bu standartlar emniyeti et-
kilediği için, her türlü rekabetten daha
kritik ve önemli. Bu sertifikaya sahip ol-
duğumuz için, havacılık sektöründe
önemli görevler alıyoruz ve müşterimizin
isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz.

MSI Dergisi: Bir ürünün ömür devri 
göz önüne alındığında, MEGE Teknik’in
sunduğu dokümantasyon, ürün 
güncellemesi, bakım gibi hizmetler 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Ali HAN: Gerçekleştirdiğimiz üretim ve
tasarıma ait gerekli dokümantasyonu
müşterilerimize sunuyoruz ve kalite
yönetim sistemimiz gereği takip ediyo-
ruz. Dokümantasyon konusuna, ilk 
olarak ASELSAN’ın gerçekleştirdiği
helikopter modernizasyonu projesinde
girdik. Dokümantasyon bölümündeki
personelimiz, hâlen ASELSAN ile ATAK
Projesi kapsamında yaptığımız işlerin
teknik dokümantasyonunun hazırlan-
ması konusunda çalışıyorlar. Hem İn-
gilizce hem de Türkçe dokümantasyon
hazırlıyoruz. Bunların arasında kulla-
nıcı kılavuzları, bakım onarım kitapları
ve parça listesi gibi belgeler yer alıyor.
Yan sanayi firmaları arasında dokü-
mantasyonun önemini kavramış, bu

yönümüzü geliştirmiş bir şirket olarak
öne çıkıyoruz. Önümüzdeki döneme
baktığımızda, ürünlerin ömür devrinde
görev almayı; kavramsal tasarımdan
itibaren çalışmalara katılmayı, tasarım
ve üretim safhalarında yer almayı he-
defliyoruz. Bu şekilde çalışmak, ileride
lojistik konusunda da önemli avantajlar
sağlıyor. Örneğin, tasarım aşamasında,
ürünün kullanımı sırasında da kolay-
lıkla bulanabilecek malzemeler seç-
menizi sağlıyor.

MEGE Teknik, Artık 
Airbus Onaylı Tedarikçi
MSI Dergisi: MEGE Teknik, bugüne 
kadar ihracat cephesinde ne gibi 
çalışmalar yaptı?
Ali HAN: Son yıllarda, uluslararası fuar-
lara katılarak müşteri aramaya başladık.
Doğrudan fuarlardan yakaladığımız bir iş
henüz olmadı. FNSS ile yürüttüğümüz
bir çalışma kapsamında, 2010 yılında,
dost ve müttefik bir Orta Doğu ülkesinde,
o ülkenin bir firması ile bir tesis kurduk.
Aslında biz kayıtlara girmedik, teknik
destek verdik. Diğer yandan, tüm so-
rumluluk bizim üzerimizdeydi. Buradan
elemanlarımızı götürdük ve eğitim vere-
rek 12 kişilik bir kadro oluşturduk. Proje
boyunca, bir mühendis ve 2 teknisyeni-
miz sürekli orada kaldı. Arkasından, Ma-
lezya’da, gene benzer bir yaklaşım ile bir
çalışmamız başladı. Orada daha kurum-
sal bir firma ile ortak çalışacağız. Bu da
bizi heyecanlandıran bir çalışma olacak.
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Dokümantasyon konusuna, ilk olarak ASELSAN’ın gerçekleştirdiği
helikopter modernizasyonu projesinde girdik. Dokümantasyon 
bölümündeki personelimiz, hâlen ASELSAN ile ATAK Projesi
kapsamında yaptığımız işlerin teknik dokümantasyonunun 
hazırlanması konusunda çalışıyorlar. Hem İngilizce hem de 
Türkçe dokümantasyon hazırlıyoruz. 



Malezya’dan gelen teknisyenler, firma-
mızda eğitim alacak. Biz yine 1 mühendis
ve 2 teknisyen ile orada olacağız ve 
oradaki ekibi yöneteceğiz. Ayrıca, yine 
Malezya’da, havacılık ve denizcilik sek-
törlerine de iş geliştirecek bir altyapıya
destek vereceğiz. .Uluslararası entegra-
tör firmalar, çalıştıkları yan sanayi fir-

malarını pek değiştirmek istemiyorlar.
Örneğin, Türkiye’de projesi olan yabancı
büyük platform sahibi bir firmadan iş
almak istediğimizde, “Bizim bu konuda
çalıştığımız bir yan sanayi firmamız var.
İsterseniz onlarla çalışabilirsiniz” ceva-
bını veriyorlar. Açıkçası daha küçük bir
iş için oturmuş sistemlerini değiştirmek
istemiyorlar. Diğer yandan, örneğin
Kuzey Afrika’daki gelişmeler nedeniyle
Avrupa firmaları bize yönelebilir. Fiyat
olarak çok avantajımız yok; bununla be-
raber, Kuzey Afrika ülkeleri bizden ucuz
olsa da verimlilik aynı değil. Biz verimli
ve disiplinli çalışıyoruz. Kazanılmış yete-
neklerimizin uluslararası piyasada değer
kazanması için de desteklenmemiz ge-
rekiyor. Önce ana entegratör firmalar,
sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
daha sonra da Ekonomi Bakanlığı sahip
çıkmalı, bizleri ülkenin birer değeri ola-
rak görüp desteklemelidir. Geleceğe yö-
nelik olarak bizim için son zamanların en
önemli gelişmesi, Airbus Onaylı Teda-
rikçi hâline gelmemiz. Bu konuda TUSAŞ
firmamızın vermiş olduğu teknik ve
moral destekleri için şükranlarımı be-
lirtmek isterim.

MEGE Teknik Kurumsallaşarak
Bir Sonraki Seviyeye Yükseliyor
MSI Dergisi: KalDer ile yürütmekte 
olduğunuz süreç yönetimi ve
iyileştirilmesi ve EFQM mükemmellik
modeli çalışmalarıyla kurumsal 
yapınızı geliştirmeyi amaçlıyorsunuz. 
Bu süreçlerde, MEGE Teknik 
büyüklüğünde bir firmanın zorlandığı
noktalar var mı? Süreç tamamlandığında
ulaşmak istediğiniz noktayı ve 
kazanımları özetler misiniz?

Ali HAN: Zorlandığımız noktalar tabii ki
var. Her şeyden önce, tüm bu çalışmalar
da birer maliyet unsuru. Kurumsallaşma
çalışması kapsamında, kurumsal kaynak
yönetimi (ERP) sistemini kurduk. Süreç
tamamlandığında; firma içerisinde kuru-
lacak iletişimle herkesin birbirini çok
rahat anlayacağı, ortak hedeflere verimli
ve takım çalışmaları ile koştuğu bir üretim
ortamı, kalite ve sürdürülebilirlik, çalışan
ve müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.

MSI Dergisi: MEGE Teknik’in gelecek ile
ilgili planları neler?
Ali HAN: Öncelikle şunu belirtmek iste-
rim; biz yan sanayi firması olarak, gelece-
ğimizi hep ana entegratör firmaların
girdiği projelere bakarak ve sistem ve
platformların ihracat potansiyellerini de-
ğerlendirerek planlıyoruz. Artık yan sanayi
olmadan başarının yakalanamayacağı al-
gısı da oluştu. Bu algının sağlamlaştırıl-
ması için yapılması gereken bazı
çalışmalar var. Projelerde gecikmeler ya-
şanmaması için de şimdiden çalışmalara
başlanması gerekiyor. “Önce projeyi alı-
rım, sonra yan sanayiyi oluştururum” çok
geçerli bir görüş değil. Hatta bize sorum-
luluklar verilsin, teklif verme aşamasında
biz de dâhil olalım istiyoruz.
MEGE Teknik, gelecekte mühendislik
faaliyetlerini arttıracak. Üretimde, zaten
sürekli verimlilik üzerinde çalışıyoruz,
süreçleri iyileştiriyoruz. Alt sistem teslim
etmek istiyoruz, birinci derecede sorum-
luluk ve görevler almak istiyoruz. Bu
yönde altyapımızı da oluşturuyoruz. Şu
anda birimlerimizin başında tecrübeli ki-
şiler var; kurumsallaşma süreçlerini
başlattık. Personelimizin bir değer oldu-
ğunu düşünüyoruz. Sadece iş ve maaş
vermenin ötesinde, topluma yararlı bi-
reyler olmaları için gelişimlerine katkı
verecek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Hatta hedefimizde, bizde çalışan ailele-
rin çocuklarının da bizimle çalışması var.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Ali HAN: Savunma ve havacılık sektörle-
rinde yan sanayinin gelişimine katkı 
sağlayan, başta Savunma Sanayii Müs-
teşarlığına, ana entegratör firmalarımıza
ve SASAD ile OSSA kuruluşlarımıza şük-
ranlarımı ifade etmek isterim.

MEGE Teknik Genel Müdürü 
Ali Han’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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MEGE Teknik, gelecekte 
mühendislik faaliyetlerini 
arttıracak. Üretimde, zaten 
sürekli verimlilik üzerinde 
çalışıyoruz, süreçleri 
iyileştiriyoruz. Alt sistem teslim
etmek istiyoruz, birinci derecede
sorumluluk ve görevler almak
istiyoruz. Bu yönde altyapımızı da
oluşturuyoruz. 
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Törende, ilk olarak, SSM
ARGE ve Teknoloji Yö-
netimi Daire Başkanlığı

İleri Malzemeler ve Enerji
Projeleri Grup Müdürü Önder
Canbaş kürsüye gelerek, pro-
jeleri tanıtan bir sunum yaptı.
Canbaş, sunumunda, projele-
rin teknoloji alanlarına göre
dağılımını şöyle sıraladı:
• Kompozitler – 

İPEK ve KOZA Projeleri
• Metal Tozları – 

YAKUT Projesi
• Metal Şekillendirme –

DİLEK Projesi
• Metal Döküm – 

MÜGE ve İNCİ Projeleri
• Katmanlı İmalat – 

YAKUT Projesi
• Proses Simülasyon –

MÜGE, DİLEK ve İNCİ 
Projeleri

• Alaşım Geliştirme – 
MÜGE Projesi

Sunumda, boş kalan tekno-
loji alanları ise “kaplama-
lar”, “seramik geliştirme” ve
“boyalar” olarak yer aldı.
Canbaş, yeni projeler üze-
rinde çalışmalara devam et-
tiklerini belirtti. Sunum
sonrasında, projeler için ha-
zırlanmış tanıtım filmi katı-
lımcılara gösterildi. Daha
sonra, projelerde yer alan
kurum ve kuruluşların yetki-
lileri, tören için hazırlanan
anı sertifikasına imza attılar.
İmza atan yetkililer, kısa
birer konuşma da yaptılar.
TEI Genel Müdürü Doç. Dr.
Mahmut Akşit, böyle proje-
ler 10-20 yıl önce başlatıla-
bilse, bugün tümüyle özgün
ürünler ortaya koyabilir bir
konumda olabileceklerini;
geç de olsa bu yola girdikle-
rini belirtti ve SSM’ye teşek-
kür etti. TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dört-

kaşlı da projelerde yer alan
firmaların sayısı ve çeşitlili-
ğine vurgu yaptı. Dörtkaşlı,

eskiden bu tür törenleri
kendi aralarında yaptıkla-
rını, bu sebeple yanına kart-

vizit alma ihtiyacı duymadı-
ğını; şimdi ise sektörün de-
rinleşmesi ile yeni kişilerle
tanıştığını söyledi. Derinli-
ğin artmasının, sektörün lo-
bisinin ve sektörde yer alan
“heyecanlı mühendis” sayı-
sının da artması anlamına
geldiğini ifade eden Dört-
kaşlı, tüm bunları, SSM’nin
sektörü sahiplenmesi, yol
haritaları ortaya koyması ve
kullanıcısının da uzun vadeli
plan yapmasına bağladı.
Dörtkaşlı, sözlerini, diğer
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Türk Havacılığını 
Geleceğe Götürecek Yol,
TUSAŞ ve TEI’den Geçiyor

Başta ANKA insansız hava aracı (İHA) olmak üzere, pek çok
hava platformunda kullanılan kritik bazı teknolojilere sahip
olmadığı için dışarıdan hazır hammadde ve parça satın
almak ya da bunların üretimini yurt dışında yaptırmak 
zorunda kalan Türk Savunma Sanayisi, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın Teknoloji Yol Haritası’nda yer alan 
7 tane projenin başlatılması ile bu durumu ortadan kaldırmak
için harekete geçti. SSM’de, 20 Şubat’ta düzenlenen 
Havacılık Malzemeleri ve Kontrol Tahrik Sistemi Teknolojileri
Projeleri İmza Töreni’ne konu olan bu projeler, savunma 
sanayisinin derinliğini arttırmaya da katkıda bulunacak.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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SSM ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı İleri Malzemeler ve Enerji 
Projeleri Grup Müdürü Önder Canbaş TEI Genel Müdürü Doç. Dr. Mahmut Akşit

TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı
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Törende İmzalanan Projeler
Havacılıkta Kullanılan Karbon Elyaf Takviyeli Termoset
Reçineli Prepreg Geliştirilmesi (İPEK) Projesi
Yüklenici             : TUSAŞ ve DOWAKSA İleri Kompozit Malzemeler
                              San. Ltd. Şti. iş ortaklığı
Kapsam                   : Projede, başta ANKA İHA olmak üzere, TUSAŞ’ın askeri
                                       ve sivil programlarında kullanılacak ve yurt dışı işler
                                       için de sertifiye olabilecek yerli termoset reçineli prepreg
                                       malzeme geliştirilmesi hedefleniyor. Prepreg
                                       malzemeler; düşük ağırlık, yüksek dayanım ve korozyon
                                       direnci avantajları ile havacılık, uzay, deniz ve otomotiv
                                       sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip. Projede
                                       yapısal karbon elyaf takviyeli prepreg ve yapısal olmayan
                                       cam elyaf takviyeli prepreg malzeme geliştirilecek. 
                                       Karbon elyaflı prepreg malzeme, düz dokuma, 5’li saten
                                       dokuma ve tek yönlü olmak üzere üç tipte olacak.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (4 ay), Malzeme Geliştirme 
                                   (10 ay), Pregpreg Hattının Kurulması (16 ay), Pilot
                                   Ölçekte Malzeme Geliştirme (8 ay), Yapısal Uçak
                                   Parçası Üretimi (16 ay), Test, Doğrulama ve Kabul (30 ay)

Havacılıkta Kullanılan Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik
Reçineli Prepreg Geliştirilmesi (KOZA) Projesi
Yüklenici                 : TUSAŞ ve MİR AR-GE iş ortaklığı
Kapsam                   : Projede havacılık sektöründe gelecek vaat eden, Türkiye’de
                                       üretilmeyen, ihracat lisansına tabi termoplastik reçineli
                                        prepreg malzemenin geliştirilmesi, üretilmesi, malzeme ve
                                        tasarım doğrulama testlerinin yapılması amaçlanıyor.
                                      Geliştirilecek malzemeler, termoplastik reçineli yapısal
                                      karbon elyaf takviyeli prepreg ve yapısal olmayan cam
                                        elyaf takviyeli prepreg malzeme olarak sıralanıyor. Karbon
                                      elyaflı prepreg malzeme, 5’li saten dokuma (5HS) ve 
                                      tek yönlü (UD) olmak üzere iki tipte olacak. Belirlenecek
                                      karbon elyaf ve PEEK (Polieter-eter-keton) reçine tipleri ile
                                      prepreg süreç geliştirilmesine başlanılacak ve en iyi sonuç
                                      veren süreç ile doğrulama işlemleri yapılacak.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (5 ay), Malzeme ve Proses
                                   Geliştirme (20 ay), Pilot Ölçek Tezgâhı Geliştirilmesi 
                                   (26 ay), Pilot Ölçekte Malzeme Geliştirme (38 ay), 
                                   Test, Doğrulama ve Kabul (34 ay).

Havacılıkta Kullanılan Magnezyum Döküm 
Teknolojisi Geliştirilmesi (MÜGE) Projesi
Yüklenici                 : TUSAŞ 
Alt Yüklenici          : VİG METAL San. ve Tic. Ltd. Şti.
Danışman               : ODTÜ
Kapsam                   : Projede, helikopter platformlarında kullanılmak üzere
                                   magnezyum alaşım döküm teknolojisinin ve sürecinin
                                   kazanılması, helikopterlerde yüksek yorulma direncine
                                   sahip hafif dişli kutusu gövde parçalarının üretilmesi ve
                                   döküm sürecinin doğrulanması amaçlanıyor. 
                                   Bu doğrultuda, deneysel çalışma ile doğrulanmış
                                   süreçler ve mühendislik yöntemleri kullanılarak, 
                                   T129 ATAK helikopterinin dişli kutusu üst gövdesinin
                                   yerli tasarım ve döküm süreci ile üretilmesi ve 
                                   magnezyum döküm sürecine ait tasarım 
                                   parametrelerinin belirlenmesi ile Teknik Veri Paketi
                                   (TVP) hazırlanması işleri gerçekleştirilecek.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (6 ay), Tasarım (11 ay), 
                                   Üretim (12 ay), Test, Doğrulama ve Kabul (14 ay).

Titanyum Alaşımları için Süperplastik Şekillendirme
Prosesinin Geliştirilmesi (DİLEK) Projesi  
Yüklenici                 : TUSAŞ ve TEI iş ortaklığı
Danışman               : Atılım Üniversitesi
Kapsam                   : Kompozit malzeme ile en uyumlu metal olan 
                                   titanyumun şekillendirilmesi kritik bir teknoloji olarak
                                   öne çıkıyor. Titanyum alaşımları için süperplastik 
                                   şekillendirme süreci, gerek uçak gövde parçalarında
                                   gerekse uçak motor parçalarında kullanılıyor. 
                                   Bu süreç, titanyum alaşımlı büyük ve karmaşık
                                   parçaların tek bir operasyonla imal edilebilmesine
                                   olanak sağlıyor. Proje kapsamında:
                                   • Titanyum alaşımından imal parçaların SPF süreci ile
                                   üretilebilmesi için gerekli süreç parametrelerinin
                                   optimizasyonu hakkında tecrübe kazanılması,
                                   • Parça geometrisinden bağımsız olarak, sonlu 
                                   elemanlar metodunun kullanılması amacıyla süreç
                                   simülasyon araçlarının geliştirilmesi sayesinde, 
                                   pahalı deneme ve yanılma yöntemlerine 
                                   başvurulmadan kalıp tasarımının gerçekleştirilmesi;
                                   süreç parametrelerinin optimize edilmesi ve süreç
                                   sonucunda oluşacak geometri hakkında bilgi
                                   edinilmesi ve
                                   • Kazanılan altyapı ve bilgi birikiminin mevcut ve 
                                   gelecek projelerde (süperplastik şekil verme 
                                   ve difüzyon kaynağı yöntemlerinin birleştirilmesi gibi)
                                   kullanılması hedefleniyor.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (19 ay), Proses Geliştirme 
                                   (17 ay), Test, Doğrulama ve Kabul (10 ay).

Havacılıkta Kullanılan Titanyum Döküm Teknolojisi
Geliştirilmesi (İNCİ) Projesi
Yüklenici                 : TEI
Alt Yüklenici          : Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kapsam                   : Projede, hava platformlarında ihtiyaç duyulan 
                                   titanyum alaşım parçaların vakum hassas döküm 
                                   yöntemi ile yerli olarak üretim kabiliyetinin 
                                   kazanılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, havacılık
                                   uygulamalarına yönelik belirlenen parçaların yerli
                                   tasarım ve döküm süreci ile üretilmesi ve titanyum
                                   döküm sürecine ait tasarım parametrelerinin 
                                   belirlenmesi ile Teknik Veri Paketi hazırlanması işleri
                                   gerçekleştirilecek. Projede, A400M Onay Otoritesi’nden
                                   onay zorunluluğu da gereksinimler arasında yer alıyor.
                                   Böylece, projede yapılacak işin uluslararası 
                                   geçerliliğinin olması ile diğer uluslararası işlerde
                                   (F135 motoru ve T700 motoru gibi) yeni olanaklar 
                                   oluşturma potansiyeli de bulunuyor.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (11 ay), Döküm Öncesi 
                                   Prosesler (7 ay), Döküm sonrası Prosesler (9 ay), 
                                   Test, Doğrulama ve Kabul (6 ay).
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sektörlerde de benzer yapı-
lanmayı görmeyi umut ettik-
lerini belirterek tamamladı.
Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Umran İnan, 
üniversitelerinde öğrenim
gören doktoralı öğrenci 
sayısının arttığını ve bu öğ-
rencilerin çok azının mezu-
niyetten sonra akademisyen
olacağını anlatarak, sanayi-
nin bu doktoralı mühendis-
lere istihdam sağlaması
gerektiğini; teknoloji ala-
nındaki çıkışın bu şekilde
gerçekleştirilebileceğini
vurguladı.
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar da Prof. Dr.
İnan’ın tespitlerine katıldı-
ğını belirterek, sanayide
yakın geçmişe kadar, yete-
rince mühendis istihdam
edilmediğini hatırlattı. Artık
doktoralı mühendislere ih-
tiyaç doğmaya başladığına
dikkat çeken Bayar, en fazla

gurur duyduğu törenlerden
birisinde bulunduğunu ifade
etti. Bayar, başlattıkları tüm
projelerin gideceği yerin ve
kullanıcısının belli olduğunu
ve hepsinden, dünya stan-
dartlarında çıktılar bekle-
diklerini belirtti.
Tören, hatıra fotoğrafı çe-
kimi ve kokteyl ile sona erdi.
Kokteyl alanında, imzalanan
projelerde konu alınan mal-
zeme ve parçalarla ilgili bir
sergi de yer aldı. Böylece,
katılımcılar, yoğun teknik
içerikli sunumların ardın-
dan, bahsedilen malzeme
ve parçaları inceleme fırsatı
buldular. Daha önce sa-
vunma sanayisinde rol al-
mamış ya da son yıllarda bir
projede yer almamış firma-
ların da görev yapacağı pro-
jelerle ilgili ayrıntılı bilgiler,
“Törende İmzalanan Proje-
ler” başlıklı kutucukta yer
alıyor.
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Havacılıkta Kullanılan Nikel Alaşım Katmanlı İmalat
Teknolojisi Geliştirilmesi (YAKUT) Projesi
Yüklenici                 : TEI
Danışman               : Koç Üniversitesi
Kapsam                   : Proje ile katmanlı imalat teknolojilerinden biri olan
                                   Lazerle Metal Toz Ergitme (LAM,  İng. Selective Laser
                                   Melting, Direct Metal Laser Sintering, Laser Cusing)
                                   sürecinin Türk havacılık sektörüne kazandırılması
                                   amaçlanıyor. Proje kapsamında:
                                   • Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan 
                                   nikel süperalaşımının (UNS N06625) LAM süreci ile
                                   üretilebilmesi için gerekli bilgi birikimi 
                                   oluşturulması ve tecrübe kazanılması,
                                   • LAM süreci sonrasında, ikincil işlemlerin 
                                   (ısıl işlemler, yüzey iyileştirme, vb.) süreç çıktılarına
                                   olan etkilerinin karakterizasyonu,
                                   • LAM süreci sonrasında üretilen parça üstünde 
                                   termal artık gerilmelerden dolayı oluşabilecek 
                                   çatlak ve deformasyon gibi istenmeyen unsurların
                                   süreç öncesinde öngörülebilmesini sağlamak 
                                   maksadıyla sürecin sonlu elemanlar metoduyla
                                   modellenmesi yer alıyor.
                                   Projede, nikel alaşım katmanlı imalat teknolojisine 
                                   ait süreç limitlerinin belirlenmesi ile Teknik Veri
                                   Paketi hazırlanması da kapsanıyor.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (14 ay), Proses Geliştirme 
                                   (28 ay), Test, Doğrulama ve Kabul (16 ay).

Servo Motor Geliştirilmesi Projesi
Yüklenici                 : TUSAŞ ve FEMSAN Elektrik Motorları San. 
                                   Tic. A.Ş. iş ortaklığı
Kapsam                   : Projede, TUSAŞ tarafından üretilen ANKA İHA ve 
                                   gelecekte üretilmesi muhtemel stratejik İHA 
                                   platformlarına ait servo motorların ve 
                                   hareketlendiricilerin milli imkânlarla geliştirilmesi
                                   amaçlanıyor. Proje kapsamında; havacılığın 
                                   gerektirdiği güvenilirlik standartları (DO-178 ve 
                                   DO-254) ve askeri standartlar çerçevesinde 
                                   geliştirilecek servo motorların ve hareketlendiricilerin
                                   tasarımı, üretimi, testleri ile bu hareketlendiricilerde
                                   kullanılabilecek elektrik motorlarının yerli tasarımı,
                                   üretimi ve testleri gerçekleştirilecek.
Proje Aşamaları   : Sistem İsterleri Analizi (4 ay), Sentez Çalışmaları (16 ay),
                                      Ölçek Büyütme Çalışmaları (8 ay), Test, Doğrulama 
                                   ve Kabul (5 ay).

Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar,

sergilenen parçalarla
ilgili bilgi aldı.





Önemli tasarım ve
üretim projeleri-
nin altında imzası

bulunan TUSAŞ, tüm bu pro-
jeleri; iyi yetişmiş, yaklaşık
5.000 kişilik işgücü; uluslar-
arası ve müşteriye özel kalite
standartlarına göre akredite
edilmiş süreçleri ve her görev
için sınıfının en iyisi 3, 4 
ve 5 eksen CNC yatay ve dikey
işleme merkezleri ile donatıl-
mış atölyeleri ile gerçekleşti-
riyor. Üretim çalışmaları
kapsamında TUSAŞ’ta, yakla-
şık 200 kişi, gerektiğinde 24
saat boyunca parça işliyor.
Firma, işlenen parçaları Das-
sault Systemés CATIA, Sie-
mens NX CAD/CAM ve Esprit
CAM yazılımlarını kullanarak
üretime hazırlıyor. Bu yazılım-
ların her biri, 4-5 eksen takım
yolları çıkarmak dâhil olmak
üzere, imalat sürecindeki tüm
gereksinimleri karşılıyor. Hangi
aracın ne zaman kullanıldığını
sorduğumuz TUSAŞ NC Prog-
ramlama Bölüm Lideri Onur

Bahtiyar; “Sonuçta, projede
kullanılacak CAD/CAM yazılı-
mının tercihini müşteri kendisi
yapıyor. Örneğin, JSF için
CATIA V5 kullanmamız gere-
kiyor” sözleri ile durumu özet-
liyor.
TUSAŞ, T129 ve HÜRKUŞ gibi
henüz seri üretim aşamasına
geçmediği projeleri için, çok
çeşitli parçaları, ilk defa ve az
sayıda üretme gerekliliği ile
karşı karşıya. NC Program-
lama Bölümü, düşük hacimli
ve yüksek değişkenlik göste-
ren bu tür üretim çalışmala-
rını da kapsayan, yaklaşık 150

proje üzerinde çalışıyor.
TUSAŞ, bu zorlu görevde, NC
simülasyon ve doğrulama ya-
zılımı, CGTech VERICUT’a gü-
veniyor.

Söz Kullanıcıda
NC Programlama Mühendisi
Mete Koyuncu, VERICUT kul-
lanımı ile ilgili şu değerlendir-
melerde bulunuyor:“VERICUT
yatırımı yapılmadan önce, NC
programcısı, işlenecek olan
parçanın sonucunu, sadece
tezgâh üzerinde yapılan ger-
çek test kesiminde görmek-
teydi. Bu test, ilerlemeleri

düşürmek suretiyle çok dik-
katli ve hassas bir şekilde ya-
pılmaktaydı ve dolayısıyla çok
fazla zaman alıyordu. Böyle
çalışılmadığı takdirde; tez-
gâhta iş mili ya da eksen bin-
dirmeleri ve malzeme veya
aparata bindirme şeklinde
sonuçlanabilecek riskler
gündeme geliyordu. Test ke-
simi, VERICUT ile yapılan si-
mülasyon sayesinde, NC
Programlama Bölümü’nde
sanal bir ortamda gerçekleş-
tirilen onaylama sürecine
dönüştü. CAM yazılımlarıyla
üretilen G-kodlara dayalı NC
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TUSAŞ’ın 
Takım Arkadaşı 
VERICUT

Türkiye’nin havacılık ve uzay merkezi konumunda bulunan 
firması TUSAŞ, düşük hacimli ve yüksek değişkenlik gösteren
üretim ihtiyaçları için, dünyanın önde gelen diğer havacılık 
firmaları gibi, CGtech VERICUT yazılımını tercih ediyor.
CGTech tarafından hazırlanan bu “kullanıcı hikâyesi”nde, 
TUSAŞ’ın VERICUT ile gerçekleştirdiği çalışmaları ele alacağız.
Cemil Cem ALPAY* / calpay@ucgenyazilim.com
*Yönetici, Üçgen Yazılım Ltd. Şti.

HÜRKUŞ için üretilen 
yapısal bileşenlerden bir tanesi
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programlar, doğrulama ama-
cıyla VERICUT’a alınabiliyor.
VERICUT sayesinde, prog-
ramlama sırasında gözümüz-
den kaçan birçok detayı
yakalayabiliyoruz. VERICUT
kullandığımız için, şu anda
kendimize daha fazla güve-
nebiliyoruz. Aynı zamanda,
tezgâh operatörlerimiz de iş-
lemenin VERICUT’tan başa-
rıyla geçtiğini bildikleri için,
kendilerini daha rahat hisse-
diyorlar.”
VERICUT’ın sağladığı avantaj-
ların önemli bir göstergesi,
TUSAŞ’ta, VERICUT tarafın-
dan işlenmeyen hiç bir NC
programının, şirketin atölye-
sine inmesine izin verilme-
mesi şeklinde ortaya çıkıyor.
Koyuncu, “VERICUT, en gü-
venli simülasyon yazılımı ve
makina simülasyon modeli
çok başarılı” ifadesini de de-
ğerlendirmelerine ekliyor.
TUSAŞ personeli, VERICUT
ile yapacakları simülasyon
için gerekli CNC takım tezgâh
sanal modellerini, tüm detay
ve hassasiyetleriyle oluşturu-
yorlar. Tüm fikstürleme ve
ayar detayları, kapsamlı bir
takım listesini de içerecek
şekilde NC Programlama 
Bölümü tarafından hazırlanıyor.
VERICUT için gerekli olabilecek
makroların oluşturulması da
CGTech’in Türkiye’deki tek yet-
kili distribütörü Üçgen Yazılım
tarafından destekleniyor.
TUSAŞ, VERICUT yazılımının
en güncel sürümünü kullanı-
yor. Bahtiyar; “Tüm yazılımlar
gibi VERICUT da kendini sü-
rekli geliştirip yeniliyor ve
böylelikle yardım ve desteğe
de ihtiyaç oluyor. Yeni arabi-
rimleri ve özellikleri keşfet-
mek zaman alabiliyor ve çoğu
zaman üretim faaliyetlerine
odaklandığımız ve çok yoğun
olduğumuzdan bunları ince-

lemek için fırsat bulamıyoruz;
çünkü TUSAŞ atölyesindeki
her şey acildir. Bu noktada,
Üçgen Yazılım’ın desteği
biçim için çok önemli bir hâle
geliyor. Herhangi bir konu-
daki teknik sorunu çözmesi
için Cem Alpay ile birlikte ça-
lışıyoruz. Personelimizin 
eğitim ihtiyacını da Üçgen Ya-
zılım’ın desteği sayesinde 
giderdik.” sözleri ile bu konu-
daki tecrübelerini anlatıyor.

TUSAŞ tarafından kullanılan
VERICUT modülleri; 3, 4 ve 
5 eksen makina simülasyonu,
Auto-Diff (CAD model ile kar-
şılaştırma) ve OptiPath’ten
oluşuyor. OptiPath modülü,
çoğu yeni tezgâhta, takımın
talaşa değmediği yerde yapı-
lan yavaş kesimleri azaltıyor
ve eğer talaş yükünün optimi-
zasyonu da uygulanırsa iş-
leme zamanı ve takım
ömrüne de olumlu yönde

katkı yapıyor. Tezgâhların
kullanımı ile ilgili ayrıntılar
hakkında da bilgi veren Bah-
tiyar; “Müşterimiz bize çoğu
zaman toleransları belli bir
model tabanlı tasarım (Model
Based Design / MBD) gönderi-
yor ve biz bunu çalışmamız için
gerekli tüm bilgilere sahip olup
olmadığımızı kontrol etmek
için teknik resimle de karşılaş-
tırıyoruz” diyor ve ekliyor: “Katı
model CAD/CAM sistemine
aktarılır ve programcı atölyede
hangi tezgâhın kullanılacağına
karar verir. Bu aşamada iş-
leme stratejileri, takım yolları
ve fikstürleme ile birlikte NC
programı oluşturmak için
postprosesör kullanılır.
JSF’dekiler gibi çok karmaşık
parçalarda, tezgâh üzerinde
prob ile ölçüm alınması da is-
tenebilir. Yüzeyleri işleyip,
üzerlerine delikleri de deldik-
ten sonra, metal veya kompo-
zitten ürettiğimiz kritik
parçalarda, bu delikleri veya
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VERICUT sayesinde karmaşık parçaların
çok eksenli tezgahlarda üretimi
öncesinde, tüm üretim süreci sanal 
ortamda simüle edilebiliyor.



yüzeyi prob yardımıyla ölç-
memiz gerekebiliyor.”
TUSAŞ bakım, onarım ve ye-
nileme (BOY) işlemleri için,
zaman zaman tersine mü-
hendislik çalışmaları da yap-
mak durumunda kalıyor;
yine de tüm çalışmalarda 
VERICUT, her zaman üretim
öncesinde doğrulama amaçlı
olarak kullanılıyor.
VERICUT, değerini, yeni yatı-
rımlarda da gösteriyor. JSF
programındaki kompozit par-
çalar için TUSAŞ, MAG Viper
1200 AFP tezgâhı yatırımı
yaptı. Bahtiyar, bu tezgâh ile
ilgili çalışmalarını “VERICUT’I,
MAG Viper 1200 AFP tezgâhı-
mızın simülasyonu için de
kullanıyoruz. Bu tezgâhı müş-
terimiz de kullandığı için,
geçiş sürecimizde sıkıntı ya-
şamadık. Daha da ileriye 
gidersek VERICUT’ın bu ko-
nudaki özel çözümü olan ve
AFP tezgâhımızı programla-
mada kullanabileceğimiz VCP

(Vericut Composite Program-
ming) yazılımını da ileride ya-
tırım yapılması muhtemel
diğer Fiber Placement tez-
gâhlarıyla birlikte düşünüyo-
ruz; çünkü bu şekilde, bu
tezgâhlar için ortak bir prog-
ramlama platformuna sahip
olacağız” sözleriyle özetliyor.
TUSAŞ’ta imalat için olası en
iyi sonuçları bulabilmek ama-
cıyla kesici takım ve tezgâhlar
ile ilgili devamlı testler de ya-
pılıyor. VERICUT yazılımı, bu-
rada da önemli bir rol
oynuyor. Bahtiyar, bu durumu
şöyle ifade ediyor: “Bazen
müşterimiz tezgâhı belirliyor
ve biz de müşterimizin parça-
sının o tezgâhta üretilip 
üretilemeyeceğini, VERICUT
sayesinde hızlıca görebiliyoruz.”
TUSAŞ, VERICUT ile dünyanın
önde gelen havacılık firmaları
ile aynı aracı kullanarak,
müşterilerine zamanında ve
maliyet etkin çözümler sun-
maya devam ediyor.
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F-35 için üretilen bir bileşen





66 Sözleşmesi 4 Haziran
2002 tarihinde imzala-
nan ve 23 Temmuz

2003 tarihinde yürürlüğe
giren Barış Kartalı Prog-
ramı, 4 adet HİK uçağının ve
1 adet Yer Destek Siste-
mi’nin tedarik edilmesini
kapsıyor. Yaklaşık 7 yıllık bir
gecikme yaşanan projede
mutlu sona ulaşılması ile
Hv.K.K.lığı ve daha gene-
linde Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK), “Güç Çarpanı” başlıklı
kutucukta ayrıntıları verilen,
önemli bir kabiliyet kazandı.
Böyle önemli bir sistem ile

ilgili yapılan törene katılım
da en üst düzeyde gerçek-
leşti. Törene, Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Baş-
bakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Necdet Özel, Dış-
işleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, Milli Savunma
Bakanı Dr. İsmet Yılmaz,
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk ve
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar başta olmak
üzere, çok sayıda üst düzey
yetkili ve projede yer alan

firmaların temsilcileri ka-
tıldı.
Törende, ilk olarak uçakların
üretim süreci ile ilgili kısa
bir filmin izlenmesinin ar-
dından, HİK Grup Komutanı
Hava Pilot Kurmay Albay 
Fikret Çelik tarafından Barış
Kartalı Programı ile ilgili
bilgi sunumu gerçekleşti-
rildi. Albay Çelik, program
kapsamındaki 4 uçağa Kuzey,
Güney, Doğu ve Batı isimleri
verildiğini söyledi. Albay Çe-
lik’in sunumunda, program
ile ilgili tanıtım filmleri de
gösterildi.

Dağın Arkasını 
Gören Gözler
Albay Çelik’in ardından kür-
süye, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Akın
Öztürk geldi. 2014 yılının,
önemli sistemlerin envan-
tere girmesi bakımından ta-
rihi bir yıl olduğunu belirten
Orgeneral Öztürk, kısa süre
önce F-16, T-38M ve KT-1T
simülatörlerini hizmete al-
dıklarını; bu tören ile ilk HİK
uçağını envantere alacakla-
rını ve yakın zamanda da ilk
A400M uçağının teslim edi-
leceğini söyledi. Orgeneral
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Barış Kartalı 
Kuzey’den Havalandı:

Güney, Doğu ve 
Batı Sırada
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Barış Kartalı Programı kapsamında geliştirilen ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın sabırla 

beklediği Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarının ilki, 
21 Şubat’ta, Konya’da, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında
düzenlenen törenle hizmete girdi. Teslim edilen “Kuzey”

isimli uçağın sağlayacağı güç çarpanı ile Hv.K.K.lığı, 
kıtasında etkin, bölgesinde lider hava ve uzay gücü olma 

hedefine bir adım daha yaklaştı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Öztürk, hava gücünün sa-
dece muharip unsurlardan
oluşmadığını; muharip un-
surların görevlerini yerine
getirirken destek unsurla-
rına ihtiyaç duyduklarını;
bazı destek unsurlarının ise
“kuvvet çarpanı” etkisi gös-
terdiğini anlatarak, HİK
uçaklarının da bu nitelikte
olduğunu kaydetti.
HİK uçaklarının kullanımı-
nın getireceği esnekliğe 
de değinen Orgeneral Öz-
türk, yerdeki radarların
devre dışı kalması duru-
munda oluşabilecek açığın

HİK uçakları tarafından sü-
ratle kapatılacağını; Türk
hava sahasına yaklaşan
uçak, helikopter ve füzele-
rin güçlü radar ve algılama
sistemleri ile daha uzak
mesafeden tespit edilece-
ğini ve hava sahasının daha
etkin bir biçimde gözetle-
neceğini ifade etti. Orgene-
ral Öztürk, uçakların, “Göz
ola dağın arkasını göre, akıl
ola başa geleceği bile”
atasözünde olduğu gibi,
Hv.K.K.lığının “dağın arka-
sını gören gözleri” olaca-
ğını vurguladı.

Geç Oldu 
Ama İyi Oldu
Törende bir sonraki konuş-
mayı, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan yaptı. Törenin,
ülkenin savunma gücünün
arttırılmasında önemli bir
kilometre taşı olduğunu
ifade eden Başbakan Erdo-
ğan, Türkiye’nin dışındaki
etmenler nedeniyle ciddi bir
erteleme ve aksama yaşa-
dıklarını hatırlatarak, “Geç
oldu ama iyi oldu” dedi. Er-
doğan, uçak teslimatlarının,
gelecek sene başında en-
vantere alınacak 4. uçak ile

tamamlanacağı bilgisini de
iletti. Savunma sanayisini
geliştirmek ve milli sa-
vunma gücünü tahkim
etmek için tüm imkânları
kullandıklarını belirten Er-
doğan, verilen emeklerin
karşılığının alınmaya baş-
landığını söyledi ve özgün
olarak geliştirilen sistem-
leri sıraladı. Erdoğan, ken-
dilerine olan güveni boşa
çıkartmadıkları için Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
ve projede yer alan sa-
vunma sanayisi firmalarına
da özel olarak teşekkür etti.
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Dış Politika Boyutu
Törende son konuşmayı,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
yaptı. Türklerin, bundan 100
sene önce uçakla tanışan;
otomobilden önce uçak yap-
mış bir millet olduğunu hatır-
latan Gül, Barış Kartalı

Programı’nı basit bir tedarik
olarak görmediğini; birçok
yerli tedarikçinin programda
görev aldığını; teknoloji trans-
feri ve bilgi akışının gerçek-
leştiğini belirtti. Gül, HİK
uçaklarının, tıpkı F-16 uçakla-
rının envantere girmesi gibi

yeni bir dönemi başlattığını da
değerlendirmelerine ekledi.

HİK uçaklarının Türkiye’nin
dış politikasına etkilerine de
değinen Gül, NATO savunma
doktrininin vazgeçilmez bir
unsuru olan uçakların, Avru-
pa’nın güneydoğu kanadının
güvenliğinin sağlanmasına
katkıda bulunacağını; bu
uçakların, ihtiyaç olması hâ-
linde müttefiklerle birlikte
kullanılacağını da ifade etti.
Konuşmaların ardından,
Kuzey isimli uçak, perdenin
kalkması ile konukların
önüne çıktı. Uçağın üst düzey
yetkililer tarafından gezilme-
sinin ardından, geçekleştiri-
len kokteyl ile tören sona
erdi.
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Güç Çarpanı
Dünya’nın yuvarlak yapısı nedeniyle görüş mesafesi deniz seviyesinde 
5-6 km, 10 katlı bir binanın tepesinde ise yaklaşık 19 km olarak 
gerçekleşiyor. HİK uçaklarının görev yaptığı 30.000 fit irtifada ise bu
mesafe yaklaşık 385 km’ye çıkıyor. Görünür ışıkla yapılan gözlem için 
söz konusu olan bu rakamlar, günümüz hava radarları için de geçerli. 
HİK uçaklarının önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Kara konuşlu bir
radar, hem ufuk çizgisinin ötesine geçememesi hem de yeryüzünün 
engebeleri nedeniyle istenilen mesafede, tam bir kapsama sağlayamıyor.
HİK uçakları ise yaklaşık 400 km’lik yarıçaplı bir yarım küre içinde 
yer alan hava ve deniz hedeflerini, kesintisiz olarak tespit edebiliyor.
Radarın yanı sıra uçaklar, operatör konsolları ve operatörleri ile mini 
bir komuta kontrol ve hava trafik kontrol merkezi işlevini de görüyor.
Barış Kartalı Programı kapsamında 4 uçaktan oluşan bir HİK filosu ve 
1 adet Yer Destek Merkezi teslim alınacak. Projede kullanılan uçaklar,
Boeing 737-700 IGW (Increased Gross Weight / Arttırılmış Toplam Ağırlık)
modelini baz alıyor. Bu uçaklar, Boeing 737-700 uçağının gövdesini;
büyüklük açısından bir üst model olan Boeing 737-800 uçağının ise
kanatlarını ve iniş takımlarını kullanıyor. Radar monte edilmesi dışında,
uçakların sivil sürümlerine göre önemli farklılıkları arasında, havada 
yakıt ikmali için gerekli donanıma sahip olması ve kokpitlerinde
her iki pilot için de birer baş üstü göstergesi barındırması yer alıyor.
Northrop Grumman tarafından geliştirilen MESA (Multi-Role Electronically
Scanned Array / Çok Rollü Elektronik Taramalı Dizin) radarını taşıyan 
HİK uçakları, yaklaşık 400 km menzile kadar, 360 derecelik tarama 
yapabiliyor ve toplam 1.500 hava ve deniz hedefini takip edebiliyor.
Uçakta, pasif elektronik harp sistemleri kapsamında ELTA firması 
tarafından geliştirilen, geniş bantta tespit, teşhis ve yer belirleme 
yapabilen bir elektronik destek sistemi bulunuyor. Bir bölümü ASELSAN ve
SELEX ES Türkiye tarafından üretilen muhabere sistemleri ise Link 11 ve
Link 16 veri linklerini, uydu haberleşme sistemini, V/UHF ve HF telsizleri ve

veri modemini içeriyor. Uçakta, pilotların yanı sıra Görev Ekibi Komutanı,
Av Tahsis Kontrolörü, Önleme Kontrolörü, Gözetleme Kontrolörü,

Gözetleme Operatörü ve Elektronik Harp Kontrolörü görev yapıyor.
HİK uçakları, yakıt ikmali yapmadan 6 ila 10 saat arasında görev icra 
edebiliyor. Havada yakıt ikmali ile bu süreyi teorik olarak çok daha 
uzatabilmek mümkün; bununla beraber Hv.K.K.lığının personel 
dinlenmesine dair kuralları gereğince, olağan şartlarda, görev süresi 
yaklaşık 20 saat ile sınırlı tutuluyor. Uçaklar, 9,5 saatlik bir sortide; 
havalandığı üsten yaklaşık 555 km mesafede yer alan bir görev 
bölgesinde, 8 saat görev yapabiliyor. Uçaklar, üzerlerinde bulunan
yardımcı güç ünitesi ve dâhili merdiven sistemi sayesinde, herhangi 
bir yer destek ekipmanı gerektirmeden görev yapabiliyor; böylece, 
ana üssünden farklı havaalanlarında da kullanılabiliyor.
Yer Destek Merkezi ise 3 bölümden oluşuyor:
•     Görev Destek Merkezi: Uçuş öncesi görev planlaması, 
        görev verilerinin hazırlanması ile görev sonrasında kaydedilen 
        verilerin yeniden izlenmesi ve analizi bu merkezde gerçekleştiriliyor.
•     Görev Simülatörü: HİK uçağının içindeki görev bilgisayarlarının 
        birebir aynısına sahip olan ve her türlü senaryonun gerçekçi olarak
        uygulanabildiği simülatör; görev ekibinin temel sistem eğitimi, 
        harbe hazırlık eğitimi ve harbe hazırlığın devamı eğitimlerini 
        alabilmesine imkân sağlıyor.
•     Yazılım Destek Merkezi: İhtiyaç duyulabilecek yazılım geliştirme 
        çalışmaları kapsamında Hv.K.K.lığı, Boeing ve HAVELSAN tarafından
        işletilecek olan merkezde; yazılım geliştirme ve test çalışmaları
        gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, merkez, HİK uçakları ile muhabere 
        ve veri linki kurabilme yeteneğine de sahip.
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Ceza Konusu Açıklığa
Kavuştu
Kokteyl sonunda basın men-
suplarının sorularını yanıtlayan
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, projede çok ko-
nuşulan ceza konusuna açık-
lık getirdi. Bayar, projenin
orijinal sözleşmesinin 1,1 mil-
yar dolar olduğunu; 2007 yı-
lına kadarki enflasyon farkı ile
nihai bedelin 1,4 milyar dolar
olarak belirlendiğini; bugüne
kadar avans olarak yapılan
ödemenin 600 milyon dolar
civarında olduğunu; geri
kalan ödemelerin de uçak
teslimatlarında gerçekleştiri-
leceğini anlattı. Sözleşme
takvimindeki gecikme nedeni
ile proje bedelinin yüzde 10’u
kadar gecikme cezası tahak-
kuk edildiğini; bunun da 140
milyon dolar olduğunu belir-
ten Bayar, 2007 yılında öden-
mesi gereken bu bedelin,
arada geçen zamanda, faizi ile
birlikte 183 milyon dolara çık-
tığını söyledi. Bayar’ın ilettiği
bilgilere göre, bu cezanın

karşılığı, çoğunlukla mal ve
hizmet olarak alınacak. Bu
kapsamda, uçağın 2 yıllık des-
tek süresi, 5 yıla çıkartıldı. Bu
destek de başta TUSAŞ, 
HAVELSAN ve THY olmak
üzere, Türk firmaları tarafın-
dan verilecek; maliyetleri ise
Boeing tarafından üstlenilecek.
Ayrıca, sözleşmede kapsanan-
ların dışında, Hv.K.K.lığına 
yaklaşık 32 milyon dolarlık 
yedek parça teslim edilecek. 
Bayar, teslim edilecek uçakla-
rın sözleşme gereklerinin
%99’unu karşılayacağını; kar-
şılanamayan gereksinimler
için 59 milyon dolarlık bir taz-
minatı nakden aldıklarını da
açıkladı.
Bayar, projedeki gelişmeler
sonucunda, sorunların üste-
sinden gelinmesi için Türk 
firmalarına daha çok iş verildi-
ğini; orijinal sözleşmede belir-
lenen %11,5’lik iş payının
ötesinde, Türk firmalarının
yaklaşık 480 milyon dolarlık iş
yaptığını söyledi. Bayar, pro-
jede yer alan ve çoğunlukla
sivil uçaklara yönelik üretim-
lerle yerine getirilmekte olan
500 milyon doların üzerindeki
offset taahhüdü ile birlikte ele
alındığında, iş hacminin 1 mil-
yar dolara yaklaştığını belirtti.
Son olarak, projenin uluslar-
arası pazardaki etkisine deği-
nen Bayar, bu konfigürasyonda
HİK uçağı almak isteyen ülke-
lerin, Türkiye’nin uçakları
kabul etmesini beklediğini, bu
kilometre taşının gerçekleş-
mesi ile birlikte uçağın taliple-
rinin artacağını, bu projelerden
Türk firmalarının da pay alabi-
leceğini kaydetti.
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Parlak Fikir, 
Zorlu Başlangıç
Boeing, B737 HİK uçakları ile E-3 Sentry HİK uçaklarına göre daha
küçük boyutlu ve daha düşük maliyetli; diğer yandan etkin bir 
alternatif oluşturdu. Bu çözüm, ilk olarak Avustralya tarafından
seçildi. Toplam 6 uçak sipariş eden Avustralya’yı, 4’er uçak sipariş
eden Türkiye ve Kore Cumhuriyeti izledi. Avustralya, ilk müşteri 
olmanın da etkisi ile projede bir dizi gecikme ve sorunlar yaşadı 
ve ilk uçaklarını 3 yıllık bir gecikme ile 2009 yılında teslim aldı. 
Avustralya’nın uçakları, ilk operasyon kabiliyetine 2012 yılının
Kasım ayında ulaşabildi. Kore Cumhuriyeti’nin tedarik süreci ise
basına yansıyan önemli bir sorun olmadan ilerledi. 2006 yılında
imzalanan sözleşmede kapsanan 4 uçaktan ilki, 2011 yılının 
Eylül ayında; sonuncusu ise 2012 yılının Ekim ayında teslim edildi.
Boeing’in ana yükleniciliğinde yürütülen Barış Kartalı Programı’nda
görev alan yabancı alt yükleniciler ve sağladıkları sistemler şöyle
sıralanıyor:
•  Northrop Grumman : MESA radarı
•  BAE Systems : Görev bilgisayarı
•  Boeing Australia : Lojistik ve eğitim analizi
•  BAE Systems Australia : Yer destek merkezi yazılımları
•  CFM : Motor
Programda, 1,385 milyar dolarlık sözleşme bedelinin %11,5’i kadar
yerli katkı ve 576 milyon dolarlık offset taahhüdü bulunuyor. 
Offset taahhüdünün 553 milyon doları gerçekleştirilmiş durumda. 
Boeing’e bugüne kadar yapılan ödeme ise 637 milyon dolar. 
Programda yer alan Türk firmalarının katkıları ve üstlendikleri 
yaklaşık 480 milyon dolarlık iş hacmindeki payları şöyle 
sıralanıyor:
•  HAVELSAN : Görev bilgisayarı sistemi yazılımı, yer destek sistemi,
    sistem mühendisliği, test ve kalifikasyon faaliyetleri
    ve bakım desteği (Toplam 280 milyon dolar).
•  TUSAŞ : Uçak modifikasyonu, lojistik destek analizi, bakım
    desteği (Toplam 100 milyon dolar)
•  MiKES : EDT alt sistemleri tasarımı, EDT tedariki, 
    EDT alt sistem bakım desteği (Toplam 
    64 milyon dolar)
•  THY : Pilot ve bakım personeli eğitimleri, depo seviyesi
    bakım desteği (Toplam 13,7 milyon dolar)
•  ASELSAN : INS/GPS, MXF-484 V/UHF telsiz tedariki
    (Toplam 8 milyon dolar)
•  SELEX ES Türkiye : HF telsiz temini (Toplam 7,7 milyon dolar)
•  AYESAŞ : Uçak parçaları üretimi (Toplam 3,6 milyon dolar)
•  HAVELSAN : Radar ve IFF alt sistemleri bakım desteği 
    Teknoloji Radar (Toplam 2,7 milyon dolar)
•  Kale Kalıp : Uçak parçaları üretimi (Toplam 0,7 milyon dolar)
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Jet motorlarının ele alına-
cağı ve çok sayıda alt ma-
kaleden oluşacak bu yazı

dizisinin gayesi: jet motorları-
nın tarihsel evrimi, bir köşe
taşı teşkil eden teknolojik ge-
lişmeler ve bu gelişmelerin
toplum yaşantısına, sivil ve as-
keri havacılığa etkinlikleri, kri-
tik birleşenlerinin tasarım
yöntemleri ve motor Ar-Ge ça-
lışmalarına kısa bir göz atıştır.
Yazı dizisinin, 3 bölümden olu-
şacak bu ilk makalesinde, ta-
rihsel gelişimi ve gelişim
ışığında motor türlerinin or-
taya çıkışı ve tanıtımı yer 
almaktadır. Daha sonraki ma-
kalelerin konularını ise jet ça-
ğının doğuşu; motorların
çalışma prensiplerinin tasa-
rım parametrelerini kullana-
rak özeti; parametrelerle
teknolojilerin bağımlılığının ta-
nımı ve sanayide iz bırakan 
öncülerin çalışmalarının ince-
lenmesi oluşturacaktır. İlerle-

yen süreçte, havacılık tarihinde
köşe taşlarını oluşturan motor-
ların teknik özelliklerinin tanı-
tımı ve havacılığa etkileri ve
dünden bugüne Türkiye’de yü-
rütülen motor alanındaki ça-
lışmalarla devam edeceğiz. 
Son 50 yıllık süreçte, havacı-

lık konularında yazılan 
makale ve kitaplar, zengin 
bir kaynak oluşturmaktadır. 
Bu kaynağı, genellikle, uçak
gövde ve motor üreticileri hak-
kında veya ürünlerinin tek-
nik tanıtımlarına odaklanmış
makaleler ve gaz türbinlerinin

teorisini içeren ders kitapları
oluşturmaktadır. Motor türle-
rinin tarihsel gelişimi, tekno-
lojik evrimleri ve bu evrimlerin
çerçevesinde her bir tür moto-
run muharip hava gücüne veya
sivil hava taşımacılığı kaynaklı
ekonomiye etkilerini ve neti-
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Jet Motorunun 77 Yıllık Evrimi:
Teknoloji ve Strateji Bölüm I

Takvimlerin 17 Aralık 1903’ü gösterdiği gün, Wright Kardeşler,
motor gücünü kullanarak gerçekleştirdikleri kontrollü uçuş ile
havacılığa yeni bir yön verirken, 1937 yılının Nisan ayında, 
İngiltere’de Frank Whittle ve Almanya’da Dr. Hans von Ohain, 
eşzamanlı olarak çalıştırmayı başardıkları ilk prototip jet motorları
ile havacılıkta yeni bir çağı başlatıyorlardı. Gaz türbinleri, bu tarihten
günümüze kadar geçen 77 yıllık süreç içinde performans, 
teknoloji ve imalat alanlarında çok büyük gelişmeler yaşayacak
ve turbojet ile başlayarak turboşaft, turboprop ve turbofan 
uygulamaları ile küçük uçaklar haricinde, askeri ve sivil 
havacılıkta tercih edilen güç kaynağını oluşturacaktı. 
Sait AKSOY / sait.aksoy@aerojetmotor.com
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cede sanayinin dinamiğindeki
değişiklikleri bir çatı altında
toplayan makale veya yayın,
hemen hemen yok gibidir. Bu
yazı dizisinde, bir taraftan bu
boşluğu doldurmaya çalışılır-
ken bir taraftan da jet motoru-
nun tarihsel gelişimi ve bu
gelişmelerin ekseninde, hava
yolları ve hava gücü dinami-
ğine etkisini organize bir 
yaklaşımla analiz edeceğiz.
Motorların evrimi tartışması
ışığında, teknolojik gelişmeleri
destekleyen alt sistem üretici-
lerine yönelik incelemelere de
yer vereceğiz.
Makale dizisine, gaz türbini
türlerinin teknik tanımı ve ça-
lışma prensiplerini, motorların
tarihsel evrimi ve zamanın sa-
nayi dinamiği ekseninde tartı-
şarak başlayacağız. Motor
türlerinin tanımı, herhangi bir
ders kitabında veya diğer kay-
naklarda detaylı olarak bulu-
nabilir; fakat ilerideki yazılara
temel teşkil etmesi açısından
faydalı olacağı düşüncesi ile
bir özet vermenin iyi olacağını
düşünüyoruz. Motor türlerinin
mimarisinin tanımı ve çalışma
prensiplerinin izahı, batı dünya-
sında tasarlanmış ve üretilmiş
motorlardan örnekler verilerek
yapılacaktır. Bunu tek sebebi,
havacılığın günümüzdeki konu-
muna gelmesinde öncü olduk-
ları içindir. Motor türlerini
tanıtırken “ilk” kelimesi kulla-
nıldığında, “ilk”in tanımında
tartışma olacağı düşünülerek
dipnotlarla açıklık getirmeye de
çalışıldı. Bahse konu motorla-
rın seçiminde, güç verdikleri
hava araçlarının hizmete gir-
mesi ile insanoğlunun yaşam
kalitesinde iyileşme veya hava
savaşlarının stratejisinde deği-
şiklik olması dikkate alındı.
Diğer bir ifade ile sahnede

perde yükseldiğinde yeni bir
oyun başlatan ve oyunda, sana-
yinin, hava yollarının ve hava
gücünün dinamiğini değiştiren
motorlar seçildi.
Yazı dizisinin hazırlanmasında,
havacılık ve havacılıkta kulla-
nılan gaz türbinleri (aero gaz
türbinleri) konularında yayın-
lamış kitaplardan, makale-
lerden ve üretici firmaların
İnternet sayfalarının taranma-
sından faydalanılmıştır. Bilgile-
rin doğrulanması için değişik
kaynaklar kullanılmış ve bazı
eksik; fakat önemli olduğu 
düşünülen bilgiler, çevrim ana-
lizleri ile tamamlanmaya çalışıl-
mıştır. Bu hesaplarda kullanılan
kabuller ve yöntemler de ilgili
yerde özetlenecektir.

Büyük-Küçük Ayrımı
İnternet’ten evvel, adeta dün-
yanın etrafında bir ağ örerek
kültürleri birbirine bağlayan
uçakların, insanoğlunun en
önemli teknolojik başarıların-
dan biri olarak medeniyet tari-
hine isimlerini yazdırmasına
en fazla katkıyı jet motorları
sağlamıştır dersek, sanırız
yanlış bir ifade kullanmış ol-
mayız. İnsanoğlu var oldukça
gelişme devam edecek; şart-
lar değiştikçe yeni ihtiyaçlar
ortaya çıkacak ve havacılık sa-
nayisi de insanoğlunun yaşam
tarzındaki değişikliğe uygun
olarak gereken gelişimini sür-
dürecektir.
Gaz türbini türleri tartışma-

sına girmeden evvel, önemli
bir konu olan küçük ve büyük
motor sınıflandırmasının tanı-
mını yapmakta fayda var. Bu
sınıflandırmanın yapılmasının
sebebi; küçük motor tasarım-
cılarının ve üreticilerinin bü-
yüklerden farklı problemlerle
karşılaşması ve dolayısı ile
farklı teknolojilere odaklanma
gerekliliğidir. Bu sınıflan-
dırma, sanayideki üretici fir-
maların uzmanlaşmalarında
da görülebilir. Her iki sınıfta
motor üreten firmalar, küçük
ve büyük motor tasarımı ve
üretimini aynı çatı altında top-
lamayıp; farklı tasarım mü-
hendislik gurupları ile farklı
tesislerde faaliyetlerini orga-
nize etmektedirler.

Jet motorları, güçlendirdikleri
hava araçlarına göre sınıflan-
dırılacaktır. Küçük jet motor-
larının güçlendirdiği hava
araçları kategorisinde:
1. İnsansız hava araçları,
2. Bazı füzeler,
3. Eğitim uçakları,
4. Helikopterler,
5. Bölgesel yolcu uçakları ve
6. İş jetleri
bulunmaktadır.
1940’lı yıllarda başlayan gaz
türbini uygulamalarında, büyük
motorlar, savaş uçaklarının
güçlendirilmesinde süratle
pistonlu motorların yerini aldı-
lar ve İkinci Dünya Savaşı’nın
akabinde, yüksek güç gerekti-
ren yolcu uçaklarına uygula-

malar başladı. Büyük jet mo-
torlarının güç kapasitesindeki
artış, pistonlu motorların çok
üstünde idi. Örneğin, son yıl-
larda savaş uçaklarını güçlen-
diren motorların itki kuvveti
190 kN seviyesindeyken sivil
yolcu uçakları uygulamalarında
bu rakam 510 kN seviyelerine
erişti. Fakat jet motorlarının,
küçük motor pazarında, pis-
tonlu motorlarla rekabette zor-
landığına tanık oluyoruz. Küçük
motor tasarım mühendislerini
zorlayan tasarım parametreleri
arasında, motor performansını
doğrudan etkileyen fiziksel bo-
yutlar en önemlisidir. Buna ila-
veten kritik mühendislik
konuları içinde;
• Fiziksel boyutlarının 

aerodinamik performansa
etkisi,

• İmalattaki zorluklar,
• Yanma odası tasarımındaki

sınırlamalar,
• Türbin kanatçıklarındaki

sıcaklık değişmelerinin
çok küçük alanlarda 
olmasından doğan yüksek
gerilimler ve

• Mekanik tasarım 
problemleri 

sıralanabilir. Bu nedenlerle
küçük motor tasarımcıları,
farklı yöntemler ve gereksi-
nimler geliştirmek zorluğu ile
yüzleşirler.

Motor Türleri ve 
Çalışma Prensipleri
25 Temmuz 1944 günü, İkinci
Dünya Savaşı(1) beşinci senesini
tamamlamaya yaklaşıyordu.
Müttefik kuvvetleri, Batı cephe-
sinde Normandiya Çıkarma-
sı’nın son haftasına giriyor;
Doğu cephesinde ise Sovyetler,
Vilnius, Litvanya’yı Almanlardan
geri alıyordu. İngiliz Hava Kuv-
vetlerinin 1.460 beygirgücü
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Jet motorlu ilk uçak Heinkel He-178’in azami sürati 580 km/s idi. Gloster E28/39 test uçağı

de Havilland Mosquito



(bg)’nde iki adet Rolls-Royce
Merlin motoru ile donatılmış
“de Havilland Mosquito” keşif
uçağı, Münih şehri üzerinde,
8.500 m  irtifadan hedeflerin 
fotoğrafını çekmiş; üsse dönüş
için hazırdı. Mosquito’nun 
herhangi bir silahla donatılma-
mış olması, uçağın seyir subayı 
Lobban için bir endişe 
kaynağı değildi. Biliyordu ki
uçaksavar tehlikesinden uzaktı
ve Luftwaffe’nin en süratli
uçağı Bf109 ve Fw-190’lar da
bulundukları irtifada kolaylıkla
fark edilmeden yaklaşamaz-
lardı. Fakat Lobban, bir uça-
ğın, arkalarından süratle
kendilerine yaklaştığını fark
etti. Pilot Wall, bir düşman
savaş uçağının bulundukları
irtifaya fark edilmeden eriş-
mesinin yarattığı sürprizin ver-
diği şaşkınlık içinde hızını
arttırdı. 710, 725, 740 rakam-
larını deviren ibre, son olarak
755 km/s’yi gösterdiğinde,
düşman uçağının arayı kapat-
makta zorlanmadığını fark etti.
Wall, aniden hızı azaltarak
uçağını sola döndürdü ve düş-
man uçağı yüksek bir hızla
yanlarından geçerken, perva-
nesinin olmadığının farkına
vardılar. İngiliz Hava Kuvvetleri
tarafından fark edilen Mes-
serschmitt Me-262 avcı uça-
ğına güç veren JUMO 004
turbojet motoru, yüksek irti-
fada ve hızda uçuşların müm-
kün olabileceğini ispatlarken;
pervaneli itki sisteminden gaz
türbinli jet tepkili itki siste-
mine geçişe de işaret edi-
yordu. Diğer bir ifade ile jet
çağı başlamıştı. Dr. Franz’ın
tasarladığı JUMO 004 motoru,
havacılık tarihine, ilk görev ye-
tenekli ve seri imalatla üretil-
miş gaz türbini olarak da
ismini yazdırıyordu.
“Türbin” kelimesinin kökü, “ka-
rıştırmak” anlamına gelen La-
tince “turbare”ye dayanır ve ilk
olarak, Prof. Claude Burdin ta-
rafından, hidrolik enerjiyi güce
aktaran su çarkının tanımında
kullanılmıştır.  Pistonlu motor-
ların boyutlarının pratikte sı-
nırlandığı noktada, turbo
makine, yüksek güç ihtiyacına

daha ekonomik bir çözüm ge-
tirmektedir. Çünkü pervane ve
pistonlu motor sistemi uygu-
lamasında, pratik tasarım sı-
nırları bulunmaktadır:
- Pervanenin çapı (uçağın

iniş takımlarının yüksekliği
ile bağlantılı),

- Pervanenin güç kapasitesi
(pervane alanı ve devir) ve

- Pistonlu motorun gücü
(motor silindirlerinin 
yerleştirilmesi ve gücün
pervaneye aktarılmasındaki
tasarımın karışıklığı)

en önemli olanlarıdır. 
Messerschmitt avcı uçağı da
gaz türbininin itki sistemi ola-
rak pratik bir çözüm olduğunu
ispat ediyordu.
İnsanoğlunun 25 Temmuz 1944
günkü başarısını daha iyi an-
layabilmek için, takvim say-
falarını biraz geriye doğru
çevirelim ve bu başarıyı geti-
ren olaylar zincirine bir göz
atalım. Takvimlerin 27 Ağus-
tos 1939’u gösterdiği gün,
Almanya’da, Heinkel He-178
prototip uçağının gerçekleştir-
diği uçuş, havacılık tarihinde
bir ilke imza atıyordu: Dr. Hans
von Ohain’in geliştirdiği 5,4 kN
itki kuvvetindeki He S 3 adlı jet
motorundan güç alan uçak,
gaz türbininin güçlendirdiği ilk
uçaktı ve bu uçuş, gaz türbini-
nin uçak itki sistemi olarak
kullanımının mümkün olabile-
ceği gösteriyordu.
Dr. Ohain’in başarısından tak-
riben 2 sene sonra, 12 Nisan
1941 günü, İngiltere’de, hava-
cılığın dönüm noktası olan bir
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İlk jet uçağını güçlendiren ve 5,4 kN’luk itki üretebilen He S 3 turbojet motoru

Smithsonian National Air and Space Museum’de (Washington D.C. ABD) sergilenen 
He S 3 turbojet motorunun kopyası.

Whittle’nin W.1 turbojet motorun mimarisi
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olay yaşanıyordu. Frank Whitt-
le’nin geliştirdiği 3,8 kN itki
sağlayan W.1 jet motorunun
güçlendirdiği prototip Gloster
E28/39 uçağı, 17 dakikalık
uçuşta, 545 km/s hıza erişe-
rek, jet motorunun güçlendir-
diği ikinci uçak olarak havacılık
tarihine geçecektir. İlerleyen
safhalarda detaylı olarak ele
alacağımız W.1 turbojet moto-
runun, jet motorunun evri-
minde köşe taşını teşkil
etmesinin sebebi; günümüzün
üç devi Rolls-Royce (RR), 
General Electric (GE) ve Pratt
& Whitney (P&W)’in, Whittle
motorunu lisansla üreterek
sanayinin aktörleri olmasıdır.
Pistonlu motorların itki üreti-
minde kullanılmasından çok
önce, 1791 yılında, İngiltere’de
John Barber, gaz türbininin
patentini tescillemişti(2). Her iki
tür motor da termodinamiğin
prensipleri ışığında, yakıttaki
kimyasal enerjiyi, mekanik
enerjiye dönüştürür: Sıkıştırı-
lan hava yakıt ile yakılarak sı-
caklığı yükseltilir ve ısınan gaz
genişlerken, kompresör için
gerekli olan güçten fazlasının
üretir. Pistonlu motor, bu ak-
tarmayı belirli aralıklı adımlarla

(emme-sıkıştırma-yanma-
egzoz) tamamlarken; gaz tür-
bini kompresör, yanma odası
ve türbin birleşenlerinde hava-
nın devamlı akışı ile tamamlar.
Elbette en önemli başarı, Dr.
Ohain ve Whittle’nin deneyim-
leri ile gaz türbinini uçak itki
sistemine uygulaması ve Dr.
Franz ve Prof. Dr. Will Mes-
serschmitt’in de görev yete-
neklerini ispatlamaları idi.
Herhâlde her iki ülkede, eş za-
manlarda jet itkisi üreten ma-
kineler tasarlamak ve uçağa
uygulamak bir tesadüf eseri
değildi. Her iki ülke de savaşı
kendi zaferleri ile neticelen-

dirmek arzusunu gerçekleş-
menin tek yolunun, hava sava-
şındaki üstünlüğe bağlı
olduğuna inanmıştı. Hava sa-
vaşında üstünlüğü temin et-
menin yolu da yüksek hızlarda
ve yüksek irtifada uçabilen avcı
uçaklarına sahip olmaktı.
Diğer bir ifade ile hava sava-
şında, hız kraldı. Pervaneli avcı
uçaklarında, pervane tasarı-
mındaki sınırlamalardan do-
layı, itki kuvvetini arttırmak
mümkün olmuyordu. Motor
gücü arttırılmaya çalışıldığında
ise ağırlık da arttığından, daha
fazla güç gerekiyordu. Bu se-
beplerden dolayı, her iki ülke-
nin mühendisleri de çözümü,
jet itki sistemi fikrini ürüne
dönüştürmekte buldular.

Jet motoru tasarım çalışma-
ları, 1936 yılında, hemen
hemen aynı zamanlarda, birbi-
rinden bağımsız olarak üç
farklı yerde birden başladı:
John Barber’in patentinden
takriben 145 yıl sonra, Dr.
Ohain, He S 1 olarak adlandır-
dığı turbojet konfigürasyonun-
daki motorunu, Mart 1937’de,
hidrojen yakıtla çalıştırmayı
başardı. Eş zamanlı olarak 12
Nisan 1937’de, patentinin tes-
cillenmesinden 7 sene sonra,
Whittle, WU olarak adlandır-
dığı turbojet konfigürasyonun-
daki prototip jet motorunu, sıvı
yakıtla çalıştırdı. Dr. Ohain’in
ilk çalışan jet motoru yarışını
kazanmasında en önemli fak-
tör, Hitler hükümetinin Ar-Ge
çalışmalarına tereddütsüz
olan parasal desteği idi.
Whittle ise politik engellerle
yüzleşti ve projesine mali des-
tek bulmakta zorlandı. Üçüncü
faaliyette ise yine Almanya’da,
Junker firmasının Magdeburg
tesislerinde, Max Adolf Müel-
ler ile başlayan jet motoru ta-
sarım çalışmaları, Dr. Franz
ile devam ediyordu.
Turbojet olarak sınıflandırılan
bu jet motorlarında, yakıttaki
kimyasal enerjinin itki kuvve-
tine dönüştürülmesi sıkış-
tırma, yanma, genişleme ve
egzoz adımlarını içerir. Kom-
presörün görevi; kinetik ener-
jiyi çalışma akışkanına (hava),
dönen hareketli kanatçıklar
aracılığı ile aktarmak ve 
akışkandaki enerjiyi, yanma
için gerekli olan yüksek basın-
çlı hâle getirmektir. Hava, 
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Whittle W.1 kopyası olan GE J-31 
(GE’nin I-16 olarak adlandırdığı), ABD’de
seri üretilen ilk turbojet motor olmanın
yanı sıra ilk Amerikan jet uçağı 
Bell XP-59’a da güç veren turbojet motor
olarak tarihe geçti, (Fotoğraf Smithsonian
National Air and Space Museum, 
Washington D.C. ABD’de çekilmiştir)

Messerschmitt Me-262-V3 (Fotoğraf Royal Air Force Museum,
Londra, İngiltere’de çekilmiştir)
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kompresörde sıkıştırılarak ba-
sıncı ve sıcaklığı arttırıldıktan
sonra, yanma odasında ger-
çekleşen yanma neticesinde,
yakıttaki kimyasal enerji kine-
tik enerjiye dönüşürken sıcaklığı
büyük bir ölçüde yükseltilmiş
olarak türbine girer. Türbin,
gazdaki kinetik enerjinin bir
kısmını, kompresör için ge-
rekli mekanik güce dönüştü-
rür ve türbin çıkışında, geriye
kalan kinetik enerji, son bile-
şen olan egzoz lülesinden

gazın hızlandırılarak çıkma-
sında ve itki kuvvetini üretme-
sinde kullanılır. Kompresör,
yanma odası ve türbin bileşen-
leri, nüve (çekirdek) motor
olarak adlandıracağımız alt
sistemi meydana getirir. Diğer
bir ifade ile itki kuvvetini temin
etmek için gerekli enerjiyi üre-
ten nüve motordur. Dr. Ohain
tarafından geliştirilen turbojet
motorun kompresöründe hem
eksenel hem de radyal akış
söz konusu iken Whittle’nin-

kinde sadece radyal akış söz
konusu idi ve her iki kompre-
sör de türbinle aynı şaftın 
üzerine monte edilmişlerdi.
Türbin kısmında ise Dr. Ohain
radyal akışı tercih ederken;
Whittle, eksenel akışı tercih
etmiştir. Dr. Franz da motoru-
nun, hem kompresör hem de
türbin kısmında eksenel akışı
tercih etti. 

Jet Çağı Başlıyor
İkinci Dünya Savaşı’nın bütün
şiddeti ile devam ettiği 18
Temmuz 1942 günü, Al-
manya’nın Bavaria eyaletinin
Leipheim havaalanında top-
lanmış küçük bir grup, havacı-
lık tarihinde devrim yapacak
bir uçuşa şahitlik ediyorlardı.
Junker JUMO 004 turbojet
motorunun güçlendirdiği Mes-
serschmitt Me-262 avcı uçağı,
pistin başında kalkış için ha-
zırdı. Test pilotu Fritz Wendel,
çok dikkatli bir şekilde motoru
azami güce getirdi ve frenden
çıkartıp ilerleyerek pistin so-
nuna geldiğinde, aniden dikine
havalandı. Seyirciler arasında
bulunan motor tasarımı şef

mühendisi Dr. Anselm Franz,
jet çağının başladığına ikna ol-
muştu. Me-262’nin seri imala-
tına, 1944 senesinin Mayıs
ayında başlandı ve harbin so-
nuna kadar, toplam 1.433 adet
Me-262 üretildi.
Bu noktada, Dr. Ohain ve
Whittle’nin profesyonel motor
mühendisleri olmayıp, imalat-
larını da motor fabrikasında
gerçekleştirmediklerine dik-
kati çekmekte fayda var. Dr.
Franz ise Junker motor fabri-
kasının turboşarj tasarım ve
araştırma projelerinin mühen-
dislik müdürü idi ve turboşarj
Ar-Ge çalışmalarında, eksenel
akışlı kompresörün veriminin
radyal akışlı kompresöre göre
daha iyi olduğunu ve tasa-
rımda daha küçük ön alan ge-
rektirdiğini yaptığı deneylerle
ispatladığından, eksenel kom-
presörü tercih etmişti. Ön giriş
alanının radyal akışlı kompre-
söre göre daha küçük olması
nedeni ile sürtünme kuvvetle-
rindeki azalma, yakıt sarfiya-
tını düşürüyordu.
Günümüzün büyük motorla-
rında tercih edilen eksenel
akışlı kompresör, hareketli ve
sabit kanatçıkları içeren kade-
melerden teşekkül etmiştir.
Hareketli kanatçıklar, şafta
bağlı olan diske monte edilen
ve diskle birlikte dönen parça-
lardır. Sabit kanatçıklar ise
kompresörün kasasına monte
edilmişlerdir ve hava enerji-
sine bir katkıları yoktur. JUMO
004’ün mimarisi, günümüz
turbojet motorlarına çok ya-
kındır. Tek şaftlı olan motor
konfigürasyonu, 8 kademeli
eksenel akışlı kompresör, 6 si-
lindirli yanma odası, tek ka-
deme türbin ve yatay hareketli
merkezi kontrol konisi ile do-
natılmış jet lülesinden oluşur.
Dr. Franz, JUMO 004 motoru
ile birçok ilke de imza attı ve
seri üretilen, eksenel akışlı
kompresör uygulaması olan,
hava soğutmalı hareketli tür-
bin kanatçıkları ve art yanma
sistemi ile donatılan jet moto-
runu tasarlayan kişi olarak ha-
vacılık tarihine ismini yazdırdı.
JUMO 004 motorunda uygula-
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27 Temmuz 1944 tarihinde hizmete giren ve 8,9 kN itki kuvvetinde RR Derwent turbojet
motoru ile güçlendirilen ilk İngiliz jet avcı uçağı Gloster Meteor’un prototip modeli 
Gloster Meteor F9/40. prototip uçağına, RR tarafından üretilen Whittle’nin W.2B.23 
motoru güç veriyordu. (Fotoğraf Royal Air Force Museum, London, İngiltere çekilmiştir)

JUMO 004 turbojet motoru. (Fotoğraf Smithsonian National Air and Space Museum, Washington D.C. ABD’de çekilmiştir)

JUMO 004 turbojet
motorunun mimarisi
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nan art yanma sistemi için
yakıt, türbinin sabit kanatçık-
ları önünde gazla karıştırıl-
makta ve yanma, gecikmeden
dolayı, türbindeki hareketli ka-
natçıklardan sonra gerçekleş-
mektedir. Eksenel hareketli
merkezi kontrol konisi uygula-
ması ile lüle çıkış alanı, art
yanma şartlarına uygun ola-
cak şekilde ayarlanabilmek-
teydi ve deniz seviyesinde 9,81
kN olan itki kuvveti, art yanma
ile 11,772 kN’a çıkartılabili-
yordu. JUMO 004 motorunun
kavramsal tasarımdan üre-
time geçişi ise 4 sene içinde
gerçekleşti ve seri imalata,
1944 senesinin başında baş-
landı.
Bu noktada, diğer bir Avrupa
ülkesi İtalya’daki çalışmalara

da bir göz atalım. Her ne 
kadar havacılıkta, bu maka-
lenin önceki kısımlarında 
bahsedilenler kadar büyük
izler bırakmamış olsalar da
günümüzdeki kavramların
tanımlanması açısında, bu
konunun önemli olduğunu
düşünüyoruz. İtalya’da, Al-
manya ve İngiltere’deki öncü-
lerin uygulamalarından farklı
bir yaklaşımla jet itki kuvveti-
nin üretildiğine şahit oluruz. 
Campini Caproni CC2 olarak
adlandırılan jet uçağı, 17 daki-
kalık ilk uçuşunu, 27 Ağustos
1940 günü, Taliedo’da bulunan
tesislerde gerçekleştirdi. Mü-
hendis Secondo Campini’nin
yaratıcı hayal gücünün bir
eseri olan Campini Caproni
CC2’nin havacılık tarihindeki

yeri, sadece ikinci jet uçağı
olarak ismini yazdırması açı-
sından değil; uygulanan kavra-
mın, günümüz itici sisteminin
tanımlanmasına etkisi bakı-
mından önemlidir. Jet itkisi
uçağın gövdesi üzerinden sağ-
landığı için Campini Caproni
CC2 uçağının kendisi, bir itici
sistemdi. Yani jet uçağını, yük-
sek basınçta ve sıcaklıktaki
havanın itme kuvvetinin etkisi
ile uçabilen hava aracı olarak
tanımlarsak, Campini’nin ta-
sarımında, uçak, jet motoru
idi. Campini, hiç bir zaman jet
motoru kelimesini kullanmadı
ve ürününü, “Campini’nin jet
sistemi” olarak tanımladı. İtal-
yan Havacılık Bakanlığı ise
“ducted propeller” (kanal içi
pervane) tanımını kullandı;

diğer bir ifade ile günümüz
turbofan motor konseptine de
adını veren “ducted fan”
(kanal içi fan). Burada adlan-
dırmada bir karışıklık olmakla
beraber, tartışmalar, yeni bir
kavram olan jet motorlarının
prensiplerinin ve uygulaması-
nın şekillenmesi açısında
önemli idi. Motorun çalışma
prensibi şöyleydi: uçak 
gövdesi motorun hava kana-
lını meydana getiriyordu ve
pistonlu motor tarafında
güçlendirilen eksenel akışlı
kompresör, giren havanın ba-
sıncını arttırarak arkaya
doğru akmasını sağlıyordu.
(Günümüz turbofan motor uy-
gulamasında, motor beşiği
(nacelle) bir itki sistemi ola-
rak tanımlanırsa turbofan
motor bir alt sistem olarak
düşünülebilir). Hava ilk olarak
pistonlu motorun etrafından
geçerken soğutma görevi ya-
parak ısındıktan sonra, egzoz
gazları ile karışarak, termal
enerjisi artmış bir şekilde,
yanma odası kısmına giri-
yordu. İlave edilen yakıtla 
yanarak genişleyen gaz,
egzoz lülesinden geçerek itki
kuvvetini üretiyordu. Bu uygu-
lamada dikkate alınması
gerek bir nokta da pistonlu
motorlarda soğutma ve egzoz
gazları ile yaşanan ısı kayıpla-
rının, bu sistemde faydalı
enerji olarak kullanılmış 
olmasıdır. Campini’nin jet lü-
lesinin çıkış alanı, pilot tarafın-
dan kontrol edilen eksenel
hareketli merkezi koni ile ses
altı veya üstü hız şartlarına
göre değiştirilebiliyordu.
Makalenin gelecek sayı siz-
lerle paylaşacağımız II. bö-
lümünde, sivil havacılık
alanındaki gelişmeleri ele
alacağız.

(1)   İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939’da
         başladı ve 2 Eylül 1945’te bitti.
(2)    1791 yılında, İngiliz mühendis 
         John Barber’in, 1833 numaralı, 
         “Method for Rising Inflamable Air for 
         the Purpose of Producing Motion and
         Facilitating Metallurgical Operations”
         adlı patenti, gaz türbininin çalışma
         prensiplerini tanımlıyordu.
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Tek şaftlı eksenel akışlı kompresöre sahip turbojet motor konfigürasyonu

Campini Caproni C.C. 2 -  İtalyan Hava Kuvvetleri Müzesi
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Ülkemizin en kalabalık
5’inci ili olan Adana, 2,1
milyon (2012 yılı) nüfusa

sahiptir. Akdeniz Bölgesi içinde
yer alan ve Akdeniz’de 160 km
kıyısı bulunan il, kuzeyinde
Kayseri, doğusunda Osmaniye,
kuzeydoğusunda Kahraman-
maraş, güneydoğusunda Hatay,
kuzeybatısında Niğde ve batı-
sında Mersin illeri ile komşu-
dur. İlin kuzey bölgesi, Orta
Toroslar ve Amanos dağları ile
çevrilidir. İç Anadolu Bölge-
si’ne karayolu bağlantısı, Gülek
Boğazı üzerinden sağlanmak-
tadır. Dağlar ile kıyı şeridi ara-
sında yer alan Çukurova
deltası, bölgenin tarımsal zen-
ginliğinin en önemli kaynağıdır.
Seyhan ve Ceyhan nehirleri
deltasında yer alan 10’un
üzerinde yaylaya sahip il, ko-
numu, tarımsal zenginliği ve
ticaret faaliyetleri bağla-
mında stratejik önemini yıl-
lardır sürdürmüştür (1).
Yerleşim geçmişi ilk çağlara
dayanan Adana, Hititler başta
olmak üzere değişik medeni-
yetlere ev sahipliği yapmıştır.
Doğu ile Batı arasında önemli
bir ticaret merkezi olması ne-
deniyle pek çok kez sahiplik /
yönetim değişikliği yaşanmıştır.

Adana, 1517 yılında Osmanlı
İmparatorluğu topraklarına
katılmış; I. Dünya Savaşı sonra-
sında, 1922 yılında Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarına dâhil
olmuştur.
Çin’den başlayarak, Anadolu
ve Akdeniz üzerinden Avru-
pa’ya ulaşan tarihi İpek Yolu
güzergâhında yer alan Ada-
na’nın, geçmişi binlerce yıl 
öncesine dayanan ticaret faali-
yetleri dolayısıyla çevre kent-
lerle ulaşım altyapısı da
oldukça eskilere dayanmakta-
dır. Adana-Mersin demir yolu
1886 yılında açılmış; Gavurdağı
tünelleri ve Bağdat demir yolu
ile bir taraftan Suriye diğer ta-
raftan İstanbul’a bağlantı sağ-
lanmıştır. Kara yolu ile de
Adana’dan Konya, Ankara,
Mersin, Gaziantep ve Hatay
yönlerine bağlantılar mevcut-
tur. İl bünyesinde (Ceyhan),
uluslararası petrol ve yük tra-
fiğine açık BOTAŞ Limanı 
ile katı/sıvı yük hizmetlerine
uygun Toros Gübre Fabrikaları
Limanı mevcuttur. Adana’nın,
bölgede gelişmekte olan sa-
nayi-ticaret faaliyetleri bağla-
mında, önemli bir ulaşım
merkezi olmaya devam ede-
ceği kesindir.

Şakirpaşa Havalimanı
Adana ve çevresine 1937 yılın-
dan beri hizmet vermekte olan

Adana (Şakirpaşa) Havalimanı,
1956 yılından itibaren, uluslar-
arası seferlere de açıktır. Ha-
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Çukurova 
Bölgesel 
Havalimanı
Gelişme imkânı kalmayan Adana 
Şakirpaşa Havalimanı’nın yerine, 
sadece Adana değil, başta Mersin ve
Osmaniye olmak üzere, tüm bölge 
illerine hizmet vermek üzere, bölgesel
özellikte, yeni bir havalimanı yapılmaya
başlandı. Çukurova Uluslararası 
Havalimanı, her geçen gün sanayi, 
ticaret ve turizm sektörlerinde daha da
gelişmekte olan bölgeye önemli 
katkılar sağlayacak ölçütte ve tesislere
sahip olacak şekilde inşa ediliyor…
Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER* / saldiranery@gmail.com
*TOBB Türkiye Sivil Havacılık Sektör Meclisi Akademik Danışmanı



valimanının çevresi, yıllar için-
deki plansız yapılaşmalar so-
nucunda tamamen dolmuş ve
hava ve kara tarafında geniş-
leme imkânı kalmamıştır. 
Havalimanı, şehir ile iç içe kal-
masından dolayı, hava aracı
gürültüsü ve gaz salınımları
açısından da olumsuzluk yara-
tacak duruma gelmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlü-
ğünce işletilmekte olan Adana
Havalimanı, 05/23 istikame-
tinde 2.750x45 m uzunluğunda
tek bir asfalt piste sahip olup
269x100 ve 104x98 m boyutla-
rındaki apronlar ile 21 uçak

park kapasitesine haizdir. 
CAT I aydınlatma ve CAT 9 it-
faiye kategorisine haiz havali-
manında gerekli tüm hava
seyrüsefer sistem ve teçhizat-
ları (ILS, VOR/DME, NDB) mev-
cuttur. Havalimanında sadece
meydan kontrol hizmeti veril-
mekte olup, yaklaşma kontrol
hizmeti İncirlik Havaalanı’nca
sağlanmaktadır. Günlük orta-
lama 100-140 arası VFR ve IFR
uçak trafiğine hizmet veril-
mektedir (2). Ancak, 2.995 m²
kullanım alanına haiz iç hatlar
ve 3.558 m² kullanım alanına
haiz dış hatlar terminal tesis-
lerinin yeterli kapasitede 
olmadığı bilinmektedir. Bu du-
rumun, hava yolu şirketlerinin
daha çok sefer yapmasını 
engellediği de söylenebilir.
Terminallerde, günümüz tek-
nolojisinin gereği olan yolcu
köprü sistemleri de bulunma-
maktadır.Havalimanının 10.500 m²
büyüklüğündeki kargo termi-
nali ise THY tarafından işletil-

mektedir. Havalimanının son 
5 yıllık uçak, yolcu ve kargo
trafik değerleri, Tablo 1’de ve-
rilmiştir. Hemen hemen tüm
Türk taşıyıcılarının sefer dü-
zenlediği havalimanına, 20’ye
yakın yabancı hava taşıyıcısının
da dış hat seferleri bulunmak-
tadır. Daha ziyade B737 
ve A320 tipi uçaklar ile sefer
yapılmaktadır. Daha büyük
gövdeli uçaklar ile sefer dü-
zenlenmemesini, pist ölçüt-
leri ve havalimanı çevresindeki
yapılaşmalara bağlamak müm-
kündür.
Son 5 yılın trafik değerleri,
gerek ticari uçak gerekse yolcu
sayılarında önemli artışlar ya-
şandığını göstermektedir. 2012
yılında, 2011 yılına göre, sıra-
sıyla %14 ve %16 artış; 2013 yı-
lında da 2012 yılına göre, %13
ve %15 artış gerçekleşmiştir.
THY’nin, dış hat seferlerini
ağırlıklı olarak İstanbul Atatürk
Havalimanı’ndan yapmasının
doğal bir sonucu olarak, birçok

diğer havalimanımızdaki gibi,
ticari uçak / yolcu trafiğinin
%80’den fazlası iç hat kaynak-
lıdır. Havalimanı kargo trafiği
de artmaktaysa da taşınan
yaklaşık 6.000 ton kargo, ol-
dukça az olarak kabul edilebi-
lecek bir düzeydedir.
İç hatlar olarak en yoğun se-
ferler İstanbul ve Ankara’ya;
dış hatlarda ise başta Almanya
olmak üzere, Avrupa şehirle-
rine uçuşlar yapılmaktadır.
Havalimanında, 2012 yılı pik
saat uçak trafiği gelen-giden
toplamı 18 uçak; pik yolcu tra-
fiği de 1.406 yolcu olarak ger-
çekleşmiştir (2).
Adana Havalimanı, bugünkü
mevcut fiziksel özellikleri ve
mekânsal sorunları ile mevcut
uçuş emniyet, güvenlik ve çev-
resel faktörler açısından öm-
rünü doldurmuştur ve il ve
bölgenin hava taşımacılık ihti-
yaçlarının karşılanması için
yeni bir havalimanı yapılması
kaçınılmaz hâle gelmiştir.
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Yıllar 2009 2010 2011 2012 2011/12 % 2013 2012/13 %
İç Hat 16.158 19.059 20.211 22.960 %14 27.153 %18
Dış Hat 3.756 3.436 4.361 4.995 %15 4.437 %-11
Toplam 19.914 22.495 24.572 27.955 %14 31.590 %13
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2011/12 % 2013 2012/13 %
İç Hat 2.065.779 2.417.630 2.651.873 3.136.143 %18,3 3.754.580 %20
Dış Hat 416.623 423.540 589.094 628.014 %6,6 562.098 %-10
Toplam 2.482.402 2.841.170 3.240.967 3.764.157 %16,1 4.316.678 %15
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2011/12 % 2013 2012/13 %
İç Hat 5.210 5.325 5.258 5.690 %8 5.896 %3
Dış Hat 349 3.135 403 292 -%27,5 196 %-3
Toplam 5.559 8.460 5.661 5.982 %5,7 6.092 %2
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Tablo 1: Adana Havalimanı Ticari Uçak / Yolcu / Kargo Trafik Gelişmeleri (Kaynak DHMİ)
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Ekonomik ve 
Ticari Durum
Yeni havalimanı konusundaki
gelişmelere geçmeden önce,
Adana-Mersin bölgesinin eko-
nomik ve ticari durumuna 
bakılmasında fayda vardır. Geç-
mişte önemli bir tarım havzası
olan Çukurova Bölgesi, son yıl-
lardaki kapsamlı yatırımlar ile
bu özelliğinin yanı sıra başta
petro kimya olmak üzere, bir
endüstri, sanayi ve turizm böl-
gesi hâline de dönüşmüş olup
bu doğrultudaki gelişmenin
sürmesi beklenmektedir. Başta
pamuk (çırçır, pamuk ipliği, pa-
muklu dokuma) olmak üzere,
tarımsal ürünler ağırlığını ko-
rumaktadır. İlin bir özelliği de
pamuk hasat dönemlerinde
çevre bölgelerden gelen on bin-
lerce geçici tarım işçisinin mev-
cudiyetidir.
Adana’nın en önemli ihracat
ürünleri, ihracat büyüklükle-
rine göre sırasıyla; dokumaya
elverişli maddeler ve bunlar-
dan mamul eşya, bitkisel
ürünler, plastikler ve mamul-
leri (kauçuk), gıda sanayi ürün-
leri, makine, mekanik cihaz ve
elektrik malzemeleri, canlı
hayvan ve hayvansal ürünler
ile metal ve kimya sanayi ürün-
leridir. 2012 yılında, toplam 
ihracat, 2011 yılına oranla 
%9,2 artışla 1,86 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İhra-
catın önemli bölümü Irak, Al-
manya, İtalya, Fransa, İspanya,
Rusya, ABD, Çin, Hollanda ve
Azerbaycan’a yapılmaktadır.
İhracat toplamı içinde, Irak 395
milyon dolar ile ilk sırada; Al-

manya 111 milyon dolar ile
2’nci sıradadır. Diğer AB ülke-
leri de 697,4 milyon dolar ile
ihracatta önemli bir paya sa-
hiptir. Son yıllarda Suriye’ye
yapılan ihracatta, mevcut ortam
sebebiyle önemli azalma ya-
şanmıştır.
2012 yılında, toplam 3 milyar
dolar ithalat gerçekleşmiş
olup, ağırlıklı olarak kimya sa-
nayi ürünleri, dokumaya elve-
rişli maddeler ve mamul eşya,
makine ve elektrik malzeme-
leri ile plastik ve mamulleri
ithal edilmektedir. Bu durum,
Adana’nın bir sanayi merkezi
hâline geldiğinin göstergesi
olup; ithal edilen ürünlerin,
ihraç ürünlerinin imalatı için
kullanıldığı da açıkça görül-
mektedir. İthalat yapılan
önemli ülkeler ABD, Japonya,
Çin, Almanya, Suudi Arabistan,
Hindistan ve Hollanda’dır. İlin
ithalatı karşılama oranı da
hayli yüksek olup, son 5 yıldır
%60’lar seviyesindedir (3).
2012 yılında, Mersin hinterlandı
kapsamında gerçekleştirilen
ihracat, önceki yıla göre %8 ar-
tarak 7,6 milyar dolara yüksel-
miş; ithalat ise %4 azalarak
13,3 milyar dolara gerilemiştir.
İhracatın ithalatı karşılama
oranı %50’den %57’ye yüksel-
miştir. Dış ticaret hacmi ise
geçen yıla göre %0,2 artarak
20,9 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2012 yılında, Türki-
ye’de gerçekleştirilen ihracatın
%5’i; ithalatın ise %6’sı Mer-
sin’den yapılmıştır.
2012 yılında, Mersin firmaları
tarafından gerçekleştirilen ih-

racat, 2011 yılına göre, %2 aza-
larak 1,3 milyar dolara; ithalat
ise %9 azalarak 1,1 milyar do-
lara gerilemiştir. İhracatın itha-
latı karşılama oranı %108’den
%116’ya yükselirken; dış ti-
caret hacmi ise %5 azalarak 
2,4 milyar dolara gerilemiştir.
2012 yılında Mersin hinterlandı
kapsamında gerçekleştirilen
ihracatın %17’si; ithalatın ise
%9’u Mersin firmaları tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir (4).
Mersin firmalarınca, imalat
sanayi ürünleri, tarım ve or-
mancılık, gıda ürünleri ve içe-
cek, makine ve teçhizat, plastik
ve kauçuk ürünleri ve metal
eşya sanayi ürünleri ihraç;
imalat sanayi ürünleri, tarım ve
ormancılık ürünleri, kok kö-
mürü, rafine edilmiş petrol
ürünleri ve nükleer yakıt ile
kimyasal madde ve ürünler de
ithal edilmektedir. Ağırlıklı ola-
rak Avrupa ve Asya ülkelerine
yapılan ihracatın önemli bö-
lümü sanayi sektöründe yo-
ğunlaşmaktadır. İthalatta da
yine Avrupa ve Asya ülkeleri ön
plandadır. 
Osmaniye’de ise 2012 yılında
ihracat 118 milyon dolar; itha-
lat 840 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir (5).
2012 yılı değerleri, bölge ille-
rindeki sanayi ve ticari faaliyet-
lerin oldukça önemli oranda
gelişmekte olduğunu göster-
mektedir. Bölgenin, liman faa-
liyetleri de dikkate alındığında,
toplamda 10 milyar doların
üzerinde ticari potansiyele (ih-
racat / ithalat) sahip olduğu
söylenebilir.

Turizm Faaliyetleri
Geniş tarihi ve doğal güzellik-
leri ile yerli ve yabancı turistle-
rin ilgisini çekmekte olan
bölgede, hâlen 30 bine yakın
turizm işletme / yatırım belgeli
yatak kapasitesi mevcuttur.
Deniz (yat dâhil), yayla, kültür
ve inanç turizmi yapılabilmek-
tedir. Fuar ve festival faaliyet-
leri de yoğundur.
Ayrıca, bilindiği gibi Türkiye, tu-
rizm sektörü konusunda iddia-
ları ve hedefleri olan bir ülkedir
ve turizm gelirlerini, önümüz-
deki birkaç yıl içerisinde, 
50 milyar dolara çıkarmayı he-
deflemektedir. Bu hedefine
ulaşabilmek için de Mersin 
ve Tarsus’un da turizm 
faaliyetlerine katılması öngö-
rülmektedir. Bu kapsamda,
Adana-Yumurtalık’tan başla-
yarak, Tarsus, Erdemli, Silifke,
Bozyazı ve Anamur’u da içeri-
sine alacak şekilde, Doğu Ak-
deniz’de yeni bir turizm bölgesi
oluşturulması yönünde adım-
lar atılmaya başlanmıştır.
97/9985 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Mersin-Tarsus Kıyı
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Kesimi Turizm Merkezi” ilan
edilmiş; 2004/8321 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile de
“Mersin-Tarsus Kültür ve Tu-
rizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi” yürürlüğe girmiş; ya-
tırımcılara 31.03.2010 tarihinde
yer teslimi yapılmıştır. Böl-
gede, 7.600 yatak kapasitesi, 
2 golf alanı, 1 kongre merkezi,
1 sağlıklı yaşam merkezi ve 
1 günübirlik tesis yapılması he-
deflenmektedir. Bu tesislerin,
en geç 2015 yılı içerisinde faali-
yete geçmesi beklenmektedir.
Bunların yanı sıra Mersin; Si-
lifke-Ovacık, Silifke-Kargıcık,
Silifke-Narlıkuyu-Akyar, 
Gülnar-Ortaburun Tepesi Mev-
kii, Anamur-Melleç, Silifke-Ta-
şucu-Boğsak ve Tarsus-Gülek-
Karaboğazı turizm alanlarında
önümüzdeki yıllarda tahsisi ya-
pılacak olan yaklaşık 25 bin
yeni yatakla birlikte yeni bir tu-
rizm merkezinin oluşturulması
planlanmaktadır (6). Deniz-
güneş, inanç-kültür ve kış tu-
rizmi için gerekli olan alt ve üst
yapıların kısa süre içerisinde
faaliyete geçmesi sonucunda,

ülkemizin, Antalya’dan sonra
ikinci bir turizm merkezine ve
yılın 12 ayı turizm yapılabilecek
yeni bir turizm konseptine ka-
vuşması beklenmektedir.
2012 yılında, bölgeye, hava ve
deniz yolu ile 400 bin civarında
yabancı turistin geldiği görül-
mektedir. Yerli turist sayısına
yönelik sağlıklı bir veri buluna-
mamıştır. Bölgedeki yeni plan-
lama ve yatırımlar ile turizm
tesisleri yatak kapasitesinin
artması sonucunda, turist sayı-
sının da artacağı muhakkaktır.

Bölgesel Havalimanı
İhtiyacı
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, 2011 
yılında, Adana Şakirpaşa Hava-
limanı’nın genişletilme imkâ-
nının bulunmaması, bölgenin
giderek artmakta olan önemi
ve uçak / yolcu trafik artışları
bağlamında yeni bir havalimanı
yapılması gerektiğine karar
vererek, yap-işlet-devret (YİD)
modeli kapsamında yapılacak
ihale için DHMİ Genel Müdür-
lüğünü görevlendirmiştir.

Yeni havalimanının, Adana 
il merkezine 30 km, Mersin 
il merkezine 45 km, Mersin Li-
manı’na da 45 km mesafede
olması ve sadece Adana’ya
değil Mersin (İçel)’den Osma-
niye’ye kadar olan, 5 milyona
yakın nüfusa sahip, önemli sa-
nayi, ticari ve tarımsal faaliyet-
lerin gerçekleştiği geniş bir
bölgeye hizmet vermesi bek-
lenmektedir. Civar illerde bir-
çok havalimanı mevcut
olmakla birlikte –özellikle
Hatay Havalimanı– bölgenin
hava ulaşım ihtiyacının en
uygun şekilde karşılanma-
sında, yeni havalimanının çok
önemli bir rolü olacağı muhak-
kaktır. Bu nedenle yeni havali-
manının sadece yolcu değil
kargo taşımacılığını da destek-
leyecek özellikte olması ge-
rekmektedir. Yeni havalimanı
ihale şartnamesi, kapasite ih-
tiyaçları bağlamında, belirtilen
tüm konuları kapsamıştır.
15 Aralık 2011 tarihinde, DHMİ
Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan YİD modeli kapsamın-
daki ihale sonucunda, tek teklif

veren firma olan Skyline Hava-
cılık (Skyline Ulaşım A.Ş.) –
Zonguldak Özel Sivil Havacılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak 
Girişimi teklifi uygun bulun-
muştur. İhale sonrasında oluş-
turulan Çukurova Uluslararası
Havalimanı A.Ş., teklif kapsa-
mında, 357.071.685 avro tutarın-
daki yatırımı gerçekleştirecek ve
36 ay içinde hizmete girmesi
öngörülen havalimanını, 9 yıl
10 ay 10 gün süreyle işletecek-
tir. İşe başlama için gerekli
olan yapım-işletim uygulama
sözleşmesi DHMİ Genel Mü-
dürlüğü ile 25 Ocak 2012 tari-
hinde imzalanmış, 07 Mart
2013 tarihinde de yer teslimi
yapılmıştır. 4.500 işçinin çalı-
şacağı havalimanı inşaatının 
22 ay içinde tamamlanması ve
havalimanının en geç 2015 yı-
lının ilk 6 ayı içerisinde hizmete
girmesi hedeflenmiştir.
Ortak Girişim taraflarına kı-
saca baktığımızda, Zonguldak
Özel Sivil Havacılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Zonguldak Çay-
cuma Havalimanı’nı işletmek
üzere kurulmuş bir şirket olup,
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2006 yılından beri bu faaliye-
tini sürdürmektedir. Şirket,
Eylül 2006 itibariyle havalima-
nını 25 yıllığına işletme hak-
kına sahiptir.
2008 yılından beri uçak (Legacy
600, Hawker 400XP) ve heli-
kopterler (Bell 407, Bell 430,
EC135, EC145, A109E) ile hava
taksi (hava ambulans dâhil)
faaliyetlerinde bulunmakta
olan Skyline, Koçoğlu Gru-
bu’nun bir alt şirketidir. Şirket,
2 uçak ve 13 helikopter ile VIP
uçuş, transfer, şehir turları,
havadan fotoğraf-film çekimi,
gözlem uçuşları benzeri hava
taksi uçuşları yapmaktadır.
Hava ambulans hizmetleri ise
şirketin ihtisas alanı olup,
2008-2013 yılları arasında,
Sağlık Bakanlığı’na 19 helikop-
ter ile hava ambulans hizmeti
sağlanmıştır. Hava ambulans
hizmetleri konusunda uluslar-
arası faaliyetler de gerçekleş-
tirilmektedir. Skyline, Ankara ve
İstanbul’da iş jetleri ve helikop-
terlere hava aracı bakım ve tip
eğitim hizmetleri de vermekte-
dir. 15 Kasım 2013 tarihinde,
Bursa-İstanbul arasında karşı-
lıklı günlük düzenli heli-taksi
seferleri de başlatılmıştır.
1981 yılında kurulan Koçoğlu
Grubu, inşaatın yanında enerji,
tarım, gıda, turizm, raylı sis-
temler, medikal, hava taşıma-
cılık, hava aracı bakım ve
onarım, hava ambulans ve ha-
vacılık eğitimi gibi sektörlerde
de önemli yatırımlara imza at-
mıştır. 2006 yılından itibaren
uluslararası projeler içinde de

yer alan grup, bugüne kadar
birçok baraj, hidro-elektrik
santrali (HES), kara yolu-
köprü, doğalgaz boru hattı, 
sanayi tesisleri, otel ve iş mer-
kezleri yapımlarını gerçekleş-
tirmiştir. Ayrıca, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü adına, Konya
Havalimanı apron, taksi yolu ve
terminal tesisleri işi de yapıl-
mıştır. Turizm sektöründe, otel
işletmeciliği kapsamında 2.750
yatak kapasitesi ile hizmet ve-
rilmektedir. Enerjide, son dö-
nemde HES projeleri üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Ulaşımda ise
raylı sistemler (hızlı tren,
metro, vb.) ve yukarıda belirti-
len havacılık alanlarında faali-
yet göstermektedir. Koçoğlu
Grubu, hâlen Isparta Süleyman
Demirel Havalimanı’nda Kara
Havacılık Okulu tesislerini de
inşa etmektedir. Bu kap-
samda, eğitim tesislerinin yanı
sıra heliport, bağlantı taksi yol-
ları, hangarlar, sergi, misafir-
hane ve ilk yardım binaları da
yapılmaktadır.
Koçoğlu Grubu, Çukurova Ha-
valimanı yapım ve işletimiyle il-
gilenmelerindeki nedeni,
Adana ve Mersin bölgelerinde,
başta petro-kimya, turizm, sa-
nayi ve lojistik sektörü olmak
üzere yapılmakta olan önemli
yatırımlar olarak ifade etmek-
tedir. Bölgedeki yatak sayısı ile
havalimanı yolcu sayısının
önemli derecede artacağı var-
sayılmaktadır.

Çukurova Havalimanı
Yenice / Tarsus mevkiinde,
Mersin-Adana kara yoluna 8
km uzaklıkta inşa edilmekte
olan havalimanı, yaklaşık 800
hektar arazi üzerine yerleşik
olacak şekilde öngörülmüştür
(Resim 1). Başlangıçta 15 mil-
yon yolcu / yıl kapasiteli olarak
inşa edilecek yolcu terminal
tesisleri, gelişen ihtiyaçlara
göre, 30 milyon yolcu / yıl kap-
asiteye çıkartılabilecektir. Ha-
valimanı çevresi, gerektiğinde
2’nci paralel pist yapımına da
elverişlidir.
Havalimanının hava tarafında,
yaklaşık 610 bin m² büyüklü-
ğünde serbest bölge oluştu-
rulması ile demir yolu
bağlantısının sağlanmasının
planlandığı da ifade edilmek-
tedir. Havalimanı içinde bir
serbest bölge oluşturulması,
ülkemiz için ilk uygulama ola-
caktır. Söz konusu serbest
bölgede; uçak bakım, onarım
ve yenileme (BOY) tesisleri,
havacılık ve uzay sanayisi ku-
ruluşları ve pilot simülatör eği-
tim tesisleri ile yazılım,
bilgisayar, elektronik, teleko-
münikasyon, makine sanayi
tesislerinin yer alması öngö-
rülmektedir. Ayrıca, bankacı-
lık, finansman, sigortacılık,
transit ticaret, transit kargo ta-
şımacılığı vb. hizmetlere de yer
verilmesi düşünülmektedir.
Havacılık sektörü dışında, pro-
jede, Adana-Mersin illerimize
ait ürünlerin / malların depo-
lanmasına ve ticaretine yönelik
firmaların yer alacağı alanların

da oluşturulması düşünülmek-
tedir. Bu kapsamda, özellikle
Çukurova’da yetiştirilmekte ve
ihraç edilmekte olan canlı çiçek
ve kesme çiçek, yaş sebze ve
meyve, paketlenmiş gıda ürün-
leri ve dondurulmuş gıda ürün-
leri sektörlerinde faaliyet
gösteren firmaların ihracat po-
tansiyelinin ciddi oranda arttırıl-
ması hedeflenmektedir. Ayrıca,
bu bölgede bir havacılık tekno-
parkı da kurularak ülkemiz sivil
havacılık sektörüne yeni katma
değerler yaratılması ve havacı-
lık endüstrisi bakımından
önemli sayıda kalifiye personel
istihdamı oluşturularak ülke
havacılığına katkı sağlanması-
nın hedeflendiği de ifade edil-
mektedir.
Havalimanı kara tarafında ise
kongre ve fuar merkezi ile alış-
veriş merkezi kurulması 
hedeflenmiştir. Bu alanda, ha-
vacılık eğitim merkezi oluştu-
rulması da düşünülmektedir.
Havalimanına ulaşım için, 
D-400 kara yolu ve TEM bağ-
lantısı kapsamında, toplam 
16 km uzunluğunda yeni yol ya-
pılacaktır. Mevcut demir yoluna
bağlantı için de 9 km ilave
demir yolu gerekmektedir.
Proje kapsamında yapılacak
tesislerin dökümü Tablo 2’de
verilmiştir.
Havalimanı pisti, yaklaşma sis-
temleri ve ışıklandırma / işaret-
lendirmeler ile CAT 2 yaklaşma
koşullarına göre düzenlenmek-
tedir. Paralel taksi yolu, gerekti-
ğinde acil durum pisti olabilecek
şekilde öngörülmüştür.
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ANALİZ

Havalimanı yolcu terminali ta-
sarımı, DHMİ Genel Müdür-
lüğü tarafından açılan proje
yarışması sonucu belirlenen,
bu konuda birçok çalışması
bulunan Yük. Mimar Emre
Arolat’a aittir. Arolat, hâlen
faaliyette olan Dalaman Hava-
limanı yolcu terminali ile Sa-
biha Gökçen Havalimanı dış
hatlar yolcu terminalinin tasa-
rımını da yapmıştır. Çukurova
Havalimanı yolcu terminali,
cam ağırlıklı dış yapısı, iç bah-
çeleri ve çevre dostu uygula-
maları ile dikkat çekmektedir.

İnşaat Durumu
İnşaat kapsamında (Kasım
2013 sonu itibariyle), mobili-
zasyon (şantiye tesisleri, inşaat
ekipmanı, ulaşım yolları vb.) iş-
leri tamamlanmış, bina kazı-
ları, kaplamalı saha kazıları,

diğer kazılar olmak üzere, top-
lamda 1.140.000 m³ kazı işlemi
yapılmış, binalarda ve kapla-
malı sahalarda toplamda
270.000 m³ dolgu işlemi ta-
mamlanmış, bina betonlarında
85.000 m³ ve bina demir işle-
rinde 9.700 ton, zemin iyileşti-
rilmesinde ise 220.000 m jet
grout (zemin güçlendirmesine
esas kolon imalatı) yapılmış ve
genel olarak inşaat imalatında
%15 oranında bir gerçekleşme
sağlanmıştır. Bu işler için, bu
güne kadar öz sermaye olarak
toplamda 45 milyon avro har-
cama yapılmıştır.

Değerlendirme 
ve Sonuç
Türkiye’nin, dünyada ilk 10
ekonomi içinde yer alma hedefi
doğrultusunda, Avrupa ve Orta
Doğu-Asya ülkeleri arasında
önemli bir geçiş noktası olması
ve kıtalar arası ticaretten de
önemli bir pay alması hedef-
lenmiştir. Çukurova Bölge-
si’nin, gelişmekte olan sanayi
ve ticaret faaliyetleri ile bu he-
defe oldukça büyük katkıda
bulunması beklenmektedir.
Bölgede, özellikle tarım, gıda,
enerji ve lojistik sanayileri ile
turizm faaliyetlerinde gelişme
söz konusudur. Komşu ülkeler
ile yapılan ticaretin, zaman
içinde daha da gelişeceği mu-
hakkaktır.
Beklenen gelişmeler, bölgenin

yeterli kapasiteye sahip yeni bir
havalimanına olan ihtiyacını
net bir şekilde ortaya çıkar-
mıştır. Çukurova Havalimanı,
bölge ve civarındaki 10’u aşkın
ile yolcu; 20’yi aşkın ile de
kargo taşımacılık hizmeti vere-
bilecek bir konumdadır. Hava-
limanı, başlangıçtaki 15 milyon
yolcu / yıl kapasitesiyle dahi,
ülkemizin yolcu terminal 
kapasitesi en fazla olan ilk 5 ili
(İstanbul, Antalya, Ankara,
İzmir ile birlikte) içinde yer ala-
caktır. Yolcu sayısının, 2030’lu
yıllara doğru, yılda 30 milyona
çıkması beklenen havalimanı,
Zafer Havalimanı’ndan sonra,
özel sektör tarafından sıfırdan
yapılan ve işletilen 2’nci hava-
limanımız olacaktır. Havali-
manı çevresinde yerleşik
kongre merkezleri, yolcu sayı-
sını arttıracak etkendir. Kurul-
ması planlanan serbest bölge
ve kargo köyü, bölgenin kargo
taşımacılığını da geliştirecek-
tir. Hava aracı BOY hizmetleri-
nin tesis ve kapasite durumu,
ayrı bir faaliyet ve gelir kaynağı
yaratacaktır.
Sonuçta, Çukurova Havalimanı,
bölgenin uçak, yolcu ve kargo
trafiğini önemli ölçüde arttıra-
caktır. Ancak, bunun için dış hat
uçuşlarına yönelik özel bazı dü-
zenlemelerin de gerektiği mu-
hakkaktır. Özellikle, havalimanının
bir transit yolcu-kargo merkezi
hâline getirilmesi yönündeki

adımlar şimdiden atılmalıdır.
Örneğin, ülkemiz üzerinden ya-
pılmakta olan dış hat transit
yolcu taşımalığının bir kısmı İs-
tanbul dışı havalimanlarına (An-
kara, Adana) kaydırılmalıdır.
Ülkemizde hava yolu ile kargo
taşımacılığının toplam kargo ta-
şımacılık içinden sadece %1’ler
seviyesinde pay aldığı gerçeğin-
den hareketle (7), bu konuda
hava yolu kargonun teşvik edil-
mesi dâhil birçok destekleyici
önlem geliştirilmeli, uygulan-
malıdır.
Öte yandan, bölgesel havali-
manlarımızla ilgili olarak, daha
önce Ordu-Giresun ve Zafer
Havalimanları için de belirttiği-
miz üzere (8,9), çevre kentlerle
hızlı ve düzenli ulaşımın sağ-
lanması bir gerekliliktir. D-400
kara yolu ve TEM bağlantısı bu
açıdan önemlidir. Ayrıca, tren
yolu bağlantısının da planlan-
mış olması, havalimanına ula-
şımı daha da kolaylaştıracaktır.
Bölgedeki limanlara yakınlık ta
önemli bir avantajdır.
Teşekkür; Yazının 
hazırlanmasında, şirket 
ve yeni havalimanına ilişkin
bilgilerin temininde destek
sağlayan Koçoğlu Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Şükrü Koçoğlu ve 
Çukurova Uluslararası 
Havalimanı A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Oktay 
Erdağı’na teşekkür ederiz.

PAT Sahaları (m) Ölçü
Pist 60 x 3.500
Paralel Taksi Yolu 45 x 3.500
Ana Apron 1.000 x 243
Kargo Terminal Apronu 252 x 243
Özel Hangarlar 
Bölgesi Apronu 460 x 120

Binalar (m²)
Terminal Binası 
(otopark dâhil)       417.872
VIP ve CIP Binaları          9.786
Teknik Blok/Kule     5.158
Kargo Terminali ve İdari Ofis 8.046
Garaj Binası 2.483
Güç Merkezi 4.685
Kaza Yangın İstasyonu 3.658
Giriş Kontrol Binası 645
Apron Bariyer Binası 782
Regülatör Binası 631
Çöp Toplama ve Arıtma Merkezi 1.137

Diğer
Uçak Yakıt Hidrant Sistemi
Havalimanı İç Yolları (17.300 x 7 m.)
Çevre Yolu ve Aydınlatması 

Tablo2: Proje kapsamında 
yapılacak tesisler

    KAYNAKÇA
(1)    Adana Valiliği resmi web sayfası (www.adana.gov.tr)
(2)    DHMİ Genel Müdürlüğü resmi web sayfası (www.dhmi.gov.tr)
(3)    Adana Ticaret Odası, 2012 Yılı Dış Ticaret Raporu, Mayıs 2013 (www.adana-to.org.tr)
(4)    Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 2012 yılı Raporları, Ocak 2013 (www.mtso.org.tr)
(5)    Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, Ekim 2013
(6)    Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi (www.mersin.bel.tr)

(7)    TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2011 Yılı Sektör Raporu, Nisan 2012 (s.44) -
         (www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/TOBB_havacilik_meclis_sektor_2012.pdf)
(8)    Türkiye’nin İlk Bölgesel Havalimanı; Zafer Havalimanı; 
         Saldıraner, Yıldırım – Saldıraner Nihan, MSI Dergisi, Sayı 101, Aralık 2013, (s.76-80)
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ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National
Institute of Standards and Technology / NIST), kritik 

altyapıların korunmasına yönelik taslak dokümanını, 
12 Şubat’ta yayınladı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınlanan
13636 numaralı ABD Başkanlık Direktifi’nin devamı olan bu
taslak, kurumların altyapılarını ve ağlarını, siber tehditlere 
ve saldırganlara karşı güçlendirmeye ve korumaya yönelik 
yönergeler içeriyor. Taslak ayrıca; kurumlar, regülatörler 
ve müşteriler için kapsamlı siber güvenlik programları 
oluşturulmasını ve kontrol edilmesini kapsıyor ve var olan
programların geliştirilebilmesi için bir altyapı da sunuyor.
Siber güvenliğin yönetilebilmesi için risk esaslı bir bakış açısı
sunan bu doküman, üç aşamalı Başkanlık Direktifi’nin 
ilk ayağı olarak tanımlanıyor. İkinci ayak olarak, kamu ve 
özel kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve son ayakta da 
kişisel ve kurumsal özgürlüklerin korunması adresleniyor.
Versiyon 1.0 olarak tanımlanan taslağın, yaşayan, ihtiyaçlara
ve endüstriden geri dönüşlere göre güncellenen bir doküman
olması hedefleniyor ve farklı kaynaklardan yapılan yorumlara
göre de bu taslağın üst kurullar ve uygulayıcılar için fiili bir
standart olacağı belirtiliyor. (Kaynak: NIST)

Airbus Defence and Space
(Eski adıyla EADS 

Cassidian), 17 Şubat’ta, 
yüksek seviyeli kriptolama
cihazını tanıttı.  “Ectocryp
Yellow” adı verilen cihaz, 
ağ seviyesinde kriptolama 
özelliğine sahip ve İngiltere
tarafından istenilen 
PRIME standardını da 
destekliyor. Ufak yapısı ile 
taşınabilir olan sistem, 
entegre edildiği sistemlerde
herhangi bir değişiklik 

yapılmasına ihtiyaç 
duymuyor. Airbus Defence
and Space, cihazın, bu 
özellikleri ile stratejik 
ve taktiksel altyapılarda 
kullanılmak üzere 
tasarlandığını vurguluyor.
(Kaynak: Airbus-Group)

Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ 
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

ABD’de Kritik Altyapıların
Korunmasına Yönelik 
Taslak Doküman Yayınladı

Gizli bilgiye erişim isteği ve bilginin saklanma 
gereksinimi kriptolama ihtiyacını doğurdu. Şifre 

bilimi olarak tanımlanan kriptoloji, temeli matematiğe
dayanan, hem şifre bilimi (kriptografi), hem de şifre
analizini (kriptanaliz) kapsayan bilim dalı olarak 
kabul edilir. Şifre bilimi, etkileşimin ya da iletişimin 
güvenliğini sağlarken, şifre analizi de var olan 
şifreleri çözer. Kriptoloji; devlet kurumları ve askeri
kurumlar arasındaki iletişimden, özel sahaların 
güvenliliğine kadar her nokta ile ilgilidir. Sezar’dan 
beri şifreleme ve şifrelerin kırılması hep kritik bir 
önem taşır. Günümüzde de siber savaşlarda en önemli
konulardan birini, rakibin veya düşmanın kullandığı 
gizli şifreleme anahtarını ele geçirerek, haberleşmeden
başlayarak bütün kanalların dinlenmesini sağlamak 
ve siber sabotaj için veri elde etmek oluşturur. 
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemler ise
açık anahtarlı (asimetrik) ve gizli anahtarlı (simetrik)
kriptografidir. Açık anahtar altyapısında her kullanıcı,
biri açık, diğeri de özel olan iki anahtara sahiptir. 
Açık olan anahtar, her kişiye ve kullanıcıya açık, 
özel anahtar ise verilen kişiye özeldir ve kişi onu 
saklamakla yükümlüdür. Dolayısı ile şifreleme için 
kullanılan anahtar ile açma için kullanılan anahtar
farklı olur. Bir kullanıcı ya da sistemin açık anahtarıyla
kilitlenen mesaj, yalnız ve ancak ona ait gizli anahtar 
ile açılır. Aynı şekilde, herhangi bir kullanıcının gizli
anahtarıyla attığı sayısal imzanın doğrulanabilmesi, 
yalnızca onun açık anahtarını kullanarak mümkün olur.
Sisteme yapılacak saldırı, ancak herkese açık olan

anahtarlara yapılabilir; ama açık anahtardan kişinin
özel anahtarını oluşturmak teorik olarak müm-

kün gözükse de gerçek hayatta imkân dâhilinde 
değildir. Lakin algoritma simetrik yapıya göre
yavaştır ve askeri sistemlerde uygulaması 

zordur. Gizli Anahtarlı Kriptografi yani 
simetrik yapıda, anahtar tektir. En eski 
ve geleneksel yöntemdir. Bu anahtar ile 
hat ya da mesaj şifrelenip açılır. 
Bu yapıdaki en önemli problem ise 
kullanılan anahtarın güvenli bir şekilde 
tutulması, göndericinin ve alıcının, 
üçüncü bir kişinin eline geçmesini 

engelleyerek ortak bir anahtar üzerinde 
anlaşmalarıdır.  Açık anahtar altyapısı ile 
karşılaştırıldığında, aynı bazda güvenliğin sağlanması
için gerekli anahtar boyutunun ufak olması, 
anahtar üretim ve şifreleme hızı olarak etki eder. 
Algoritmada, eğer ortak anahtar üçüncü kişiler ile 
paylaşılmaz veya sızdırılmaz ise açık anahtar 
altyapısından daha güvenli bir yöntem olan 
simetrik kriptografide en popüler algoritmalar ise 
AES ve 3DES olarak tanımlanır. Günümüzde 
kullanılan kriptografik altyapıların tamamı saldırıya
açıktır; fakat kullanılan algoritmaların karmaşık 
yapıları ve özellikle devletlerin kendi 
iç haberleşmelerinde kullanılan milli kriptoların 
kırılma ihtimalleri, bunların bilinçli olarak 
sızdırılmalarına göre çok daha düşüktür.

Kripto Kırılabilir mi?

86

Airbus Defence and
Space, Yeni Şifreleme
Teknolojisini Duyurdu
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TAKVİ

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.

Bilgi ve etkinlik yayını için: 
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73

NİSAN 2014
Aero Space Days 

Mediterranean

09-10 Nisan 2014

Paris, Fransa

www.aerospacedays.com

DSA 2014

14-17 Nisan 2014

PWTC, KL, Malezya

www.dsaexhibition.com

MAYIS 2014
SOFEX 2014

5-8 Mayıs 2014

Amman, Ürdün

www.sofexjordan.com

EBACE 2014

20-22 Mayıs 2014

Cenevre, İsviçre

www.ebace.aero

MAST EurAsia 2014

20-22 Mayıs 2014

İstanbul, Türkiye

www.mastconfex.com

Berlin Air Show ILA 2014

20-25 Mayıs 2014

Berlin, Almanya

www.ila-berlin.com

KADEX 2014

22-25 Mayıs 2014

Kazakistan

www.kadex.kz

HAZİRAN 2014
Işıklar Askeri Hava Lisesi

Havacılık, Bilim ve 

Kültür Şenliği

08 Haziran 2014

Bursa, Türkiye

EUROSATORY 2014

16-20 Haziran 2014

Paris, Fransa

www.eurosatory.com

HİTEK 2014

Havacılıkta İleri

Teknolojiler Konferansı

18-20 Haziran 2014

İstanbul, Türkiye

www.hho.edu.tr/hitek

TEMMUZ 2014 
Farnborough Airshow 2014

14-20 Temmuz 2014

Hampshire, İngiltere

www.farnborough.com

EYLÜL 2014
ADEX 2014

11-13 Eylül 2014

Bakü, Azerbaycan

www.adex2014.com

AAD 2014

17-21 Eylül 2014

Centurion, Güney Afrika Cumhuriyeti

www.aadexpo.co.za

EKİM 2014
AUSA ANNUAL MEETING & EXPOSITION

13–15 Ekim 2014

Washington DC, ABD

http://ausameetings.org/annual

ICDDA 2014

14-16 Ekim 2014

Ankara, Türkiye

www.bciaerospace.com/ankara

IFTE 2014

17-18 Ekim 2014

İstanbul, Türkiye

www.ifteistanbul.com

EURONAVAL 2014

27-31 Ekim 2014

Paris, Fransa

www.euronaval.fr

KASIM 2014
Kara Sistemleri Semineri 2014

3-4 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.karasistemlerisemineri.com

INDO DEFENCE 2014

5-8 Kasım 2014

Jakarta, Endonezya

www.indodefence.com

International Cyber Warfare 
& Security 2014

18-19 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.icwcturkey.com

ARALIK 2014
IDEAS 2014

1-4 Aralık 2014

Karaçi, Pakistan

www.ideaspakistan.gov.pk

ŞUBAT 2015
IDEX 2015

22-26 Şubat 2015

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

www.idexuae.ae
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