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

Uzun bir süredir bekleniyordu…
Hafızamız yanıltmıyorsa 
“Murad Bayar büyükelçi olacakmış”

şeklindeki ilk söylentiler, 2008’de 
kulağımıza gelmeye başladı.
Aradan neredeyse 6 yıl geçti; 2014’e geldik.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın
görev değişikliğine ilişkin, 28 Mart tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan, 27 Mart tarihli
Atama Kararı’nın hemen ardından, aynı gün,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Kurumsal
İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan basın
açıklaması geldi:
“Müsteşar Sn. Murad BAYAR, yaklaşık 
10 yıldır sürdürdüğü Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı görevinden, Resmi Gazetede
28.03.2014 Tarih ve 28955 Sayı ile Yayımlanan
Karar gereğince ayrılmış ve Sn. BAYAR’ın 
Başbakanlık Başmüşaviri olarak atanması
uygun görülmüştür.
Savunma Sanayii Müsteşarlığına, Müsteşar
Yardımcısı Dr. Faruk Özlü vekâlet edecektir.”
Bayar’ın görev değişikliği haberi olmasaydı,
Türk Savunma Sanayisi’nin, SSM ve Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
koordinasyonunda basın katılımının da 
organize edildiği Katar’da düzenlenen 
DIMDEX fuarına katılımı başta olmak üzere,
Barbaros TDGG’nin Türk Savunma Sanayisi
açısından önemi vs. gibi Mart ayının 
gelişmelerine dair yorumlarımız olacaktı.
Ancak SSM Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
tarafından yapılan; “Resmi Gazete’de
28.03.2014 Tarih ve 28955 Sayı ile Yayımlanan
Karar Hakkında” konulu basın açıklaması
posta kutumuza düştüğünde; bu yazının 
konusunun Bayar olması da artık kaçınılmazdı.
Dile kolay…
Yaklaşık 10 yıl boyunca, büyük bir dönüşüm 
yaşayan Türk Savunma Sanayisi’nin 
dümeninde durmak; yurt içi ve yurt dışında,
saygın ve örnek alınan bir yapıya dönüşmesine
liderlik etmek…
Bu görevi sürdürürken de yüksek enerjili, 
pozitif ve yapıcı yaklaşımları ile bizler de 
dâhil olmak üzere, sektörün her kesimine 
dokunabilmek…
Tabi ki Bayar hep müsteşar olarak 
kalmayacaktı; fakat ister istemez işin içine
biraz duygusallık da giriyor: MSI Dergisi’nin,
Bayar’ın 2004’te göreve başlamasının 
hemen akabinde kurulmuş olmasının ve 
Türk Savunma Sanayisi adına kayda geçen 
çok sayıda ilki, Bayar’ın döneminde yaşamış
olmamızın da bunda payı büyük tabi…

2004 yılı Mayıs ayında, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 
Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde; 
Modern Tank, Taarruz Taktik Keşif Helikopteri
ve İnsansız Hava Aracı (İHA) projelerinin, 
yurt dışı çözümler üzerinden yürütülmesi 
şeklindeki modellere ilişkin iptal kararları
alınması ve yerli savunma sanayisinin 
tasarım ağırlıklı rol alacağı yeni kurgularla 
hayata geçirilmesi kararları ile yeniden 
başlatılan büyük projeler sonrasında:
■ Öncelikle dağınık yapıdaki Türk 

sanayisinin daha organize bir yapıya 
kavuşturulması,

■ Zorlayıcı, ancak ulaşılabilir hedeflerle 
yurt içi katkı oranının yüzde 50’nin üzerine
çıkarılması,

■ İhracatın arttırılması ve savunma alanında
ihracat rekorlarının kırılması,

■ Projelerde KOBİ’lerin etkinliğinin ve 
iş paylarının daha arttırılması,

■ Savunma ve havacılığın, Ar-Ge ve 
teknolojik derinleşmede öncü sektörler
haline dönüşmesi,

■ Dünyanın en büyük 100 savunma firması
listesinde Türk firmalarının yer almaya
başlaması,

■ MİLGEM’in ilk 2 gemisinin Dz.K.K.lığına
teslim edilmesi,

■ ATAK’ın K.K.K.lığına ilk teslimatının 
eli kulağında olması,

■ HÜRKUŞ ve ANKA’nın seri üretim 
sözleşmelerinin imzalanması,

■ ALTAY’ın seri üretime yaklaşması,
■ Türk savaş uçağı ve helikopterinin 

temellerinin atılması,
■ Türk savunma ve havacılık sanayilerinin 

uluslararası iş birlikleri ile dünyaya 
entegrasyonu,

Ve daha niceleri gibi çok sayıda ilki, 
Bayar’ın görev sürecinde yaşamış bir ekip 
olarak, bundan sonra üstleneceği görevlerde
kendisine başarılar dileyerek, şimdilik 
veda ediyoruz.
Dileriz, bu yarışta bayrağı devralacak 
yeni müsteşarın göreve başlaması ile birlikte,
bayrak değişimi süreci, tarihi öneme sahip 
bu 10 yıllık dönemden, aynı temeller üzerinde
yükselecek çok daha önemli bir diğer 
10 yılın ve yılların habercisi olsun.
Başta DIMDEX fuarı olmak üzere, 
Nisan ayının öne çıkan gelişmelerini 
ele alacağımız Mayıs sayımızla yeniden 
birlikte olmak üzere…

“Müsteşar Değişecekmiş” 
Spekülasyonları Sona Erdi!
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SAVUNMA KISA

Sivas’ta, Cumhuriyet Teknokent’in arazisinde kurulacak olan
ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temeli, 

16 Mart’ta gerçekleştirilen törenle atıldı. Yüzde 50 ASELSAN ve
yüzde 50 Sivas Optik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ortaklığı ile kurulan şirketin, 20.000 m2’lik alanda inşa edilecek
4.000 m2’lik binasının 12 ayda tamamlanması; makine ve 
teçhizatının kurulması ve üretim süreçlerinin geliştirilmesinin
ardından, 2015 yılının Ağustos ayında üretime başlaması 
öngörülüyor. Bu kapsamda ASELSAN, şirkete; mor ötesi, 
görünür ve yakın kızılötesi bantlarda hassas optik teknolojisinin
kurulması için gerekli teknoloji transferini yapacak. Mercek
üretimi gerçekleştirecek firma, toplam 15 milyon dolarlık bir
yatırım ile faaliyete geçecek. Mevcut durumda, ASELSAN
tarafından tasarlanan cihazlardaki morötesi, görünür ve 
yakın kızılötesi bantlar için gereken hassas optik elemanlar 
yurt dışında ürettiriliyor.
Söz konusu yatırım, yaklaşık 10 yıllık bir sürecin ardından 
gerçekleştirildi. Bu süreçte, 2003 yılında Sivas’ta kurulan 
Anadolu Tıp Teknolojileri şirketi, göz içi katarakt 
ameliyatlarında kullanılacak optik mercekler üretmek 
üzere faaliyet geçti. Bu şirket, özgün çalışmaları ile 5 ayrı
model geliştirdi ve dünyanın hemen hemen her ülkesine,
Sivas’tan ihracat gerçekleştirir duruma geldi. Sağlık sektörü
için üretilen bu merceklerin savunma sanayisinde kullanımı ise
3 yıl önce konuşulmaya başlandı. Bu çalışmalara paralel 
olarak, Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Optik Bilimler Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile Optik Mühendisliği Bölümü açıldı.
Optik Mühendisliği Bölümü, Türkiye’deki üniversitelerde, 
bu konuda açılan ilk bölüm olma özelliğini de taşıyor. 
Tesisin devreye girmesi ile Sivas’ta, optik bileşeneler 
konusunda bir kümelenmenin oluşması ve çalışmaların, 
uydularda kullanılan optik bileşenlerin üretimi ile çeşitlenmesi
de öngörülüyor.
Temel atma törenine, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz
ile aralarında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Sami Hizmetli, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcıları 
Dr. Faruk Özlü ve Orhan Öğe, Milli Savunma Bakan Danışmanı
ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Canpolat, ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği Başkanı Latif Aral Aliş’in bulunduğu çok sayıda yetkili 
ve vatandaşlar katıldı. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey
ve Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı görevlerini yürüten,
aynı zamanda YILTAŞ Grup ve Sivas Optik Malzemeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Osman Yıldırım,
törende yaptığı konuşmada; başladıkları işin uzun soluklu bir 
iş olduğunu, kısa zamanda bir geri dönüş beklentilerinin 
bulunmadığını, diğer yandan bu tesisin yıllar içinde birçok 

kişiye istihdam sağlamasını ve Sivas’ın kaderini değiştirerek
yeni yatırımlar çekmesini beklediklerini belirtti.
Törende ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman da bir 
konuşma yaptı. ASELSAN olarak, yapılanı tekrarlamak 
yerine zor olanı başarmaya çalıştıklarını söyleyen Ergeneman,
bu yatırımı yapmalarında, ASELSAN’ın faaliyet alanları ile 
örtüşen önemli araştırmalara imza atan ve yıllardır yurt dışında
görev yaparken faaliyetlerini takip ettikleri çok değerli bir 
bilim adamının Cumhuriyet Üniversitesi’ne gelmesinin de 
etkisi olduğunu anlattı.
Törende son konuşmayı, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet 
Yılmaz yaptı. Dr. Yılmaz, stratejik öneme sahip bir tesisin 
Sivas'a kazandırılmasına şahitlik ettiklerini vurguladı. 
Sektörün lideri ve göz bebeği ASELSAN'ın, yurt içi ve yurt 
dışında yatırımlarına devam edeceğini ve bundan sonra da 
ülkesine hizmet edeceğini dile getiren Dr. Yılmaz, 
"Bugün temeli atılan şirketin kurulmasıyla yüksek teknolojinin
ve savunma sanayisinin yurt sathına yayılması hedefimizin 
gerçekleşmesi için önemli bir adım da atılmış olmaktadır.
ASELSAN Hassas Optik Şirketi’nin, kısa zamanda uluslararası
rekabet edebilir şirket hâline gelerek ülke ve bölge 
ekonomisine katkı sağlayacağına inancım tamdır" 
şeklinde konuştu.

ASELSAN, Optik Bileşen
Üssünü Sivas’ta Kuruyor
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A r-Ge Merkezleri Performans
Değerlendirmesi ve Teknoloji

Transfer Ofisleri ile İşbirliği 
Çalıştayı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
4 Mart’ta, Kocaeli’nde 
gerçekleştirildi. Çalıştayda, 
Ar-Ge Merkezleri Performans 
Endeksi Değerlendirmesi’nin 
sonuçları da açıklandı. 2012 yılı 
referans alınarak ve en az 2 yıl
faaliyet gösteren 69 firmanın 
Ar-Ge merkezi performans 
endeks puanı hesaplanarak 
gerçekleştirilen değerlendirmenin
sonuçlarında, savunma sanayisi
firmaları ön plandaydı. Genel 
performans kategorisinde 
ASELSAN 1. sırayı alırken, 
ROKETSAN 3. sırada yer aldı. 
Otomotiv alanında en iyi 
performansı gösteren Ar-Ge 
merkezi ödülü Otokar’ın; havacılık
alanında en iyi performansı 
gösteren Ar-Ge merkezi ödülü ise
TUSAŞ’ın oldu. Firmalar, 
ödüllerini, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan 
aldılar.
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman, ASELSAN adına ödülü
aldıktan sonra yaptığı konuşmada,
2012 verilerine göre, 7,3 milyar
dolar olan Türkiye’nin toplam 
Ar-Ge harcamasının 3,3 milyar 
dolarının sanayi sektörü 
tarafından gerçekleştirildiğini;
ASELSAN’ın ise bu miktarda, tek
başına %10’luk paya sahip olduğunu; savunma sektöründeki payının ise %43 
olduğunu söyledi. Ergeneman, ASELSAN’ın ve Ar-Ge merkezlerinin 2009 yılından
beri kaydettiği gelişimi şöyle özetledi:
n Ar-Ge harcaması 160 milyon dolardan 370 milyon dolara yükseldi.
n Ar-Ge personel sayısı 1.469’dan 2.154’e çıktı.
n Çalışan doktoralı araştırmacı sayısı 47’den 115’e; yüksek lisanslı araştırmacı 

sayısı ise 647’den 1.040’a yükseldi.
n Tersine beyin göçü kapsamında, son 10 yılda 100’e yakın mühendis 

ASELSAN’da çalışmaya başladı.
n 2009 yılından bu yana, 24 üniversite ile 240 proje gerçekleştirildi ve 

132 milyon dolar fon aktarıldı.
Otokar, konu ile ilgili olarak 6 Mart’ta yaptığı açıklamada; Ar-Ge merkezinin 
çalışan sayısının 491’e ulaştığı; 100’e yakın patent, endüstriyel tasarım ve faydalı
modellerinin bulunduğu; 2012 yılında Türkiye’nin ilk, dünyanın ise en modern 
Tank Test Merkezi’ni devreye alarak sektörün hizmetine sundukları; 2013 yılında
kule sistemleri için 6 Eksenli Simülatör’ü devreye aldıkları bilgilerine yer verdi. 
Ar-Ge merkezinde geliştirilen ürünler arasında; TULPAR, URAL, COBRA II, 
Tempo, Euro 6 motorlu otobüsler, Atlas, Maxi kesit tanker 
semi-treyler, Mega Iceliner ve trene yüklemeye uygun treyler gibi 
yeni ürünler sayıldı.

Ar-Ge Merkezlerinde 
Savunma Sanayisi Damgası
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Yaklaşık 3 yıllık bir 
müzakere süreci 

sonrasında, sözleşmesinin 
21 Şubat’ta imzalandığı 
duyurulan Genel Maksat 
Helikopter Projesi ile ilgili 
ayrıntılar, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
Sikorsky tarafından yapılan
açıklamalarla netleşmeye
başladı. SSM tarafından 
3 Mart’ta yapılan açıklamada,
öncelikle proje ile ilgili 
şu ayrıntılar hatırlatıldı:
n Proje, 5 Aralık 2007  

tarihinde alınan Savunma 
Sanayii İcra Komitesi 
Kararı ile Kara Kuvvetleri
Komutanlığı (K.K.K.lığı),
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı),
Jandarma Genel 
Komutanlığı (Jn.G.K.lığı),
Özel Kuvvetler Komutanlığı
(Öz.Kuv.K.lığı), Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM) ve
Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) olmak üzere, 
6 kullanıcının, toplam 
109 adet genel maksat 
helikopteri ihtiyacını 
karşılamak üzere 
başlatıldı.

n Proje kapsamında, 
Sikorsky firmasının S-70i
modeli helikopteri, lisans
altında üretim modeli ile
Türkiye’de üretilecek. 
Üretim lisansı, Türkiye’nin
ileriki dönemlerdeki 
ihtiyacını da karşılayacak
şekilde, toplam 300 adet
helikopterin üretimini 
kapsayacak. Ayrıca, 
Türkiye’de üretilecek her
bir helikoptere karşılık bir
helikopter ihraç edilecek.

• Projede, TUSAŞ ana 
yüklenici; Sikorsky ana alt
yüklenici; ASELSAN, TEI
ve Alp Havacılık ise alt

yüklenici olarak görev 
alacak.

n S-70i temel helikopteri
üzerine, kullanıcı isterlerini
karşılamak üzere, 
TUSAŞ ve entegrasyon alt 
yüklenicisi ASELSAN 
tarafından yazılım ve 
donanım entegrasyonu
gerçekleştirilecek. 
Nihai konfigürasyondaki 
helikopter, “(TAI) T-70 
Helikopteri” olarak anılacak.
Ayrıca, üretilecek olan 
T-70 helikopterlerine 
ilişkin “depo seviyesi
bakım” kabiliyeti 
kazanılacak.

Açıklamada, SSM ile Sikorsky
arasında, 21 Şubat’ta 
gerçekleştirilen sözleşme
imzası ile program takviminin
başlaması arasında 16 aylık
bir süre öngörüldüğü; bu 
16 aylık süre içerisinde, 
Sikorsky firmasının, 
ABD’nin mevzuatları gereği
helikopterlerin Türkiye’de 
lisans altında üretimi ve 
sözleşme kapsamındaki
diğer kalemlere ilişkin 
ihracat lisanslarını almak
üzere çalışmalar yapacağı
bilgisi verildi. 
Gerekli ihracat lisanslarının
alımını müteakip, OGM 
konfigürasyonundaki ilk 
T-70 helikopterinin, 

programın takviminin 
başlaması sonrası 55. ayda;
Ortak Konfigürasyondaki ilk
T-70 helikopterinin ise 
57. ayda K.K.K.lığına teslim
edileceği bildirildi.
SSM’nin açıklamasında, proje
kapsamındaki ilkler ise şöyle
sıralandı:
n İlk kez 6 farklı kullanıcının

çok çeşitli görev ihtiyaçları
konsolide edilerek ortak
bir konfigürasyonda 
tedarik gerçekleştirilecek.

n İlk kez bu proje ile 
helikopter lisans altında
Türkiye üretilecek 
(Sikorsky firmasından
daha önce yapılan helikopter
tedarikleri doğrudan alım
şeklindeydi).

n Proje kapsamında, 
Türkiye’de ilk defa dişli ve
dinamik sistemlerin 
üretimi gerçekleştirilecek.

n Proje kapsamında, 
GE firmasına ait T-700
BLACK HAWK motoru
Türkiye’de üretilecek ve
TEI parça numarasıyla
yurt dışına da satış imkânı
olacak.

n İlk defa bir Türk firması
(ASELSAN) tarafından, 
yabancı bir firmaya 
(Sikorsky) kokpit tasarımı
gerçekleştirilecek ve Türk
tasarımı bu kokpitlerin,

bundan sonra üretilecek
olan helikopterlerle 
ABD hariç tüm dünyada 
pazarlama ve satışı 
gerçekleştirilecek.

n Bugüne kadar tedarik 
edilen helikopterlerde,
Türk sanayisi iş payı 
bulunmazken, ilk defa bu
proje ile %67 oranında
yerli sanayi katılımı 
gerçekleşecek. Bu 
kapsamda; kokpit, kabin
ve paller TUSAŞ tarafından;
aviyonikler ASELSAN 
tarafından; motor TEI 
tarafından; iniş takımı ve
dişliler ise Alp Havacılık
tarafından üretilecek.

n Sikorsky, ilk defa bu proje
ile uluslararası satışlarda
Türk sanayisi iş payı 
çerçevesinde, Türkiye’deki
yerli sanayi kabiliyetlerini
kullanma taahhüdü verdi.
1,4 milyar dolarlık taahhüt,
30 yılda gerçekleştirilecek.
Sikorsky tarafından 
4 Mart’ta yapılan 
açıklamada ise imzalanan
sözleşmenin, firmanın 
90 yıllık tarihinde bir ilk 
olduğu; 10 yıllar sürecek
bir iş birliğinin kapsını 
açtığı ve hem Türkiye 
hem de Sikorsky firmasına
yeni pazarlar açmasının
beklendiği belirtildi.

Genel 
Maksat 
Helikopter
Projesi’nde 
Ayrıntılar
Netleşiyor

S-70i BLACK HAWK

©
Sikorsky
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Otokar, Mart ayında; sipariş, teslimat, fuar katılımı ve değişik
araç programlarındaki gelişmelerle gündeme geldi. Firma,

7 Mart’ta yaptığı açıklamada, COBRA 4x4 taktik tekerlekli 
araçları için yeni bir sipariş aldığını duyurdu. Otokar’ın, mevcut
bir müşterisi tarafından, Birleşmiş Milletler Barış Gücü 
görevlerinde kullanılmak üzere sipariş edilen araçlarla ilgili 
siparişin bedeli, yedek parça ve kullanıcı eğitimleri ile birlikte
24,6 milyon dolar olarak açıklandı. Otokar’ın projelerinin son
durumu ile ilgili bilgilendirme ise Otokar’dan Haber Bülteni’nin
13 Mart’ta yayınlanan 19. sayısında yapıldı. Bültende, şu 
gelişmelere yer verildi:
n İlk defa IDEF’13 fuarında Cockerill CT-CV 105HP kulesi ile

sergilenen ARMA 8x8’in 105 mm toplu sürümünün atış 
testleri başarıyla tamamlandı. Otokar, ARMA 8x8’in bu 
sürümünü, gerek kulesi gerekse kabiliyetleri ile ideal bir
zırhlı ateş destek aracı olarak sunuyor.

n Otokar’ın yeni 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı URAL, sıcak 
iklim ve çöl koşullarında yapılan testlerden başarı ile geçti.
URAL’ı deneyen kullanıcılar, özellikle arazi kabiliyeti ve 
yüksek taşıma kapasitesinden memnun kaldılar. URAL, 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde göreve de başladı.

n Otokar, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve EGM’den
alınan siparişler kapsamında, 4x4 taktik ve 4x4 taktik 
tekerlekli zırhlı araç teslimatlarına devam ediyor. EGM’nin
Zırhlı Personel Taşıyıcı teslimatları devam ederken, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine COBRA teslimatlarının da 2015 yılında
tamamlanması öngörülüyor.

n ALTAY Projesi’nde, Aşama III Prorotip Geliştirme ve 
Kalifikasyon Aşaması faaliyetleri devam ediyor. 
Proje takvimine uygun olarak Ocak ve Şubat aylarında 
Şereflikoçhisar Atış Pisti’nde başarılı atış testleri 
gerçekleştirildi. Aşama III faaliyetleri kapsamında, PV1 
ve PV2 prototiplerinin üretimlerine de başlandı.

n Bültende, MSI Dergisi’nin Şubat sayısı (Sayı 103)’nda haber
olarak yer alan Otokar’ın Bahreyn’de düzenlenen BIAS 
fuarına katılımı ile ilgili ayrıntılar da yer aldı. Fuarda 
sergilenen COBRA II Zırhlı Hava Savunma aracının, 
ASELSAN'ın Kaideye Monteli Hava Savunma Sistemi
(KMHSS) ile donatıldığı; aracın muharebe sahasında 
yer alan sabit veya hareketli birliklerin ve taktik tesislerin
hava tehditlerine karşı savunmasını sağlamak üzere 
geliştirildiği bilgileri verildi. Araç, hareket hâlinde iken 
hedef arama, tespit, takip ve atış kabiliyetine de sahip. 

Otokar, 25-30 Mart tarihleri arasında, Şili’de düzenlenen 
FIDAE 2014’e de katıldı. Katılım ile ilgili firma tarafından 
24 Mart’ta yayınlanan basın bülteninde, Otokar standını ziyaret
edecek katılımcıların, COBRA ve ARMA 8x8 araçlarını daha 
yakından tanıma fırsatı bulacakları belirtildi. Konu ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, yeni pazarlara açılmak isteklerini dile getirdi ve şunları
söyledi: “Tasarımı ve üretimi tamamen Otokar’a ait olan 
araçlarımız, 5 kıtada, 30’a yakın ülkede aktif olarak kullanılıyor.
Yerli bir üretici olarak, ülkemizi savunma sanayisinde temsil
etmekten gurur duyuyoruz. Öncelikli olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kara sistemleri alanındaki her türlü ihtiyacı 
karşılamak üzere, ürün ailemizi sürekli yeniliyor ve 
genişletiyoruz. Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin bizim gibi
yerli ve milli üreticileri tercih etmesi, yurt dışında da önemli 
bir referans oluyor. Bundan güç alarak, milli bir firma 
olmamızın, yabancı bir ortağa bağlı olmamamızın da etkisi ile
ürünlerimizi yeni pazarlara tanıtıyoruz. Sadece araçlarımız
değil, kule sistemlerimiz de yeni kullanıcıların ilgi ve 
beğenisini kazanıyor”.

COBRA II ve URAL Savunma ve Güvenlik Pazarına Isınıyor
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Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı

Deniz Lisesi Komutanlığı, 
26 Şubat’ta, kapılarını basına
açtı. Deniz Lisesi Komutanı
Deniz Kur. Kd. Albay Murat
Şirzai’nin ilettiği bilgilere
göre, Deniz Lisesi’nde bugün;
28’i Azerbaycan, Kazakistan,
Arnavutluk gibi ülkelerden
gelen misafir öğrenciler
olmak üzere, toplam 678 
öğrenci eğitim görüyor. 
Parasız yatılı bir askeri 
okul olan Deniz Lisesi’nde, 
öğrencilerin ihtiyaçları, 
4 yıllık eğitim boyunca, devlet
tarafından karşılanıyor. 
Okulun bugünkü 160 dönümlük
arazisi; komutanlık binası,
öğretim başkanlığı binası, 
sinema ve konferans salonu,
kayıkhane, kafeterya, müze,
kütüphane, sağlık merkezi,
tarihi dershane, yemekhane
ve yatakhane binalarından

oluşuyor. Kapalı yüzme 
havuzu, spor salonu, çim 
futbol sahası, atletizm 
parkuru, çeviklik parkuru, 
kondisyon salonu, tenis kortu,
basketbol ve voleybol sahası
ile öğrencilere geniş imkânlar
tanıyan Deniz Lisesi’nde; 
yat, yelken, yüzme, deniz
pentatlonu, kürek, atletizm,
satranç, kır koşusu, judo,
basketbol, tenis, hentbol,
kano sporları yapılıyor. Deniz
Lisesi öğrencileri, haftalık 
40 saatlik eğitimlerinin 
20 saatini, 25 m uzunluğundaki
olimpik havuzda geçiriyor.
Yelkencilik faaliyetleri 
kapsamında ise rüzgar sörfü,
laser radial, laser stratos, 
optimist, j80 tipi yat ve beş
çifte filikalarla klak eğitimi 
alınıyor. 

LX200 model teleskop ve 
gözlemevinin de bulunduğu
Deniz Lisesi’nde, öğrencilere,
fen bilimlerinin yanı sıra 
denizcilik mesleğine yönelik
olarak gemicilik ve yelkencilik
eğitimleri verilirken; yabancı
dil olarak İngilizce ve Almanca
öğretiliyor. Deniz Lisesi’nden
mezun olan öğrenciler, 
üniversite seviyesinde 
mühendislik ve denizcilik 
eğitimi veren Tuzla’daki Deniz
Harp Okulu’na, herhangi bir 
sınava tabi tutulmaksızın 
kaydolabilme imkânına da
sahip.Deniz Lisesi, geçtiğimiz
yıl, Doğu Marmara bölgesindeki
okullar arasında, en başarılı
okul seçildi. TÜBİTAK tarafından

her yıl düzenlenen

“Ortaöğretim Öğrencileri 
Arası Araştırma Projeleri” 
yarışmasına, Deniz Lisesi 
öğrencileri, bu yıl 16 adet
proje ile başvururken, 
bunlar arasından 7 proje 
sergilenmeye davet edildi. 
22 Mart’ta, 8. kez düzenlenen,
İstanbul Liseler Arası Akıl
Oyunları Yarışması’nda, 
37 okul arasından İstanbul
üçüncüsü olan Deniz Lisesi,
psikoloji dalında da bölge
ikinciliği elde etmeyi başardı.

Deniz Lisesi
Kapılarını 
Basına Açtı
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STM ile Pakistan Savunma
Üretim Bakanlığı arasında,

Pakistan Deniz Kuvvetleri 
ihtiyacının karşılanması 
maksadıyla 22 Ocak 2013 
tarihinde imzalanan sözleşme 
kapsamında yürütülen ve 1 adet
Denizde İkmal Tankeri’nin,
STM sorumluluğunda, Karaçi 

Tersanesi tarafından inşa
edilmesini içeren projede,
önemli bir kilometre taşı
daha geride kaldı. Projede
Omurganın Kızağa Konma
Töreni, 7 Mart’ta, Karaçi 
Tersanesi'nde icra edildi. 
Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Amiral Muhammad

Asif Sandila’nın şeref konuğu
olduğu törende, Türkiye’yi 
İslamabat Büyükelçisi Sadık
Babür Girgin temsil etti. 
Törende, STM’yi temsilen
Genel Müdür Recep Barut,
Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Bartu ve Deniz 
Projeleri Direktörü M. Savaş

Onur da hazır bulundu. 
Projenin 2’nci Proje Yönetimi
Gözden Geçirme Toplantısı
ise 10-13 Mart tarihleri 
arasında, Karaçi’de yapıldı. 
Başarı ile tamamlanan 
toplantının 3’üncüsünün ise 
4 ay içinde gerçekleştirilmesi
planlanıyor.

OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi

(OSSA), 11-13 Mart tarihleri
arasında, ABD’de 
gerçekleştirilen Seattle 
Savunma ve Havacılık 
Tedarikçileri Zirvesi’ne 
katıldı. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) 
öncülüğünde organize edilen
zirve katılımında, OSSA’nın
yanı sıra TUSAŞ da yer aldı.
OSSA, etkinlikte, Ekonomi
Bakanlığı tarafından 
desteklenen Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(URGE) Projesi kapsamındaki
26 üye firmasıyla temsil
edildi. Boeing firmasının ana
sponsorluğunda gerçekleşen
etkinlik boyunca, sektöre 
orijinal ekipman sağlayan

üreticiler ile aynı masa 
etrafında buluşan OSSA 
üyeleri, 270’in üzerinde 
iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Boeing üretim tesislerinde
teknik gözlem yapma fırsatı
da bulan heyet, firmanın 
üst düzey yetkilileri ve satın
alma ekibi ile kümeye özel
toplantıda bir araya geldi. 
Etkinlik kapsamında, 
12 Mart’ta, “Tedarik 
Zincirinde KOBİ’ler” 
başlığıyla düzenlenen 
oturumda, SSM Sanayileşme
Daire Başkanı Bilal Aktaş,
OSSA Koordinatörü Hilal
Ünal ve TUSAŞ Sanayi 
Operasyonları Başkanı Naki
Polat birer sunum yaptılar 
ve Türkiye’deki sanayinin 
geldiği noktayı anlattılar.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın Uzun Menzilli

Tanksavar Füze Projesi 
kapsamında ROKETSAN 
tarafından geliştirilmekte olan
MIZRAK-U füzesinin, 
helikopterden yapılan 
ilk güdümlü atış testi, başarıyla
gerçekleştirildi. SSM, 4 Mart’ta
yaptığı açıklamada, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir AH-1S helikopterinden, 3.500 m menzilde yer alan durağan bir hedefe yapılan 
atış ile hedefin başarıyla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada; T129 ATAK helikopteri üzerinde kullanıma yönelik olarak geliştirilen
MIZRAK-U füzesinin, ROKETSAN tarafından yurt içi altyapı kullanılarak tasarlandığı ve rakiplerine karşı önemli teknik 
üstünlüklere sahip olan füzenin, bu yıl içerisinde kalifiye edilmesinin; gelecek yıl içinde de seri üretime geçilmesinin hedeflendiği
de belirtildi. Ana muharebe tanklarına karşı kullanılacak olan MIZRAK-U füzesi, 8 km’lik azami menzile sahip.

Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, 14 Mart’ta,
İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş.’yi ziyaret etti. Dr. Yılmaz’a,

fabrikada yaptığı inceleme sırasında, İŞBİR Genel Müdürü
Burhan Özgür tarafından devam eden projelerle ilgili 
detaylı bilgi sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfına bağlı bir şirket olarak çalıştıklarını anımsatan
Özgür, “Şirketimiz 1977’de yurt dışında çalışan işçiler 
tarafından kuruldu. İŞBİR, Türkiye’nin ilk jeneratör 
fabrikasıdır. Biz İŞBİR olarak, savunma sanayisi sektöründe
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma ve ulusal 
ekonomiye katkı sağlama çabasını sürdürüyoruz” dedi. 
Dr. Yılmaz, fabrikadan ayrılırken, İŞBİR’in geldiği aşamadan
büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti ve İŞBİR’in 
bölgesinde ve Türkiye’de alanında lider bir şirket olma 
yolundaki çalışmaları ile ilgili iyi dileklerini ifade etti.

Pakistan Denizde İkmal Tankeri Projesi’nde İşler Yolunda

Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz İŞBİR’de

OSSA, Dışa Açılımını 
Seattle ile Sürdürdü

MIZRAK-U, Güdümlü Atış Testlerine Tam İsabet ile Başladı

Atış testi sırasında çekilen film, Youtube'de yayınlandı.
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K urulduğu 2002 senesinden bu yana faaliyetlerini Kurtköy’de sürdüren YALTES, Teknopark İstanbul’daki 2. Blok’ta yer
alan, 2.200 m2’lik yeni yerleşkesine taşındı. YALTES tarafından 13 Mart’ta yapılan açıklamada, Teknopark İstanbul’un

çevre dostu sürdürülebilir bina konsepti ile LEED altın sertifika adayı olmasının, firmanın kurumsal sorumluluk hassasiyeti
ile de birebir örtüştüğü belirtildi. Aynı açıklamada, Teknopark İstanbul’da bilim ve iş dünyasının karşılıklı etkileşim içerisinde
olacağına; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında iş birliği ve entegrasyon sağlanarak
ihracata yönelik büyümenin destekleneceğine; Türkiye’nin ileri teknoloji ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanabilmesi
için gerekli dinamik, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulacağına dikkat çekilerek, YALTES’in de tüm bu hedeflere 
destek olacağı vurgulandı. YALTES’in yeni yerleşkesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar tarafından da ziyaret edildi.

YALTES, Teknopark İstanbul’daki Yerini Aldı

İstanbul’da, 6 Mart’ta 
gerçekleştirilen 

3. Savunma, Güvenlik ve
Bilgi Teknolojileri Sektörel
İşbirliği Konferansı 
kapsamında, ULAK ve Kamu
Güvenliği Haberleşme 
Projeleri kapsamında, 
İşbirliği Niyet Beyanı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve Bilgi
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu ile Turkcell, 
Vodafone ve Avea arasında
imzalandı. Dördüncü Nesil
(4G/LTE) Haberleşme 
Sistemi Geliştirme (ULAK)
Projesi ile Kamu Güvenliği
ve Acil Yardım Haberleşme
Sistemi Projesi, SSM 

tarafından; geleceğin 
muharebe ortamının ihtiyaç
duyduğu teknolojik 
altyapının kazandırılması,
yeni nesil geniş bant kamu
güvenliği ve acil yardım 
haberleşme hizmetlerinin
etkin ve güvenli şekilde 
sağlanması maksadıyla 
yürütülüyor. İmzalanan 
iş birliği niyet beyanı, 
bu projeler kapsamında 
iş birliğinin desteklenmesi,
güçlendirilmesi ve etkin 
iletişimin sağlanması 
hususlarında, tarafların 
iyi niyetini ve istekliliğini
vurguluyor. Söz konusu 
iş birliğinin, mobil 
haberleşme sektöründe
güncel gelişmelerin takip
edilmesi suretiyle sorunlara

müşterek çözümler 
üretilmesi ve bu amaçla
bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması, bu doğrultuda:
• Uluslararası kalite, fiyat

ve teknoloji standartlarına
uygun ve ülke ihtiyaçlarını
karşılayacak teknolojilerin,
dünya gelişmeleri ile 
eşzamanlı geliştirilmesi
suretiyle kaynakların
etkin kullanımının 
sağlanması ve geniş 

bant erişiminin
yaygınlaştırılması ve

• Mobil haberleşme 
sektörünün mevcut ve
gelecek ihtiyaçlarının, 
yatırımların devam ve
sürdürülebilirliğini 
sağlayacak şekilde 
dikkate alınması ile bilgi,
deneyim ve kabiliyetlerden
azami seviyede istifade
edilmesi amaçlarına hizmet
etmesi öngörülüyor.

Mobil Haberleşme 
Teknolojilerinde 
Sivil Sektör ile İş Birliği İçin 
İmzalar Atıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) ve Savunma ve Havacılık Sanayii

İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin bir araya gelmesi ile 
oluşturulan ve SSI bünyesinde faaliyetlerine başlayan Savunma
ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA),
sektörün önemli fuarlarından olan ve 7-10 Mart tarihleri
arasında, Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen IWA 
Avcılık ve Atıcılık Fuarı’nda, sektör profesyonellerine Türk 
Savunma Sanayisi’ni tanıttı. TDA’nın bilgilendirme amaçlı bir
stant açtığı fuarı, bu yıl 39.000’den fazla kişi ziyaret etti. Fuara,
54 ülkeden katılan 1.343 firmanın 66’sını Türk firmaları 
oluşturdu. Türkiye, katılan firma sayısında, geçen sene 4’üncü
sıradayken, bu sene ABD ve İtalya’nın ardından 3’üncü sıraya
yükseldi.

Savunma ve Havacılık 
Tanıtım Grubu 
İlk Fuarını Tamamladı

©
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Bu sene 10’uncusu düzenlenen SOFEX (Special Operations Forces Exhibition & Conference / 
Özel Kuvvetler Sergisi ve Konferansı), 5-8 Mayıs tarihlerinde, Ürdün’ün başkenti Amman’da 

gerçekleştirilecek. İlk olarak 1996 yılında düzenlenen etkinlik, 2 senede bir yapılıyor. Etkinliğin ilk 
gününde, Orta Doğu Özel Harekât Kuvvetleri Komutanları Konferansı (The Middle East Special 
Operations Commanders Conference / MESOC) da gerçekleştirilecek. Ürdün Kralı II. Abdullah’ın 
himayesinde ve Ürdün Müşterek Özel Harekât Komutanlığı desteği ile düzenlenen konferansa, yaklaşık
50 delegasyonun ve 500 kişinin katılması öngörülüyor. Konferansta, özel harekât komutanları ile 
soru–cevap oturumu da gerçekleştirilecek. Bu sene, toplam 75.000 metrekarelik iç ve dış mekâna sahip

olacak SOFEX’te; 6 adet kapalı sergi alanı, 10 adet özel ağırlama şalesi ile canlı atış ve mobilite gösterimleri için özel alan 
bulunacak. 2012’de gerçekleştirilen etkinlikte, 33 ülke pavyonu yer almış ve 323 firma sergi alanı ile katılmıştı. Aynı yıl, etkinliği,
108 tane uluslararası delegasyon ziyaret etmişti. Ziyaretçi olarak katılan ve ürün sergileyen ülkelerin toplam sayısı ise 56 olmuştu.

Özel Kuvvetlerin Buluşma Alanı: SOFEX

Avustralya’da, hava 
savunma muhribi ve 

havuzlu çıkarma gemisi 
projelerini yürüten Navantia,
Mart ayında, bu projeler 
kapsamında bir teslimat 
gerçekleştirdi ve bir de 
sipariş aldı. Avustralya’nın
yeni havuzlu çıkarma 
gemileri ile birlikte kullanılmak
üzere, yine Navantia’ya 
sipariş edilen 12 adet 
çıkarma aracı (LLC)’nın ilk 
4 adedi, teslim edilmek üzere
8 Mart’ta yola çıkarıldı. 
Araçlar, İspanya’dan 
Avustralya’ya, bir yük gemisi
üzerinde nakledilecek. Kalan
8 adet araç ise üretim 
aşamalarının değişik 

safhalarında, teslimat için
hazırlanıyorlar. Mart ayının
bir diğer gelişmesi 
kapsamında Navantia, 
17 Mart’ta yaptığı 
açıklamada, Avustralya’nın

OBTS (On Board Training
System / Platform Üzerinde
Eğitim Sistemi) çözümünü 
sipariş ettiğini duyurdu. 
Avustralya için gerçekleştirdiği
projelerde entegre platform

yönetim sistemlerini de 
sağlayan Navantia, OBTS’yi
bu sistemlerle entegre olarak
çalıştırabiliyor. Böylece, çok
çeşitli senaryolar, operatör
konsolları da kullanılarak
koşturuluyor ve gerçekçi 
eğitimler verilebiliyor. Mevcut
sözleşmelere ek niteliğindeki
bu yeni siparişin bedeli ise 
3,1 milyon avro olarak 
açıklandı. Çalışmaları 24 ayda
tamamlayacak olan Navantia,
bu ülkedeki faaliyetlerini 
yürütmek üzere, 
Avustralya’daki iş kolunda 
30 kişilik bir ekip çalıştırıyor.

A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport / Çok Rollü Tanker
ve Nakliye) uçağı, Mart ayını, 2 yeni siparişle kapadı. Airbus

Defence and Space, 7 Mart’ta, uçağın Singapur tarafından 
seçildiğini açıkladı. Singapur, 6 adet uçak teslim alacak. 
27 Mart’ta yapılan açıklamada ise Katar’ın da 2 adet A330 MRTT
sipariş ettiği duyuruldu. Böylece, A330 MRTT müşterilerinin 
sayısı 6’ya; sipariş edilen uçak sayısı ise 34’e yükseldi. A400M
cephesinde ise askeri yeteneklerle ilgili testler devam ediyor.
12 Mart’ta yapılan bilgilendirmede, havadan kargo atılması ile
ilgili testlerin ilk aşamasının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Fransa’da gerçekleştirilen testlerde, 2 haftalık bir süreçte, 
toplam 11 uçuşta, değişik boyut ve nitelikte kargo, uçaktan 
paraşütle atıldı. Denemelerde, ağırlıkları 225 kg ila 4 ton 
arasında değişen toplam 26 adet platform ve konteyner, 

kargo rampasından; ağrılıkları 15 ila 320 kg arasında değişen
yükler ise paraşütçü kapılarından bırakıldı. Türkiye’nin ilk
A400M uçağını teslim alması ile ilgili çalışmalar devam 
ederken, Türkiye’nin 2’nci uçağının üretimi de sürüyor. 
Airbus Defence and Space, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 
bu uçağın son durumu ile ilgili de bilgi verdi. Ayrıca, açıklama
tarihine kadar, Türkiye’den; toplam 8 pilottan oluşan 
4 ekibin pilotaj eğitimi aldığı, 60 bakım teknisyeni ve 8 yükleme
personelinin de eğitim 
gördüğü bildirildi.

Navantia’nın Avustralya’daki Faaliyetleri,
Teslimat ve Yeni Siparişle Genişliyor
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Singapur ve Katar da
A330 MRTT Dedi





20

MSI Dergisi - Nisan 2014                                                                                                                                         www.milscint.com

SÖYLEŞİ

SSM Helikopter Daire Başkanı Köksal Liman:

“Helikopterde Hedef: 
5 Milyar Dolar Cirolu, 10.000
Çalışanı Olan Dünya Şirketi”

Türkiye’de, uçaklarla karşılaştırıldığında, özellikle
sivil alanda potansiyelinin altında bir kullanıma sahip

olan helikopterler, sanayinin gelişimi ve özgün 
ürünler ortaya koyabilmesi için önemli bir potansiyel

taşıyor. Yüksek teknolojiyi konu alan diğer birçok
alanda olduğu gibi, helikopter konusunda da 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncü bir
rol oynuyor. SSM Helikopter Dairesi’nin kurulduğu

tarihten beri başında bulunan ve bir anlamda 
Türkiye’de helikopter sanayisini yönlendiren isim 

konumunda olan Köksal Liman ile helikopter 
sanayisinin bugününü ve geleceğini konuştuk.

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

Erken Duhul Helikopteri konfigürasyonunda üretilen T129 ATAK helikopterleri, teslim edilecekleri günü bekliyorlar.



MSI Dergisi: Daire Başkanlığınız 
sorumluluğundaki projeler, 
3 proje grubu altında yürütülüyor. 
Okuyucularımıza net bir tablo çizebilmek
için, öncelikle bu projelerin mali 
boyutları, son durumları vs. gibi bilgilerin
gruplara göre dağılımı konusunda 
genel bilgi verir misiniz?
Köksal LİMAN: Öncelikle çok genç bir
daire başkanlığı olduğumuzu belirtme-
mizde fayda var. 2011 yılı Şubat ayında
kurulduk; henüz 3 yıllık bir geçmişimiz
var. O zamana kadar “Hava Araçları”
olarak tanımlanan yapıdan; Uçak ve He-
likopter ile Uzay ve İnsansız Sistemler
isimleri altında kurulan 3 ayrı daire baş-
kanlığı yapısına geçtik. Tabii bu bir 
ihtiyaçtan kaynaklandı. Gerek uçak pro-
jelerimizin sayı ve bedellerindeki artış
gerekse helikopter ve insansız hava
aracı (İHA) sistemlerinde ülkemizde ya-
pılan planlamalar ve atılan adımlar, bu
platformların ayrı ve doğrudan sorumlu
birimlerce yürütülmesini gerektirdi. As-

lında hâlihazırdaki yapılanmasıyla bu 
3 dairemizin her biri, Müsteşarlığımızın
çeşitli zamanlardaki toplam büyüklü-
ğüne eşit miktarda proje yürütmektedir.
Tabii ifade etmemiz gerekir ki, Müsteşa-
rımız Murad Bayar’ın son derece 
isabetli öngörüsüyle yapılan bu değişik-
likten sonra, helikopter alanında adeta
bir vites değişikliği oldu.
Mevcut durumda, odak alanımız sadece
helikopter; hazır alımı, ortak geliştirme
ve üretimi, milli tasarımı, modernizas-

yonu, bakımı, pazarlaması, satışı, ulus-
lararası iş birlikleri, yan sanayisi, 
KOBİ’si, fiziksel konumlanışı, yedek par-
çası, yer destek teçhizatı, bakımcı perso-
nel eğitimi, pilot eğitimi ve kamu tesisi ve
sivil tesis kullanımı gibi helikoptere dair
aklımıza gelen her konudan sorumluyuz.
Doğrudan tedarik projelerini bir yana bı-
rakırsak hâlihazırda ülkemizde gerçek-
leştirilmekte olan en büyük 2 savunma
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ve havacılık projesi olan ATAK ve Genel
Maksat Helikopteri ile en büyük sa-
vunma ve havacılık geliştirme projesi
olan Özgün Helikopter Projesi, daire-
mizce yönetiliyor.
Türkiye’de, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) gerekse Başbakanlık, Jandarma
Genel Komutanlığı (J.G.K.lığı), Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM), Sahil Güvenlik
Komutanlığı (S.G.K.lığı) ve Orman Genel
Müdürlüğü gibi tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarının helikopter tedariki, Müste-
şarlığımızca gerçekleştiriliyor. Tüm
kamunun ihtiyaçlarının aynı yerden plan-
lanmasının, bize temel olarak üç olumlu
yansıması oluyor. Birincisi, benzer ihti-
yaçların bir araya getirilmesiyle yurt içi
çözümler için fizibilite sağlanması; ikin-
cisi, helikopter sektör oluşumuna yöne-
lik iç pazar ihtiyaçlarının ilk elden
bilinmesi ve son olarak da doğrudan te-
darik ya da başka modellerde satın al-
malarda, ürünün bedeli ve bize maliyeti
konusunda büyük bir birikim oluşması.
Dairemizdeki proje gruplarını, ülkemizin
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmiş
durumdayız. Belirttiğiniz gibi, projeleri-
miz 3 grup altında toplanıyor: Geliştirme,
Ortak Üretim ve Doğrudan Alım şek-
linde. Toplam bedeli 10 milyar doları
bulan; 19 adedi sözleşmeye bağlanmış,
7 adedi ise henüz imzalanmamış, toplam
26 projemiz bulunuyor.
Doğrudan Tedarik Projeleri Grup Mü-
dürlüğü’nde, başta EGM Hafif Sınıf Heli-
kopter Projesi olmak üzere, toplam 7
adet proje yürütülüyor. Bunların 3’ünün
sözleşmesi imzalanmış, 4’ü ise imza ön-
cesi aşamalarda bulunuyor.
Ortak Üretim Projeleri Grup Müdür-
lüğü’nde, ATAK Projesi başta olmak
üzere, toplam 10 proje yürütülüyor. Bun-
lardan 9’unun sözleşmesi imzalandı, 1

adedinin ise sözleşme müzakeresi
devam ediyor.
Geliştirme Projeleri Grup Müdürlüğü
bünyesinde ise Özgün Helikopter Prog-
ramı başta, toplam 9 proje yürütülüyor.
Bunlardan 7 adedi sözleşmeye bağlandı,
2’sine ilişkin çalışmalara devam ediliyor.

Sivil Sektöre Açılımı 
EGM Projeleri ile Sağlayacağız
MSI Dergisi: EGM için “Emniyet Genel
Müdürlüğü Orta Sınıf Helikopter Tedarik
Projesi” ve “Emniyet Genel Müdürlüğü
Hafif Sınıf Helikopter Tedarik Projesi”
kapsamında tedarik projelerini 
yürütüyorsunuz. Bu tecrübelerinizden
hareketle bugüne kadar sadece TSK için
iş yapan firmalarımıza EGM’yi nasıl bir
müşteri olarak anlatırsınız?
Köksal LİMAN: EGM’nin yalnızca bir
müşteri olarak anlatılması çok eksik
kalır. Bizim için Türkiye’de helikopter sa-
nayisinin kurulması ve sürdürülebilme-
sini temin etme yolunda, EGM stratejik
bir ortağımızdır. Malumunuz, havacılık
dünyası ve özelinde helikopterler, askeri
ve sivil olarak sınıflandırılır. Emniyet
amaçlı kullanım, sahil güvenlik ve kıs-
men de jandarmanın hâlihazırdaki 
görevlerini dâhil edebileceğimiz sınıflan-
dırma ise “para-military” yani yarı askeri
olarak nitelendirilir. Ülkemizin uzun va-
dede sürdürülebilir bir helikopter sana-
yisine sahip olması, askeri ve sivil bu iki

kanadın da kullanıcı olarak var olmasıyla
mümkündür. Sivil alanda kıyasıya bir re-
kabet, baş döndürücü hızıyla devam edi-
yor. Askeri alan ise nispeten ülkelerin
kendi korumaları altında. Hâlihazırda
SSM olarak, ağırlıklı askeri sistem ve alt
sistem tedariki ve bunların yurt içindeki
tasarım ve üretim altyapısını kuran ve
planlayan bir kurum olsak da sivil alanı
göz ardı etmemiz olanaksızdır. Bu çer-
çevede, oluşturacağımız helikopter en-
düstrisi altyapısının, sivil sektör için de
rekabet edebilir ürünler ortaya koyma-
sında ve askeri-sivil geçişinin sağlanma-
sında, EGM çok önemli bir ortağımızdır.
Geçmişte de EGM ile bir çalışmamız ol-
muştu; ancak maalesef neticelendire-
memiştik. Bugün ise gerek EGM’nin
helikopter alanındaki acil ihtiyaçları ge-
rekse geleceğe dönük ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, ülkemizin helikopter
alanındaki stratejisiyle tam uyum içeri-
sinde bir iş birliğinden söz edebiliriz.
Emniyet Havacılık Teşkilatımızda bulu-
nan mevcut operasyonel tecrübenin, sa-
nayimizle sağlıklı ve düzenli olarak
paylaşılması, bizim açımızdan paha biçil-
mez bir değere sahiptir. Değerli dostum
EGM Havacılık Daire Başkanımız Hüse-
yin Başak’ın, gerek mevcut projeler ge-
rekse geleceğe yönelik çalışmalarımızda
verdiği sınırsız desteği, şükranla anmak
isterim. Genel olarak baktığımızda, her
son kullanıcıda olduğu gibi, EGM de ken-

22

MSI Dergisi - Nisan 2014                                                                                                                                         www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Hâlihazırda SSM olarak, ağırlıklı askeri sistem ve alt sistem tedariki
ve bunların yurt içindeki tasarım ve üretim altyapısını kuran ve 
planlayan bir kurum olsak da sivil alanı göz ardı etmemiz olanaksızdır.
Bu çerçevede, oluşturacağımız helikopter endüstrisi altyapısının, 
sivil sektör için de rekabet edebilir ürünler ortaya koymasında ve 
askeri-sivil geçişinin sağlanmasında, EGM çok önemli bir ortağımızdır. 

SSM, EGM için Bell 429 he-
likopterlerini tedarik etti.
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disini sürekli yenileme gayreti ile günün
ulaştığı son teknolojik imkânlarla ortaya
çıkan, alanının en iyisi olan ürünleri talep
ediyor. Elbette böyle bir müşterinin ihti-
yaçlarına cevap verebilmek için, sanayi-
nin de sürekli olarak kendini yenilemesi
gerekiyor. Tabii böyle bir düşünce ve
yaklaşım içerisinde olan kullanıcıya hiz-
met edecek tüm şirketlerimiz de aynı
yaklaşım içerisinde olmalı; tasarlanacak
ürünlerin muadilleriyle hem fiyat hem de
performans yönünden rekabet edebilir
olması; yola ilk çıkıldığında, birinci ve
ikinci sıraya yazılması gereken en önemli
unsurlardır.

MSI Dergisi: TEI ile 2011 yılında 
imzalanan ve Makila 1A1 motorlarının
depo seviyesi bakım, onarım, 
modernizasyon ve yenileştirme işlerinin
10 yıl boyunca TEI tarafından 
gerçekleştirilmesini öngören 
sözleşmenin modeli, son yıllarda 
gündemde öne çıkan, “performansa 
dayalı lojistik bakım” olarak nitelendiriliyor.
Bu projede, performansa dayalı lojistik
konusunda şu ana kadar elde edilen 
tecrübe hakkında neler söylemek 
istersiniz? Önümüzdeki dönemde, 
helikopterlerle ilgili, örneğin ATAK 
projesi kapsamında, benzer projeler
gündeme gelecek mi?
Köksal LİMAN: Çok fazla bilinmemekle
birlikte, S.G.K.lığı ihtiyacı için tedarik et-

tiğimiz AB412EP helikopterlerinin ilk 42
aylık lojistik desteğini, İtalyan Agusta-
Westland firmasından, performansa da-
yalı lojistik destek modeliyle 2002-2005
yılları arasında hayata geçirmiştik. Bu
proje, “performansa dayalı lojistik
bakım” konsept uygulaması konusunda,
dairemizde ve Müsteşarlığımızda bir ilk
olarak tanımlanabilir.
TEI ile 2011 yılında sözleşmesi imzala-
nan Makila 1A1 Motorlarının Lojistik
Desteği Projesi’nde ise gerek Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) gerekse
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)
envanterinde yer alan AS532 Cougar he-

likopterlerinin Makila 1A1 motorlarının
depo seviyesi bakım, onarım, moderni-
zasyon ve yenileştirme de dâhil olmak
üzere tüm lojistik desteği sağlanıyor.
Bugüne kadar, toplam 8 motorun bakım,
onarım ve yenileştirme işlemleri ta-
mamlanarak kullanıcı birliklere teslim
edildi. Projede yurt içi imkânlardan
azami derecede faydalanılarak, envan-
terdeki Makila 1A1 motorları, 6 ay gibi
kısa bir süre içerisinde yenileştiriliyor.
Makila motorları için yaptığımız söz-
leşme, özel sektör-askeri tesis iş birliği-
nin güzel bir örneğidir. Bu projede,
kullanıcıların motor arızasını SSM’ye bil-
dirmelerinden sonra, işlemlerimiz oto-
matik olarak yürüyor. TEI, motoru
Türkiye’nin neresindeyse derhal al-
makta; Eskişehir’de demonte etmekte;
ömürlü ve safhalı bakım kalemlerini
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ayırmakta; ömürlü kalemlerin yerine ye-
nilerini temin etmekte; onarım gerekti-
ren konulardan 1. Hava İkmal Bakım
Merkezi (HİBM) tarafından yapılabile-
ceklerin, 1. HİBM ile yapmış olduğu 
çerçeve anlaşma sayesinde hızlıca ona-
rımını sağlamakta; yurt içinde onarım
kabiliyeti bulunmayan parçaların, yurt

dışı tamirini sağlamakta; yurt dışı tamir
sürelerinin uzun olması hâlinde, kendi
envanterinden yeni parça takarak mo-
toru tekrar monte etmekte; ardından
bremzede testlerini gerçekleştirerek,
kullanıcı birliğin işaret ettiği noktaya
derhal sevk etmekte ve helikopter üze-
rine takılarak faal hâle gelmesini sağla-
maktadır. Henüz 8 motorun bu şekilde
bakım ve onarımını gerçekleştirdik. İler-
leyen süreçte ise projemizi, belirli met-
rikler çerçevesinde, envanterdeki tüm
motorların faal oranını kapsayan bir an-
laşmaya dönüştürmeyi planlıyoruz.
Tabir-i caizse lokma lokma devam edi-
yoruz, performansa tabi kısmını aşama-
landırarak yapmayı hedefliyoruz. Yedek
parça ihtiyaçlarının ne kadar olduğu kes-
tirilemeyen ve dışarı bağımlı bir alt sis-
tem için, yerli bir firma ile en baştan
ulaşılamayacak oranlar belirleyerek bir
proje yapılması, bizim proje anlayışımızla
örtüşmüyor. Ancak bugüne kadar elde
ettiğimiz veriler ve diğer hava aracı mo-
torlarının, özellikle de yurt dışı onarım-
ları için geçen süreleri göz önüne
aldığımızda, doğru yolda olduğumuzu
ifade edebilirim.
Burada, Genelkurmay Başkanlığımızın
projeye olan desteği, K.K.K.lığı ve
Hv.K.K.lığımızın sözleşme imzasından
sonraki iş birlikleri ve son kullanıcılar-
dan geri besleme olarak aldığımız mem-
nuniyet, bizi bir sonraki safhaya geçmek
için cesaretlendiriyor. Şu ana kadar, pro-
jede tarafların özverili çalışmalarıyla ge-
linen nokta, Müsteşarlığımızın çağına
uygun yenilikçi yaklaşımlarla lojistik
destek projelerinde elde edeceği başarı-
ların da bir göstergesidir.
Diğer yandan, elbette edinilen tecrübeler
ışığında, gerek ATAK gerekse diğer pro-
jelerimizde de benzer model arayışları-
mız sürüyor. Bu çerçevede, ATAK için

benzer bir iş modelini kur-
duk; sözleşmesi imza saf-
hasına geldi. İlk helikopterin
kabul edilmesini müteakip,
bu iş modelimiz de devreye

girecek ve Makila projesini bir adım iler-
leteceğiz; K.K.K.lığının ihtiyaç duyacağı
yedek parça, yer destek teçhizatı ve tek-
nik yardım, performans bazlı olarak
TUSAŞ tarafından sağlanacak.

Hedef 5 Milyar Dolar Ciro,
10.000 Çalışan
MSI Dergisi: Dönemin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, AIREX 2012 fuarında; 
Türkiye’nin sivil alandaki helikopter 
ihtiyacını 300 adet, mevcut helikopter 
sayısını da 70 adet olarak ifade etmişti.
Sivil alandaki bu büyük pazar ile ilgili 
olarak sektör neler yapmalı?
Köksal LİMAN: Pazarımız, bahsettiğiniz
rakamlardan daha büyük. Gelin rakamları
veriler üzerinden inşa edelim. İnceleme-
lerimiz bize gösteriyor ki, gelişmiş ülke-
lerdeki askeri-sivil helikopter oranı
%50-50’dir. Ülkemizde, son 15-20 yıldır
süregelen ekonomik büyüme ve 2023 için
öngörülen, Dünya’nın ilk 10 büyük ekono-
misi arasında yer alma hedefini yakala-
mamız hâlinde, bizim de askeri-sivil
helikopter sayımız, aşağı yukarı %50-50
olacak. Bugün için, yaklaşık 500 askeri he-
likopterimiz olduğunu düşünürsek, hâli-
hazırda 400’ün üzerinde bir sivil helikopter
pazarı bulunuyor. Elbette gelecek 10-20-
30 yılları planlayarak ve mevcut askeri en-
vanterimizde olup yaşlanarak kullanım
dışı kalacakları da dikkate aldığımızda, bu
rakamı 500+ olarak revize etmemiz doğru
olacaktır. Sektörün doğru yönlendirilebil-
mesi için, ana yüklenici rolünün tariflen-
mesi ve seçilen ana yüklenicinin, bu rolü
tam olarak yerine getirmesi gerekiyor.
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Pazarımız, bahsettiğiniz 
rakamlardan daha büyük. Gelin
rakamları veriler üzerinden 
inşa edelim. İncelemelerimiz
bize gösteriyor ki, gelişmiş 
ülkelerdeki askeri-sivil 
helikopter oranı %50-50’dir. 
Ülkemizde, son 15-20 yıldır 
süregelen ekonomik büyüme ve
2023 için öngörülen, Dünya’nın
ilk 10 büyük ekonomisi arasında
yer alma hedefini yakalamamız
hâlinde, bizim de askeri-sivil 
helikopter sayımız, aşağı yukarı
%50-50 olacak. 

Performansa dayalı
lojistik bakım 

konseptinin 
ilk uygulaması,
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Bizlerin, Türkiye’nin helikopter sektörünün
planlayıcıları olarak yapmış olduğumuz
projeksiyonlar nettir. Yıllık ortalama 500
milyon dolar helikopter harcaması yapan
bir ülke -ki bu rakam, şu anda savunma
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın
en yüksek cirolularının cirosuna neredeyse
eşittir- sanayisiyle bu sektörde var olmalı-
dır. Hedefimiz, 10.000 kişinin üzerinde bir
istihdamı olan; en az 5 milyar dolar ciro ya-
pabilen; uluslararası ortaklığı ve 3 kıtada
tesisleri olan; yan sanayisiyle, KOBİ’siyle,
üniversitesiyle, araştırma kuruluşlarıyla iş
birliğini sağlayabilmiş; dünyaya entegre,
dünyayla rekabet edebilir, sürdürülebilir bir
helikopter sanayisidir. Burada, askeri-sivil
ayrımı yapmıyoruz; yapmak doğru da
olmaz. Firmalarımıza önerimiz ve tavsiye-
miz, Müsteşarlığımızca başlatılan projeleri
yakından takip etmeleri, ana yüklenici ko-
numundaki TUSAŞ ile yetenek örtüştürme-
den, açık alanları tespit ederek, o alanda
kendilerine yer açmalarıdır. “Ben bekleye-

yim, birisi beni bulup keşfetsin” anlayışı ile
maalesef olmuyor. Bu noktada, gerek 
Müsteşarlığımızla gerekse de TUSAŞ ile
çalıştıkları alanları, yaptıkları işleri, yete-
neklerini, helikopterin hangi parçasında ne-

reye gitmek istediklerini paylaşmaları
yeterli olacaktır. Ve elbette bu paylaşım-
lar neticesinde, takip ederek doğru 
zamanlamada projelerimizin parçası
olabilirler.

MSI Dergisi: Yük Helikopteri Tedariki
Projesi’nin son durumu hakkında detaylı
bilgi verebilir misiniz? Bu helikopterde;
aviyonik, haberleşme, elektronik harp
gibi sistemlerde yerli çözümler 
kullanılabilecek mi?
Köksal LİMAN: Proje kapsamında,
K.K.K.lığı için; her coğrafi bölgede, sınırlı
görüş ve hava koşullarında nakli gereken
ağır ve hacimli malzeme, silah ve mühim-
mat taşımak, hava hücum harekâtlarında
personel nakli görevini icra etmek,
arama-kurtarma ve mobil harekât mer-
kezi gibi özel görevleri yerine getirmek
maksadıyla 6 adet CH-47F ağır yük heli-
kopteri tedarik ediliyor. Projede yedek
parça ve teçhizat teslimatları başladı; 6
adet helikopterin de 2016 yılı içerisinde
envantere alınması planlanıyor. Bu pro-
jemizin kurgusu, devletten devlete satış
anlaşması modelinde; helikopterler hazır
olarak ABD’den tedarik ediliyor. Model
çerçevesinde, helikopterler tam konfigü-
rasyonda gelecek. K.K.K.lığımızın ihtiyaç
duyması ve talep etmesi durumunda, he-
likopterler envantere alındıktan sonra, iz-
leyen yıllarda, yerli sanayimizin imkânları
ile modernize edilebilecek.
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Firmalarımıza önerimiz ve 
tavsiyemiz, Müsteşarlığımızca
başlatılan projeleri yakından
takip etmeleri, ana yüklenici 
konumundaki TUSAŞ ile yetenek
örtüştürmeden, açık alanları 
tespit ederek, o alanda 
kendilerine yer açmalarıdır.
“Ben bekleyeyim, birisi beni
bulup keşfetsin” anlayışı ile
maalesef olmuyor. 
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CH-47F helikopterlerinin, 
2016 yılı içerisinde envantere
alınması planlanıyor.



MSI Dergisi: Helikopter doğrudan tedarik
projelerinin, diğerlerine kıyasla daha
sessiz ilerlediğini, dönüm noktalarında
herhangi bir tören ya da basın açıklaması
vs. yapılmadığını gözlemliyoruz. 
Bu durumun nedeni sizce nedir?
Köksal LİMAN: Tabii önemli olan işin ta-
mamlanmasıdır bizim için. Tören ve 
kutlamalar her zaman yapılabilir; geç
kalmış sayılmayız. Elbette törenlerle
süslenmesi de güzel olacaktır; ancak
bizim için helikopterlerin görevlerini ya-
pıyor olması ve bu görevler esnasında
toplumumuzca fark ediliyor olması çok
daha önemli. Örneğin, detaylarını açık-
layamayacağım, geçtiğimiz yıl içerisinde
gerçekleşen çok önemli bir olayın takip
ve sonuçlandırılmasında, EGM’nin henüz
çok yeni envantere alınan helikopterle-
rinin görev yapmış olması, bizim için tüm
törenlerin ötesinde bir anlam taşıyor.
Devletimizin en üst düzey yetkililerinin
de Müsteşarlığımızca tedarik edilen he-
likopterlerle yurdumuzun her tarafına
güven içerisinde taşınıyor olması da ay-
rıca bir onur kaynağımız.

MSI Dergisi: Doğrudan tedarik projeleri
kapsamında yürütülen sanayi katılımı /
offset (SK/O) yaklaşımınız ve bu projeler
sayesinde elde edilen kazanımlar 
hakkında bilgi verir misiniz?

Köksal LİMAN: Helikopter projelerimiz-
deki gruplandırmalara paralel olarak,
her bir grubun yürüttüğü projelerde, yurt
içi sanayi katılımını olabilecek en üst se-
viyeye çıkartmak üzere tedbirlerimiz bu-
lunuyor.
Doğrudan tedarik projelerimizde, adın-
dan da anlaşılacağı üzere, hazır ürünle-
rin alımı gerçekleşiyor. Bizim klasik
yaklaşımımızda, hazır alım projelerinde,
firmalardan SK/O’ya yönelik taahhütler
alınır ve yıllar içerisinde bu taahhütler
projelendirilerek sanayimize katkı sağ-
lanması hedeflenir. Bu projeler, helikop-
ter ya da başka savunma / havacılık
alanlarında olabilir. Devlet çalışanıysa-
nız, başarı yalnız başına gelmez, gelse de
fazla bir önem taşımaz. Helikopter pro-
jelerimizde, Bilal Aktaş Bey’in başkanlık
ettiği Sanayileşme Dairemiz ile şöyle bir
iş birliğine gittik: Helikopter hazır alım
projesi söz konusu olduğunda, bizim
ihale öncesinde, helikopter alanında faa-
liyet gösteren firmalar ile müştereken
hazırladığımız helikopter proje havuzun-
dan zaman, teknik alan ve mali büyüklük
olarak o alıma en uygun projeler seçile-
rek, firmalardan SK/O’ya ilişkin bu alan-
larda belirlenen zorunlu ve potansiyel
projeler için teklif talep ediliyor. Bu pro-
jeler belirlenirken, bir taraftan yerli sa-
nayi ile çeşitli görüşmeler yapılarak

sanayinin ihtiyaçları belirleniyor, diğer
taraftan da sektörel stratejiler doğrultu-
sunda kazanılması hedeflenen kabiliyet-
ler adreslenebiliyor. Böylece, projenin en
başında, hem yabancı firma hem de yerli
firmalarımız neyi ne zaman yapacağını
biliyor; bizler de sektörde gördüğümüz
ihtiyaç alanlarını doldurmuş oluyoruz.
Bunlara ilave olarak, ihracat kalemleri-
nin de yönlendirilmesi, kazanılan kabili-
yetin ve sanayi altyapısının devamlılığını
sağlamada önemli bir araç oluyor.
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Mi-17 Projesi 
Bir Başarı Hikâyesi
MSI Dergisi: Kamuoyunca pek 
bilinmeyen ve bakım için giden 
helikopterlerin Rusya’da kaybolduğuna
dair haberler duyduğumuz Mi-17 
Helikopterleri Depo Seviyesi Bakımı 
Projesi vardı. Bu projedeki son durum
nedir?
Köksal LİMAN: Aslında bu proje, saklı
başarı hikâyelerimizden biridir. Şöyle ki:
J.G.K.lığının, Mi-17 helikopterlerinin ba-
kımı için, JSC Kazan firması ile 2002 yı-
lında imzaladığı sözleşme kapsamında, 4
adet helikopter, Mayıs 2004’te Rusya’ya
gönderilmişti. Ancak, firmanın yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi üzerine,
Mayıs 2007’de sözleşme feshedilmiş ve
firmanın teminatı da nakde çevrilmişti. Bu
tarihte, 4 helikopter, sökülmüş vaziyette,
Moskova, St.Petersburg, Kazan ve Ekate-
rinburg gibi farklı şehirlerdeki fabrika-
larda kaldı ve Türkiye’ye getirilemedi.
Mi-17 helikopterlerinin depo seviyesi ba-
kımlarına ilişkin kabiliyetler, yurt dışı ve

yurt içinde araştırıldı ve 2007 yılında, 
Mi-17 helikopterlerinin yenileştirmeleri-
nin ve depo seviyesi bakımlarının 
yapılmasına yönelik olarak, Mi-17 Heli-
kopterleri Depo Seviyesi Bakımı Pro-
jesi’nin SSM tarafından başlatılmasına
ilişkin Savunma Sanayii İcra Komitesi
(SSİK) kararı alındı. Bu çerçevede, Rusya
devlet firması Oboronprom ile doğrudan

görüşmelere başlandı. Yaklaşık 14 ay
süren zorlu müzakere süreci sonunda, 
Türkiye’de bulunan 14 helikopterin ve
Rusya’da sökülmüş hâlde bulunan 4 he-
likopterin bakımına yönelik sözleşme
üzerinde mutabakat sağlandı. Bu kap-
samda, 6 Mayıs 2010 tarihinde, Oboron-
prom firması ile Mi-17 Helikopterleri
Depo Seviyesi Bakımı Projesi sözleşmesi
imzalandı.
18 adet Mi-17 helikopterinin tamamının
yenileştirme ve depo seviyesi bakım iş-
lemleri, imzalanan sözleşme takviminin
1,5 ay öncesinde, Ağustos 2012’de ta-
mamlandı.
Hâlen garanti süreci devam eden projede,
söz konusu helikopterler, J.G.K.lığı envan-
terinde yerini aldılar ve yaklaşık 2 yıldır gö-
revlerini başarıyla icra ediyorlar. Son
dönemde ise kamuoyunun da yakından
takip ettiği gibi, askerlerimizin bir nok-
tadan bir noktaya sevki için, karayolu ye-
rine, havayolunun tercih edilmesi
kararlaştırıldı; bu görevi de ağırlıklı ola-
rak Mi-17’ler yerine getiriyor.

MSI Dergisi: Bir diğer projeniz olan 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
SEAHAWK helikopterlerindeki son 
gelişmelerden bahsedebilir misiniz?
Köksal LİMAN: Toplam 24 helikopterimi-
zin teslimatı tamamlandı; ilk paket 7 ve
ikinci paket 17 adet olarak. Hâlihazırda ilk
7 helikopterimizin bir yenileştirme prog-
ramı kapsamında, ikinci pakette tedarik
ettiğimiz helikopterlerin seviyesine geti-
rilmesi çalışmamız devam ediyor. Bu yıl
içerisinde tamamlanacak. Diğer yandan,
ikinci pakette meydana gelen gecikmeler
nedeniyle yaptığımız anlaşmanın bir so-
nucu olarak, Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığımıza ilave 1 adet daha SEAHAWK
helikopteri kazandırıldı. Onu da 2014 yılı-
nın ilk yarısında teslim ederek, helikopter
sayımızı 25’te sabitleyeceğiz.
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18 adet Mi-17 helikopterinin tamamının yenileştirme ve depo seviyesi
bakım işlemleri, imzalanan sözleşme takviminin 1,5 ay öncesinde,
Ağustos 2012’de tamamlandı. Hâlen garanti süreci devam eden 
projede, söz konusu helikopterler, J.G.K.lığı envanterinde 
yerini aldılar ve yaklaşık 2 yıldır görevlerini başarıyla icra ediyorlar. 
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J.G.K.lığı Mi-17 helikopterleri, 
zorlu bir süreç sonrasında 

yenileştirildi.
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SSM projeyi devraldığında, 
Mi-17’ler bu durumdaydı.





ATAK Projesi’nin Önü Açık
MSI Dergisi: ATAK Projesi’nde, 
Türkiye’nin ve TUSAŞ’ın katkılarının 
kamuoyunda yeterince bilinmediğini 
gözlemliyoruz. Bu katkılar ve başta
Özgün Helikopter Programı olmak üzere,
bu katkıların gelecek projelere etkileri
hakkında neler söylemek istersiniz?
Köksal LİMAN: ATAK Projesi’ni, birçok
anlamda yerli sanayimiz açısından ilkle-
rin projesi olarak değerlendirmek müm-
kün. Malumunuz, şu anki ATAK Projesi,
ikinci ihalenin bir sonucu. Birinci ihale,
ağırlıklı olarak, görev ekipmanlarını
kontrol edecek “görev bilgisayarı”nın
yerli tasarım, üretim ve entegrasyonuna
imkân vermemesi sebebiyle 2004 yılında,
Müsteşarımız Murad Bayar göreve gel-
diğinde, çok isabetli bir değerlendirme
sonucu iptal edilmişti. Bugün geldiğimiz
aşamada, ikinci ihale neticesinde yaptı-
ğımız seçim sonucunda, T129 helikopteri
üzerinde, görev bilgisayarı dâhil olmak
üzere, toplam 27 değişik sistem ve bun-
larla bağlantılı 42 adet cihaz, tamamen
Türk mühendislerince tasarlanıyor, Tür-
kiye’deki fabrikalarda üretilerek test edi-
liyor ve yine Türk mühendislerince
helikopterlere entegre ediliyor. Helikop-
ter üzerindeki haberleşme, seyrüsefer,
hedef tespit, pilot hedefleme, elektronik
harp, roket ve tanksavar füze sistemle-
rinin tamamı Türk ürünleridir. Elektro-
nik sistemlerin tamamı, ASELSAN
Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik
(MGEO) Grubu tarafından, başarıyla tam
zamanında ve beklenen performans-
larda, ilgili uluslararası standartlara
uygun olarak üretilerek TUSAŞ’a teslim
ediliyor. Silah sistemlerinde ise lazer gü-

dümlü CİRİT füzesi ve MIZRAK-U tank-
savar füzesinin tasarım ve üretimi 
ROKETSAN firmamız tarafından başa-
rıyla gerçekleştiriliyor. Diğer yandan, he-
likopter gövdesine baktığımızda ise
yaklaşık 6.400 adet parçadan 6.200 par-
çanın detay üretimi ve tedariki de TUSAŞ
tarafından gerçekleştiriliyor.
Doğrudan tedarik projelerinde, offsetin
bahsi geçmişti. Biz ortak üretim projesi
olarak adlandırdığımız ATAK Proje-
si’ndeki offseti, ülkemizde eksik olan 
yetenek alanlarını doldurmak için kul-
lanmayı hedefledik. İşte bu sayede, heli-
kopterin en kritik parçalarından biri olan
ve uçuş kritik olarak adlandırılan ana ve
kuyruk rotor pallerinin üretimi TUSAŞ’ta
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yine offset kap-
samında, Honeywell / Rolls-Royce kon-
sorsiyumu LHTEC ürünü olan CTS800
ATAK motorlarının türbin modülünün ta-
mamı, TEI tarafından üretiliyor. ATAK ile
başlayan iş birliği sonrası LHTEC, kendi
uluslararası satışları için de TEI’ye türbin
modülü ürettiriyor. Yeri gelmişken bah-
setmemizde fayda bulunuyor; ATAK
platformunda, ABD tarafından yeni nesil
olarak adlandırılan, ancak maliyeti ne-
deniyle iptal edilen Comanche helikop-
terleri için tasarlanan hafif, yüksek
performanslı LHTEC CTS800 motorları
kullanılıyor.
Bir güzel bilgi de beklenen performansın
karşılanmasının yanı sıra bu motorların
beklenenden daha az yakıt tüketimine sahip
olmasıdır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği-
miz, gerek yer gerekse uçuş testlerinde,
diğer sistemlerde olduğu gibi, motor yö-
nünden de herhangi bir olumsuzlukla kar-
şılaşmadığımızın da altını çizmek isterim.

TUSAŞ, ilk kez ATAK Projesi’nde 
ana yüklenici olarak; aviyonik ve silah 
sistemlerinin platform entegrasyonu,
insan-makina arayüzü tasarımı, kompo-
nent ve alt-montaj üretimi, nihai montaj,
entegrasyon testleri, pilot ve bakımcı
eğitimleri gibi önemli sorumluluklar üst-
leniyor. Diyebilirim ki bugüne kadar ger-
çekleştirdiği tüm projeler içerisinde, bu
boyutta bir entegratörlük sorumluluğu,
ilk kez ATAK ile gerçekleşti.
Bahsettiğiniz üzere, ATAK Projesi ka-
muoyumuzun dikkatini çekmekle birlikte,
çok detay bilgiye sahip olunmadığının da
farkındayız. Bu projemiz, bizim için adeta
bir dönüm noktasıdır. Savunma sanayimiz
için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Oluş-
turulan model ve iş paylaşımı, bizler için
adeta bir referans, bir baz teşkil etmiş;
diğer projelerimizde, bu projede gerçek-
leştirilen sanayi katılımının altındaki de-
ğerler, adeta başarısızlık sayılmıştır. Kısa
süre önce imzaladığımız Genel Maksat
Helikopter Projesi, buna çok güzel bir ör-
nektir. 1990’lı yıllarda denenip başarıla-
mayan ortak üretim modelinden sonra,
birçok yönden ATAK Projesi’nin de ileri-
sine geçen derinlikte bir iş birliğini, ABD’li
bir firma olan Sikorsky ile gerçekleştirmiş
bulunuyoruz.
Yeniden ATAK’a dönersek, ilkler projesi
demiştik: İlk kez paller Türkiye’de üreti-
liyor; ilk kez helikopter üzerindeki aviyo-
nik ekipmanların neredeyse tamamının
tasarımı ve üretimi Türkler tarafından
gerçekleştiriliyor; silah sistemlerinin ta-
sarım, üretim ve helikopterlere enteg-
rasyonu Türk firmalarınca yapılıyor; tüm
dünyaya satışlarda, üretim yalnızca Tür-
kiye’de olacak ve bu üretimde, iş payla-
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Biz ortak üretim projesi olarak adlandırdığımız ATAK Projesi’ndeki offseti, ülkemizde eksik olan 
yetenek alanlarını doldurmak için kullanmayı hedefledik. İşte bu sayede, helikopterin 
en kritik parçalarından biri olan ve uçuş kritik olarak adlandırılan ana ve kuyruk rotor 
pallerinin üretimi TUSAŞ’ta gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yine offset kapsamında, Honeywell / Rolls-Royce 
konsorsiyumu LHTEC ürünü olan CTS800 ATAK motorlarının türbin modülünün tamamı, TEI tarafından üretiliyor. 



şımı, aynen ATAK Projesi’ndeki gibi ger-
çekleşecek. T129 ATAK helikopterimizin
bahtı açık diyebiliriz. Hâlihazırda, 2
farklı ülke ile anlaşmalar hazırlanmış,
parafe edilmiş durumda. 3. bir ülke ile
de görüşmelere devam ediliyor. Bun-
lar, havacılıkta ve özelinde helikopter
sanayisinde, Türkiye olarak küresel
oyuncu olmanın getirdiği zorlukları da
göğüsleme yönünden ilk denemeleri-
miz olacak.
Bu sayılan ilkler, projenin çeşitli aşama-
larında, Müsteşarlığımızın sessiz 
kahramanlarınca gerçekleştirildi. ATAK
deyince, iki isimden bahsetmeden geç-
mem doğru olmayacaktır. Projenin mo-
deli de dâhil üst düzey planlamadaki
öngörüsüyle bu şekle dönüştüren, döne-
min Daire Başkanı ve şu an Sanayi Hiz-
metleri Müsteşar Yardımcımız Sedat
Güldoğan Bey ve bir diğeri de başından
sonuna detay ve titiz çalışmalarıyla pro-
jeyi sahiplenen, bir önceki Proje Müdürü
Başak İnan Hanımefendidir. Şükranla-
rımı sunuyorum.

MSI Dergisi: ATAK Projesi’nde bazı 
gecikmeler yaşanıyor; hatta SSM 
Stratejik Planı’nda, T129 ATAK 
helikopterinin 2013 yılı sonuna kadar 
envantere alınması hedefi bulunmasına
rağmen gerçekleşmedi ve kafalarda, 
gecikmeyle ilgili çok sayıda soru işareti
oluşmuş durumda. Türkiye’nin ilk defa
kalkıştığı böyle zorlu bir projede 
gerçekleşen gecikmelerin nedenleri 
hakkında, teknik bazı ayrıntıları da 
içerecek şekilde detaylı bilgi 
verebilir misiniz?

Köksal LİMAN: Söze 9 helikopterimiz
göreve hazır şekilde Akıncı ovasında bu-
lunmaktadır diyerek başlamak istiyo-
rum. Ancak aynı zamanda da ifade
etmeliyim ki, yazdığımız bir hedef tarihi
gerçekleştirememiş olmanın hiçbir
kabul edilebilir gerekçesi olamaz. Yap-
mak durumundaydık. Ancak az önce
sizin de belirttiğiniz gibi, ATAK Projesi ile
Türkiye, ilk defa bu boyutta bir tasarım
ve üretim işine girdi. Şimdiye kadar, hep
hazır platformlar tedarik etmekteydik.
Bu projede, helikopter üzerinde modifi-
kasyonlar yapılıyor; görev bilgisayarı ile
bir çok yerli aviyonik ve silah sistemi he-
likoptere entegre ediliyor; helikopterler
Türkiye’de üretiliyor ve en önemlisi, bu
işler kalifikasyon ve sertifikasyon bakış
açılarıyla gerçekleştiriliyor. Daha da önem-
lisi Türklerle İtalyanlar iş ortaklığı şeklinde,
beraberce bir ürün ortaya koymaya çalışı-
yorlar. Sizin de bildiğiniz gibi, bütçe ve tak-
vim yönünden hedeflerin revize edildiği
projelerin en başında, konsorsiyum proje-
leri bulunuyor. Bütün bu çalışmaların, dev-
letimizin yetkili organlarınca tasarım,
üretim ve test aşamalarında uluslararası
standartlarda denetlenmekte ve onaylan-
makta olduğunu da ayrıca belirtmemde
fayda var. Genel anlamda, ülke olarak
tüm bu süreçlerin bu boyutta ilk defa
tecrübe ediliyor olması, yaşanan gecik-
melerin de başlıca nedenleridir denile-
bilir.
Ancak, bahsettiğim gibi, 9 adet helikop-
ter kabule hazır hâle getirildi. Helikop-
terlerimizle bugüne kadar, sahip
olduğumuz herhangi bir helikopterin 10
yıl süre ile kullanılmasına eşit saatte

uçuş süresini güvenli olarak gerçekleş-
tirdik. Çok yakın bir zaman diliminde de
resmi kabullerin yapılarak helikopterle-
rin K.K.K.lığı tarafından kullanılıyor ol-
duğunu görmeyi ümit ediyoruz.

MSI Dergisi: Gecikmelerin TUSAŞ ve
diğer taraflar dışında, alt yüklenicilerden
kaynaklanan boyutları hakkında neler
söylemek istersiniz?
Köksal LİMAN: Açıkçası projemizde, ana
yükleniciden de alt yüklenicilerden de
kaynaklanan bir sıkıntıdan bahsetmek
doğru olmayacaktır. Hakikaten gerek
Türk tarafındaki TUSAŞ ve ASELSAN
dâhil tüm yerli yükleniciler gerekse İtal-
yan ortağımız, proje genelinde, ortalama
performanslarından daha yüksek bir
performans sergilediler.

MSI Dergisi: T129 ATAK helikopteri, 
Türkiye’ye gelen hemen her heyet
önünde gösteri uçuşu gerçekleştiriyor;
aynı zamanda uluslararası fuarlara 
katılım konusunda siftahını da yaptı. 
Helikopterin TSK’ya teslimindeki 
gecikmeler, yabancı heyetler tarafından
nasıl karşılanıyor?
Köksal LİMAN: Ümit Bey, gelin biraz da
yaptığımız işin keyfini sürelim. Bu pro-
jenin birçok safhasında rol alan 500’den
fazla mühendisimizden bahsediyoruz;
bayram tatilleri de dâhil son 3 yılda, ina-
nılmaz bir tempoda çalıştılar. Ben, artık
dayanamıyorum deyip Kaçkarlara tır-
manırken bu arkadaşlarımız Ağustos
ayının sıcağında, ilk prototipimizin Tür-
kiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirdiler.
ASELSAN’daki mühendis arkadaşlarımızın,
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Yapılan testlerde, T129 ATAK
helikopterinde kullanılan

LHTEC CTS800 motorlarının,
beklenenden daha az yakıt

tükettiği tespit edildi.



“Köksal Bey, 2 gün için bize etmediğinizi
bırakmadınız. O kadar mı önemli bu iki
gün?” dediklerini ve başka da birçok ko-
nuşmamızı hatırlıyorum. Bbu arkadaşla-
rımıza sahip olmanın haklı gururunu
sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi
hâl böyle iken elbette bir ürün ortaya çık-
mışsa arkasında büyük bir Türk mühen-
dis gücü varsa ürünümüze güveniyorsak
inanıyorsak elbette uygun olan tüm
müşterilerimize göstereceğiz. Helikop-
terimizden, performansından eminiz.
Söylediğiniz gibi, belki de tarihimizde ilk
kez “ürünümüz” dediğimiz bir hava aracı
ile bir fuara katıldık ve uçuş gösterimini
başarıyla gerçekleştirdik. Gerekmesi hâ-
linde, atışla da bunu süsleyebilecek du-
rumdayız. Sizler de izliyorsunuzdur,
olmayan ürünü pazarlayan ülke ve fir-
maların var olduğu savunma sektö-
ründe, bizim ete kemiğe bürünmüş bir
ürün olarak ortaya koyduğumuz 
T129 helikopterimizi tanıtmaya devam
edeceğiz. Teslimatımız da yakında ger-
çekleşecek ve bu konu da gündemden
kalkacaktır diye ümit ediyorum.
Malumunuz, geçtiğimiz yıl içerisinde,
Kore Cumhuriyeti’ndeki ihalede, bir
ABD’li firma ile son aşamaya kalmıştık.
Kore Cumhuriyeti’nin değerlendirmesi
sonucunda, orada 2. olarak tamamladık
süreci. Şimdi ise başta Türkmenistan,
Azerbaycan, Ürdün, Libya, Bahreyn ve
Mısır olmak üzere, birçok ülke, bu heli-
koptere sahip olmak istediğini belirtiyor.
Helikoptere gösterilen ilgi, bizi de şimdi-
den memnun ediyor. Dünyada sayılı 
helikopter kullanıcılarından olan
K.K.K.lığımızca kullanılmaya başlan-
ması, bu ülkelerin de taleplerini tetikle-
yecektir. Yakın zamanda, helikopterlerin
envantere girecek olması sebebiyle bu
endişelerin ortadan kalkacağı ve birçok
ülkenin sipariş vermeye başlayacağına
inanıyorum.

MSI Dergisi: ATAK Projesi’nde, uçuş ile
ilgili testlerin yanı sıra algılayıcı ve 
silahlarla ilgili testler de kritik önem 
taşıyor. Bu kapsamda yapılan 
çalışmaların geldiği nokta konusunda
bilgi verebilir misiniz?

Köksal LİMAN: ATAK Projesi’nde, bu-
güne kadar üretilen helikopterler için 
20 mm top, 2,75” roket sistemleri ile ilk
aşama elektronik harp sistemlerinin en-
tegrasyonu tamamlandı. Müteakip sü-
reçte yerli füzelerimiz olan CİRİT ve
MIZRAK-U bu helikoptere entegre edile-
cek olup, bu yönde çalışmalar devam et-
mektedir.

MSI Dergisi: T129’un, Kore 
Cumhuriyeti’nde katıldığı ihale ile ilgili
olarak; SSM açısından, bu süreçten 
edinilen tecrübeler ve bu süreçte alınan
dersler hakkında neler söylemek
istersiniz?
Köksal LİMAN: Uluslararası bir ihalede
Türkiye olarak hava aracı için teklif ver-
memiz bir ilk idi. Sonuçta teklif veren ta-
raflardan biri olduk, muazzam bir
tecrübe olarak değerlendirmek lazım bu
gelişmeleri. Zira şimdiye kadar, helikop-
ter projeleri söz konusu olduğunda, ülke
olarak hep teklif isteyen tarafta olmuş-
tuk. Netice olarak ihaleyi kazanamamış
olmamız, T129 ATAK helikopterinin ka-

zanan helikopter ile kıyaslanınca daha
kötü bir helikopter olduğu anlamına gel-
mez. Nitekim ihalede, dünya devi firma-
lar arasında, son aşamaya kalan iki
platformdan biri bizim platformumuzdu.
Savunma sanayisi çok büyük bir sektör
ve bahsi geçen meblağlar çok büyük.
Neticeyi sadece teknik karşılaştırmalara
bağlamamak doğru olur diye değerlen-
diriyorum. Bizler de bu ihale ile birlikte
bir platform sahibi olmanın ne anlama
geldiğini; sanayi, kullanıcı, dış ilişkiler,
ülkelerarası anlaşmalar, ülkelerin jeo-
politiği, konjonktürel ve siyasi durumları
gibi konuları birçok yönden analiz etmiş
olduk. En önemlisi, Koreli kullanıcıları
birkaç kez Türkiye’de ağırlamanın ve
Konya’da gerçekleştirdiğimiz uçuş ve
atış gösterimleri ile bir hava aracı tanıt-
manın tecrübesini kazandık. Bundan
sonraki süreçte, birçok ihaleye T129
ATAK helikopteri ile katılacağımızı ve bu
ihalelerde başarılı sonuçlar alacağımızı
öngörüyorum.

Genel Maksat Helikopteri 
Projesi’nde Çalışmalar Başladı
MSI Dergisi: Genel Maksat Helikopteri
(GMH) sözleşmesi, 21 Şubat’ta imzalandı.
Sürecin bundan sonraki aşamaları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Köksal LİMAN: 21 Nisan 2011 tarihinde
alınan SSİK kararı ile sözleşme görüş-
melerine başlanan GMH Projesi’nde, 
21 Şubat 2014 tarihinde imzalar atıldı.
Sözleşmenin imzası ile program takvi-
minin başlaması arasında, 16 aylık bir
süre öngörüldü. Bu 16 aylık süre içeri-
sinde, ana alt yüklenici Sikorsky firması,
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Savunma sanayisi çok büyük bir
sektör ve bahsi geçen meblağlar
çok büyük. Neticeyi sadece 
teknik karşılaştırmalara 
bağlamamak doğru olur diye 
değerlendiriyorum. Bizler de bu
ihale ile birlikte bir platform 
sahibi olmanın ne anlama 
geldiğini; sanayi, kullanıcı, 
dış ilişkiler, ülkelerarası 
anlaşmalar, ülkelerin jeopolitiği,
konjonktürel ve siyasi durumları
gibi konuları birçok yönden 
analiz etmiş olduk. 
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T129 ATAK’ın uzun menzilli vurucu gücünü oluşturacak MIZRAK-U füzesinin, 
helikoptere entegrasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.





ABD mevzuatları gereği, helikopterin
Türkiye’de lisans altında üretimi ve söz-
leşme kapsamındaki diğer kalemlere
ilişkin İhracat Lisanslarını almak üzere
çalışmalar yapacak.
Diğer taraftan, sözleşme imzasından tes-
limat takviminin başlangıcı arasında ge-
çecek zamanın uzun bir süre olması
nedeniyle sözleşme imzası ile yüklenici ve
alt yükleniciler tarafından program kap-
samındaki çalışmalara başlandı. İmza ile
teslimat takviminin başlangıcı arasında
geçecek 16 aylık süre içerisinde:
n Hava araçları üzerinde bulunan 

tüm elektrik ve elektronik sistemleri
kapsayan temel aviyonikler Sikorsky
ana yükleniciliğinde ve ASELSAN 
alt yükleniciliğinde tasarlanacak. 
Sözleşme imzasından sonraki 16 ay
süresince, aviyoniklere yönelik sistem
isterleri tayin edilecek ve sistem 
fonksiyonları saptanacak. ASELSAN,
bu süreç içerisinde, sistem ve 
alt sistem isterlerini, programa özgü
ekipman özelliklerini, sistem, 
donanım ve yazılım mühendisliklerine
ilişkin tüm planları ve sertifikasyon
planlarını oluşturacak.

n Paralelinde; TUSAŞ, ASELSAN ve 
Sikorsky, helikopterin ergonomisine
yönelik pilot-araç arayüzlerine ilişkin
çalışacak ve SSM katılımı ile söz 
konusu arayüzler nihai hâle getirilecek.

n TUSAŞ; sistem yerleşim 
çalışmalarında kullanılmak üzere 
helikoptere ait sayısal model 
oluşturulması için çalışmalarda 
bulunacak, ilaveten pallerin testinde
kullanılan viril kulesi ile dişli 
kutularının testinde kullanılan 
transmisyon test standı gibi temin 
süresi uzun yatırımların 
ön çalışmalarını yapacak; test 
enstrümanları ve veri toplama 
sistemleri ile ilgili laboratuvar 
çalışmalarında bulunacak.

n TEI, uzun vadeli yatırım çalışmaları
başlatacak. Bu süreç içinde, ayrıca
uçuşa elverişlilik standartlarının ve
gereksinimlerinin belirlenmesi 
konusunda çalışmalar 
yürütülecek.

Böylece lisansların alınmasına kadar ge-
çecek süreyi de altyapı çalışmalarına
ayırarak verimli bir şekilde değerlendir-
miş olacağız.

Gecikme 20 Ay
MSI Dergisi: SSİK kararı ve bu karara esas
bir teklif olmasına rağmen, GMH 
Projesi’nde de imza aşamasına gelene
kadar, yaklaşık 3 yıl bir süre geçti. Gecikme
ve nedenleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ne şekilde bir çözüme ulaşıldı?
Köksal LİMAN: Öncelikle ifade etmeli-
yim ki Nisan 2011’den sözleşme imza-

sına kadar geçen toplam süre 3 yıldan
daha az bir süredir; bu zamanın tama-
mını bir gecikme olarak ifade etmek de
teknik olarak doğru olmayacaktır.
Bizim öngörümüz, SSİK kararından
sonra, 12 ay içerisinde sözleşmeyi imza-
lamak şeklindeydi; ancak maalesef ön-
göremediğimiz, yaklaşık 20 aylık bir
sarkma söz konusu oldu. Tabii burada
asıl etken, Sikorsky firmasının bağlı ol-
duğu UTC firmasına bağlı başka bir fir-
manın, Türkiye dışında bir ülkede
yaşamış olduğu bir sıkıntı nedeniyle tüm
UTC firmalarında ve dolayısıyla Sikorsky
firmasının işleyişinde, birtakım ilave hu-
kuki düzenlemelere gidilmesi ve bunun
da bizim programımıza, özellikle söz-
leşme müzakere sürelerinin uzaması
şeklinde yansımış olmasıdır. Bunun dı-
şında kalan konular, her projede karşı-
laşılan yüklenici ile müzakere gerektiren
hususlar ve bunların çözümlenmesi için
geçen makul sürelerdir.
Bildiğiniz üzere, proje kapsamında
K.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.G.K.lığı, Özel
Kuvvetler Komutanlığı, EGM ve Orman
Genel Müdürlüğü olmak üzere, toplam 6
kullanıcının genel maksat helikopter ih-
tiyacı konsolide edildi ve toplam 109 adet
genel maksat helikopteri tedarikine iliş-
kin bir proje modeli oluşturuldu. Bu kap-
samda, Sikorsky firmasının S70i modeli
helikopteri, lisans altında üretim modeli
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T129 ATAK, 2,75” roket atış testlerinde görülüyor.
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ile Türkiye’de üretilecek. Üretim lisansı,
300 adet helikopterin üretimini kapsıyor.
S70i temel helikopteri üzerine, tamam-
lama merkezinde, kullanıcı isterlerini
karşılamak üzere, TUSAŞ ve entegras-
yon alt yüklenicisi ASELSAN tarafından
yazılım ve donanım entegrasyonu ger-
çekleştirilecek ve nihai konfigürasyon-
daki helikopter “T70 Helikopteri” olarak
anılacak. Burada “T”, TUSAŞ’ın kısalt-
masıdır. 
Ana yüklenici TUSAŞ; T70 helikopterle-
rinin dişli kutularının montajını, kabin,
kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuy-
ruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm
ana parçaların üretimini, modifikasyon-
lar için tasarım ve entegrasyon faaliyet-
lerini, helikopterlerin son montaj, test ve
uçuş işlemleri ile teslimatlarını gerçek-
leştirecek. Bunun yanı sıra programın
entegre lojistik destek faaliyetleri de
TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek.
Ana alt yüklenici Sikorsky; T70 temel
helikopterinin üretim lisansını ve belirli
sayıda kit malzemesini sağlayacak.
ASELSAN tarafından geliştirilecek yeni
bir kokpit aviyonik sisteminin helikop-
tere entegrasyonu ve Alp Havacılık 
firmasına dinamik parçaların üretimi ka-
biliyetinin kazandırılması da Sikorsky’nin
proje dâhilindeki yükümlülükleri ara-
sında.
Entegrasyon alt yüklenicisi ASELSAN;
yeni bir kokpit aviyonik sisteminin dona-
nımını ve yazılımını özgün olarak gelişti-
rilecek. Yenilikçi ve yaratıcı tasarım
yaklaşımlarına sahip olan bu mimari, sa-
dece T70 helikopterinde değil, uluslar-
arası satışı gerçekleşecek olan BLACK
HAWK helikopterlerinde de kullanılacak.
Helikopterlerin seri üretim aşamasından
önce, Sikorsky tarafından sağlanacak ilk
prototip BLACK HAWK helikopterinin yer
ve uçuş testleri doğrulaması, ASELSAN
tesislerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca,
seri olarak üretilecek olan helikopterlere
aviyonik ve elektronik harp donanımları-
nın ve yazılımlarının teslimatı ASELSAN
tarafından gerçekleştirilecek ve sonra-
sında da teslimatı yapılan sistemlerin lo-
jistik desteği sağlanacak.
Motor alt yüklenicisi TEI; T700 BLACK
HAWK motorunun yaklaşık %58’lik bir
bölümüne denk gelen 60 değişik parça-
nın üretilmesi, motorun montajı, nihai
testi, kalifikasyonu ve konfigürasyon yö-
netiminden sorumlu olacak. İlk defa,
motorun ömrü boyunca çevirimi yüksek
ve yanma odası gibi sıcak bölge parçaları
TEI tarafından üretilecek. TEI, TSK en-
vanterinde olan T700 BLACK HAWK mo-

torunun depo seviyesi bakımını, yerli
üretim parçaları ile yapma imkânına ve
Türkiye dışında tanımlanmış çok geniş
coğrafya için rekabet edebilir depo sevi-
yesi bakım faaliyeti yapma hakkına da
sahip olacak.
Alt yüklenici Alp Havacılık ise ana, orta
ve arka dişli ve dişli kutusu gövde asam-
bleleri ve bunlara ait detaylardan; motor
aksesuar dişli kutusu asamblesinden,
pervane mili gövdesi ve ana mil gibi 
dinamik ürünler ve bunların montaj
gruplarından, mekanik uçuş kumanda
sisteminden, iniş takımı detay üretim,
asamblesi, testi ve mühendislik hizmet-
lerinden, şaftlardan, uçuş emniyet yapı-
sal asambleleri ve yedek parçalarından
sorumlu olacak.
Ana alt yüklenici Sikorsky’nin, uluslar-
arası satışlarında, proje kapsamında yer
alan Türk Sanayisi iş payı çerçevesinde,
Türkiye’deki yerli sanayii kabiliyetlerini
kullanma taahhüdü 1,4 milyar dolardır ve
bu taahhüdü sözleşme imza tarihinden
itibaren 30 yılda gerçekleştirilecektir.
6 kullanıcılı, 30 yıllık iş birliğini kapsayan,
ülkemizin ABD ile bugüne kadar yapmış
olduğu en derinlikli bu savunma ve hava-
cılık projesinde, elbette ekip çalışmamızın
önemini belirtmeden geçemeyeceğim.
Projenin en başında, o tarihteki Proje Mü-

dürü arkadaşımız Osman Soylu ile bera-
ber model çalışması yaparken, biraz da
“İnşallah yazdıklarımızı yapacağız” 
demekteydik. Bugün kendisi uçak proje-
lerinin başında; ancak katkılarını 
unutmadık. Aynı şekilde, çalışmalarını
TUSAŞ’ta sürdüren Murat Özhamam,
mali yönden ortaya koyduğu analiz ve çö-
zümlemelerle şükranla andığımız Yasin
Uzun ve müzakerelerin son aşamalarını
başarıyla yürüten başta Proje Müdürü
Şaduman Aziz olmak üzere, tüm ekip ar-
kadaşlarıma ve elbette göstermiş olduğu
liderlikle çalışmalarımıza yön veren
Müsteşar Yardımcımız Serdar Demirel’e
teşekkürü bir borç bilirim.

MSI Dergisi: SSM Stratejik Planı’na göre,
genel maksat helikopterlerinin 2016 yılı
sonuna kadar envantere alınması 
öngörülüyor. ATAK’ta yaşananları da 
göz önüne alacak olursak, bu hedefe 
ulaşılabilecek mi?
Köksal LİMAN: Bahsettiğiniz Stratejik
Plan, 2007-2011 yıllarını kapsamaktaydı
ve başlangıçtaki öngörümüz olan, 
12 ay içerisinde sözleşmenin imzalan-
ması temeline dayanmaktaydı. Mevcut
durumda, proje kapsamındaki ilk tesli-
matın 2020 yılında gerçekleşeceğini söy-
leyebiliriz. Projenin hem Türkiye hem de
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6 kullanıcılı, 30 yıllık iş birliğini kapsayan, ülkemizin ABD ile bugüne
kadar yapmış olduğu en derinlikli bu savunma ve havacılık projesinde,
elbette ekip çalışmamızın önemini belirtmeden geçemeyeceğim. 
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SSM Helikopter Daire Başkanlığı ekibi





ABD tarafında en üst düzeyde kabul gör-
mesi ve Türk-ABD savunma ve havacılık
alanında bir rol model misyonu yüklen-
mesi nedeniyle İhracat Lisansları’nın
alınması sürecinin, 16 aydan çok daha
kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz.
Ayrıca, proje kapsamında tanımlanmış
bulunan kalifikasyon ve sertifikasyon sü-
reçleri ve ATAK Projesi’nden elde edilen
tecrübeler ışığında, kabullere ilişkin
daha rasyonel bir zemin üzerinde faali-
yetler gerçekleştirileceğini değerlendi-
riyoruz.

Özgün Helikopter Projesi,
Stratejimizin Ana Ekseni
MSI Dergisi: Özgün Helikopter 
Programı’nın son durumu hakkında 
detaylı bilgi verebilir misiniz?
Köksal LİMAN: 26 Haziran 2013 tarihinde
sözleşmemizi imzaladık, 6 Eylül 2013 iti-
bari ile de program takvimimizi başlattık.
Program takvimine göre, hâlihazırda sis-
tem ihtiyaçları tanımlama süreci içerisin-
deyiz. Sistem isterleri gözden geçirmeye
ilişkin faaliyetlerimizi, bu ay içerisinde ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Proje ile hem
sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabi-
lecek, 5 ton sınıfında bir helikopterin, las-
tiğinden cıvatasına, anteninden kuyruk
rotor dişli takımına kadar Türk mühend-
islerince tasarlanarak üretilmesini hedef-
lemekteyiz.
Malumunuz, bu proje, bizim helikopter
stratejimizin ana eksenini oluşturmak-
tadır. ATAK ve GMH projeleri ile dünyada
bu alanda söz sahibi firmalarla uluslar-
arası ölçekte büyük bütçelerle ve sana-
yide derinlikli iş birlikleri sağlayan
projelere girmiş durumdayız. Öncesinde,
benzer ancak biraz daha dar kapsamlı
diyebileceğimiz bir projeyi, Fransız 
Airbus Helicopters ile Cougar helikop-
terleri için EuroTAI konsorsiyumu olarak
gerçekleştirmiştik. Ancak ifade etmeliyiz
ki bu tür iş birlikleri, ağırlıklı olarak üre-
tim alanını kapsamakta; hiçbir ülke ya da
firma da kritik teknolojilerde tasarım

noktasında bir paylaşımı tercih etme-
mektedir. Pal, transmisyon ve yüksek
hızda dönen tüm parçalar ile motor ko-
nusunda, biz Türk mühendislerimize gü-
venerek yola çıkmış durumdayız. Bu
noktada, yalnızca Türkiye’de olan değil
tüm dünyada çalışan değerli Türk mü-
hendislerine de bu vesile ile çağrıda bu-
lunmak istiyorum: Helikopter üzerindeki
dinamik komponentlere ilişkin birikimi
olan tüm arkadaşlarımızdan faydalan-
mak istiyoruz. Bu konuda, arkadaşları-
mızın milliyeti konusunda da bir kısıtımız
bulunmuyor; kapımız Türkiye’de bizimle
çalışmak isteyen tüm değerli mühendis-
lere açık. Çünkü neticesinde hedefimiz,
yerel bir sanayi oluşturmak değil. Ayak-
ları yere basan, sürdürülebilir, farklı kı-
talarda faaliyet gösteren, uluslararası
ortaklığa sahip üst düzey bir amaçtan
bahsediyoruz. Ancak böylesi bir yapı-
lanma için, öncelikle kendimizi geliştire-
rek bizimle bu boyutta ortaklıklar
kurmaya teşvik edici ortamı oluşturmak
durumundayız. Daha açık bir şekilde
şöyle ifade edilebiliriz; ortaklıklar, karşı-
lıklı kazanç temelinde oluşturulur. Tür-
kiye, helikopter pazarı olarak çok cazip.
Türkiye’nin bu pazarının yalnızca satın
almalarla doldurulması büyük bir hak-
sızlıktır. Bununla birlikte, yeterli düzeyde
ve büyüklükteki sanayi altyapısı oluştur-
madan, uluslararası bir helikopter fir-
ması ile de tasarımdan başlayarak eşit
şartlarda bir iş birliği yapılması da müm-
kün değil. Bu çerçeveden bakıldığında,
bizde var olan pazarı, geliştireceğimiz
endüstriyel kabiliyetlerle birleştirebilir-
sek gerçekten kazan kazan ortaklıklara
uygun bir zemini yakalamış olacağız.

MSI Dergisi: SSM Stratejik Planı’na 
göre, Özgün Helikopter’in tasarımının
2016 yılı sonuna kadar tamamlanması 
öngörülüyor. Bu hedefe ulaşılabilecek mi?
Köksal LİMAN: Tasarımı tamamlamayı
öngörüyoruz. Ancak daha önemlisi, ilk
uçuş. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz

projelerimize dayanarak ifade ediyorum;
sanayimizin ATAK benzeri sıkı bir çalışma
içerisinde olması ve bizim yakın takibimiz
neticesinde, kendimize koyduğumuz
hedef olan 60 ay içerisinde ilk uçuşu ger-
çekleştireceğimize inanıyorum. Tüm ça-
lışmalarımızı, 6 Eylül 2018 sabahının
erken saatlerinde ilk uçuşun gerçekleş-
mesini hedefleyerek yürütüyoruz. İlk
uçuşa, yaklaşık 1.600 gün kaldı. Sizin ve-
silenizle kamuoyunun da takipçisi olaca-
ğından eminim.

Özgün Helikopter Motoru 
Geliştirme Faaliyetlerine 
Başladık
MSI Dergisi: 2009-2016 Savunma Sanayii
Sektörel Strateji Dokümanı’nda, Hafif
Genel Maksat Helikopteri ile ilgili 
“Helikoptere uygun olarak seçilecek 
motorun detay parça üretimi, nihai 
montajı Türkiye’de yapılacaktır. 
Bu kapsamda seçilecek motor 
üreticisiyle maliyet etkin başka bir 
motor için riske/kazanca dayalı ortaklık
kurulacaktır.” Maddesi yer alıyor. 
Projede, motor seçimi hangi aşamada 
yapılacak? Ortak geliştirme konusunda
görüşmeler gerçekleşiyor mu, 
gerçekleşiyorsa hangi aşamada?
Köksal LİMAN: Program kapsamında ta-
sarlanacak olan platforma, ilk etapta hazır
motor entegre edilecek. Bu çerçevede,
Ocak ayında, motor üreticilerine TUSAŞ ta-
rafından bir Teklife Çağrı Dosyası yayım-
landı; teklif alma süreci devam ediyor.
Kararımızı yıl ortasından önce vermiş ol-
mayı ve seçilen motor firması ile ana yük-
lenicimiz TUSAŞ arasında sözleşme
imzasına yönelik çalışmaların başlamış ol-
masını hedefliyoruz. Seçim kriterleri ara-
sında, söz konusu motorların, tasarlanacak
helikopteri teknik ve performans açısından
desteklemesinin ve kabul edilebilir bir fiyat
teklifinin olmasının yanı sıra seçilecek
motor üreticisi ile stratejik iş birlikleri alan-
larının olması, yerli sanayi katılımı ve kritik
teknolojilerin edinilmesi de yer alacak.
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Proje ile hem sivil hem de 
askeri amaçlarla kullanılabilecek,

5 ton sınıfında bir helikopterin,
lastiğinden cıvatasına, 

anteninden kuyruk rotor 
dişli takımına kadar 

Türk mühendislerince 
tasarlanarak üretilmesini 

hedeflemekteyiz.
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Okuyucularımıza bir sürpriz yapalım mı?
Özgün helikopterimize entegre edilmek
üzere, özgün motorumuzu geliştirme faa-
liyetlerine de başladık. Bu kapsamda,
TUSAŞ ana yükleniciliğinde, TEI tarafından
özgün bir motorun geliştirilmesi planlanı-
yor. Biliyorsunuz, Eskişehir’deki TEI firma-
mızın bir ortağı da ABD’li General Electric.
Savunma ve havacılık alanında başarılı di-
yebileceğimiz nadir birlikteliklerden bir ta-
nesi bu ortak girişim şirketimiz. Ortaklıktan
memnun olduğumuz bir yapılanma bu ve
geliştirme yönünde bir kararımız oluştu.
Başlatacağımız proje ile çıkar çatışması
(conflict of interest) olmayacak bir alanda

belirlediğimiz ve dünya pazarında bir boş-
luğu dolduracak boyuttaki motoru TEI ile
beraber geliştireceğiz. Bu çerçevede, ça-
lışmalarımız hızla devam ediyor. Teknik
isterlerimiz hazırlandı ve paylaşıldı. Plan-
larımız uyarınca, bu yıl içerisinde sözleş-
meye de imzayı atmış olacağız. Özgün
motorun tasarım faaliyetleri tamamlandık-
tan sonra, özgün helikoptere özgün motor
entegrasyonu yapılacak.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz Eylül ayında SSM’de
gerçekleştirilen sertifikasyon konulu 
sempozyumda, projede CS-29 sivil 
sertifikasyonu alınacağı belirtilmişti. 

Sabit kanatlı hava araçları konusunda, 
HÜRKUŞ’tan önce de A400M gibi projelerde
Türkiye’nin bir nebze sertifikasyon 
tecrübesi olmuştu. Helikopter alanında ise
bildiğimiz bir tecrübe bulunmuyor. 
Bu açıdan bakıldığında, sertifikasyon 
çalışmalarının zorluğu konusundaki 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Köksal LİMAN: Program kapsamında, 
5 ton sınıfında tasarlanacak helikopterimi-
zin, EASA tarafından sertifikalandırılmasını
amaçlıyoruz. EASA ile temaslarımıza baş-
ladık. Öncelikle organizasyon ve ardından
da tasarımın kendisi açısından EASA’nın
süreçlerine tabi olacağız. 

Özgün Helikopter Projesi’nde,
kavramsal tasarımı görülen 

5 tonluk bir helikopter 
geliştirilecek.
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Türkiye’nin sertifikasyon tecrübesi, sizin
de vurgu yaptığınız üzere, sabit kanat
platformları ile sınırlı. Ancak bununla
birlikte, HÜRKUŞ, A400M gibi projelerde
çalışmış ve yetişmiş bir insan kaynağı da
mevcut. Projemizde, bu altyapımızdan
azami ölçülerde faydalanmaktayız. Şunu
da ifade etmeliyim ki ülkemiz yalnızca
hava aracı tasarımında değil, tasarlanan
hava araçlarının uluslararası standart-
larda sertifikalandırılması noktasında da
bir dönüm noktasında. HÜRKUŞ proje-
miz, bizim için çok önemli bir başlangıç
oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM), sertifikasyon yönünden EASA’nın
Türkiye’deki karşılığı. SHGM'nin de ülke-
mizin havacılık alanında son yıllarda ya-
şanan hızlı değişim ve gelişime paralel
olarak, gerek organizasyonel değişiklik-
ler ve personel takviyesiyle güçlendir-
meler gerekse eğitim noktasında
destekler yönünden büyük bir gayret içe-

risinde olduğunu söyleyebilirim. Sertifi-
kasyon sürecinde, SHGM’nin desteği ve
yönlendirmesi bizim için çok önemli. 
Bu noktada, SHGM ile çok yakın bir iş
birliğimiz var ve bunu da gerekli proto-
kollerle resmi boyuta da projenin önü-
müzdeki aşamalarında adım adım
hayata geçireceğiz.

MSI Dergisi: TUSAŞ bünyesinde kurulan
Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM)
ve projeye potansiyel katkıları ile ilgili
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
Bu merkezin kuruluşu, projeye özel bir
gelişme mi, yoksa SSM genelinde, 
diğer projelerde de benzer merkezler
kuruluyor mu ya da kurulacak mı?

Köksal LİMAN: Bu işe başlarken görüldü
ki, Türkiye’de, özellikle döner kanat, yani
helikopter özelinde yetişmiş mühendis sa-
yımız maalesef çok az. Bu nedenle prog-
ram kapsamında, döner kanat teknolojisi
alanında sanayinin ihtiyaç duyduğu tekno-
lojik ve bilimsel derinliği olan insan 
kaynağına katkıda bulunmak, yenilerini
yetiştirmek ve helikopter sanayisinin gele-
cekte ihtiyaç duyacağı söz konusu tekno-
lojiyi Ar-Ge yolu ile kazanmak için, TUSAŞ
bünyesinde DKTM kuruldu ve merkez ça-
lışmalarına başladı. Özgün Helikopter
Programı’nın döner kanat teknoloji yol ha-
ritası ile uyumlu nitelikte olan ve ilk etapta
çalışılması planlanan proje konuları, SSM
ve TUSAŞ tarafından belirlendi ve üniver-
site ve hocalarımıza duyuruldu. Bu aşa-
mada, başvurular toplanıyor, akabinde
değerlendirmeler yapılarak ilgilileri ile
sözleşme imzası gerçekleştirilecek.
SSM tarafından yürütülen projelerin ço-

ğunda, özellikle Ar-Ge projelerinde, üni-
versite-sanayi iş birlikleri teşkil ediliyor;
ancak DKTM, Özgün Helikopter Prog-
ramı ile başlatılan bir ilk olarak faaliyet
gösteriyor.

Adım Adım İlerliyoruz
MSI Dergisi: Airbus Helicopters gibi bazı
yabancı firmaların, helikopterleri daha
hızlı araçlar hâline getirmek için çeşitli
tasarımlar üzerinde çalıştıklarını 
görüyoruz. Kuşkusuz, Türkiye, ilk önce
Özgün Helikopter Programı ile bir 
helikopter tasarlayacağını ispat etmek
durumunda. Diğer yandan, yabancı 
firmaların çalışmalarının başarılı olması
durumunda, aradaki teknolojik fark da

artmış olacak. Türkiye, yeni helikopter
teknolojileri konusunda neler yapıyor 
ya da yapmayı planlıyor?
Köksal LİMAN: Projelerimizde öğrendim
ki başlamak yarısından fazlasını tamam-
lamaktır. Benim kurumuma da sanayi-
mize de bu noktada güvenim tam.
Sağlam adımlarla ilerliyoruz, adım adım
ilerliyoruz. Sistem entegrasyonu ve mo-
dernizasyonlarla başladık. Bir noktada
kararı verecek ve pal ve transmisyon gibi
döner aksamın tasarımına başlayacak-
tık. O tarih Haziran 2013 idi, imzaları attık
ve sessiz sedasız başladık. Öyle de iler-
leyeceğiz. Bugüne kadar BLACK HAWK
helikopterinin ortak üretimi de ATAK
Projesi de en az iki kez denemeden
sonra gerçekleşebilmişti ve sancılı sü-
reçleri olmuştu. Başka projelerimiz de
var bu şekilde uzun süreler alan. Ancak
bütün bunlar bizim için aynı zamanda
birer tecrübe hâline dönüştü. İşte bu sa-
yededir ki, aslında bahsettiğim iki proje-
den de çok daha geniş hedefleri olan yurt
içi geliştirme projesini, deneme sayısı ol-
maksızın bir seferde hayata geçirme 
başarısını yakaladık. Ülkemizde ilk deni-
lebilecek projelerde rol ve sorumluluk
sahibi oldum, bugüne kadar başlayıp bi-
tiremediğim projem olmadı; aksine ya-
rıda kalanların tamamlanmasına tanıklık
ettim. Bizim için şu anda önemli olan,
havacılık dünyası için çok kısa sayılabi-
lecek 60 ay içerisinde, konvansiyonel
olarak tariflenebilecek 5 ton sınıfındaki
helikopterin uçuş testlerine başlanma-
sıdır. İşte bu büyük adımı gerçekleştirir-
sek diğer adımları da atmayı planlıyoruz.
Belirttiğiniz gibi, tüm firmalar, şu anda
“high/hot” yani yüksek sıcaklık yüksek
irtifa performansı yüksek, uçakla reka-
bet edebilir hızları yakalayabilen, dikine
kalkış ve iniş yapabilen helikopterler ge-
liştirmenin peşinde. Farkındayız, gerek
fuarlar gerekse farklı uluslararası orga-
nizasyonlar ve bizim kendi geliştirdiğimiz
yöntemlerle gelişmeleri yakından takip
etmekteyiz; ancak takdir edersiniz ki
emeklemeden yürünmüyor, hiç koşul-
muyor. Ama koşacağız. Bahsettiğiniz fir-
malar ve ülkelere benzer şekilde,
geleceğin teknolojisine yönelik konsept
çalışmalarımızı paralelde çalışmaktayız,
sürpriz bekleyebilirsiniz.

MSI Dergisi: 2023 yılı için konulan 
5 milyar dolarlık savunma ihracatı hedefi
içerisinde helikopter projelerinin payı ile
ilgili bir öngörünüz var mı?
Köksal LİMAN: Hedefimiz ülkemizin, he-
likopter alanında 5 milyar dolar cirolu,
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T129 ATAK’ın ihracatı ile ilgili çalışmaların, helikopterin TSK envanterine girmesi ile hızlanması bekleniyor.





SÖYLEŞİ

10.000 çalışanı olan, 3 farklı kıtada 
tesisleri olan uluslararası ortaklı bir
dünya şirketine sahip olması. 2023’e 9 yıl
kaldı; ilk helikopterimizin uçuşuna ise
4,5 yıl. ATAK ve Genel Maksat Helikopter
projelerini birlikte ele almamız; helikop-
ter modernizasyon ve bakım ve onarım
projelerinin de ilave edilmesi ve Öz-
gün’de elde edeceğimiz başarıyla ilk 4,5
yılın sonunda, 250 milyon dolar ve
2023’te 500 milyon dolar rakamının
bizim için hedef olduğunu söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Son soru olarak, Türkiye’de
helikopterin geleceğini ve 2011 yılında
gerçekleştirilen “Milli Helikopter Ortak
Akıl Buluşması” esnasında yaptığınız 
sunumdaki, bu işlerin ayrı bir firma 
çatısı altında yapılmasına ilişkin 
değerlendirmeleriniz ışığında, 
helikopterler üzerinde çalışacak bu 
firmanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörü bu geleceğe götürecek süreç
hakkında bilgi verir misiniz?
Köksal LİMAN: Çok güzel bir hatırlatma
oldu, teşekkür ederim. Atılım Üniversi-
tesi’nin değerli öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Zafer Şahin’in moderatörlüğünde ger-
çekleştirdiğimiz Ortak Akıl Buluşması so-

nucunda, 70 değişik kurum ve kuruluşu-
muzdan gelen meslektaşlarımızdan, %90
oranındaki kahir ekseriyeti, helikopterle-
rin bağımsız, yeni, yetkin, yeterli ve geliş-
miş bir ihtisas kuruluşu tarafından
üretilmesini önermişlerdi. Biz o toplantı-
dan çıkan sadece bu neticeyi değil, 1.513
adet diğer güzel fikri de dikkate alarak ça-
lışmalarımızı yönlendirmekteyiz. Uygun
bir zamanlamayla o çalışmanın benzerle-
rini yapacağımızı da ifade etmek isterim.
O görüşe kısmen uyduğumuzu söyleye-
bilirim. Şu anda, sadece özgün helikop-
ter tasarımına yönelik bir mühendislik
grubu, TUSAŞ’ın ODTÜ Teknokent’teki
tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.
Bu grup, baştan sona sadece bu iş için
yurt içinden ve dışından seçilmiş değerli
arkadaşlarımızdan teşkil edildi. Tabii bu
noktada, böyle bir yapının daha ne kadar
süre TUSAŞ çatısı altında devam edeceği
konusu, biraz da şirket yönetimi ve his-
sedarları etkileyen, ağırlıklı olarak idari
bir husustur. Dünyada sabit kanat ve
döner kanat platformlarını tek çatı ve tek
firma altında toplayan örnek bulunma-
makla birlikte, ülkemizin de havacılık
alanında son 10 yılda kaydettiği ilerleme-
nin de dikkate alınarak, yine burada da

adım adım ilerlenmesinin elzem olduğu
kanaatindeyim. TUSAŞ’ın çok daha fazla
büyüyeceğini ve cirosunu geometrik ola-
rak arttıracağını, bugünden öngörebili-
yoruz. 1.500 kişilik, 150 milyon dolar
cirolu şirketimiz, bugün 5.000 kişilik 900
milyon dolar mertebesinde cirolara
ulaşmış bulunmaktadır. Sabit kanat,
döner kanat, İHA ve uydu şeklinde özet-
leyebileceğimiz ana faaliyet dallarının
her biri için, uluslararası havacılık ca-
miasında ayrı odak organizasyonel yapı-
ların var olduğunu biliyoruz. Ancak her
ülke ya da her firma, kendi özel koşulları
çerçevesinde bu şirketlerini birleştiriyor
ya da ayrıştırıyor. Umarım beklentileri-
miz gerçekleşir ve büyük bir şirket çatısı
altında, alanında odaklı, ayrı ayrı şirket
yapılarına en kısa sürede geçişi sağlarız.

SSM Helikopter Daire Başkanı Köksal
Liman’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

ATAK ve Genel Maksat Helikopter projelerini birlikte ele almamız;
helikopter modernizasyon ve bakım ve onarım projelerinin de ilave
edilmesi ve Özgün’de elde edeceğimiz başarıyla ilk 4,5 yılın sonunda,
250 milyon dolar ve 2023’te 500 milyon dolar rakamının bizim için
hedef olduğunu söyleyebilirim.
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Sarsılmaz’ın, 2009 yı-
lında, tamamen kendi
öz kaynaklarıyla des-

teklediği ve özgün tasarıma
sahip bir uzun namlulu silah
ailesi geliştirmek üzere baş-
lattığı çalışmalar, Milli Sa-
vunma Bakanlığı tarafından
2013 yılında verilen izinle pro-
totip üretimi safhasına geçti
ve bu çalışmaların ürünleri
olan SAR 223 piyade tüfeği 
ile SAR 109 makineli taban-
canın prototipleri, ilk olarak

IDEF’13 fuarında görücüye
çıktı. SAR 109, potansiyel
müşterilerden gelen geri bil-
dirimlerin de etkisi ile üretim
sürecinde bir adım öne geçti
ve geçtiğimiz sene Ağustos
ayında başlayan ve yaklaşık 6
ay boyunca sürdürülen çalış-
malar sonrasında, seri üre-
tim aşaması başladı. SAR
109, ilk aşamada, gizlilik ne-
deni ile isimleri açıklanma-
yan askeri müşteriler için
üretilecek.

Tanıdık Form
Şimdiye kadar tasarlanan
makineli tabancalar arasında,
M16 serisi silahlara benzeyen
tek ürün olarak gösterilen
SAR 109, M4 ile aynı konfigü-
rasyona sahip, NATO 9x19 mm
mühimmat için tasarlanmış
bir silah. Aliş, SAR 109’u
uzaktan görenlerin, onu ilk
olarak M4 zannettiklerini be-
lirtiyor. Bu benzerlik, eğitim
ve kullanım açısından da
önemli avantajlar sağlıyor.
Dünya genelinde bilinen ve
çeşitli ülkelerin envanterinde
bulunan M16 serisi silahları
kullanan bir kişi, SAR 109’u,
eline ilk aldığı andan itibaren
kolaylıkla kullanabiliyor ve si-
laha çok hızlı bir şekilde
adapte olabiliyor. 9x19 mm
tabanca mermisi kullanan si-
lahın geri tepmesinin hisse-
dilmeyecek derecede düşük
olduğu; kadın kullanıcılar 
tarafından da büyük bir rahat-
lıkla kullanılabildiği vurgula-
nıyor. 14-17 Ocak tarihleri
arasında, ABD’de gerçekleş-
tirilen SHOT Show 2014 etkin-
liğinin açılışından bir gün
önce gerçekleştirilen medya
gününde, SAR 109 ile de atış-
lar yapıldı. Etkinlik süresince,
muhtelif kişiler tarafından de-
vamlı atış yapılarak denenen
SAR 109, bu etkinlikte, kulla-
nıcılardan tam not aldı.

Modüler Yaklaşım ve 
Ürün Ailesi Anlayışı
SAR 109’u farklı kılan tek
nokta, M16 serisi tüfeklerle
aynı konfigürasyona sahip ol-
ması değil. Sarsılmaz, güncel
bir tasarım yapmanın avantajı
ile SAR 109’u, 1995 yılında as-
keri bir standart hâline gelen
ve MIL-STD-1913’e uygun şe-
kilde tasarlanmış Picatinny
ray ile donattı. Böylece SAR
109, Picatinny ray için tasar-
lanmış çok çeşitli aksesuarı;
nişangâhları, gündüz ve gece
görüş dürbünlerini, fenerleri,
lazer işaretleyicileri ve çatal
ayakları kullanabiliyor. Bu
aksesuarların Picatinny raya
sahip diğer silahlara da uygu-
lanabiliyor olması sayesinde,
örneğin piyade tüfekleri için
tedarik edilmiş bir aksesuar,
SAR 109’a da takılabiliyor.
Diğer yandan, hâlen dünyanın
en popüler makineli taban-
cası olarak gösterilen ve ta-
sarımı 1960’lı yıllara dayanan
MP5 makineli tabancada, Pi-
catinny ray kullanma imkânı
bulunmuyor. Benzer şekilde,
bir diğer popüler makineli ta-
banca olan Uzi serisi de MP5
gibi, ancak kendisi için tasar-
lanmış özel aksesuarları kul-
lanabiliyor.
SAR 109’un bir diğer avantajı,
silahın, Sarsılmaz’ın ürün ai-
lesinin bir parçası olması.

Sarsılmaz, SAR 109 
İçin Geri Sayıma Başladı

Sarsılmaz, ilk olarak IDEF’13 fuarında tanıttığı makineli 
tabanca modeli SAR 109’un seri üretimine başladı. 

Başta SHOT Show olmak üzere katıldığı fuarlarda büyük 
beğeni toplayan SAR 109 ile ilgili çalışmaların son durumu

ve seri üretim süreci ile ilgili olarak, Sarsılmaz Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ve ekibinden bilgi aldık.

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

SAR109 için üretilen parçalar, 
fikstürlere yerleştirilmiş şekilde 
CNC tezgâhında görülüyor.

©
M

SI
 D

er
gi

si



SAR 109, farklı silah türleri
olmasına rağmen, NATO
5,56x45 mm mühimmat kul-
lanan SAR 223 ile kayda
değer ölçüde ortak parçalar
kullanıyor. Her iki silah da ya-
pısal olarak birbirine çok
yakın. Her iki silahın M16 se-
risi ile aynı konfigürasyona
sahip olması ise kullanım ko-
nusunda kolaylık sağlıyor.

Üstün Performans
Özellikle yakın kapalı alan
muharebelerinde kullanıl-
mak üzere tasarlanan SAR
109, NATO standartlarına
göre yapılan testlerde, stan-

dart 9 mm mühimmat kulla-
narak, 100 ila 150 m mesa-
fede, kişisel koruma teçhizatı
taşıyan personele karşı etkili
olabildiğini gösterdi. Genel
olarak makineli tabancaların
namlu uzunluğu, 20 ila 24 cm
arasında değişiyor. SAR
109’da ise 22 cm uzunlu-
ğunda namlu kullanılıyor.
SAR 109, 20 ya da 30 mermi
kapasiteli şarjörlerle kullanı-

labiliyor; ayrıca Colt ve Uzi
şarjörlerini kullanabilme
özelliği de bulunuyor. MP5’in
ortalama atış hızı, dakikada
700 ila 750 mermi olarak ve-
riliyor. SAR 109’da ise bu
rakam 800 ila 900’e çıkıyor;
hatta gerekirse daha yukarı-
lara çıkılabileceği de test-
lerde gösterilmiş.
SAR 109, içinde de yenilikler
barındırıyor. Sarsılmaz, SAR
109’un gövdesi ve mekaniz-
ması ile ilgili yurt içi ve ABD
de yapılmış 5 adet patent
başvurusunda bulundu.
Silah, askeri ve güvenlik güç-
leri tarafından mevcut dipçik
konfigürasyonu ile tercih edi-
liyor. Diğer yandan, sivil kulla-
nıcılar ve güvenlik güçleri, gizli
taşıma gibi kullanım senaryo-
ları için dipçiğin çıkartılabil-
mesini ya da katlanabilmesini
tercih ediyorlar. Silahın mev-
cut mekanizması, dipçik boru-
sunda bulunan bir tamponu
hareket ettirdiği için, dipçiği 
çıkartmak ya da katlamak

mümkün olmuyor. Bu ihtiyacı
gören Sarsılmaz, üzerinde ça-
lıştığı yeni modelde değişikliğe
giderek, dipçiğin çıkartılabil-
mesini ya da katlanabilmesini
sağlamayı planlıyor. Bu yeni
model, kullanıcılardan gelen
diğer geri bildirimler doğrultu-
sunda yapılacak bazı diğer
modifikasyonları da içerecek.

Üretim Hazırlıkları,
Tasarım Kadar Zorlu
Tanıtımdan bu yana yapılan
ilgi anketleri ve alınan sipariş-
lerin değerlendirilmesi so-
nucu, SAR 109’un üretim
sürecinin öne alınması karar-
laştırıldı. Sarsılmaz, seri üre-
timde önceliği SAR 109’a
verme kararı aldıktan sonra,
hazırlık çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda, tasarımın ve
testlerin sonuçlarına uygun
olarak fikstür, aparat, kalıp ve
takımlarla ilgili tasarım ve si-
pariş çalışmaları yapıldı. 
Aliş, tüm bunların önemli bir
zaman ve tasarım çalışmala-
rının yaklaşık 3-4 katı kadar
maddi öz kaynak gerektirdi-
ğini belirterek, SAR 109’un
seri üretimi ile birlikte, SAR
223’te de üretim hazırlıkları-
nın tamamlanıp seri üretime
geçiş aşamasına gelindiğini ve
çok yakında seri üretime baş-
lanacağını ifade etti.
Mevcut sipariş kapsamında
Sarsılmaz, 200 adet SAR 109’u
kapsayan ilk parti üretime
başlamış durumda. Yaklaşık
30 silahla ilgili ilk işlemeler
tamamlandı ve kalite bölü-
münün değerlendirmesine
sunuldu.
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ÇAP 9x19 mm

UZUNLUK (Dipçik Kapalı) 640 mm
(Dipçik Açık) 740 mm

NAMLU UZUNLUĞU 220 mm

NAMLU TİPİ Yivli 6 RH
Poligonal 6 RH

DÖNÜ UZUNLUĞU 1/250 mm
AĞIRLIK Boş 2265 g
İLK HIZ 385 m/s
DAKİKADAKİ ATIM HIZI 800–900 at/dk

SAR 109 Teknik Özellikler

Yüksek hassasiyette parça işleyebilme kabiliyet, Sarsılmaz’ın ürün kalitesini arttıran 
etmenler arasında yer alıyor.
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SAR 109’dan 
Tüfek Ailesine
Parçalı sipariş alan SAR
109’un ilk sevkiyatı, 500 adet
silahı kapsayacak. Mevcut
başlangıç siparişinin toplamı
ise 2.000 adet. Sarsılmaz, ay-
rıca Emniyet Genel Müdürlü-
ğüne de ilgili personelin silahı
deneyebilmesi için SAR 109
verecek. Aliş, Emniyet Genel
Müdürünün de IDEF’13 fuarı
sırasında SAR 109’u inceledi-
ğini ve çok beğendiğini sözle-
rine ekliyor.
Sarsılmazın, SAR 109 ve 
SAR 223’ten oluşan ürün 
ailesi, 7,62x51 mm’lik tüfek-
lerle gelişmeye devam ede-
cek. Aliş, SAR 223’ü 5,56x45 mm
olarak tasarlamalarını, dünya
genelindeki taleplere bağlı-
yor. Özellikle NATO ülkele-
rinin tüfek alımlarını
olabildiğince milli firmala-
rından yapmaya özen gös-
terdiğine dikkat çeken 
Aliş, kendi hedeflerinin ise
Orta Asya, Uzak Doğu ve
Afrika pazarları olduğunu
belirtiyor. Bu pazarlarda
5,56x45 mm’nin çok popü-
ler olduğunu söyleyen Aliş,
7,62x51 mm’de keskin ni-
şancı tüfeği çalışabilecek-
lerini de açıkladı.

Konu, Modern Piyade
Tüfeği (MPT)’nin seri
üretiminin özel sektöre
de açılmasına geldiğinde
ise Aliş, silah üretiminde,
silah ilim ve bilgisine sahip
olmanın zaruri olduğunu
ifade etti. Bu alanda, Sarsıl-
maz’ın 130 yıllık geçmişinin
büyük bir avantaj sağlanaca-
ğına dikkat çeken Aliş, şun-
ları söyledi: “Her türlü
materyalin ve teknolojinin
kullanıldığını imalat aşama-
sında, bir silahı ortaya çı-
kartmaktan çok daha önemli
ve zorlu olan süreç, tasarla-
nan silahın, her şartta ve ko-
şulda, sorunsuz olarak
çalışabilecek bir ürün olarak
üretilebilmesini sağlamaktır.

Bu “know how” Sarsılmaz’ın
130 yıllık birikiminde mev-
cuttur. Yani prototip imal
etmek veya bir miktar pilot
kafile silah imal etmek, çok
da önemli değildir. Esas
önemli olan, seri imalatına
geçmiş olduğunuz silahın,
standart bir şekilde üretil-

mesi, doğru çalışması ve
kullanıcı için ömür devri bo-
yunca hiç bir sorun yaratma-
masıdır. Elbette bu bir imalat
kültürüdür ve bu silah imalat
kültürü ve tecrübesine eriş-
mek, uzun yıllar ve meşak-
katli bir süreç gerektirir.”
Sarsılmaz’ın, çok uzun bir sü-
reden bu yana, yalnızca silah
imalinden kaynaklanan üre-
tim tecrübesi ve altyapısına
sahip olduğuna dikkat çeke-
rek; tecrübe ve işleyen bir
altyapı konusunun varlığına
özellikle vurgu yapan Aliş,
MPT’nin seri üretiminin özel
sektöre açılması durumunda,
Sarsılmaz’ın buna hazır tek
özel sektör firması olduğunu
da sözlerine ekledi.

Sarsılmaz’ın yarı otomatik 
makineli tabanca modeli TE 54, 

sivil pazara yönelik olarak 
tasarlandı.
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V KS, temel olarak, plat-
formda oluşan sayısal
kontrol verileri ile video

ve ses sinyallerini kaydetmeyi
amaçlar. Sayısal kontrol veri
tiplerine MIL-STD-1553B,
ARINC 429, CAN ve Ethernet
veri yolları üzerinden alınan
veriler örnek gösterilebilir.
Video arayüzleri ise PAL,
NTSC, RS170, RS343, DVI, SDI
ya da DisplayPort olabilir. Sayı-
sal kontrol verilerinin kaydı, veri
haberleşme hatlarının doğru-
dan dinlenmesiyle olabildiği
gibi, merkezi kontrol birimleri-
nin kayıt sistemine doğrudan
veri yollaması şeklinde de ger-
çekleşebilir. VKS tarafından alı-
nan video ve ses verileri ise
yüksek verimli algoritmalarla
sıkıştırılarak kaydedilir. Kayıt
için kullanılan taşınabilir bellek
modülleri, uçuş sonrasında, yer
destek bilgisayarlarına standart
endüstriyel arayüzler üzerinden
(USB, Ethernet, SATA vb.) bağ-
lanarak verilere erişim imkânı
tanır.
Geçmişte yurt dışı kaynaklar-
dan temin edilen benzer ürün-
lerin şu an tamamen yerli bir
kaynaktan temin ediliyor ol-
ması, ana programlardaki yerli
katkı payının yükselmesine ve
aviyonik sistemlerin lojistik
desteğinin yerlileşmesine de
katkı sağladı. Bugün hava plat-
formlarında gündeme gelen
her türlü görev veri kayıt sis-
temi ihtiyacı, tamamıyla özgün
tasarım olan SDT ürünleriyle
karşılanabiliyor. T-38 Eğitim
Uçağı, ASELPOD Hedefleme
Sistemi, ANKA insansız hava
aracı ve T129 ATAK helikopteri,
VKS ailesinin hâlihazırda yer
aldığı programlardan bazıları-
dır. SDT’nin, günümüzde
200’den fazla platformda görev
yapan veri kayıt sistemlerine,
her geçen gün yenileri ekleni-
yor; eklenen her yeni ürünle de
SDT veri kayıt sistemlerinin
başarısı perçinleniyor.

Ürün Ailesi
SDT’nin VKS ürün ailesi ile
elde ettiği ticari başarı, tekno-
lojik birikim ve sektörel say-
gınlık, bu mimarinin türevleri
ile pek çok farklı aviyonik elek-
tronik sistem geliştirilmesinin
de önünü açtı. Söz konusu sis-
temler şöyle sıralanabilir:
n Jandarma Helikopter 

Modernizasyonu Projesi
kapsamında; askeri 
koşullara dayanıklı, yüksek
performanslı, düşük güç 
tüketimine sahip ve MIL
STD-1553 ve ARINC 429
aviyonik veri yolları 
üzerinden platform ile 
haberleşebilen Hava Birimi
Bilgisayarı (HBB) Görev
Destek Bilgisayarı, SDT 
tarafından geliştirildi. 
HBB Görev Destek Bilgisayarı,
kayan harita yazılımları gibi

3 boyutlu görsel uygulamaları
çalıştırma kabiliyetinin 
yanında veri, video ve 
seskaydı yapabilme 
özelliklerine de sahip. 
Hava, deniz ve kara 
platformlarında birçok 
değişik uygulamada ana 
bileşen olarak kullanılıyor.

n Aviyonik platformlar 
üzerinde veri kayıt 
konusundaki çalışmaların
füze üstü sistemlere 
aktarılması sonucu ortaya
çıkan SDT’nin Veri Toplama
ve Kayıt Sistemi (VTKS)
ürün geliştirme projesi ile
füzelerin tasarım 
aşamasında yapılan 
uçuşlu testlerde veri 
alınması ve bu verilerin 
mühendislik çalışmalarına
girdi sağlaması amaçlanıyor.
Füze üzerinde yer alan 

onlarca titreşim, ivme, 
sıcaklık, basınç, voltaj ve
gerinim sensöründen ve
sayısal veri üreteçlerinden
alınan veri, hem telemetre
linki üzerinden yer 
istasyonuna aktarılıyor 
hem de eş zamanlı olarak
sağlamlaştırılmış ve 32 GB
boyuta sahip belleğe 
kaydediliyor. Bu sensör 
verileri ile sayısal verilerin
yanı sıra füze başlığında 
yer alan arayıcıya ait 
görüntüler de sıkıştırılarak 
depolanıyor. Sağlamlaştırılmış
bellek, füze uçuşu 
sonrasında yaşanan şoktan
etkilenmiyor ve kayıtlı veri,
bilgisayar ortamına 
aktarılabiliyor.

n VTKS projesinde elde edilen
şok dayanımlı bellek 
tasarımı ile aviyonik 
platformlar için geliştirilmiş
VKS ailesinin çıktıları 
birleştirilerek “karakutu”
olarak kullanılmak üzere,
Uçuş Veri Kayıt Sistemi
(UVKS), yine SDT tarafından
tasarlandı. Bellek modülü
üzerindeki şok dayanımının
üzerine eklenen ısıl izolasyon
sayesinde, tüm aviyonik
platformlara uygun bir
UVKS tasarımı elde edildi.
UVKS tarafından kaydedilmiş
olan bu verilerin, 
kaza-kırım sonrasında 
incelenebilmesi ve olası 
tasarım, pilotaj, bakım ve
parça gibi hata kaynaklarının
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SDT’nin Aviyonik ve Görev
Sistemleri Ailesi Şekilleniyor

SDT’nin platformlara entegre ettiği ilk
özgün aviyonik sistem tasarımı, Veri Kayıt
Sistemi (VKS) ailesidir. Hem donanım hem
de yazılım tasarımı SDT mühendisleri 
tarafından yapılmış, özgün bir ürün olan
VKS, yine SDT bünyesinde yer alan Üretim,
Test ve Entegrasyon Bölümü çatısı altında
üretilerek yerli ve yabancı havacılık 
programlarına rafta hazır ürün olarak
sağlanmaktadır.
Gürol YILDIRIMOĞLU* / gyildirimoglu@sdt.com.tr 
*Elektronik Sistemler Programları Direktörü, SDT
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analizi ve düzeltilmesi 
sağlanabilecek.

n Platform üzerindeki tüm
sistemlerin sağlık 
durumunu devamlı olarak
takip eden, anormal 
durumlar ile ömürlü 
parçaların durumlarını 
kayıt altına alıp arıza 
gerçekleşmeden alarmlar
oluşturmaya imkân veren
Platform Sağlık Yönetim
Sistemi de VKS mimarisinden
hareketle geliştirildi. 
Modern filoların görev 
yapabilme yüzdelerini 
arttırabilecek ve bakım 
maliyetlerini düşürecek
Platform Sağlık Yönetim
Sistemi, mevcut 
platformlardaki, yurt dışı
kaynaklı olarak sağlanan
yüksek maliyetli bir sistemin
daha, SDT tarafından özgün
biçimde yerlileştirilerek 
savunma sektöründe yurt
içi katkı payının arttırılması
ve yerli lojistik destek 
sağlanabilmesi adına
önemli başarılı örneklerden
birisidir.

n Görüntü, veri kayıt ve 
gömülü simülasyon 
sistemlerinin yapı taşı olan
tasarım parçalarının
zenginleştirilmesiyle elde 
edilmiş olan Semboloji 
Üreteci ve Video İşleme 
Bilgisayarı, görev sırasında
pilotlara, platformla ilgili
veriler ile görüş alanındaki
video görüntüsünü aynı 
ekranda göstermek 
amacıyla, aviyonik 
platformlar için SDT 
tarafından tasarlanmış bir
sistemdir. Video kanal 
girişleri ve sembolojilerin
pilotların bakış açısını 
hesaplayarak uygun bir 
şekilde üst üste 
bindirilmesini de sağlayan
sistem, kullandığı FPGA ve
DSP tabanlı işlemci kartı
sayesinde, hem çok az yer
kaplamakta hem düşük güç
tüketmekte hem de çok
yüksek güvenilirlik 
seviyelerine ulaşmaktadır.

SDT, kuruluş vizyonu ışığında
belirlediği ürün odaklı dikey

uzmanlık alanları çerçeve-
sinde; sensör sinyal işleme,
görüntü işleme, aviyonik ve
elektronik sistemler, görsel ve
gömülü simülasyon uygula-
malarında ürünler ortaya
koyup çok sayıda proje teslim
etmiş durumda ve müteakip
projeler ile yeni ürünler geliş-
tirmeyi sürdürüyor. İç pazarda,
kendi kaynaklarının yanı sıra
SSM ve TÜBİTAK destekleri ile
geliştirdiği özgün ürünlerle
ülke savunma sektörünün yurt
dışı bağımlılığının azaltılma-
sına büyük katkı sağlayan SDT,
artık yurt dışında piyasaya çı-
kabilecek olgunlukta, sahada
denenmiş ürünleri olan bir
teknoloji firması hâline gel-
miştir.

www.savunmahaber.com

Gürol 
YILDIRIMOĞLU
Gürol Yıldırımoğlu, lisans ve
yüksek lisans derecelerini
ODTÜ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünden
almıştır. 1998 yılında, 
ASELSAN’da, Kripto ve Bilgi
Güvenliği Müdürlüğü’nde
elektronik tasarım mühendisi
olarak başladığı iş hayatını,
2010 yılından itibaren, 
SDT Uzay ve Savunma
Teknolojileri çatısı altında
sürdürmektedir.
Tasarım Mühendisi ve 
Donanım Mühendisliği
Müdürlüğü görevlerinin
ardından, Elektronik 
Sistemler Programları 
Direktörü olarak atanmıştır.
SDT bünyesinde kara, hava ve
deniz platformları için 
tasarlanan ondan fazla 
projenin yürütülmesinden 
sorumludur.
Evli ve bir çocuk babasıdır.



Ümit BAYRAKTAR: Elkon için 2013 yılı
nasıl geçti? Görev aldığınız projelere 
de değinerek bir değerlendirme 
yapar mısınız?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon açısından, 2013
yılının çok başarılı bir yıl olduğunu söy-
lemeliyim. Üstlenilen projelerin zama-
nında teslim edilebilmesi için, tüm
çalışanlarımız, gerçekten büyük özveri
ve yüksek performans gösterdiler. 
Elkon’un sektördeki başarısında, çalı-
şanlarımızın payı çok büyük. Elbette fir-
mamızdaki, son yıllarda yaşanan
profesyonel dönüşümün ve kurumsal-
laşmanın ve çok önem verdiğimiz tekno-
loji geliştirme faaliyetlerinin de bu
başarıda katkıları var; ancak bütün bun-
ların çalışanlar tarafından özümsenmesi
çok önemli ve bence Elkon çalışanları
bunu başardılar.
Firmaların başarı çizgisini devam ettire-
bilmeleri için diğer önemli bir husus da
müşteri memnuniyeti. Bu da hizmet ve

ürün kalitesinin devamlılığı ile sağlana-
biliyor. Kalite konusunda ödün vermedi-
ğiniz zaman, tercih edilen firma
oluyorsunuz. Sektörün 2008 yılından iti-
baren kayda değer bir daralma yaşamış
olmasına rağmen Elkon’un sürekli geli-
şim içinde olmasının en önemli neden-
lerinden biri de bu. Firmalar, bize
güvendikleri için, aldıkları az sayıda işleri
de yine bize getirdiler. Kısaca söylemek
gerekirse müşterilerimiz bize hep gü-
vendiler ve destek oldular.
Bir diğer konu, Elkon’un, gemi inşa sek-
töründe hızla değişen ürün profiline en
iyi ayak uydurabilen firmalardan birisi ol-
ması. Bugün pazarın gereği olarak üze-
rinde çalışılan projeler, geçmiş yıllardan
çok farklı. Evet, geçmiş yıllarda olduğu
gibi katı ya da sıvı yük taşımacılığı amaçlı
proje çalışmalarımız kısıtlı da olsa
devam ediyor. Ancak balıkçı gemileri,
farklı amaçlı açık deniz (offshore) hizmet
gemileri ve her türlü iş botları, her geçen

gün daha fazla gündeme geliyor ve
Elkon, bu tür projelerde önemli ölçüde
deneyim sahibi oldu. Bu tür projelerin
teklif aşamasından itibaren tersaneleri
destekliyoruz.
Askeri gemi inşa projelerinde ise 2013
yılı içerisinde, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Dz.K.K.lığı) için inşa edilecek 
2 adet amfibi gemi (LST) ve Maden Tetkik
ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün
ihtiyacına binaen Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) tarafından tedarik edilen
ve İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi
A.Ş. tarafından inşa edilecek Sismik
Araştırma Gemisi için sözleşmeler im-
zaladık. Bu projelerde Elkon, entegre
platform kontrol ve izleme sistemi
(EPKİS) dâhil, tüm elektrik entegrasyo-
nundan ve malzeme tedarikinden yü-
kümlü olacak.
Ve nihayetinde, geçtiğimiz Aralık ayında,
İspanya’da bir İskoç firması için inşa edi-
len iki adet “offshore” hizmet gemisinin;
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Elkon’un Hedefinde 
MİLGEM Var

Gerek sivil gerekse askeri su üstü platformlar için elektrik sistemleri sağlayan
Elkon, Imtech bünyesine katıldıktan sonra da gelişimini ve büyümesini sürdürdü.
Sivil sektördeki çalışmaları iş botları üzerine yoğunlaşan firma, askeri alanda ise 
bir yandan mevcut projelerine devam ediyor; diğer yandan da MİLGEM ve LPD 
projelerinde görev almaya hazırlanıyor. Elkon’un faaliyetleri ile ilgili son durum
hakkında, Elkon Genel Müdürü Ferhat Özdamar’dan bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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elektrikli sevk sistemleri, güç yönetim
sistemi, 690 V ana dağıtım sistemi ve 
EPKİS’inden oluşan, yaklaşık 2,8 milyon
avroluk tedarik sözleşmesini imzaladık.
Bu sözleşme bence çok önemli bir aşa-
madır ve Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
(MOSHIP) ve Denizde İkmal Muharebe
Destek Gemisi projelerinde bize tanınan
güvenin ve verilen imkânın bir sonucu ola-
rak ulaştığımız noktayı göstermektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu faaliyetlerin
ciroya yansıması nasıl oldu? Cironuzdaki
askeri ve sivil projelerin dağılımı nasıl
gerçekleşti?
Ferhat ÖZDAMAR: 2008, Elkon’un en
yüksek ciro yaptığı yıldır. 2013’te, 2008’i
yeniden yakaladık; yaklaşık 22-23 milyon
avro ciro elde ettik. Proje sayımız, yakla-
şık 65 projeden yaklaşık 30 projeye in-
mesine rağmen, aynı başarıyı sağladık.
Hem projelerin boyutu hem de bizim
katkı oranımız büyüdü. 2014’te de benzer
rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Önü-
müzdeki 3-4 sene, gidişat böyle olacak
gibi görünüyor.
Şu an için ciromuzdaki savunma
işlerinin sivil işlere oranı 40’a
60. Fakat ilerleyen dönemde,
savunma tarafının payının
düşeceğini öngörüyoruz.
LPD projesinden pay alabi-
lirsek bu öngörü değişebi-
lir. Askeri projeler uzun

sürdüğü için, bu oranlarda ani bir deği-
şime yol açmıyor. Sivil projeler çok daha
hızlı. Örneğin 2013 yılı içinde, 70-80 m’lik
5 tane balıkçı gemisi teslim ettik. Diğer
tarafta ise 60 ayda 2 tane LST yapıyor-
sunuz.

Ümit BAYRAKTAR: Elkon’un askeri 
projeleri ile ilgili son durumu da 
özetleyebilir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: MOSHIP ve Denizde
İkmal Muharebe Destek Gemisi projele-
rinde, 2012 yılında yaptığımız sözleşme
gereği, elektrikli sevk sistemleri tasa-
rımı ve tedariki iş paketlerini yüklendik.
Yaptığımız ön çalışmalara hız vererek,
kısa sayılacak bir sürede kendi tasarımı-
mızı geliştirdik. İmalatı biten ürünler
üzerinde, şartname gereği olup olma-
masına bakmaksızın, her türlü testi yap-
tık ve sonuçta, çok güvenilir ve verimliliği
yüksek bir çözüm ortaya çıkarttık. Bu-
rada biraz önce de ifade ettiğim gibi, ana
yüklenici tersanenin Elkon’a güveni ve
desteği çok önemli. Sonrasında, bu pro-

jelerde yapılan çözümleri ve ürünleri re-
ferans göstererek, dünyanın en büyük
madencilik şirketlerinden olan Bre-
zilya’nın Vale firması için, Türkiye’de inşa
edilecek 8 adet itici botu kapsayan söz-
leşmeyi imzaladık. 3x1600 kW elektrik
motorlarıyla sevk edilen bu botların seyir
tecrübeleri sonucu, büyük bir müşteri
memnuniyeti oluştu. Bunun vermiş ol-
duğu motivasyonla bir İsviçre firması için
inşa edilen projede kullanılmak üzere,
hava soğutmalı ürünler imal ettik. Sis-
mik Araştırma Gemisi’nin benzer sis-
temleri için de sözleşme yaptık.

Ümit BAYRAKTAR: Az önce projeler 
arasındaki bağlantılara ve gerçekleştirilen
projelerin daha sonraki projelere olan
katkısına vurgu yaptınız. Bu konuyu 
biraz daha açar mısınız? 51
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Elkon, MOSHIP 
Projesi’nde, elektrikli
sevk sistemleri
tasarımı ve tedariki 
iş paketlerini 
yüklendi.



Ferhat ÖZDAMAR: 1980’li yılların ikinci
yarısında, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., 
Polonya için 3 tane gemi inşa etmişti. O
gemilerden para kazanılmadı. O sıra-
larda bir sohbet esnasında, Türkiye Gemi
Sanayii A.Ş. müdürü bana şunları söy-
ledi: “Bu projeyi sadece maddi getirisi
açısından değerlendirmemeli. Proje bir
bütün olarak ne getirdi? O proje bizlere
bir disiplin içerisinde bir gemi inşa pro-
jesinde yer almayı öğretti. Daha önceden
işin hangi standartlara göre yapılması
gerektiğini; nasıl bir disiplin içerisinde
olması gerektiğini; proje disiplinini tam
bilmiyorduk. Orada bunları öğrenen bir
ekip oluştu, projenin en büyük getirisi
odur”. Şimdi de özellikle askeri projeler
bu nitelikte. Projeleri, sadece “projeyi
yapıyoruz” diye görmemek lazım. Sa-
vunma sanayisinin de beklentisi budur.
Bir projede edindiklerimizi başka bir uy-
gulamada kullanabiliyorsak bu da sa-
vunma sanayisinin bir katma değeridir.
Müşteri olmadan bir sistem geliştirme-
nin anlamı yok; kâğıt üzerinde kalır.
Müşteriye teslim ettiğinizde sistemi
dener ve güven kazanırsınız; daha
sonra, onu ya da türevlerini başka müş-
terilere satarsınız. Dz.K.K.lığı için proje-
ler yaptık; ardından Sismik Araştırma

Gemisi Projesi’nde yer aldık; onu refe-
rans gösterip Brezilya işini aldık; onu re-
ferans gösterip, İspanya’da inşa edilen
İskoç gemisi işini aldık. Sonuç, başlan-
gıçtan gelir; başlangıç Dz.K.K.lığı proje-
leriydi.

Ümit BAYRAKTAR: Tüm bu çalışmalara
baktığımızda, Elkon’u farklı kılan 
nitelikleri sizce nelerdir?

Ferhat ÖZDAMAR: Sistemlerin tasarı-
mına hâkim olduğumuz için, müşterilere
özel uyarlamaları kolaylıkla yapabiliyo-
ruz. Örneğin, İspanya’daki proje için ge-
liştirdiğimiz sistemler su soğutmalıydı.
Başka bir müşteri, “Sevk sistemi çok sık
aralıklarla çalışmayacak; su değil hava
soğutmalı yapar mısınız?” dedi. Biz de 
3 boyutlu tasarım kullanarak, yeni bir so-
ğutma sistemi tasarlardık; çok da güzel
oldu. Yazılım konusunda da iyiyiz. Çok
büyük oyuncularla başa baş gidecek ya-
zılım bilgimiz var. Aslında yazılım, daha
doğrusu algoritma, bu işin mutfak kısmı-
dır. Yazılımda, başınıza gelebilecek kötü
senaryoları iyi bilmek gerekir. Bu da
sektör tecrübesi ile ilgili. Kullandığınız
yazılım geliştirme altyapısı çok önemli
değil; önemli olan algoritmadır.

Ümit BAYRAKTAR: Bu işleri kaç kişiyle
yapıyorsunuz?
Ferhat ÖZDAMAR: Yazılım tarafındaki
otomasyon ekibimiz 6 kişi. Toplamda 37
elektrik mühendisimiz var. Son bir yılda
personel sayımız arttı. Şu anda 390 kişi-
yiz. Aslında çok hızlı büyüyemiyoruz;
çünkü mevcut tesislerde yer sorunumuz
var artık.

Imtech Bünyesinde 
Yer Almanın Faydasını 
Görüyoruz
Ümit BAYRAKTAR: Bahsettiğiniz yurt dışı
projelerin alınmasında, Imtech 
bünyesinde yer almanızın rolü oldu mu?
Ferhat ÖZDAMAR: Mutlaka oldu. Zaten
Elkon’un Imtech bünyesinde yer alma-
sından ana beklenti de buydu. Çünkü
uluslararası bir iş almak istiyorsanız,
dünyanın en iyi ürününü sunsanız bile
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Projeleri, sadece “projeyi yapıyoruz” diye görmemek lazım. Savunma
sanayisinin de beklentisi budur. Bir projede edindiklerimizi başka 
bir uygulamada kullanabiliyorsak bu da savunma sanayisinin bir
katma değeridir. Müşteri olmadan bir sistem geliştirmenin anlamı
yok; kâğıt üzerinde kalır. Müşteriye teslim ettiğinizde sistemi dener
ve güven kazanırsınız; daha sonra, onu ya da türevlerini başka 
müşterilere satarsınız. 
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Elkon, Imtech Elektronik Yangın ve 
Yara Savunma Kontrol Konsolu’nu, MİLGEM

Projesi’nin 3. ve 4. gemilerini için teklif ediyor.



dünya genelinde bir servis ağınızın oldu-
ğunu da göstermeniz gerekiyor. Im-
tech’in yaklaşık 40 ülkede, 100 şehirde
irtibat ofisi var. Dolayısı ile satış sonrası
destek konusunda kolaylık sağlıyor.
Destek taahhüdü olmazsa yurt dışına 
iş yapmak neredeyse mümkün değil. 
Bu altyapı ile firmayı küresel ölçeğe ge-
tirmiş oluyorsunuz. Örneğin İspanya’da
inşa edilen İskoç gemisinde aldığımız 
iş ile ilgili bütün görüşmelere, İskoçya
ofisinden personel çağırdık. Sonrasında
da her türlü satış sonrası destek talep-
leriniz bu ofis üzerinden karşılanacak
dedik.

Ümit BAYRAKTAR: Elkon, geliştirdiği
EPKİS çözümleri ile bugüne kadar hangi
projelerde yer aldı?
Ferhat ÖZDAMAR: EPKİS’te, sistemin
büyüklüğüne bakılmaksızın temel mi-
marisi ile donanım ve yazılım isterleri
aşağı yukarı aynıdır. Bu bağlamda, son
güncellenmiş referans listemizde 538
proje bulunuyor. Bu yakalanması kolay
bir rakam değil. Derginizin ana ilgi alanı
olması açısından, bunlar içinde; LCT,
LST, denizaltı kurtarma gemileri, Sis-
mik Araştırma Gemisi ve Türkmenistan
için inşa edilen karakol botlarını saya-
bilirim.

Ümit BAYRAKTAR: Elkon gibi Imtech’in
de kendi geliştirdiği bir EPKİS çözümü
var. Bahsettiğiniz 538 rakamında 
Imtech’in sistemi de yer alıyor mu?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon, 1995 yılından
beri bu konularda çalışıyor. Imtech’in
EPKİS çözümü olan UniMACS’ın bahset-
tiğim 538 proje arasında uygulama sayısı
8. Askeri ve güvenlik sektörlerine 
yönelik gemilerde, Türkmenistan gemileri 
dışında, kendi ürünümüz olan EPKİS’i kul-
landık. İki ürün arasında çok büyük farklı-
lıklar yok. Belki kullanılan programlar
farklı. Ancak bir tanesini kullanan biri, di-
ğerini çok kısa sürede öğrenebiliyor.
Türkmenistan’da, önceki gemilerle ortak
çözüm bozulmasın diye UniMACS’ı kul-
landık. UniMACS ile ilgili eğitimler aldık-
tan sonra, programa Elkon’un bazı
katkıları da oldu; iyileştirmeler yaptık.

MİLGEM’de Bayrağı 
Elkon Devralabilir
Ümit BAYRAKTAR: Peki MİLGEM 
cephesinde neler yapıyorsunuz?
Ferhat ÖZDAMAR: Projenin 3. ve 4. ge-
mileri için, inşa edilen ilk 2 gemi ile %100
uyumlu teklifler hazırlamış ve talep eden
tersanelere vermiştik. Bildiğiniz üzere,

bu projenin ilk gemilerinde yer alan 
UniMACS sisteminin tüm donanım ve ya-
zılım bilgileri Elkon’da var. Hatta ilk uy-
gulamalara ait veri tabanı ve mimik
diyagram bilgilerine de her zaman ula-
şabilmekteyiz. Bu nedenle doğru bir tek-
lif hazırlama imkânımız oldu. Elbette bu
türlü sistemlerde her sene farklı iyileş-
tirmeler yapılıyor; bunları da teklifimizde
dikkate aldık. Hazırladığımız teklif, tek-
nik ve fiyat konularında, geçmiş teklif-
lere göre daha iyi ve daha maliyet etkin
bir noktadaydı. Çünkü bazı alt sistemleri
Imtech üzerinden satın alıyorduk; artık
doğrudan biz alıyoruz. Şöyle ki Imtech
Hollanda pazarında alıyor; biz Türkiye
pazarından alıyoruz. Bu da fiyatı düşüren
bir etmen oluyor. Geçtiğimiz yıl SSM’ye
verdiğimiz teklifteki fiyat, daha önce ter-

sanelere verilen fiyatın da altına inmişti.
Bu, tamamen Elkon’un yerli katkı oranını
arttırmasından kaynaklanıyor. Çünkü
geçen zaman, bize bu sistemi tanıma
olanağı verdi. Kendi imkânlarımızla ya-
pabileceğimiz şeyler arttı. Çok iyi bir fiyat
verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim kontro-
lümüz ve katkımız arttıkça, fiyat daha da
düşecektir.

Ümit BAYRAKTAR: Projede yaşanan 
gelişmelerin ardından, 3. ve 4. gemiler
için Elkon’dan teklif istendi mi peki?
Ferhat ÖZDAMAR: Hayır, henüz isten-
medi. Ancak Savunma Sanayi İcra Komi-
tesinin 3. ve 4. gemilerin donanım
paketini satın almak üzere yetkilendirme
yapmasından sonra, Elkon’dan da teklif
alınacağını değerlendiriyoruz.

53

www.savunmahaber.com                                                                                                                               MSI Dergisi - Nisan 2014

Imtech Marine’den
Yangın ve Yara
Savunma Sistemlerine
Modern Dokunuş
Deniz sistemleri konusunda dünyanın önde gelen 
firmalarından birisi olan Imtech Marine ve Türkiye 
iş kolu Elkon, Imtech Yangın ve Yara Savunma Sistemi
(Fire Fighting and Damage Control System / FFDC) 
ile Elektronik Yangın ve Yara Savunma Kontrol 
Konsolu’nun tanıtımı amacıyla 13 Mart’ta, Tuzla’da 
bulunan Elkon tesislerinde bir seminer düzenledi.

Seminere, Imtech Marine yetkililerinin yanı sıra Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetlerinden
Yarbay Rinze Geertsuna da katıldı. Seminerde, Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri ile yakın
bir iş birliği ile geliştirilen FFDC ve Yara Savunma Kontrol Konsolu hakkında ayrıntılı 
bilgiler aktarıldı. Konsolun ticari ekranların kullanıldığı bir örneği de seminerin yapıldığı 
salonda hazır bulundu.
FFDC ve Yara Savunma Kontrol Konsolu gibi sistemlerin bulunmadığı ortamlarda; gemi ve
denizaltıların farklı bölümlerinde bulunan ilgililer, yangın ve hasar bilgilerini, sesli
muhabere ile bir merkeze iletiyor. İletilen bilgiler, kâğıt ya da yazı tahtası gibi ortamlara
geçiriliyor. Bu süreçte, gemi ya da denizaltıdaki durumun güncelliği, ilgili kişilerin
iletişimine bağlı kalıyor; ayrıca güncel durum, platformun her noktasında görülemiyor. 
FFDC ve Yara Savunma Kontrol Konsolu, bu süreci bilgisayar destekli hâle getirerek, 
durumun hızlıca ve net olarak aktarılmasını; ayrıca konsolun bulunduğu her ortamda 
aynı genel resmin görülmesini sağlıyor. Yarbay Geertsuna, konsolun dokunmatik ara
yüzünün, gemi personeli tarafından hemen anlaşıldığını ve yarım saat ila 1 saat gibi 
bir sürede etkin olarak kullanıma alınabildiğini belirtti.
Dünya üzerindeki her donanma, yangın ve yara savunması kapsamında kendine has 
yöntemler uyguluyor. Bu sebeple Imtech Marine yetkilileri, FFDC ve Yara Savunma Kontrol
Konsolu’nun tedarik edilip doğrudan kullanılabilecek bir ürün olmadığını; ilgili donanma ile
birlikte çalışmayı ve prosedür ve semboloji gibi konularda uyarlama yapılmasını gerektiğini
vurguluyorlar. Seminerde Yarbay Geertsuna da bu konuya değindi ve Hollanda ve İngiliz 
donanmalarından örnekler verdi.
FFDC ve Yara Savunma Kontrol Konsolu, MİLGEM Projesi’nin ilk 2 gemisinde kullanılan 
ve Imtech Marine tasarımı olan entegre platform kontrol ve izleme sistemi ile entegre olarak
çalışabiliyor. Bu kapsamda, seminerde, bu sistemlerin projenin 3. ve 4. gemilerine 
dâhil edilmesi konusu da masaya yatırıldı.
Seminere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı, İstanbul Tersanesi
Komutanlığı, Esis Power, İstanbul Tersanesi, Meteksan Savunma, Sedef Tersanesi ve 
STM’den gelen ilgililer katıldı.
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Biliyorsunuz Imtech, platform kontrol
ve izleme sistemleri konusunda, daha
önce Türkiye’deki başka bir firma ile iş
birliği yapmıştı. Ancak bu iş birliğinin,
MİLGEM Projesi’nin 3. ve 4. gemilerinde
devam etmeyeceğini, daha önceki söy-
leşimizde belirtmiştim. Bu konuda de-
ğişen bir şey yok. Imtech, 2013 yılında,
bu ve benzer projelerde, grup firması
olması nedeniyle sadece Elkon ile yola
devam edeceğini ve diğer firmalarla iş
birliği yapmayacağını açıkça beyan etti.
Elkon, MİLGEM’de kullanılan sistemin
tasarım ve uygulama bilgilerine tama-
men sahip ve Imtech’in sisteminin yazı-
lım mülkiyet hakları da sadece Elkon
tarafından kullanılabilir durumda. Proje
kurgusunda, bu durumun değerlendiri-
leceğini düşünüyoruz. Elkon, yaklaşık
20 yıldır EPKİS konusunda çalışıyor.
MİLGEM Projesi’nin ilk gemilerinde kul-
lanılan çözüme de sahip olması ve daha
da önemlisi bu çözümü tam olarak
kontrol edebilmesi nedeniyle Elkon’un
da en azından alternatif bir yüklenici
olarak kurguda yer alması gerekir diye
düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: 13 Mart’ta 
düzenlediğiniz toplantı ile tanıtımını 
yaptığınız, Yangın ve Yara Savunma 
Karar Destek sistemi olarak 
adlandırdığınız FFDC modülünü MİLGEM
Projesi’nin 3. ve 4. gemilerinin EPKİS’ine
de dâhil etmeyi planlıyor musunuz?
Ferhat ÖZDAMAR: FFDC modülünün,
hızlı çözümleme yaparak Yangın ve Yara
Savunma konusunda görevli ve so-
rumlu personele karar desteği sağla-
ması, elbette büyük bir avantaj sağlıyor.
Ancak farklı senaryolarda uygulanacak
eylem planları konusunda, Deniz Kuv-
vetlerimiz ile ortaklaşa bir çalışma ile
farklı prosedürlerin tanımlanması ge-
rekli. Bu yapılabildiği takdirde, nihai
karar elbette Deniz Kuvvetlerimizin ola-
caktır.

Merdivenler Basamak 
Basamak Çıkılıyor
Ümit BAYRAKTAR: Elkon’un hâlen 
sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarından da
bahsedebilir misiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: Elkon, hâlen elek-
trikli sevk sistemleri konusunda farklı
bir çalışmaya başladı ve bence bu ça-
lışma büyük önem arz ediyor. Bu faali-
yetin amacı, gemilerde, çalışma profiline
bağlı olarak, %20’ye varan yakıt tasar-
rufu sağlamak ve çevrenin korunmasına
da katkı sağlayacak şekilde gaz salımla-
rını asgariye indirmek. Bu çözüm, uzun
vadede çalışan makinelerin ömrünü
uzattığı gibi bakım ve tutum giderlerini
de azaltacak. Bu çalışma ile ilgili kav-
ramsal tasarım tamamlandı. Sistem ya-
zılımı ve ana bileşenlerin tanımlanması
çalışmalarımızın da kısa bir süre içinde
bitmesi planlanıyor. Son aylarda üze-
rinde çok emek verdiğimiz bir proje ve
sağladığı avantajlar dikkate alındığında,
önümüzdeki yıllarda yaygın uygulama-
sını bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Muharip gemilerde
elektrik tahrik (e-tahrik) kullanılmasına
yönelik çözüm önerileriniz olacak mı?
Ferhat ÖZDAMAR: Bu iddialı bir konu.
Dünyada kullanılıyor. E-tahrik sistemle-
rini kontrol etmek daha kolay. İstenilen
güç, elektrik motoru ile sağlanabiliyorsa
muharip gemilerde de kullanılabilir.
Ama muhtemelen istenilen güç daha
fazla olacaktır; orta gerilim uygulaması
gerekecektir. Şu anda orta gerilim yete-
neğimiz yok. Üzerinde çalışma yapmaya
ihtiyacımız var. Biz de kuşkusuz bu yöne
yöneleceğiz. Diğer yandan, kâğıt üzerinde

çözülen her şey kavramsal tasarımdır.
Uygulamaya geçtiğinizde, tasarımdaki bi-
leşenleri nereden alacaksınız? Orta geri-
limin tedarikçileri farklı. Bu bir proje
hâline geldiğinde bunları çözeceğiz. Ör-
neğin LPD’nin sevk sistemleri orta geri-
limdir. Şimdilik yavaş ilerliyoruz; sonuçta
aşama aşama ilerlenebiliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Bir İstanbul firması
olarak SSM, SSI ve SASAD gibi kurumlar
nezdindeki faaliyetleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Ferhat ÖZDAMAR: 2013 yılı Ocak ayından
beri, SSM’nin savunma sanayii porta-
linde yer alıyoruz. Henüz SASAD üyesi
değiliz. Üyelikle ilgili bir çalışma başlat-
tık; 2014 yılı programımızda var.

Ümit BAYRAKTAR: Denizaltılarla ilgili 
çalışmalarınız olacak mı peki?
Ferhat ÖZDAMAR: Bu alanda hedef ko-
yarken çok dikkatli olunması gerekir.
Merdivenler basamak basamak çıkılıyor.
Orada farklı bir deneyim ve bilgi var.
Böyle bir hedef gerçekçi olur mu, onu
tartışmak gerekir. Bir kaynak ayıracak-
sınız; o kaynakla bu hedefe ulaşabilecek
misiniz? Bir takım oluşturulur, uzun va-
dede bunu öğrenebilir; ancak öğrendiği
zaman, rasyonel bir hedef var mı? Belirt-
tiğim gibi hedefleri gerçekçi koymak ge-
rekir, sıralı gitmek lazım. Kısa vadeli
hedeflerimiz arasında denizaltılar yok.

Elkon Genel Müdürü Ferhat 
Özdamar’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Elkon, yaklaşık 20 yıldır EPKİS
konusunda çalışıyor. MİLGEM
Projesi’nin ilk gemilerinde 
kullanılan çözüme de sahip 
olması ve daha da önemlisi bu
çözümü tam olarak kontrol 
edebilmesi nedeniyle Elkon’un da
en azından alternatif bir yüklenici
olarak kurguda yer alması 
gerekir diye düşünüyorum.
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Etkinliğin ana organiza-
törleri, Türkiye tara-
fında Savunma ve

Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD); Fransa ta-
rafında ise sivil havacılık ve
savunma sanayi havacılık fir-
malarını kapsayan GIFAS
oldu. Türk tarafında Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçı-
ları Birliği (SSI) ile ODTÜ Tek-
nokent Savunma Sanayi
Kümelenmesi (TSSK); Fransa
tarafında ise deniz sistemleri
firmalarını içeren GICAT ve
kara sistemleri firmalarını
kapsayan GICAN birlikleri,
Fransız ulusal havacılık araş-
tırma merkezi ONERA ve 
Aerospace Valley kümelen-
mesi de etkinlikte rol aldılar.
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) ile Fransız tedarik
kurumu DGA da etkinliğe
destek verdi. Etkinliğe, Türki-
ye’den yaklaşık 90 firma,
Fransa’dan ise yaklaşık 90 ki-
şilik bir heyet ve 60 firma ka-
tıldı.
Etkinlik kapsamında, 27 Şu-
bat’ta, Ankara Sheraton
Otel’de, Türkiye–Fransa Sa-
vunma ve Havacılık Endüstri
Günü düzenlendi. Endüstri
Günü’nün öğleden önceki
oturumda, Türk ve Fransız
yetkililerin konuşmalarının
ardından, SASAD ile GIFAS
arasında, uzun dönemli ikili

ilişkiler kurmak ve iş birliğini
geliştirmek amacıyla bir mu-
tabakat muhtırası imzalandı;
öğleden sonra ise firmalar
arasında ikili görüşmeler ya-
pıldı.

Türkiye İradesini 
Gösterdi
Endüstri Günü’nün öğleden
önceki oturumunda, kürsüye
ilk olarak, SDT Genel Müdürü
ve TSSK Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Ünal geldi. TSSK
hakkında bilgi de veren Ünal,
kümenin, SSM’nin stratejileri
kapsamında, KOBİ’lerle ana
yükleniciler ve ana alt yükle-
niciler arasında sinerji sağla-
mak amacıyla kurulduğunu
belirtti. Ünal, bu ve benzeri

etkinliklerle uluslararası iş
birliklerini geliştirmeyi he-
deflediklerini de ifade etti.
Etkinlikte SASAD adına konuş-
mayı, Koç Holding Savunma
Sanayi, Diğer Otomotiv, Bilgi
Grubu Başkanı ve SASAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Kudret
Önen yaptı. Önen, etkinlik kap-
samında yapılan toplantıların
çok başarılı geçtiğini ve iki 
tarafta da iş birliği için güzel 
fikirler oluştuğunu; SSM, DGA,
SASAD ve GIFAS’ın bir 
arada bulunmasının, etkinliğin
önemi kadar, tarafların istek-
liliğini de gösterdiğini söyledi.
Önen, Türkiye’nin, özellikle
havacılıkta, teknoloji geliş-
tirme iradesini ifade ettiğini ve
geçtiğimiz 10 yıl içinde, bu ko-

nuda önemli adımlar attığını
vurguladı ve katılımcılara, hem
Türk hem de dış pazarlar için
iş birliği fırsatlarını sorgula-
malarını önerdi. Önen’in de-
ğindiği bir diğer konu ise bu
toplantılardan sonraki adımla-
rın ne olacağının ve sonraki
toplantının ne zaman gerçek-
leşeceğinin planlanmasının
önemi oldu.

Ortak Yol
GIFAS Başkanı Marwan La-
houd ise konuşmasında, Türki-
ye’ye, ana yüklenici firmaların
yanı sıra, KOBİ boyutundaki fir-
maların temsilcileriyle de gel-
diklerini; hava, kara ve deniz
sektörlerini kapsayan bir katı-
lım gösterdiklerini söyledi. Et-
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Savunma ve Havacılık 
Alanındaki Türk-Fransız 

İş Birliğinde Yeni Sayfa
Geçtiğimiz dönemde, siyasi gelişmelerin etkisi ile özellikle savunma alanında 
duraksayan Türk-Fransız ilişkileri, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’nin,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak, 27-28 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye
gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, yeniden ivme kazandı. Türkiye–Fransa Savunma
ve Havacılık Endüstri Günü ve İşbirliği Görüşmeleri, 25-28 Şubat tarihleri arasında 
Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Sakarya’da gerçekleştirildi. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com   -   K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

SDT Genel Müdürü 
ve TSSK Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Fatih Ünal

Koç Holding Savunma
Sanayi, Diğer Otomotiv,
Bilgi Grubu Başkanı ve
SASAD Yönetim Kurulu
Başkanı Kudret Önen
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kinliğin, Türk endüstrisinin uz-
manlığının Fransız endüstrisi
tarafından tanındığının ve Türk
ekonomisinin uzun dönemli bü-
yümesine olan güvenin göster-
gesi olduğuna işaret eden
Lahoud, iki ülkenin ticaret hac-
mine katkıda bulunmak iste-
diklerini ifade etti.
Türkiye’nin, savunma ve ha-
vacılık alanlarında son dö-
nemde gösterdiği gelişimi,
Fransa’nın, 1960’lı yılarda, bu
alanlarda kaydettiği gelişime
benzeten Lahoud, Türkiye’yi
anladıklarını, teknolojik ba-
ğımsızlığın önemini bildikle-
rini ve bu sebeplerle Fransa
ile Türkiye’nin doğal ortaklar
olduğunu belirtti. Lahoud,
tüm teknolojilere sahip ol-
maya çalışmanın çok pahalı
bir çaba olduğunu vurgula-
yarak, Avrupa Birliği (AB)
tecrübesinin, kendilerine,
ortaklık yolu ile bu yükün ha-
fifletilebileceğini gösterdiğini
söyledi.
Ar-Ge konusuna da değinen
Lahoud, Ar-Ge için ikili olarak
ya da AB düzeyinde iş birli-
ğine hazır olduklarını; bu iş
birliklerinin, tedarik zincirinin
her seviyesinde gerçekleş-
mesi gerektiğini; bu kap-
samda, KOBİ düzeyinde de
olabileceğini anlattı. Lahoud,
konuşmasının son kısmında,
her iki ülkenin de karşılıklı
yatırımlar yapabileceğini be-
lirtti. Fransız firmalarının
Türkiye’deki yatırımlarına
örnek olarak; Thales’in Tek-

nopark İstanbul’da, Airbus ve
Lisi Aerospace firmalarının
da İzmir’de yaptıkları yatırım-
ları gösteren Lahoud, Türk
yatırımcıları da Fransa’da ya-
tırım yapmaya çağırdı.
Lahoud’un ardından, ODTÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Volkan Atalay, ODTÜ ve ODTÜ
Teknokent’i tanıtan bir
sunum yaptı.

Tamamlayıcı Ortaklar
Etkinlikte, DGA Başkanı Lau-
rent Collet-Billon ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar da birer ko-
nuşma yaptılar. Collet-Billon,
savunma ve havacılık alanın-
daki Türk-Fransız endüstriyel
iş birliğinin doğal bir birlikte-
lik olduğunu; iki ülkenin en-
düstrilerinin kurgusunun ve
mantığının benzerlik göster-
diğini söyledi.

Bayar ise Türkiye ve Fransa
arasında önemli bir ticaret
hacmi olduğuna dikkat çeke-
rek, Fransa’nın, Türkiye’de
en büyük yatırımı yapan ülke-
lerden birisi olduğunu belirtti.
Her iki ülkenin de NATO üyesi
olduğunu ve her iki ülkenin
savunma ve havacılık sektör
örgütlerinin ASD üyesi oldu-
ğunu hatırlatan Bayar, tüm

bunların daha derin ilişkiler
için imkân sağladığını vurgu-
ladı. Bayar, Türk ve Fransız
endüstrilerinin birbirini ta-
mamlayabileceğini; bu etkin-
likte SASAD’ın ve Milli Savunma
Bakanlığının yer almasının, iliş-
kilerin gelişmesi için gerekli 
zeminin hazır olduğunu göster-
diğini ifade etti.
Protokol konuşmalarının ardın-
dan, SSM ve DGA sunumları
gerçekleştirildi. SSM sunu-

munu gerçekleştiren SSM
Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı Yakup Taşdelen;
SSM, amaçları, bütçesi, orga-
nizasyonu, Savunma Sanayii
İcra Komitesi, savunma alım-
larının gelişimi, sözleşmele-
rin büyüklüğü, uluslararası
ofisler ve Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık sanayisi
hakkında bilgiler verdi. DGA
adına sunum ise General Pi-
erre Lusseyran tarafından
yapıldı. General Lusseyran,
DGA’nın 1962 yılında kurul-
duğunu ve Savunma Bakan-
lığı altındaki konumunun,
Fransız Genelkurmay Baş-
kanlığı ile aynı seviyede oldu-
ğunu; kurumun, silahlı
kuvvetlerin silahlanmasını en
iyi şekilde gerçekleştirmek ve
bağımsız bir savunma sana-
yisinin kurulmasını sağlamak
amaçları doğrultusunda ça-
lıştığını anlattı. Yaklaşık
10.000 çalışanı olan DGA, ay-
rıca 9 merkezde de teknolojik
çalışmalar yürütüyor; ihracat

ile ilgili olarak, çeşitli dış ül-
kelerde, 20 tane ateşe yar-
dımcısı ve Paris’te 168 kişilik
bir ekip çalıştırıyor. Fransız
savunma sanayisi ile ilgili ra-
kamsal bilgiler de veren Ge-
neral Lusseyran; sektörün
cirosunun 17 milyar avro 
olduğunu; ciroda ihracatın
oranının %33 olarak gerçek-
leştiğini; sektörde, yaklaşık
165.000 kişinin çalıştığını;
yaklaşık 4.000 adet KOBİ 
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GIFAS Başkanı
Marwan Lahoud

DGA Başkanı
Laurent 
Collet-Billon

Savunma Sanayii
Müsteşarı 
Murad Bayar

SSM Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı
Yakup Taşdelen



bulunduğunu; DGA’nın, yılda,
yaklaşık 11 milyar avroluk
sözleşme imzaladığını ve ül-
kedeki en büyük kamu yatı-
rımcısı konumunda olduğunu
belirtti.
General Lusseyran, konuş-
masının sonunda, kurulacak
olan Fransız-Türk Silah-
lanma Komitesi’nin, ilk top-
lantısını bu sene içinde
yapmasını bekledikleri bilgi-
sini de katılımcılarla paylaştı.
Daha sonra Thales Türkiye
Ülke Direktörü Ali Serdar
Baran, HAVELSAN Meltem
Proje Yöneticisi Hüseyin Tur-
hangil ve TUSAŞ Yapısal Grup
Başkanı Bekir Ata Yılmaz,

Türk-Fransız iş birliği örnek-
leri olarak Meltem ve A400M
projeleri ile ilgili sunumlar
gerçekleştirdiler. Ali Serdar
Baran, sunumunda, Thales
olarak, 2014 yılında, Türk Sa-

vunma Sanayisi ile birlikte ih-
racat sözleşmeleri imzalamayı
hedeflediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından, SSM
ve DGA himayesinde, SASAD
ve GİFAS arasında mutabakat

muhtırası imzalandı ve günün
geri kalanında, firmalar ara-
sında ikili görüşmeler yapıldı.
Akşam ise SSI tarafından or-
ganize edilen gala yemeği
gerçekleştirildi.
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Basın Toplantılarında Önemli Mesajlar
Etkinlikte, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve GIFAS Başkanı Marwan Lahoud, birer basın
toplantısı düzenledi. Bayar, A400M projesinde yaşanan teslimat gecikmesi ile ilgili sorulan soru üzerine
yaptığı açıklamada; uçağın kabul muayene testlerinin tamamlandığını; sözleşme hüküm ve şartlarına
göre, bazı teknik eksikliklerin bulunduğunu; bunların giderilmesi
için çalışmaların yapıldığını; sözleşme uyarınca, teslimat
gecikmesi ile ilgili cezai bir işlem de uygulanabileceğini belirtti.
ALTAY tankının motoru ile ilgili sorulan soru üzerine Bayar,
Japonya ile motor konusunda yapılan görüşmelerin, Japon 
kanunlarının, 3. ülkelere satış durumunda izin mekanizması 
gerektirdiği için karşılıklı mutabakatla sona erdirildiğini söyledi.
JSF projesi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bayar,
Türkiye’nin bu sene ya da gelecek sene ilk siparişini vereceğini;
yazılım olgunluğunun gelecek sene istenilen seviyeye gelmesi
beklendiği için, siparişin büyük bir ihtimalle gelecek sene 
gerçekleşeceğini ifade etti.

GIFAS Başkanı Marwan Lahoud ise iş birliğine yönelik çalışmalarda, havacılık ve elektronik konularına
ağırlık vereceklerini; askeri alandaki çalışmaların ise ortak üretim ile füze sistemleri ve hava savunma
sistemleri alanlarında teknoloji sunulması şeklinde gelişeceğini belirtti. Amaçlarının, Türk firmalarının,
özellikle KOBİ’lerin teknolojik durumunu tespit etmek olduğunu söyleyen Lahoud, Fransız KOBİ’lerinden
gelen bilgilere göre, iki ülkenin KOBİ’lerinin birbirini tamamlayacak özellikte olduğunu ifade etti.

General Pierre Lusseyran





GPS, yapısı itibariyle
Dünya üzerinde ya da
Dünya yüzeyine yakın

noktalarda, antenin görüş
alanı içinde yeterli sayıda
uydu bulunması duru-
munda, konum bilgisi sağ-
lar. Bu sayede, özellikle
hava platformlarının konu-
munun belirlenmesinde en
sıklıkla kullanılan araç ola-
rak öne çıkar. Bununla be-
raber, ileri teknoloji ürünü
olan GPS dâhi her ortamda
verimli olarak çalışamaz.
Yüksek doğrulukta konum-
landırma yapmayı amaçla-
yan GPS; görüş alanındaki
uydu sayısı, kötü hava şart-
ları gibi sebeplerden dolayı
zayıflayan sinyal gücü, iste-
yerek ya da istemeyerek
sinyalin kesilmesi ve kasıtlı
olarak sinyalin karıştırıl-
ması gibi sebeplerden do-
layı, %100 güvenilir bir araç
olmaktan uzaktır.
İddialara göre, ABD’ye ait
bir RQ-170 keşif ve gözet-
leme insansız hava aracı
(İHA) İran topraklarına iniş
yaptığı sırada, İHA’nın sey-
rüsefer sistemi, İran tara-
fından karıştırılan GPS
sinyalleri sebebiyle kendi
komuta merkezine indiği
bilgisine sahipti [1]. Böyle-
sine bir aldatma için kar-
maşık yöntemler ve biraz da
casusluk gerekirken, Kuzey
Kore’nin yıllardır GPS sin-
yallerini bozması sebebiyle
Kore Cumhuriyeti’nin ticari
uçuşlarının tehlikeye girdiği
yönündeki şikâyetleri [2],
aslında çok basit şekilde
GPS sinyallerinin karartıl-
ması yoluyla rahatsızlık ya-
ratılabileceğini de ortaya
koyuyor. Bunun ötesinde,
İngiliz kamyon şoförlerinin
plan dışı durup mola verdik-

leri zamanların patronları
tarafından anlaşılmaması
için kullandıkları, internette
yapılacak basit bir arama ile
yüzlercesi bulunabilecek [3]
ve 50 -100 dolar arası bir
bedel ödeyerek kolaylıkla
satın alınabilecek GPS ka-
rıştırıcılarının, Londra mer-
kezindeki GPS sinyallerini
engellediklerine dair raporlar
[4] da GPS’nin güvenilirliği ve
devamlılığına yönelik soru
işaretlerini arttırıyor.
Sivil ve askeri havacılıkta kul-
lanım alanı yoğun olan sayı-
sal harita sistemleri ile arazi
ve engel uyarı sistemleri gibi

altyapıların işlevsellikleri,
konum bilgisinin hassasiyeti
ve devamlılığıyla doğru oran-
tılı olarak değişmektedir. Yu-
karıda anlatılan olumsuz
şartlar oluştuğunda, söz ko-
nusu sistemlerden alınan
uyarıların kullanılamaz sevi-
yeye ulaşması; daha da 
kötüsü, uçuş emniyetini teh-
likeye atabilecek yanlış yön-
lendirmelere açık hâle
gelmesi mümkündür. Özetle
barış şartlarında faal oldu-
ğunu düşündüğümüz GPS
tabanlı sistemlerin veya ye-
teneklerin, savaş şartlarında,
günümüzün teknolojik im-

kânları kullanılarak gayri faal
duruma getirilmesi, milli bir
GPS sistemine sahip olun-
ması durumunda bile imkân
dâhilinde gözükmektedir.
Bu şartlar altında, “GPS sin-
yalinin sürekliliğini sorun 
etmeden, GPS sinyalinin kul-
lanılamadığı veya GPS sinya-
linin mevcut olmadığı
durumlarda, GPS doğrulu-
ğunda konum belirlemek
mümkün müdür?” Bu yazıda,
özellikle hava platformları
için, taşıdıkları sensörlerin
birlikte kullanılması ve akıllı
algoritmalar yardımı ile bu
soruya “evet” cevabı verilebil-
mesinin nasıl mümkün ola-
cağı üzerinde durulacaktır.

Her Sensörün 
Avantajları ve 
Dezavantajları Var
Temel olarak bir referansa
göre pozisyon, hız, yönelim ve
kat edilen mesafeyi bulma iş-
lemi olarak tanımlanabilecek
seyrüsefer işlemi için günü-
müzde hava, kara ve deniz
platformlarında kullanılan en
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GPS’nin Mevcut Olmadığı
Ortamlarda Hassas Konum
Belirlemek Mümkün Müdür?

Bulunulan konumu bilme ve yön bulma, insanlık tarihi 
boyunca önemli olmuş; şu ya da bu şekilde başarılabildiği
sürece, kâşiflerin en büyük yardımcısı hâline gelmiş ve 
“yeni dünyaların” keşfine yardımcı olmuştur. 1970’lerin 
başlarında fikir olarak oluşturulan ve 1990’ların ortalarında
geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılmaya başlanan
uydu tabanlı GPS (Global Positioning System / Küresel 
Konumlandırma Sistemi) ise özellikle bulunulan konumu
bilme konusunda, hem askeri hem de sivil alanda çığır açtı.
GPS teknolojisi ve kullanımındaki artış, bir noktadan 
diğer bir noktaya hareketi de kolaylaştırdı. 
Doç. Dr. Murat EFE / efe@eng.ankara.edu.tr
Dr. Serkan ÇAK / scak@stm.com.tr

Şekil 1: Hassas
konum belirlemek
için veri kaynaştırma 
yaklaşımı.
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yaygın konum belirleme 
sistemi, entegre şekilde çalı-
şan GPS ve INS (Inertial 
Navigation System / Ataletsel
Seyrüsefer Sistemi)’dir. Hava
platformları söz konusu oldu-
ğunda, bu konum belirleme
sistemi ve sensörlerine ek
olarak, irtifa bilgisini daha
hassas olarak elde etmek 
için barometrik altimetre ve
radar altimetre de kullanılır.
Kısaca bu sistem ve sensör-
lerden bahsedecek olursak:

n GPS: Uydu tabanlı bir 
konumlandırma sistemi
olup, altı GPS yörüngesi ve
bu yörüngelerde dizilmiş
en az dört GPS uydusundan
oluşur. Sistem, temelde
dört uydudan gelen 
sinyallerin, sinyal varış 
zamanı tekniği ile 
işlenmesine dayanır ve 
yapılan hesaplamalar 
sonunda, kullanıcıya, 
zamandan bağımsız 
doğrulukta konum, hız ve
zaman bilgisi sağlar. 
Alıcı-verici arasındaki
zaman kaymaları, yayılma
gecikmeleri ve diğer 
hatalar nedeniyle GPS ile
hatasız ölçüm yapmak 
imkânsızdır.

n INS: Hava, kara, deniz 
ve uzay araçlarının konum
belirleme, hedef izleme ve
seyrüsefer uygulamalarında,
GPS donanımına ek olarak
kullanılan bir sistemdir.
Sisteme ait ataletsel 
algılayıcılar (dönüölçer ve
ivmeölçer) sistemin 
ivmelenmesini ve açısal
hızlanmasını ölçerek, 
bu verileri anlık konum 
verilerine dönüştürür.
Yerde veya uzayda 
herhangi bir istasyon ile
haberleşme ihtiyacı 
olmaksızın, tamamıyla 
bağımsız olarak çalışan
INS, radyo dalgalarının
kullanılmadığı tek uzun
menzilli seyrüsefer 
sistemidir. Sistem sürekli
olarak integral alma 
temeline dayandığı için, 
ivmeölçer ve dönüölçerlerin

yaptıkları ölçüm hataları
ile hız, konum ve yönelim
başlangıç değerlerindeki
hatalar, zaman içinde 
birikerek artar. Orta 
kalitede bir INS’nin konum
hatası, saatte 1 deniz 
miline kadar (1852 m) 
ulaşabilir.

n Radar Altimetre: Hava
platformlarında iniş, 
yaklaşma ve alçak irtifa
uçuş sırasında kullanılan
en önemli irtifa bilgisi 
kaynağıdır ve hava 
platformu ile tam altında
kalan yeryüzü profili 
arasındaki mesafeyi ölçer.
Alçak irtifa radar 
altimetrelerin menzilleri,
genelde 3000 ft’dir ve 
hataları 0-100 ft irtifada 
±2 ft; 100-3000 ft arasında
ise ± %2 ft’dir.

n Barometrik Altimetre:
Atmosfer basıncının, deniz
seviyesinden yükseldikçe
azalması prensibine göre
çalışan barometrik 
altimetre, hava araçlarının
deniz seviyesine göre irtifa
bilgisini (Mean Sea Level /
MSL) verir. Ancak hava 
basıncı, irtifa değişimlerinin
yanı sıra sıcaklık ve farklı
hava şartlarından da 
etkilendiğinden, aynı 
irtifada, fakat farklı 
atmosferik koşullarda 
bulunan bölgelerde, farklı
irtifa değerleri okunmasına
sebep olur. Bu yüzden, 
barometrik altimetreler
doğru irtifayı gösterebilmek
için bulunulan bölge için
geçerli QNH (mahalli 
basınç) değeri girilerek
kalibre edilmek zorundadır.

Görülebileceği üzere, hava
platformuna pozisyon ve irtifa
bilgisi sağlayan tüm sensörler
ya dışarıdan müdahaleye açık
hâldedir ya da çalışma pren-
sipleri gereği, bir şekilde dü-
zeltilmesi gereken hatalı
bilgiler üretmektedirler. GPS
sinyalinin mevcut olduğu ve
kullanılabildiği durumlarda,
INS/GPS entegrasyonu ile
yüksek doğrulukta yatay
konum bilgisi üretilebilmekle

beraber, irtifa bilgisi hataları-
nın giderilmesi veya doğrulu-
ğunun arttırılması için, bu
şekilde bir platform üstü dü-
zeltme söz konusu değildir.

DTED Devrede
Yazının başında yöneltilen so-
ruya geri dönecek olursak;
“Platform üzerindeki sensör
bilgilerini kullanarak, dışarıdan
gelebilecek müdahalelerden
de etkilenmeyecek şekilde,
GPS doğruluğunda konum
bilgisi üretmek mümkün
müdür?” sorusunun cevabı,
biraz yardımla “evet”tir. Bahsi
geçen bu yardımın adı ise Sa-
yısal Arazi Yükseklik Verisi (Di-

gital Terrain Elevation Data /
DTED)’dir. Hâlihazırda çeşitli
doğrulukta ve çözünürlükte
DTED bilgileri bulunmaktadır
ve bunlar kullanıma hazırdır.
Bu noktadan sonra yapılması
gereken şey, GPS dışında
kalan platform sensörleri ile
DTED bilgisini, Şekil 1’de gö-
rüldüğü gibi, uygun şekilde
kaynaştırma yolu ile birlikte
kullanmaktır. Veri kaynaş-
tırma (data fusion)’nın, “farklı
bilgi kaynaklarından gelen 
bilgilerin, her bir kaynağın
sağladığından daha iyi bilgi
sağlayacak şekilde birleştiril-
mesi” şeklindeki tanımı da göz
önüne alındığında, tam da veri
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Şekil 3: 40 dakikalık GPS ve HKBS’siz uçuş sonrasında, INS konum hataları; 
Doğu yönünde -1543,2 m, Kuzey yönünde -1653,1 m, yükseklikte ise 1569,3 m olarak 
gerçekleşti. Uçuş gerçekte karelerin içinde gerçekleşiyorken, oluşan hata oranları 
sebebiyle arazi görselleme gerçekten oldukça farklı olmuştur. Gerçek uçuş 
pozisyonunda verilmesi gereken arazi ve engel uyarıları ise alınamamıştır.

Şekil 2: 40 dakikalık GPS’siz uçuş sonrasında, HKBS yardımı ile doğru uçuş 
(konum hataları; Doğu yönünde -1,9 m, Kuzey yönünde -26 m, yükseklikte ise -7,4 m). 
Çevrede bulunan tehlikeli arazi topolojisi ve suni engeller sebebiyle uyarı verilmektedir.



kaynaştırma mantığında bir
işlem yapıldığı görülecektir.
Literatürde, arazi destekli sey-
rüsefer (terrain aided naviga-
tion) olarak da adlandırılan bu
yöntem sayesinde, GPS’ye
gerek kalmadan, GPS doğru-
luğuna yakın konum bilgisi
üretmek mümkündür. Teknik
detayları, akademik yayınlarda
ortaya konulması gerekecek
şekilde karmaşık olan bu yön-
temde, basit anlatımla plat-
form konum bilgisine iki
adımda ulaşılır:
1) İrtifa bilgisine dayalı
konum kestirimi: 
Sayısal arazi yükseklik verisi
ile platform üzerindeki sen-
sörlerin ölçtüğü irtifa bilgisi
arasında ilişki kurularak plat-
form konumu kestirilir.
2) INS ile konum 
bilgisinin birleştirilmesi: 
INS’den elde edilen konum
bilgisi, birinci adımda kestiri-
len konum bilgisine göre dü-
zeltilerek nihai konum
kestirimi elde edilir.
Hassas Konum Belirleme
Sistemi (HKBS) olarak adlan-
dırılabilecek bu yaklaşım sa-
yesinde, uçuş sırasında
GPS’ye bağımlılık ortadan
kaldırılır ve GPS olmaksızın,
benzer doğrulukta platform
konum bilgisi üretilir.
Şekil 2 ve 3’te, geliştirilen
yaklaşımın, benzetim verileri
üzerinden uçurulan bir heli-
kopter için sağladığı fayda
görülmektedir. Şekil 2’de,
GPS’nin olmadığı 40 dakikalık
bir uçuş sonrasında, HKBS ile
uçan bir platformun hesapla-
dığı konum hatası ve HKBS
kullanılmasaydı, GPS yardımı
olmadan INS’nin yapacağı
konum hatası sağ alt köşede
verilmektedir. Şekil 3’te ise
aynı uçuş rotası için, uçuşta
sadece INS’ye güvenilmiş ol-
ması durumunda (HKBS ka-
palı), pilotun uçuyor olduğunu
düşündüğü rota (ekranın or-
tasındaki uçuş çizgisi) ile as-
lında uçuluyor olan rota (uçuş
çizgisinin sağ altında bulunan
kare) görülmektedir. Özel-
likle gece karanlığında veya
görüşü engelleyecek şekilde
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Şekil 4: Sol üst köşede görülen uçuş rotası için, GPS‘siz ortamda, HKBS kullanımında üç yönde gerçekleşen hatalar.

Şekil 5: Sol üst köşede görülen uçuş rotası için GPS’siz ortamda, HKBS yokluğunda üç yönde gerçekleşen INS hataları.



sisli bir havada yapılan kör
uçuşlarda, bu durumun 
pilotun durumsal farkındalı-
ğını olumsuz etkileyeceği ve
uçuş güvenliğini tehlikeye
atacağı aşikârdır.
Son olarak, Şekil 4 ve 5’te ise
sırasıyla aynı uçuşun, Google
Earth haritası üzerinde gös-
terilen rotası ile GPS’nin
mevcut olmadığı durumda,
uçuş boyunca HKBS’li ve
HKBS’siz sistemin üç yönde
yapmış olduğu konum hata-
larının grafiksel gösterimleri
verilmektedir.
Görüldüğü üzere, biraz yar-
dımla platform konumunun
hassas olarak belirlenme-
sinde GPS bağımlılığını orta-
dan kaldırmak mümkün
olabilmektedir. Sistem, spe-
sifik bir donanım üzerine en-
tegre edilip ayrı bir aviyonik
sistem olarak kullanılabilir
durumdadır. Öte yandan, hâ-
lihazırda hava platformunda
bulunan diğer aviyonik sis-

temlerle de birlikte çalışabi-
lecek böylesi pasif bir sistem,
GPS sinyalinin mevcut ve kul-
lanılabilir olduğu durumda
ise GPS’nin düşey konumda
yaptığı hatayı azaltarak, daha
hassas bir 3 boyutlu konum
bilgisi üretilmesini sağlaya-
caktır. Burada açıklanan yak-
laşımın avantajları toplu
olarak sıralanacak olur ise:
n Hiç bir şekilde dış bir 

istasyon ile iletişim 
gerekliliği olmadan, 
tamamen bağımsız 
şekilde çalışabilmesi,

n Sistemin aktif bir yayın
yapması söz konusu 
olmadığından, hava 
platformunda bulunan
diğer unsurlarla girişim
sorununun olmaması,

n Sistemde kullanılacak
güncel bir engel veri 
tabanı sayesinde, helikopter
platformu benzeri alçaktan
uçuş yapan platformlar
için, arazi farkındalık ve

engel uyarı sistemi olarak da
kullanılabilecek olması,

n Konumun hassas olarak
belirlenebiliyor olması 
sayesinde, arazi ve engeller
için yanlış uyarı (nuisance
alerts) sayısı hatırı sayılır
biçimde azaltılacağından,
pilotların sistemi güvenle
kullanması ve

n GPS sinyalinin mevcut 
olduğu durumda ise daha
hassas yükseklik bilgisine
sahip sayısal arazi yükseklik
verilerinin yardımıyla
GPS/INS entegrasyonu ile

elde edilen hassas yatay
konum bilgisinin, yine
daha yüksek doğruluğa
sahip düşey konum bilgisi
ile desteklenebilmesi

noktaları önce çıkmaktadır.
Bu da bizlere, GPS sinyalinin
mevcudiyetinden bağımsız
olarak platform konumunun
hassas olarak belirlenebile-
ceğini ve bu amaçla ortaya
konacak yaklaşımın hassas
konum belirlemenin yanı sıra
ek bazı avantajları da bera-
berinde getireceğini göster-
mektedir.
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         tarihinde erişildi.
[3]   GPS Jammer Listesi, http://www.cellphonejammersale.org/gps-jammer-c-2.html?lg=g, 
         6/03/2014 tarihinde erişildi.
[4]   GPS jamming: Out of sight, The Economist, 27 Temmuz – 2 Ağustos 2013 sayısı.
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ÖZEL HABER

Basın turu, Cengiz Topel
Deniz Hava Ana Üs Ko-
mutanlığında gerçek-

leştirilen brifing ile başladı.
Açılış konuşmasını yapan
Deniz Hava Komutanı Tüm-
amiral Hakan Üstem’in ardın-
dan, Deniz Hava Harekât
Komutanı Deniz Kurmay Albay
Burhan Akıncı tarafından;
Deniz Hava Komutanlığının ta-
rihçesini, kuruluşunu ve gö-
revlerini anlatan, 301’inci
Deniz Hava Filo Komutanlığı
ile Deniz Hava Harekâtı Destek
Merkezi (DEHADEM)’ni tanı-
tan ve CN235 deniz karakol
(D/K) uçakları hakkında bilgi
veren bir sunum gerçekleşti-
rildi.
Türk deniz havacılığının te-
melleri, 100 yıl önce, Osmanlı
Donanma Cemiyeti’nin katkı-
larıyla 1914 yılında, ilk deniz
uçağının satın alınmasıyla ve
aynı yıl 25 Haziran’da, Yeşil-
köy’de, Deniz Tayyare Mekte-
bi’nin kurulmasıyla atıldı.
İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında deniz uçaklarının yeni-
lenememesi nedeniyle 1947
yılında deniz havacılık tarihi-
nin ilk dönemi sona erdi. D/K
uçağı filosu olarak 301. Filo,
18 Ekim 1971 tarihinde, 
Ankara’nın Etimesgut ilçe-
sinde yeniden kuruldu ve 
14 Temmuz 1976 tarihinde,
Cengiz Topel Üssü’ne taşındı.
351. Deniz Helikopter Filosu ise
15 Ağustos 1972 tarihinde, An-
kara Güvercinlik’te kuruldu ve
19 Mayıs 1973 tarihinde, Cengiz
Topel’e intikal etti. Her iki 
filonun Cengiz Topel Üssü’nde

konuşlandırılmasını izleyen dö-
nemde, 4 Ağustos 1976 tari-
hinde, Donanma Komutanlığına
bağlı bir birlik olarak, Deniz
Hava Üs Komutanlığı teşkil
edildi. Satın alınan AB-204 ve
AB-212 helikopterleri ile S-2A

ve S-2E D/K uçaklarıyla gelişim
süreci devam etti. 2000’li yıl-
larla birlikte, S-70B SEAHAWK
helikopterleri envantere girdi.
Yeni karakol uçağı edinme pro-
jesi çerçevesinde, üç aşamalı
MELTEM projesi başlatıldı.

MELTEM-1 ile 2001-2002 yılla-
rında, 6 adet CN235 uçağı 
temin edildi. Alınan uçaklara, 
MELTEM-2 projesiyle 2004 yı-
lından itibaren gelişmiş komuta
kontrol, silah ve modern keşif
gözetleme sistemleri, Thales

Donanma Havacılığı, 
100. Yılında Geleceğe 
Güvenle Bakıyor
Kuruluşunun 100. yılını kutlamakta olan Türk Deniz Havacılığı’nı
ve devam etmekte olan projeler kapsamında son dönemde
kazanılan yetenekleri kamuoyuna tanıtmak maksadıyla Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) tarafından, 28 Şubat’ta, 
bir basın turu düzenlendi. Basın turu kapsamında, çeşitli su üstü
ve hava unsurlarının görev aldığı bir tatbikat da gerçekleştirildi.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Deniz Hava Harekât Komutanı 
Deniz Kurmay Albay Burhan Akıncı

Deniz Hava Komutanı 
Tümamiral Hakan Üstem

CN235 D/K uçağı,
talim torpidosu
yüklü halde göreve
hazırlanıyor.
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firmasının ana yükleniciliğinde
ve TUSAŞ, HAVELSAN ve
ASELSAN’ın ana alt yüklenicili-
ğinde entegre edildi. Bu CN235
D/K uçaklarının ilk 4’ü, geçtiği-
miz yıl Ekim ayından itibaren
teslim alınarak, harekât görev-
lerinde etkin olarak kullanıl-
maya başlandı. Geri kalan 
2 adet uçağın ise kabul işlem-
lerinde son aşamaya gelindi.
MELTEM-3 projesi kapsamında
ise 2 adet ATR-72 600 genel
maksat uçağı, 2013 yılında tes-
lim alındı. 2017-2018 yıllarında,
D/K uçağına dönüştürülmüş 
6 adet ATR-72 600 uçağının
daha hizmete girmesi planlanı-
yor. Ayrıca, 301. Filo bünye-

sinde, yeni tip D/K uçağı tedarik
edilene kadar pilot eğitimle-
rinde kullanılan, 7 adet TB-20
Trinidad eğitim uçağı da bulu-
nuyor.

Sistemler Tanıtıldı
Albay Akıncı, sunumunda,
D/K uçakları ve DEHADEM’in
görevleri hakkında da bilgi
verdi. D/K uçakları, deniz ha-
rekâtına hava desteğini sağ-
layarak; harekât alanlarında
tanımlanmış deniz resminin
oluşturulmasına katkı veriyor
ve denizaltı savunma harbi
faaliyetlerinde bulunuyor.
D/K uçakları, deniz yetki
alanlarında, Türkiye’nin hak

ve menfaatlerini korumak ve
deniz trafiğinin kesintisiz ta-
kibine destek sağlamanın
yanı sıra denizde güvenliğin
sağlanması ama-
cıyla ihtiyaç duru-
munda, denizde
arama kurtarma
(ARKUR) hare-
kâtına destek ve-
rerek, ulusal ve
uluslararası görev-
lere de katılıyor.
MELTEM-2 projesi ile 2010 yı-
lında hizmete giren DEHADEM
ise D/K uçaklarının yaptığı gö-
revlerin çeşitli aşamalarında
katkı sağlıyor. DEHADEM, D/K
uçaklarının görev hazırlıkla-
rını, uçuş esnasında görev
takibini, görevde elde ettik-
leri verilerin analiz ve değer-
lendirmesini, GÖZCÜ adı
verilen bir bilgisayar prog-
ramı aracılığı ile gerçekleş-
tiriyor. 
DEHADEM’in önemli görev-
leri arasında; uçuş ekiplerine
simülatör eğitim desteği sağ-
lamak ile D/K uçaklarına
mobil sistemler vasıtasıyla
görev desteği sağlamak da
bulunuyor.

Tatbikat Başlıyor
Brifingin ardından, tatbikat
için, İzmit Körfezi’ndeki TCG
BÜYÜKADA (F-512) korvetine
geçildi. Tatbikatta şu senar-
yolar gerçekleştirildi:
n Su Üstü Harbi Keşif ve 

Karakol Kabiliyetinin 
Tanıtımı: Bu kapsamda
D/K uçağından, 
TCG BÜYÜKADA 

korvetine, Link 11 üzerinden
iz aktarımı yapıldı.

n Güdümlü Mermiye Karşı
Kendini Koruma İmkân ve
Kabiliyetlerinin Gösterimi:
D/K uçağı tarafından 
ısı güdümlü füzelere karşı
flare atışı gerçekleştirildi.

n Denizaltı Savunma Harbi
İmkân ve Kabiliyetlerinin
Gösterimi: D/K uçağı 
tarafından, denizaltı tespiti
için “sonoboy döşeme”
olarak adlandırılan 
harekât icra edildi. 
Bu harekât ile tatbikata
katılan Ay sınıfı 
TCG DOLUNAY (S-352) 
denizaltısı, su altında 
tespit edildi. Denizaltıya
karşı, talim torpidosu ile
atış gerçekleştirildi. 
Hasar aldığı varsayılan 
denizaltının su yüzüne
çıkmasıyla, D/K uçağı,
denizaltının hasarını tespit
ederek TCG BÜYÜKADA’ya 
raporladı.

n Arama Kurtarma Harekâtı
İmkân ve Kabiliyetlerinin
Gösterimi: Denizde bir 
kazazedenin olduğu ihbarını
alan D/K uçağı,kaza bölgesine
deniz araçlarından daha kısa
sürede ulaşmasının verdiği
avantajla, içerisinde
kazazedelerin hayatlarını
bir süre idame 
ettirebilecekleri malzemeler
bulunan can salını attı. 
Kazazede, bölgeye intikal
eden bir S-70B SEAHAWK
helikopteri tarafından 
kurtarılarak en yakın 
sağlık birimine ulaştırıldı.
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Deniz Hava Komutanlığında 
yer alan, HAVELSAN tasarımı

ve üretimi SEHAWK simülatörü. 



Savunma sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’nın katkı-
ları ile hazırlanan ve

MSI Dergisi’nin de ana basın
sponsoru olduğu etkinlik, Si-
nerjitürk Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abdullah Raşit
Gülhan’ın açılış konuşması ile
başladı. Açılış oturumunda,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Başkanı Dr. Tayfun
Acarer de bir konuşma yaptı
ve siber güvenlik konularına
değindi. Acarer, siber güven-
lik konusunda savunma sana-
yisinin ayrı bir birim kurması
gerektiğini düşündüğünü;
tehditlere yönelik çalışmala-
rın yanı sıra milli güvenlik ya-
zılımlarının da geliştirilmesi
gerektiğini belirtti.
Açılış oturumunun ardından,
etkinliğin davetli konuşmacı-
larından, Türk Hava Yolları
(THY) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamdi Topçu söz aldı.
Topçu, son yıllarda THY’de
yaşanan gelişmeleri anlattık-
tan sonra, ulaşım dışındaki
alanlarda gerçekleştirdikleri
çalışmalara değindi. Bakım,
onarım ve yenileme (BOY) 
konusunda HABOM ve THY
Teknik adlı 2 firmalarının ol-
duğunu hatırlatan Topçu,
önümüzdeki dönemde bunla-
rın birleşmesinin söz konusu
olabileceğini söyledi. Sivil ha-
vacılık alanında “made in 
Turkey” etiketli bir ürünün
bulunmadığını ve geliştirile-

cek ürünlerin sertifikasyon
sürecinden geçmesi gerekti-
ğini belirten Topçu, bu ko-
nuda çeşitli adımlar atmakta
olduklarını ve geliştirdikleri
ilk koltukların geçtiğimiz gün-
lerde uçaklarına monte edil-
diğini anlattı.
Topçu, offset konusunda
eleştirildiklerini; ancak fiyat-
ları etkilemeyecek şekilde,
alabildikleri kadar offset al-
dıklarını ve ellerinde ciddi bir
offset olduğunu da sözlerine
ekledi. Sanayi ile ilgili çalış-
malar kapsamında, THY Tek-
nik’in ihtiyaç duyduğu tüm
parçaları sanayiye açtığını ve
her türlü desteği verdiğini de
konu ile ilgili değerlendirme-
lerine ekledi.
Topçu, TUSAŞ ile bir sinerji
oluşturduklarını ve uçak mut-
fağı (galley) üretme konu-
sunda bir çalışma yaptıklarını,
etkinlikten önceki hafta itiba-
riyle de bu ürünün Boeing ta-
rafından sertifiye edildiğini ve
etkinlik sonrasında uçağa
monte edilmesi ile ilgili tören
yapacaklarını söyledi. Bunun
küçük bir adım olarak gö-
rünse de önemli bir gelişme
olduğunu vurgulayan Topçu,
bu noktaya 3 senede geldikle-
rini ve bu süreçte birçok mü-
hendisin yetiştiğini belirtti.
Türkiye’nin 2023 hedefleri
arasında yer alan uçak yapma
projesi için özellikle yan sana-
yinin gelişmesi gerektiğinin

altını çizen Topçu, savunma
sanayisi şirketlerinin de bu iş-
lere girmesini beklediklerini
ifade etti.
Topçu, THY’nin yazılım ile ilgili
ihtiyaçlarından bahsederek,
bunları karşılamak için İstan-
bul Teknik Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi ve birkaç
ortakla birlikte bir yazılım şir-
keti kurmak ile ilgili çalışma-
lar yaptıklarını açıkladı. Bu
şirkette yaklaşık 1.000 kişinin
çalışacağını ve ileride 35.000
kişiye çıkabileceğini öngör-
düklerini; şirketin bir rakip
değil, tamamlayıcı bir unsur
olacağını belirtti. Topçu, şirke-
tin, sadece THY’nin işlerini bile
yaparak ayakta kalabileceği
değerlendirmesini de katılım-
cılarla paylaştı.

Savunma Harcamaları
Artmalı
Etkinliğin bir diğer davetli ko-
nuşmacısı olan Sanayi Hizmet-
lerinden Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan,
sektörün bundan sonra üstle-
neceği işlerin daha iyi görüle-
bilmesi için genel bir durum
analizi yaptı. Güldoğan, Türki-
ye’nin savunma bütçesinin son
yıllarda oransal olarak düştü-
ğünü ve NATO’nun üye ülke-
ler için belirlediği gayri safi
milli hâsıla oranı olan %2’nin
de altına indiğini belirtti. Sivil
sektörün derinliği yeterli ol-
madığı için pek çok konuyu

savunma sanayisinin çözmesi
gerektiğini ve bunun da ken-
dilerini yorduğunu kaydeden
Güldoğan, ihracat rakamları-
nın büyümesinin, sivil sektö-
rün gücünü göstereceğini
söyledi. Güldoğan, orta gelir
tuzağından çıkabilen ülkele-
rin, bunu kamu girişimleri ve
teknoloji yönetimi ile başar-
dıklarını; savunma alanında
olduğu gibi diğer kamu alan-
larında da atılım olması ge-
rektiğini değerlendirmelerine
ekledi.

Sektör Görüşlerini
Paylaştı
Etkinlik, “Ana ve Alt Yükleni-
cileri ile Güçlenen ve Büyüyen
Savunma Ekosistemi İçin Açık
Tartışma” paneli ile devam
etti. Panelde, savunma sana-
yisi temsilcileri söz alarak gö-
rüşlerini ilettiler.
TUSAŞ Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı, kendilerinin
sistemleri daha hızlı teslim
etmeleri, teslimat ile ilgili sis-
temin ise biraz daha esnek ol-
ması gerektiğini belirtti. Diğer
kamu alımlarında savunma
sektöründeki uygulamaların
yapılamaması ile ilgili olarak
da Dörtkaşlı, SSM’nin isminin
“Kamu Tedariki Müsteşarlığı”
olarak değiştirilmesi ve belli
bir bedelin üzerindeki proje-
lerin, bu müsteşarlık tarafın-
dan ele alınması önerisinde
bulundu.
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ANALİZ

Sinerjitürk’e Özel Sektör ile 
İlgili Tartışmalar Damga Vurdu
Bu sene 4’üncüsü düzenlenen Sinerjitürk Savunma ve Havacılık Teknolojileri 
Etkinliği (Sinerjitürk), “2040 Yılı Savunma Sanayi: Sanayide Sürdürülebilirlik, 
Yenilikçi Teknoloji” temasıyla 7-9 Mart tarihleri arasında, İzmir, Çeşme’de 
gerçekleştirildi. Etkinliğin alt teması ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
savunma sanayisinde kadınlar oldu. Bu etkinlikte de öncekilerde olduğu gibi, 
çeşitli misafir konuşmacılar yer aldı ve paneller gerçekleştirildi. Etkinliğin 
geneline, özel sektör ile ilgili tartışmalar damga vurdu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com   -    Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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FNSS Genel Müdürü K. Nail
Kurt, her alanda kendi başına
yetecek bir sektör olamaya-
caklarını, bununla birlikte sivil
sektörden istedikleri desteği
göremediklerini belirtti ve bir
örnek olarak, 30-40 yıldır oto-
motiv sanayisini geliştirmeye
çalışan bir ülke olarak motor
ve transmisyonun da savunma
sektörü tarafından geliştirilmesi
beklentisini verdi. Sektörler
arasında yaratılması gereken
sinerjiye vurgu yapan Kurt, bu
kapsamda, kendilerinin yan sa-
nayi için önemli yatırımlar yap-
tıklarını, sivil sektörün de bu yan
sanayi firmalarına yatırım yapa-
bileceğini ve bu firmaların 
uzmanlığından yararlanabilece-
ğini söyledi. Kurt, iş birliklerine
tasarım aşamasında başlan-
ması gerektiğini; artık işlerin
parçanın resmini vermek
kadar basit olmadığını ve iş
paketinin iletildiğini; bir zihni-
yet değişimine ihtiyaç duyul-
duğunu vurguladı. Kurt’un
değindiği son konu, bazı yurt
dışı ihalelerde, Türk firmala-

rının birbiri ile zarar verici bir
rekabet içinde yer alması
oldu. Kurt, bu konuda bir re-
gülasyona gidilmesi gereke-
bileceğini de sözlerine ekledi.
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın da kamu
alımları konusuna değindi ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığında, “Sanayileşme
Müsteşarlığı” gibi bir yapı-
lanma olması ve ihalelerin bu
müsteşarlık üzerinden sonuç-
lanması gerektiğini ifade etti.
Meteksan Savunma Genel
Müdürü Murat Erciyes; ana
yüklenici, alt yüklenici, yan
sanayi ve KOBİ gibi çok çeşitli
kavramlardan bahsedildiğini;
aslında ana yüklenicilerin al-
tında alt yüklenicilerin ve te-
darikçilerin bulunduğunu;
tedarikçilerin mal ve hizmet
tedarik ettiğini, alt yüklenicile-
rin ise ana yüklenicinin kader
ortakları olduğunu anlattı. Bu
doğrultuda, ana ve alt yükleni-
cilerin; tasarımdan itibaren
birlikte çalışmaları, iş süreçle-
rinin entegre olması ve arala-

rındaki sözleşmenin, ana yük-
lenicinin müşteri ile sözleş-
mesi ile paralel olması
gerektiğini belirtti. Erciyes,
ana yüklenicilerin yapamadığı
şeylerin, yapabildiği ama artık
yapmak istemediği şeylerin
olabileceğini, tüm bunların da
alt yüklenicilere aktarıldığını
söyledi. Diğer yandan, sa-
vunma sanayisinde bazı ana
yüklenici şirketlerin ekonomi-
nin realitesi ile yaşamadığını;
sermayedar, beklenen kâr 
ve adam başı ciro gibi kavram-
ların onların gündeminde 
bulunmadığını ifade eden Er-
ciyes, bu durumda ana–alt
yüklenici ilişkilerinin zorlana-
rak kurulabildiğini ve bunun
da gerilimlere neden olabildi-
ğini belirtti. Erciyes, çözü-
mün, ekonomik realite içinde
hareket edilmesinin sağlan-
ması olduğunun altını çizdi.
FİGES Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt, kişiler gibi ku-
rumların da daha üst konuma
çıkmaya zorlandıkları zaman
yükseldiklerini, FİGES’in de

MİLGEM Projesi’nde zorlana-
rak yükseldiğini, alt yüklenici-
lerin de bazı konularda ana
yüklenicileri zorladığını belirtti.
Dr. Öğüt, iki konuda gelişime
ihtiyaç duyduklarını; cezai mü-
eyyidelerin daha makul olma-
sını beklediklerini ve SSM ya da
ana yüklenicilere ait olan fikri
mülkiyet hakları konusunda
daha esnek davranılmasını
talep ettiklerini söyledi.
BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun, SSM’nin sanayi-
leşme politikasının bazı ana
yüklenicilerde olmadığını
gördüklerini, CMMI 3 Belgesi
aldıklarını ve bu nedenle
doğal olarak maliyetlerinin
yükseldiğini; fakat bu kalifi-
kasyona rağmen, henüz hiç-
bir firmanın stratejik ortağı
konumuna gelemediklerini,
bazı ana yüklenicilerin hâlâ
en düşük fiyata baktıklarını
anlattı. Ayakta durmak için
sivil sektöre de iş yapılması
gerektiğinin farkında olduk-
larını; diğer yandan savunma
alanına girince oraya kana- 67
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Sinerjitürk Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Raşit Gülhan

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim
Kurulu Başkanı Hamdi Topçu



lize olmak gerektiğini; sü-
reçlerin ona göre geliştiğini
ve bir süre sonra sivil sektö-
rün dinamiklerinin dışına çı-
kıldığını ifade eden Coşkun,
Teknopark İstanbul’da aça-
cakları ofis ile sivil pazar için
de çalışmaya başlayacakla-
rını söyledi. Coşkun, bu kur-
guda, savunma sanayisi
faaliyetlerinden beklentileri-
nin kâr değil, Ar-Ge, yenilik-
çilik ve teknoloji olacağını,
bunları da sivil sektöre akta-
racaklarını belirtti.
MilSOFT Genel Müdürü İsmail
Başyiğit, kamu kurumlarının
çalışanları, verdikleri karar-
ların sonuçlarından tam ola-
rak etkilenmediklerine dikkat
çekti. Başyiğit, projelerde ana
yüklenicilerin kendileri ile
yaptıkları sözleşmelere koy-
dukları ceza şartlarını kabul
ettiklerini, ancak ana yükleni-
cinin kendilerinin dışındaki
nedenlerle gecikme yaşaması
durumunda, kendilerine yap-
tıkları ödemeleri geciktirme-
lerini doğru bulmadığını
belirtti.
FİGES Genel Müdürü Şadi
Kopuz, firma dışına iş verme
(outsourcing) konusunda son
dönemde büyük ilerlemeler
sağlandığını ve her firmanın
kendi tecrübelerini yaşadığını
belirterek, bu konuda bir ”alı-
nan dersler” çalıştayı düzen-
lenmesinin yararlı olacağını
söyledi.
Son olarak, CTech Genel Mü-
dürü Dr. Cüneyd Fırat, proje
firması değil ürün firması
olmak istediklerini, bunun
için de ana yüklenicilerin ken-
dilerine ürün konseptlerini
açmasına ihtiyaç duyduklarını
belirtti. Dr. Fırat, ürün firması
olma yolunda, son zamanda
aldıkları projelerin bir bölü-
münde, maliyetin yarısını
kendilerinin üstlendiğini de
açıkladı.
Etkinliğin 2. gününde, TUSAŞ
Teknoloji Yönetimi Müdürü
Dr. Serdar Gökpınar yönetici-
liğinde, “2040 Yılında Doğru
Savunma Sanayinde Teknoloji
Yönetimi ve Eğitimi” başlıklı
panel gerçekleştirildi.

Teslim Edilen 
Sistemler Değişim 
Yaratacak
Etkinliğin kapanış konuşmasını,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar gerçekleştirdi. Si-
nerji kavramının birkaç boyutta
ele alınması gerektiğini belir-
ten Bayar, bunlardan sektör içi
sinerji konusunda yoğun olarak
çalıştıklarını; bu etkinlik ve
benzer faaliyetlerde sektörler
arası sinerjiyi konuştuklarını;
bir sonraki aşamada da ülke-
ler arası sinerjiyi ele almaları
gerektiğini söyledi. Bayar,
THY Yönetim kurulu Başkanı
Hamdi Topçu’nun konuşma-
sında anlattığı yazılım şirketi
kurma ihtiyacını not aldığını;
savunma sanayisinin bu ihti-
yaca cevap verebilecek nok-
tada olduğunu ifade etti.
Ülkeler arası sinerji konu-
sunda da bir parantez açan
Bayar, geliştirdikleri çözüm-
leri yerel olarak düşünmeme-
leri gerektiğini; ilk aşamada
Türkiye’ye kültürel, siyasi ve
coğrafi olarak yakın olan ül-
kelerle pazarı genişletebile-
ceklerini; konuya ihracat
olarak değil, çözümleri taşı-

mak olarak bakmaları gerek-
tiğini vurguladı.
Bayar, yürüttükleri projeler
sonucunda ortaya çıkan ürün-
leri, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’ne teslim etmeye başla-
dıklarını; bunların da TSK’nın
yeteneklerinde ve kapasite-
sinde önemli bir devrime yol
açtığını kaydetti. Bu ürünle-
rin, ağırlıklı olarak Türkiye’de
tasarlanıp üretilmesinin so-
nuçlarının yeni yeni fark edi-
leceğini vurgulayan Bayar,
elektronik bileşenler ve yazı-
lım içeren bu ürünlerin yerli
olmasının getirdiği esneklik-
lerin, TSK’ya süratle gelişme
imkânı sağlayacağına dikkat
çekti. Bayar, bu imkânın,
ürünler kullanıldıkça fark edi-
leceğini belirterek, TSK’da
kavramsal düzlemde bir deği-
şim yaşanmasını beklediğini;
yetenek planlaması, ihtiyaçla-
rın planlanması, sistemlerin
nasıl idame edileceği gibi 
konularda bir değişim yaşana-
cağını belirtti. Tüm bu geliş-
melerin, sektöre olan bakışı
da değiştireceğini, değerlen-
dirmelerine ekledi.
Bayar, THY’nin halka arzın-

dan sonra yaşananlara dikkat
çekerek, sektördeki ana şir-
ketlerde bir yandan stratejik
devlet kontrolü devam eder-
ken, bir yandan da operasyo-
nel dinamizmi sağlayacak
yapılara ihtiyaç olduğunu;
bunun halka arz ya da başka
yöntemlerle sağlanabilece-
ğini; TSKGV şirketlerinde ve
MKEK’te bu adımların atıl-
ması gerektiğini anlattı.

Özel Sektöre Sarı Kart
Bayar, konuşmasında, özel
sektörle ilgili önemli açıklama-
larda da bulundu. Bayar, şun-
ları söyledi: “Özel sektör
tarafında da açıkçası her zaman
istediğimiz profesyonel kaliteyi
bulamıyoruz. Muhakkak sa-
vunma sektörü daha iyi bir ko-
numda; ama özel sektörle
çalışmamızı genişletelim de-
dikçe, çok ciddi amatörlüklerle
karşılaşmaktayız; onu ifade
etmem lazım. Bunlar savunma
sektörünün ihtiyaçlarına cevap
verecek bir kurumsallaşmayı
göstermiyor. Tabii Türkiye’nin
realitesi demek ki bu. Biraz
böyle müteahhit kültürlü bir iş
sektörümüz var. Sanayi, uzun
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vadeli yatırım, Ar-Ge, tekno-
loji, henüz sermayedarlarımı-
zın bunlara aklı ermiyor; onu
görmekteyiz. Bu açıkçası,
bizim özel sektöre açılma gay-
retimiz için de birtakım hayal
kırıklıkları yarattı. Hatta şimdi
bazı taze tartışmalarımız,
“Özel sektöre açılmak doğru
bir yöntem değil mi?”ye doğru
götürüyor bizi. Ana projeler-
deki entegratör rolleri için
bunu söylüyorum. Bizde bir
tereddüt oluştu. Umuyorum
ki özel sektörümüz bunu gi-
derir. Daha profesyonel yapı-
larla karşımızda yer alır ve bu
işin uzun vadeli yapabildiğini
gösterir. Bunun en çarpıcı ör-
neğini, BMC’de yaşadık. Her-
kesin bildiği bir konu olduğu
için bahsedebilirim. BMC, ül-
kenin ciddi bir sanayi kuru-
luşu. Çok önemli kritik bir
projemizi üstleniyor. Ama o
şirket bir miktar mali zorluğa
düştüğü zaman, bunun ser-
mayedarı olan Türkiye’nin en
büyük gruplarından birisi,
hemen şirketi ortada bırakı-
veriyor. BMC battı, sermaye-
dar grup duruyor. Savunma
projesinde, bunu kaldırma-
mız mümkün değil. Bu bizi
şuna sevk ediyor. O zaman biz
stratejik projelerimizi, özel

sektöre emanet etmeyelim.
Türkiye’nin en büyük grupları
ile bunu yaşarsak TSK’ya
bunu nasıl izah edeceğiz? En
ufak bir mali sorunda hemen
havlu atan bir durum var. De-
nizcilik sektöründe, benzer,
çok ciddi yönetsel kalite zafiye-
tini gördük çalıştığımız bütün
oyuncularda. Hepsi bizimle ça-
lışırken bir şeyler öğrenmeye
çalıştılar. Biz de sabırla onlara
öğretmeye çalıştık. Belli bir
tecrübe bazılarında oluştu.
Sürdürülebilirliği konusunda
ciddi endişeler var. Türkiye
özel sektörü, bu konuda bize
güven vermiyor açıkçası.
Maalesef o cümleyi kurmak
durumundayım. Bunun ya-
nında tabii çok daha iyi oyun-
cularımız da vardır. Daha
kurumsal, daha iyi perfor-
mans gösteren, zaman içeri-

sinde kendini ispat etmiş
oyuncularımız var; onları tabii
ki istisna tutuyorum. Fakat
toplamında, savunma sektö-
rünün çok fazla bu işlere ta-
hammülü yok. Allah’tan
terörle mücadele biraz nefes
aldı; KİRPİ araçlarının üreti-
minin durması bizi ciddi ma-
nada etkilememiş oldu. Bu
sadece bir tesadüftü, şanstı,
böyle olmayabilirdi. Ve bu du-
rumda, biz açıkçası nihai kul-
lanıcımıza karşı çok zor
durumda kalırdık. Bir miktar
da kaldık. Buna sektör olarak
kafa yorup, tedbir alıp, ileriye
doğru adımlarımızı sağlıklı ve
güvenli atmamız gerekiyor.
Her şey güllük gülistanlık
değil. Bu projeleri, biz açık-
çası firmalara iş çıkartalım,
ihale dağıtalım diye yapmıyo-
ruz. Bu projeleri, TSK’ya stra-

tejik yetenekler kazandıralım;
bunu da Türkiye’de yapalım
diye yapıyoruz; dolayısı ile
bunun mantığının da hepi-
mizce doğru okunması gere-
kiyor. Dolayısı ile bu yapısal
düzenlemeleri özel sektör
dâhil gündemimize almamız
lazım. Bu işleri daha sağlıklı,
daha kalıcı nasıl yürütürüz,
yönetiriz. Dünyada da bunun
modelleri var, bir şey icat et-
memiz gerekmiyor.”
Bayar, konuşmasının son bö-
lümünde, her noktanın bir
başlangıç olarak görülebilece-
ğini belirtti ve sektör olarak
oyunu iyi oynarlarsa yüksek
teknolojiye doğru yeni kalkan
trene binebileceklerini; bunun
için de sektör içi, sektörler
arası ve başka ülkelerle sinerji
yaratmaları gerektiğini vurgu-
ladı.
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Etkinlikte söz alan isimler arasında, 
SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı

Yakup Taşdelen (solda) ve Platform 
Projelerinden Sorumlu Müsteşar 

Yardımcısı Serdar Demirel de vardı.
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Tamamlanan değerlen-
dirme süreci sonunda
onaylı tedarikçi sertifi-

kalarını almaya hak kazanan
firmalara sertifikalarının ve-
rildiği törende, ilk konuşmayı
FNSS Genel Müdürü ve
CEO’su K. Nail Kurt yaptı.
Kurt, FNSS’nin, kuruluşun-
dan bu yana yan sanayi ile
derin ilişkileri olduğunu, Zırhlı
Muharebe Aracı’nın üreti-
minde, güncel kriterlerle he-
saplandığında, %65-70’lere
varan yerli katkı rakamına,
yan sanayi ile ulaştıklarını
söyledi. Bu süreçte, yan sa-
nayi firmalarının gelişimine
önemli katkılarda bulunduk-
larını belirten Kurt, bazı fir-
maların ilk yatırımlarına
destek olduklarını anlattı.
Kurt, FNSS’nin, 2005 yılından
itibaren yeni bir döneme gi-
rerek özgün tasarımı araçlar
üzerinde çalışmaya başladı-
ğını; bu dönemin ana pren-
siplerinden birisinin, yan
sanayiyi baştan itibaren sü-
rece dâhil etmek olduğunu;
bu dönüşümün bir anda yapı-
lamayacağını, daha gidecek
yolları olduğunu ifade etti.

Yan Sanayiye 
400-450 Milyon 
Dolarlık İş Verdik
Kurt, FNSS’nin, kuruluşundan
beri, toplamda yaklaşık 3,5
milyar dolarlık iş aldığını; kaba
bir hesapla bunun 400-450
milyon dolarını yan sanayiye
aktardığını açıkladı. Önümüz-
deki dönemde, en azından bu
oranın korunacağını; hatta yan
sanayinin tasarım aşama-
sında rol alması ile birlikte,
payının daha da artacağını ön-
gören Kurt, FNSS cephesinde
ise geçen sene yenilenen
stratejik plan uyarınca, 3-4
sene içinde, 500 milyon dolar
civarında ciroya ulaşma hedefi
bulunduğunu söyledi. Kurt,
tüm bu tablo içinde, geçtiğimiz

20 yıllık süreçte yan sanayiye
aktarılan kadar işi hacminin,
önümüzdeki 5-6 senelik zaman
diliminde gerçekleşebilece-
ğini ifade etti.
Kurt, FNSS’nin uluslararası
rakiplerinin, alt sistem ba-
zında güçlü yan sanayilere
sahip olduklarını ve kendile-
rine rahatlıkla çözüm ortak-
ları bulabildiklerini dikkat
çekerek, rekabet edebilmek
için, Türkiye’deki yan sanayi-
nin de o seviyeye gelmesi ge-
rektiğini belirtti. FNSS’nin,
son yıllarda girdiği ihalelerde,
hep ilk 2 ya da 3 sırada yer al-
dığını; son 3 yılda teklif ver-
dikleri 3-4 büyük ihaleden 

2 tanesini aldıklarını, 3’üncü-
sünü de almak üzere olduk-
larını anlatan Kurt, FNSS
cephesinde bu gelişmeler ya-
şanırken yan sanayinin de
SSM ve FNSS’nin stratejileri
ile uyumlu hareket ederek;
tasarım yapabilen, sadece

FNSS ile değil, diğer ana yük-
lenicilerle de çalışan çözüm
ortakları hâline gelmeleri ge-
rektiğini ifade etti.
Burada bir parantez açan Kurt,
son 6-7 yıllık süreçte, yurt için-
den yeterince proje alamadık-
larını; cirolarının çok büyük bir

ÖZEL HABER

FNSS’nin Onaylı 
Tedarikçi Ailesi Büyüyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 2012-2016 Stratejik
Planı’nda yer alan “İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma 
oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak 
arttırmak” hedefi ile uyumlu olarak, ürünlerinin tasarımı
aşamasından itibaren yan sanayi firmaları ile birlikte 
çalışmayı amaçlayan FNSS, bu doğrultuda onaylı 
tedarikçilerini seçmeye devam ediyor. İlki 2012 yılında 
düzenlenen FNSS Onaylı Tedarikçi Sertifika Töreni’nin 
3’üncüsü, 12 Mart’ta, FNSS tesislerinde gerçekleştirildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Sertifikalı Firmaların Faaliyet Alanları Firma Sayısı
Metal İşleme ve Kaynak 32
Elektronik - Kablaj 10
Kauçuk İmalatı 4
Boya - Kaplama 3
Hidrolik - Pnömatik Sistem 3
Diğer (Tekstil, Serigrafi… vb.) 1
Toplam 53

Tablo 1. FNSS'nin Onaylı Tedarikçilerinin 
Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı
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bölümünü oluşturan ihracat
projelerinde ise ilgili ülkelerin
talepleri doğrultusunda, o ül-
kelerden bileşen ve alt sistem
tedarik ettiklerini, bunun ise
Türkiye’den satın alabilecek-
leri ürün hacmini küçülttüğünü
belirterek, Türkiye’den sipariş
alabilmek için yan sanayi fir-
malarının politik desteğine de
ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Kurt, özellikle OSTİM ve
OSSA’nın da bu konuda kendi-
lerine destek olmasını bekle-
diklerini vurguladı.
SSM Kara Araçları Dairesi

Araç ve Özel Projeler Grup
Müdürü Kemal Uyar da tö-
rende bir konuşma yaptı.
Uyar, bilgisayar ana kartı üre-
ten bir firmadan örnek vere-
rek, kaliteli ürünün önemine
vurgu yaptı.

Onaylı Tedarikçiler
Kazanıyor
Konuşmaların ardından, FNSS
Kalite Güvence Birim Yöneticisi
Hakan Yağcı, FNSS Onaylı Te-
darikçi Sertifikasyon Süreci
Takdimi başlıklı sunumu ger-
çekleştirdi. Yağcı, geçen yıl ya-

pılan tören kapsamında, MSI
Dergisi’nin Mart 2013 (sayı 91)
sayısında ayrıntılarını verdiği-
miz onaylı tedarikçi belirleme
sürecini anlattı. Onaylı tedarik-
çilerle ilgili güncel durumu ise
şöyle sıraladı:
n Malzeme Tedariki Yapılan

Yerli Firma Sayısı: 
Yaklaşık 300

n Tedarikçi Onay Sertifikası
İçin İncelenen Firma 
Sayısı: Yaklaşık 110

n Tedarikçi Onay Sertifikası
Verilen Yerli Firma 
Sayısı: 53

n Sertifikalı Firmaların 
Toplam Açılan Siparişe
Göre İş Alma Oranı: 
Yaklaşık %64

Yağcı, firmaların faaliyet
alanlarına göre dağılımını ise
Tablo 1’deki gibi verdi. Yağcı,
2012 yılındaki törende serti-
fika verdikleri firmaları, süreç
gereği yeniden ziyaret et-
meye başlayacaklarını da
açıkladı.
Tören, plaket ve sertifika tak-
dimi ile devam etti ve grup fo-
toğrafının çekimi ve kokteyl
ile sona erdi.

FNSS Genel Müdürü ve 
CEO’su K. Nail Kurt

SSM Kara Araçları Dairesi Araç 
ve Özel Projeler Grup Müdürü Kemal Uyar

FNSS Kalite Güvence Birim Yöneticisi 
Hakan Yağcı



74

Barbaros TDGG-2014 
için 17 Mart’ta düzenle-
nen uğurlama törenine,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-
amiral Bülent Bostanoğlu, Ko-
caeli Valisi Ercan Topaca,
Donanma Komutanı Koramiral
Veysel Kösele, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın
eski komutanları katılırken;
gemi personelini oluşturan
subay, astsubay ve erlerin ya-
kınları da törende hazır bu-
lundu. Tuğamiral Ali Murat
Dede’nin komuta ettiği, S/Ü
Görev Birliği Komutanlığını
Deniz Kurmay Albay İhsan 
Bakar’ın yaptığı Barbaros
TDGG-2014’te;

n TCG GEDİZ Deniz Kurmay
Yarbay Altan Altınkaya,

n TCG ORUÇREİS Deniz
Kurmay Albay Yüksel Can,

n TCG HEYBELİADA Deniz
Binbaşı Rüştü Sezer ve

n TCG YARBAY KUDRET
GÜNGÖR ise Deniz Albay
Metin Çulcu komutasında

görev alacak.
Barbaros TDGG-2014’ün ba-
sına tanıtılması kapsamında,
Donanma Komutanlığının
Gölcük Deniz Üssü’nde bulu-
nan TCG HEYBELİADA korve-
tinde, Tuğamiral Ali Murat
Dede tarafından, 3 Mart’ta bir
brifing verildi. Tuğamiral De-
de’nin ilettiği bilgilere göre,
Barbaros TDGG-2014; dünya
denizlerinde sancak göstere-

rek uluslararası barışa kat-
kıda bulunmak; ülke menfa-
atlerine destek olmak;
ülkeler arası ilişkilerin geliş-
tirilmesine yardımcı olmak ve
uluslararası platformlarda
söz sahibi olunarak deniz ha-

rekâtına yön vermek amaçla-
rıyla oluşturuldu. Gerçekleş-
tirilecek seyrin; Türk Deniz
Kuvvetleri’nin harbe hazırlık
seviyesinin yükseltilmesine 
ve dünyada görünürlüğünün 
arttırılmasına, kazanılan imkân
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Barbaros TDGG–2014 
İlkleri Gerçekleştirmek İçin

Demir Aldı TCG GEDİZ (F-495) ve TCG ORUÇREİS 
(F-245) fırkateynleri, MİLGEM Projesi’nin
ilk gemisi TCG HEYBELİADA (F-511) 
korveti ile TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR
(A-595) lojistik destek gemisinden oluşan
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu 
(TDGG)-2014, 17 Mart’ta, Donanma 
Komutanlığının Gölcük Deniz Üssü’ndeki
Poyraz Rıhtımı’ndan yola çıktı. Afrika 
kıtasındaki 27 ülkenin limanlarının ziyaret
edilmesini, Türk Savunma Sanayisi’nin 
tanıtımını ve ortak tatbikatları kapsayan
görev, 17 Mart-27 Haziran tarihleri 
arasında icra edilecek ve 102 gün sürecek.
18 Mart’ta, Çanakkale Deniz Zaferi ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şehitleri
Anma Günü törenine katılan Barbaros
TDGG-2014’ün, seyirdeki ilk liman 
ziyaretini Tunus’a yapması; son olarak da
Sudan’ı ziyaret etmesi planlanıyor.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

T
üm

 F
ot

oğ
ra

fl
ar

:
©

M
SI

 D
er

gi
si



ve kabiliyetler ile yetenekle-
rin sergilenmesine ve Afrika
ülkelerinin deniz güvenliği
alanındaki kapasite arttırı-
mına yönelik yürütülen çalış-
malara katkı sağlaması
öngörülüyor. Aynı zamanda
Barbaros TDGG-2014, seyri
sırasında, deniz haydutluğu
ile mücadele edecek ve Ak-
deniz’de NATO harekâtını
destekleyecek.
Barbaros TDGG’nin, “Ufuk
Ötesi” temasıyla icra edeceği
bu seyirde, Kuzey Afrika’da 2,
Batı Afrika’da 15, Güney Afri-
ka’da 5, Doğu Afrika’da 3, Kı-
zıldeniz’de 2 Afrika ülkesi
olmak üzere, toplam 27 ülke

kapsanıyor. Bu ülkelerden
21’i, Türk Deniz Kuvvetleri
gemileri tarafından ilk defa
ziyaret edilecek.

Ümit Burnu Geçilecek
Önceki yıllarda da oluşturu-
lan TDGG’ler, çeşitli faaliyet-
ler gerçekleştirmişti. 2010

yılının 6 Mayıs-6 Temmuz ta-
rihleri arasında, başta Akde-
niz’e kıyısı olan Kuzey Afrika
ülkeleri olmak üzere, toplam 
9 ülke ziyaret edilmiş; 2011 yı-
lında Kızıldeniz, Aden Körfezi,
Arap Denizi ve Hint Okyanu-
su’nda 8 ülkeye ziyaret gerçek-
leştirilmiş; bölgede deniz
haydutluğu ile mücadele konu-
sunda, NATO ve uluslararası
görev gruplarının faaliyetlerine
destek sağlanmıştı. 2013 yı-
lında ise TCG HEYBELİADA ile
Kuzey Afrika ülkeleri ve Arna-
vutluk ziyaret edilmişti.
Bu görev gruplarından daha
kapsamlı olan Barbaros TDGG-
2014, çeşitli ilkleri de gerçek-
leştirecek. Görev grubu, Ümit
Burnu’nu geçerek, Cumhuriyet
tarihinde bir ilke imza atacak.
Türk denizcilik tarihinde, ilk
defa 1866 yılında, Bursa ve
İzmir korvetleri, Afrika kıtası-
nın batı sahilleri boyunca sey-
retmiş; önce Brezilya’da,
müteakiben 2 ay süreyle 
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günümüzde Güney Afrika’nın
Cape Town şehrinde kalmış ve
Ümit Burnu’nu geçerek Aralık
1866’da Basra Limanı’na var-
mıştı. Dünyada sadece sayılı
donanmaların gerçekleştire-
bildiği ana üsten uzak, uzun
süreli görevlerden birine
çıkan Barbaros TDGG-2014,
“Ufuk Ötesi” temasıyla icra
edeceği bu seyirle 148 yıl
sonra Ümit Burnu’nu geçecek.
Görev grubunda yer alan ge-
milerden TCG HEYBELİADA,
TCG ORUÇREİS ve TCG YAR-
BAY KUDRET GÜNGÖR, Türk
tersanelerinde inşa edildi.
TCG GEDİZ’in ise GENESİS
savaş yönetim sistemi Türk
mühendisleri tarafından ta-
sarlandı ve gemiye entegre

edildi. Görev gücünde yer alan
gemiler, sınıfları itibari ile açık
denizler için tasarlanmış ol-
makla birlikte, tanımında kıyıya
yakın denizlerde görev yapmak
olan korvet sınıfı bir gemi olan 
TCG HEYBELİADA’dan nasıl bir
performans beklendiğini sor-
duğumuz Dz.K.K.lığı yetkili-
leri; MİLGEM sınıfının tonaj
itibari ile fırkateyne çok yakın
olduğunu, geminin lojistik
destek ihtiyacı sıklığı dışında,
seyir konusunda fırkateynler-
den herhangi bir farkı bulun-
madığını belirttiler.

Tatbikatlar ve 
Eğitim Faaliyetleri de
Gündemde
Görevi süresince, çeşitli tatbikat
ve eğitim faaliyetlerinde de yer
alacak Barbaros TDGG-2014,
ilk olarak, 19-21 Nisan’da, Gine
Körfezi’nde, ABD Afrika Ko-
mutanlığı’nca planlanan ve
Batı Afrika ülkelerinin de ka-

tılım sağlayacağı Obangame
Express denizde güvenlik tat-
bikatına katılacak. Başta Batı
Afrika ülkelerinin yer alacağı
tatbikatta, toplam 22 ülke ve
3 uluslararası kurumun katı-
lımı ile harekât ve eğitim 
faaliyetleri icra edilecek. 
5-9 Mayıs’ta ise Güney Afrika
açıklarında bulunan, Overberg
Atış Alanı’nda, 7 adet gü-
dümlü mermi atışı ile yüksek
süratli su üstü hedeflerine
karşı top atışları gerçekleşti-
rilecek. Hint Okyanusu’nda,
Su Altı Taarruz (SAT) timleri,
amfibi hücum timleri ve sualtı
görev timleri ile birlikte, deniz
haydutluğuna karşı mücadele
faaliyetleri icra edilecek. Seyir
süresince, her bir gemi, yak-
laşık 15.000 deniz mili (yakla-
şık 28.000 km) yol kat edecek.

Savunma Sanayisi İçin
Tanıtım ve İş Birliği
Fırsatı
Barbaros TDGG-2014, Dışiş-
leri Bakanlığı genel koordi-
nasyonunda, liman ziyaretleri
ile eş zamanlı olarak Sağlık
Bakanlığı, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından
insani yardım, eğitim ve sa-
vunma sanayisi tanıtım faali-
yetleri de icra edilecek.
Temin edilen temel gıda yar-
dımlarının, büyükelçilikler
vasıtasıyla dağıtımının yapıl-
ması sağlanacak. Sağlık Ba-
kanlığı ekipleri tarafından
gemilerin sağlayacağı lojistik
destek ile sağlık personeline
eğitim verilecek. Bu kap-
samda ziyaret edilen liman-
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larda, mevcut ya da planlı sa-
vunma sanayisi iş birliği faa-
liyetlerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla SSM
koordinesinde, başta ASELSAN
ve HAVELSAN olmak üzere,
yerli savunma sanayisi kurum
ve kuruluşları, çeşitli faaliyet-

lerde bulunacak. Böylece,
Barbaros TDGG-2014, Türk
Savunma Sanayisi açısından
da bir ilke imza atacak.
Liman ziyaretleri süresince
ayrıca, gemiler halkın ziya-
retine açılacak; tüm ülke-
lerde, askeri ve mülki

makamlar tarafından resmi
ziyaretler gerçekleştirilecek
ve gemilerde geniş katılımlı
resepsiyonlar düzenlenecek.
Dz.K.K.lığı emrinde faaliyet
gösteren, çok uluslu Deniz
Güvenliği Mükemmeliyet
Merkezi Mobil Eğitim Timleri
tarafından, ziyaret edilen
bazı ülkelerin deniz kuvvet-
leri unsurlarına, deniz gü-
venliğine yönelik eğitimler
de verilecek.

İki Okyanus ve 
İki Denizde Aynı Anda
Sancak Gösterilecek
Uluslararası faaliyetler açı-
sında yoğun bir gündemi
olan Dz.K.K.lığı, Barbaros
TDGG-2014’ün Afrika çevre-
sinde icra edeceği seyir peri-
yoduyla aynı dönemde, başka
ziyaretler de gerçekleştire-
cek. TCG GAZİANTEP (F-490)
fırkateyni; Norveç Deniz Kuv-
vetleri’nin 200. kuruluş yıl dö-
nümü maksadıyla Bergen

Limanı’nı; Polonya ile diplo-
matik ilişkilerin tesisinin 600.
yıl dönümü maksadıyla
Gdansk Limanı’nı ve Finlan-
diya ile ilişkilerin tesisinin 
90. yıl dönümü maksadıyla
Helsinki Limanı’nı ziyaret
edecek. Yine aynı dönemde,
TCG GELİBOLU (F-493) fırka-
teyni, Katar’ın başkenti Doha’da
düzenlenen DIMDEX fuarına iş-
tirak edecek ve bu kapsamda,
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Dubai şehrini, Kuveyt’i, Um-
man’ın başkenti Muskat’ı, Pa-
kistan’ın Karaçi şehrini ve
Cibuti’yi ziyaret edecek. Ay-
rıca, TCG GÖKÇEADA (F-494)
fırkateyni Aden Körfezi’nde,
Somali açıklarında ve komşu
bölgelerde deniz haydutluğu
ile mücadele faaliyetlerinde
yer alacak. Böylece, aynı
anda, Baltık Denizi, Atlantik
Okyanusu, Hint Okyanusu ve
Arap Denizi’nde, Türkiye
Cumhuriyeti bayrağı dalga-
landırılacak.

Bir Bakışta Barbaros
TDGG-2014
Katılan Unsurlar : TCG GEDİZ (F-495), TCG ORUÇREİS (F-245),
    TCG HEYBELİADA (F-511),  TCG YARBAY 
    KUDRET GÜNGÖR (A-595), 3 adet SEAHAWK
    helikopteri ile Sualtı Taarruz, Sualtı
    Savunma, Amfibi Harekât Timi ve dalgıç
    personelinden oluşan görev timleri.
Toplam Personel : 781
Toplam Maliyet : Yaklaşık 27 milyon lira
Ziyaret Edilecek Ülkeler : Angola, Benin, Cibuti, Fildişi Sahili, Gabon,
    Gambiya, Gana, Gine, Güney AfrikaCumhuriyeti,
    İspanya (Kanarya Adaları), Kamerun, Kenya,
    Komor Adaları, Kongo, Liberya, Madagaskar,
    Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijerya, 
    Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, 
    Tanzanya, Togo, Tunus





İkinci Dünya Savaşı, İngil-
tere ve ABD’nin havacılık
sanayisinde büyük değiş-

liklere neden oldu. Savaş sü-
recinde, Ar-Ge faaliyetleri ve
üretim ağırlığı, doğal olarak
savunma alanında idi. Sivil
havacılık iş kolunda ise her-
hangi bir ilerleme, neredeyse
hiç olmadı. 1942 yılında, İngil-
tere Başbakanı Winston
Churchill, sivil havacılık sana-
yisinin, savaşın sonrasındaki
gidiş yönünün tayin edilme-
sine yönelik çalışmalar yap-
ması için, bir komisyonun
kurulmasını istedi. 23 Ara-
lık’ta kurulan ve Brabazon
olarak adlandırılan komite,
yolcu uçağı geliştirme çalış-
malarına dair bulgularını,
yolcu taşımacılığı çerçeve-
sinde, 4 kategoride topladı:
I - Transatlantik hattı: 
Londra-New York arası 
doğrudan uçabilen ve 
konforlu 12 saatlik uçuş 
yetenekleri olan yolcu uçağı.
II - Avrupa içi yolcu taşıma:
Orta menzilli (2.800 km), 
hızı 320 km/s ve yolcu 

kapasitesi 24 olan küçük 
gövdeli uçaklar.
IIA - Avrupa içi yolcu taşıma:
pistonlu motorun 
güçlendirdiği uçak.
IIB- Avrupa içi yolcu taşıma:
Turboprop motorun 
güçlendirdiği uçak.
III - Uzun menzilli yolcu taşıma:
Büyük, orta menzilli, 
birden fazla şehirde 
durarak İngiliz imparatorluğu
sınırları dâhilîndeki her 
noktaya yolcu taşıma 
kapasitesi olan uçaklar.
IV - Yüksek hızlı yolcu taşıma:
En ileri teknoloji ile üretilmiş
jet motorun güçlendirdiği
yolcu uçağı.
Komite, 1945 yılının Mayıs
ayında, IIB sınıfı yolcu uçağı-
nın teknik özelliklerini, 24
yolcu kapasiteli ve 4 adet tur-
boprop motor ile güçlendiril-
miş olarak belirledi. Hava
yollarının uzun mesafelere
yolcu taşıma arayışında ge-
rekli olan yüksek itki kuvveti,
sanayinin harp sürecinde ge-
liştirdiği jet motorunun, sivil
havacılığa uygulanması fırsa-

tını yarattı. IIB ihalesini alan
Vickers firması tarafından
getirilen aerodinamik çözüm
basitti: Pistonlu motorlar için
tasarlanan uçakların gövde
boyutlarını, güçle orantılı ola-
rak büyütmek. Vickers firma-
sının, tasarladığı Viscount adlı
yolcu uçağını güçlendirmek
için 3 seçeneği vardı: 
Rolls-Royce Dart, Armstrong
Siddeley Mamba veya Napier
Naiad. Vickers, tercihini, Rolls-
Royce firmasının 1940’lı yılların
başında geliştirdiği, 1.250 shp
gücündeki, Dart (RDa.4 type)
Mk 504 olarak adlandırılan
turboprop motordan yana
kullandı. Mamba motoru ek-
senel, Dart ise çift radyal
kompresörle donatılmıştı.
Vickers’in Dart motorunu
seçmesinin sebebi, radyal
kompresör tasarımda, pis-
tonlu motor turboşarj uygula-
masında kazanılan bilgi
birikimi ve buzlanma proble-
minin olmaması idi. 16 Tem-
muz 1950 günü, 32 yolcu
kapasiteli (British Overseas
Corporation [BOAC]’un talebi

üzerine yolcu kapasitesi 
24 yerine 32 olarak değiştiril-
miştir) prototip Vickers Viscount
630, Northolt havaalanından
(İngiliz Hava Kuvvetleri ha-
vaalanı), aralarında Frank
Whittle’nin de bulunduğu 
22 yolcusu ile havalanarak, 
57 dakikalık uçuşla Paris Le
Bourget havaalanına iniyordu
ve havacılık tarihine, ilk tur-
boprop yolcu uçağı olarak is-
mini yazdırıyordu. Viscount’un
hizmete girişi, yolcu konfo-
runda büyük bir iyileşmeyi de
beraberinde getirdi. Pistonlu
motorların sebep olduğu
kabin içi titreşim ve gürültü-
nün olmaması, Viscount’u,
kısa zamanda hava yollarının
tercih ettiği yolcu uçağı yaptı.
Vickers Viscount’u güçlendi-
ren Rolls-Royce Dart turbop-
rop motoru tek şaftlı olup
çalışma prensipleri de turbo-
jet motora benzer. Diğer bir
ifade ile motor; kompresör,
yanma odası, türbin ve egzoz
lülesi bileşenlerinden oluşur.
Turbojet motorda, türbinin
ürettiği “kullanılabilir enerji-
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Jet Motorunun 
77 Yıllık Evrimi:
Teknoloji ve
Strateji Bölüm II

Yazı dizisinin, bir önceki sayıda 
yer verdiğimiz ilk bölümünde, tarihsel
gelişimi ve gelişim ışığında motor 
türlerinin ortaya çıkışı ve tanıtımı 
yapılmıştı. Bu sayıda ise sivil havacılık
alanındaki gelişmeleri ve helikopterleri
güçlendiren motorları ele alacağız. 
Savaşın sona ermesi nedeniyle büyük
motorların gelişiminin ekseni de askeri
havacılıktan sivil havacılığa kaymıştı.
Sait AKSOY / sait.aksoy@aerojetmotor.com
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nin” (kompresörün kullandı-
ğından arta kalan) tamamı,
egzoz lülesinde itki kuvvetine
dönüştürülmektedir. Turbop-
rop motorda ise “kullanılabi-
lir enerji” iki türlü itki
kuvvetine dönüştürülmekte-
dir: Birincisi, türbinden sonra
egzoz lülesinde hızlandırılan
motor havası tarafından üre-

tilen itki kuvveti; ikincisi ise
dişli kutusuna bağlı olan per-
vane tarafından üretilen itki
kuvvetidir. Pervanenin üret-
tiği itki kuvveti, lüleninkine
nispeten daha büyüktür.
Rolls-Royce’nin iki kademeli
radyal kompresör seçimi,
pistonlu motorlarda kazan-
dığı tecrübenin neticesidir. 

9 kg/s debideki hava, 19 ka-
natçıktan oluşan birinci radyal
kompresörde sıkıştırıldıktan
sonra, 180o döndürülerek di-
füzöre yönlendirilir. Daha
küçük çaptaki ikinci kompre-
sörün çıkışındaki havanın ba-
sıncı, giriştekinin 5,5 katıdır.
İkinci kompresörden çıkan
hava, 7 adet silindirik yanma
odasından geçerken yakıt ile
karışır. Türbin iki kademeli
eksenel tasarım olup, birin-
cide 131, ikincide ise 103 ka-
natçık bulunmaktadır. Türbin
diskleri, cıvatalarla kompre-
sör şaftına bağlanmıştır. Tür-
binin ürettiği mekanik enerji,
kompresöre ve şaftın bağlan-

dığı dişli kutusu üzerinden
pervaneye aktarılır.
Turboprop motorların tek
şaft mimariden iki şafta geç-
işleri, Rolls-Royce firmasının
1950’li yılların ortasında, 4
motorlu Vickers Vanguard
yolcu uçağı için geliştirdiği,
Tyne motoru oldu. Tyne
motor mimarisinde, yüksek
basınç kompresör türbin
grubu (spool)’ndan oluşan
yüksek basınç sisteminin un-
surları; yüksek basınç şaftı,
tek kademeli yüksek basınç
türbini ve 9 kademeli yüksek
basınç kompresörü idi. Alçak
basınç kompresör türbin gru-
bundan oluşan alçak basınç
sistemi ise alçak basınç şaftı,
3 kademeli alçak basınç tür-
bini ve 6 kademeli alçak basınç
kompresörünü içeriyordu ve
dişli kutusu vasıtasıyla perva-
neyi güçlendiriyordu. Tyne
motorunda, kompresör basınç
oranı 13,5:1 ve eşdeğer 
şaft beygir gücü (eşbg)(1) ise
6.100 idi.
Brabazon Komitesi tarafın-
dan belirlenen IV sınıfı yolcu
uçağı projesini yüklenen de
Havilland firması, İkinci
Dünya Savaşı’nın uzun men-
zilli pervane güçlü uçak tek-
nolojisi ile tasarlanan ve
“Comet 1” olarak adlandırdığı
uçağını, 19,7 kN itki kuvvetin-
deki de Havilland Ghost 50
turbojet motor ile güçlen-
dirdi. Uçağın motorları kana-
dın içine yerleştirilmişti ve
12.000 m uçuş irtifasındaki
kabin basıncı, 1.800 m’dekine
eşit olacak şekilde düzenlen-
mişti; ayrıca yolcu konforu dü-
şünülerek pencereler geniş
kare şeklinde tasarlanmıştı. 2
Mayıs 1952 günü, Londra Ha-
vaalanı’ndan (günümüzün 
Heathrow Havaalanı) 30.000 se-
yircinin önünde havalanan ve
Londra-Johannesburg (Londra-
Roma-Kahire-Güney Afrika)
hattında hizmete giren de Ha-
villand Comet 1, turbojet moto-
runun güçlendirdiği ilk yolcu
uçağı olarak havacılık tari-
hine ismini yazdırıyor ve yolcu
taşımacılığında “jet çağının”
başlangıcının müjdesini 
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Sivil bir yolcu uçağını güçlendiren 
ilk turboprop motor olan Rolls-Royce
Dart (Fotoğraf Smithsonian National 
Air and Space Museum, Washington DC
ABD’de çekilmiştir.)

Tek hava girişli, 
iki kademe radyal

kompresör ve 
tek şaft turboprop

motor mimarisi.



veriyordu. 33 yolcu kapasiteli
Comet 1, 740 km/saat seyir
hızına ve 2.000 km menzile
erişebiliyordu. Uçağın servise
girdiği yılı takip eden 1953 ve
1954 yıllarında, kare şeklin-
deki pencerelerin köşele-
rinde, kabin basınçlandırması
kaynaklı metal yorgunluğu-
nun yol açtığı çatlaklar,
Comet 1’lerden 3’ünün ha-

vada parçalanmasına ve
bütün yolcu ve mürettebatın
kaybedildiği kazalar yaşan-
masına neden olacaktı.

ABD Sivil Havacılığı
Jet Çağına Giriyor
İkinci Dünya Savaşı süre-
cinde, ABD’nin hava üstün-
lüğü sağlamasında ve savaşın
sona yaklaşmasında, Pratt &

Whitney (P&W)’in pistonlu
motorlarının büyük katkıları
oldu. Fakat savaş sonuçlan-
dığında, P&W’nin gaz türbin
pazarındaki varlığı, hemen
hemen yok idi. O zamanlar
gövde imalatçısı konumun-
daki Boeing firması da askeri
uçak pazarının aktörlerin-
dendi. Ancak bu iki firma,
1950’li yılların ortalarında,
sivil pazarın dinamiğini de de-
ğiştirme başarısını gösterdi-
ler. 15 Haziran 1954 günü,
P&W JT3 turbojet motorunun
güçlendirdiği Boeing 367-80,
diğer bir adı ile “Dash-80”
prototip uçağı ilk gösteri uçu-
şunu gerçekleştirdiğinde,
Boeing, sivil havacılıkta bir ki-
lometre taşını daha geride bı-
rakıyordu. Dash-80, savunma
havacılığında geliştirilmiş bir-
çok teknolojiyi, sivil havacı-
lıkta test etti: Ok açılı kanat,

yeni turbojet motoru ve mo-
torun kanada bağlanma yön-
temi.
Dash-80 tasarımında moto-
run kanada bağlanma yön-
temi, dikkatimizi iki noktaya
yönlendiriyor. Birincisi, ön-
ceki bölümde bahsettiğimiz
Messerschmitt Me 262-V3,
Gloster Meteor E9/40 ve de
Haviland Comet 1’in motoru
ile karşılaştırdığımızda, mo-
torun kanada paylon olarak
adlandırılan bileşenle bağla-
nışıdır. Boeing, paylon boyut
tasarımında ve konumunda,
uçak ağırlık merkezine göre
uçağa etki eden kuvvetleri
dengeleyerek, performansı
eniyileyen konumda kanat
bağlantısı gerçekleştirmişti.
İkinci nokta ise yine önceki
bölümde de ele aldığımız,
Campini Caproni CC2 uça-
ğında, Secondo Campini’nin
itki sistemi yöntemi ile Bo-
eing’in paylon-motor beşiği
kavramının karşılaştırılması-
dır: Motor ve beşik entegras-
yonunu, bir itki sistemi
kavramı olarak ilk düşünenin
Secondo Campini olduğu 
söylersek yanlış bir ifade kul-
lanmış olmayız. Uçak tasa-
rımcısı, itki sistemi verimini
tanımlarken, motor ve motor
beşiğini entegre olarak dü-
şünmek zorunluluğundadır.
Günümüzde Airbus, beşiği ve
motoru ayrı olarak alt yükle-
yicilerden temin ederek en-
tegre etmek yerine, her ikisini
de içeren bir itki sistemi şek-
linde almayı tercih etmekte-
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Eksenel akışlı kompresör ve 
iki şaftlı turboprop motor mimarisi. 

Örnek, Rolls-Royce Tyne Motoru.

De Havilland DH-106 Comet 1.

Boeing “Dash-80” prototip uçağı 
(Fotoğraf Smithsonian Steven 
F. Udvar-Hazy Center, Washington, D.C.
ABD’de çekilmiştir)
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dir. Motor üreticisi tarafında
ise P&W’nin parçası olduğu
United Technologies Corpo-
ration (UTC)’un motor beşiği
imalatçısı Goodrich’i bünye-
sine dâhil etmesinden sonra,
UTC’nin ürünü bir itki sistemi
olmuştur.
Pan Am Havayollarının talebi
üzerine, Boeing, Dash-80’in
gövdesini, bir sırada 6 yolcu
oturma kapasitesine uygun
olarak genişletti. B707 olarak
adlandırılan bu uçak, ABD’nin
ilk ticari jet yolcu uçağı idi ve
Boeing’in B7X7 olarak adlan-
dıracağı B727, B737, B757 ve
B767 ailesinin temelini teşkil
etti. De Havilland’ın, Comet’in
teknik problemlerine çözüm
getirememiş olması ve Bo-
eing’in, gövde tasarımını jet
motor performansına uygun
şekilde geliştirdiği B707 yolcu
uçağını, P&W’nin JT3 motor
ailesiyle başarı ile güçlendir-
mesi neticesinde, her iki üre-
tici de sivil havacılık pazarı
aktörleri oldular ve pazarı,
McDonnell ve Douglas’ın hâ-
kimiyetinden aldılar(2). P&W,
JT3C-6 adlı turbojet motoru-
nun güçlendirdiği Boeing
707-120 yolcu uçağı, 26 Ekim
1958 günü gerçekleştirdiği
New York-Paris uçuşu ile
dünyayı küçültme yarışına
devam edecekti. Bu tarih, Bo-
eing ve P&W için bir dönüm
noktası olduğu kadar, ticari
havacılığın günümüzdeki ko-

numuna gelmesinde öncü ol-
duğu için, “jet çağının” da
başlangıcı kabul edilir.
Bu evrimin şekillenmesin-
deki olaylar zincirine ve za-
manın dinamiğine de bir göz
atalım. 23 Kasım 1945 tari-
hinde, ABD Hava Kuvvetleri,
B-52 uzun menzilli bombardı-
man uçağının ihalesini açtı-
ğında, yakıt ekonomisi en
önemli gereksinimdi ve tur-
boprop motor itki sistemi ter-
cih edildi. Turboprop motorun
tercih edilmesinin sebebini,
kolaylıkla izah edebiliriz: Bra-
bazon komitesinin uzun men-
zilli (transatlantik) uçaklarının
lüks seyahat ihtiyaçlarına
cevap verecek yöntemde ta-
sarlanması ve yakıt ekonomi-
sine çözümün turboprop
motor olduğu kararına var-
ması idi. Bristol Aeroplane fir-
masının, Brabazon Type I uzun
menzilli yolcu uçağı gereksi-
nimlerine uygun tasarımına
1946 yılında başladı ve 1952 yı-
lında ilk uçuşu planlıyorlardı.
Gecikmelerden dolayı, 4 adet
4.450 eşbg gücünde Bristol

Proteus 765 turboprop mo-
toru ile donatılmış Bristol
Britannia yolcu uçağı, 19 Aralık
1957 Londra-New York tran-
satlantik hattında hizmete gir-
diğinde, bu düşüncenin yanlış
olduğu ispatlanmıştı. Braba-
zon komitesinin yönteminin
yanlış olduğunu ispatlayan iki
gelişme yaşandı: Birincisi, 
1 Mayıs 1952’de, Pan Ameri-
can Hava Yollarının, turist sınıfı
yolculuk kavramını, 85 yolcu
kapasiteli DC-6B Rainbow ile
başlatması idi. İkincisi ise
Ağustos 1953’te Londra-
Tokyo hattında hizmete giren
Comet 1’in, turboprop uçakla
85 saatte yapılan 16.410
km’lik seyahati, 36 saate indi-
rerek, jet uçuşlarının ekono-
mik olduğunu ispatlamasıydı.
Ekim 1948’de, ABD Hava Kuv-
vetleri, B-52’nin turbojet motor
ile güçlendirilmesini talep etti-
ğinde, orta-uzun menzilli uçak
itki sistemleri uygulaması tar-
tışmaları devam ediyordu.
Turboprop motorun yakıt
sarfiyatı, turbojet’e göre çok
düşüktü; fakat güçlendirdik-

leri uçakların hızlarının
düşük olması sebebi ile yol-
culuk uzun zaman alıyordu.
Bu tarihte, Boeing, Amerikan
Hava Kuvvetlerinin B-52 uça-
ğını P&W JT3A (J57) turbojet
motoru ile güçlendirmeye
ikna etti. Bu karar verildi-
ğinde, sivil havacılığın dina-
miğine etkisini tam olarak
görebilmek imkânsızdı.
P&W JT3 motorunun detayla-
rına girmeden önce, Bo-
eing’in tercih sebebini izah
edebilmek için, motor tasa-
rımcılarının itki sisteminde
verdikleri teknik mücadeleye
de bir göz atalım. Makalenin
bir önceki bölümündeki bazı
bilgileri tekrarlarsak: Gaz
türbini, yakıttaki kimyasal
enerjiyi, itki enerjisine iki
adımda aktarır. İlk adımda,
yanma neticesinde, yakıt
kimyasal enerjisi kinetik
enerjiye dönüştürülür. Bu
enerji aktarımı, ısıl verim ile
tanımlanır. Kompresör çıkı-
şında, yanma neticesinde or-
taya çıkan yüksek basınçlı ve
yüksek sıcaklıktaki gazın per-
vaneyi güçlendirerek veya
yüksek hızda jete dönüştürü-
lerek itki kuvveti üretmekte
kullanılır. İkinci adımın verimi,
itki verimi olarak tanımlanır.
Pervanenin itki veriminin, tur-
bojete göre yüksek olması se-
bebi ile kısa menzilli ve alçak
irtifalarda yapılacak ses altı
hızdaki uçuşlarda, turboprop

Motor kanat bağlantı yöntemi.

P&W JT3A (J57 ) turbojet 
motoru. (Fotoğraf 

Smithsonian National Air 
and Space Museum, 

Washington D.C. ABD’de 
çekilmiştir)





motor ekonomik bir çözüm-
dür. Yüksek ses altı hızlarda
ve yüksek irtifaktaki uzun
menzilli uçuşlarda ise itki ve-
rimini arttırmak ön plana
çıkar. P&W, kompresör ba-
sınç oranını arttırarak, yakıt
sarfiyatı denkleminde ısıl ve-
rimin etkinliğini yükselterek
bu problemin üstesinden gel-
mişti. P&W, JT3-6 motorunu,
kompresör basınç oranı(3)
6:1 olacak şekilde tek şaftlı
olarak tasarlarken; 1947 sene-
sinin Kasım ayında, JT3-6 sü-
rümü olan JT3-8’i iki şaftlı
olarak tasarlayarak kompresö-
rün basınç oranını 8:1 çıkardı
ve JT3A (J57) sürümünde ise
basınç oranı 12:1 değerini elde
etti.
Boeing B-52 bombardıman ve
707 yolcu uçağını güçlendiren
JT3A (J57) turbojet motoru, iki
şaft konfigürasyonunda idi.
Yüksek basınç sistemi olarak
tanımlanan yüksek basınç
kompresör türbin grubu, 7 ka-
demeli eksenel akışlı kom-
presör ve tek kademeli
eksenel türbini içeriyordu.
Alçak basınç sistemi ise 9 ka-
demeli eksenel akışlı kom-
presörden ve 2 kademeli
alçak basınç türbininden te-
şekkül etmişti. P&W’nin,
kompresörü, alçak ve yüksek
basınç kompresörü olarak
ikiye ayırıp, her birini ayrı şaft
üzerine monte ederek farkı
hızlarda döndürmeyi tercih
etmesinin nedenini izah ede-
bilmek için, kompresör aero-
dinamik tasarımında önemli
bir konu olan “stall” ve
“surge” kavramlarına bir göz
atalım.
Isıl verimi arttırmak için kom-
presörün basınç oranı arttırıl-
dıkça, görev profilini içeren
uçuş noktalarındaki kompre-
sör devir hızlarını tasarım de-
ğerlerinde veya yakınlarında
tutmak zorlaşır. Türbin içeri-
sindeki kanatçıkların tasa-
rımı, “tasarım noktası” olarak
adlandırılan, yolcu uçağının
en uzun uçuş  (örneğin seyir)
koşullarında hesaplandığın-
dan, diğer uçuş şartlarında
(örneğin kalkış), havanın, ta-

sarımdan farklı hücum açıla-
rında kanatçıklara çarpması
neticesinde, hava akışı kanat-
çık profilinin yüzeyini takip et-
meyerek yüzeyden ayrılır ve
neticede, hava akışı debisi
azalır veya akış durur. Bu
durum iki şekilde neticelenir:
Hücum açısının tasarım de-
ğerine göre farklılığı çok
büyük (ön kademelerdeki
düşük hızlarda karşılaşılan
problem) veya çok küçük
olma durumlarında (Arka ka-
demelerdeki yüksek hızlarda
karşılaşılan problem), hare-
ketli kanatçıkların dönmesi
durur, yani “stall” durumu
yaşanır. Motorun itki kuvveti
arttırılmak istendiğinde ise
kompresördeki basıncın art-
tırılması gerekmektedir ki;
hareketli kanatçıklar bu ta-
lebe cevap veremez. Bu du-
rumda, motorun içerisindeki
akışta bir duraklama olur ve
yanma odasındaki yüksek ba-
sınçtaki hava, kompresöre
ters yönde akar. Havacılıkta
“surge” olarak adlandırılan
bu olay, yolcu psikolojisinde
arzu edilmeyen etkinlikle ne-
ticelenebilir. Bu noktada iki
senaryo düşünülebilir: Birin-
cisi motorda yüksek bir pat-
lama sesi ve çabuk normale
dönüş; ikincisi ise motoru
durdurmak. Motor üreticileri,
surge oluşumunu önlemek
için birbirinden farklı çözüm-
ler önermişlerdir. Tasarım
koşulları dışındaki çalışma
olanaklarında, havanın hare-
ketli kanatçıklara giriş açıla-

rını kontrol için, ön kademe-
lerde, hareketli (kendi ekseni
etrafında dönebilen) sabit ka-
natçıklarla hava akışını kont-
rol ederek hücum açısını
değiştirme yöntemidir. Diğer
bir tasarım yöntemi ise ara
kademelerde bir kısım hava-
nın dışarı çekilişi ile arka ka-
demelerde hava debisini
azaltmaktır. Üçüncü olarak,
P&W’nin yaklaşımı olan, 
2 şaftlı motor konfigürasyo-
nunda, her bir şaftı farkı 
hızlarla döndürerek ilk kade-
melerde hava hızını düşürmek
önerilen çözümler arasında
idi. Son çözüm, kompresörü
iki şafta monte etmekle müm-
kün olabiliyordu. Her bir 
çözümün artı ve eksileri bu-
lunmakla birlikte, P&W’nin
JT3A (J57) motoru ile getirdiği
iki şaftlı motor konfigürasyon
çözümü, 1950’li yılların tekno-
lojisi ve basınç oranı 12:1 se-
viyesinde, en pratik olanı idi.
Boeing 707’nin tasarımına
kadar, bütün uçakların ka-
natları, pistonlu motorlar için
uygun olacak şekilde, göv-
deye dik olarak tasarlanmıştı.
Fakat bu kanat tasarımı yön-
temi, jet motoru uygulama-
sında, uçağın ses hızına yakın
hızlarda uçması mümkün
hâle geldiğinden, kanat sü-
rükleme kuvvetini arttırıcı
yönde etkiledi. Boeing’in B-47
Stratojet uçağı için geliştirdiği
ok açılı kanat kavramı saye-
sinde, kanadın gövde ile yaptığı
açı arkaya doğru küçültülerek
sürükleme kuvveti azaltıldı ve

motor, uçağın gövde hattı ile
uyumlu ideal mevkide yerleş-
tirilerek motor-gövde enteg-
rasyonunda iyileşme ile itki
kuvvetinin mümkün olan en
yüksek değeri elde edilmiş
oldu.
Bu noktada, takvim sayfalarını
geri çevirelim ve ABD’nin Con-
necticut eyaletindeki, Kaman
Aerospace(6) ve AVCO Lyco-
ming (günümüzde Honeywell
International), faaliyetlerine
bir göz atalım. 1951 yılında,
havacılığın helikopter cephe-
sinde önemli bir gelişme ya-
şandı. Kaman firması, jet
motorunun gücünü Amerikan
Deniz Kuvvetlerine göster-
mek gayesi ile K-225 helikop-
terinin orijinal motoru olan
220 hp gücündeki Lycoming
O-435-A2 pistonlu motorunu,
turboşaft olarak sınıflandıra-
cağımız Boeing 502-2 motoru
ile değiştirdi.
Takvimlerin 10 Aralık 1951’i
gösterdiği gün, Boeing 502 
jet motorunun güçlendirdiği 
K-225’in başarılı uçuşu, hava-
cılık tarihinde yeni bir sayfa
açtı(4). Turboşaft motor türü-
nün helikopteri güçlendirme
uygulaması, Charles Kaman’ın
ileri düşüncesi neticesinde
gerçekleşiyordu. Boeing 502
turboşaft motorunun gücü,
Lycoming O-435-A2 pistonlu
motorundan daha düşük ol-
masına rağmen, K-225’in per-
formansında yüksek iyileşme
oldu. Bu performans iyileş-
mesinin en büyük katkısı, jet
motorunun ağırlığının piston

86

MSI Dergisi - Nisan 2014                                                                                                                                         www.milscint.com

ANALİZ

İki şaftlı turbojet motor konfigürasyonu



motorunun yarısı olması ve
motorun soğutması için ge-
rekli ağır fan ve dişli sistemi
bileşenlerine ihtiyacın kalma-
ması idi. Bu mekanik iyileş-
melere ilaveten, pistonlu
motorların, hava yoğunluğu-
nun düşük olduğu yüksek irti-
falardaki büyük performans
kayıpları, jet motorunda
hemen hemen ortadan kal-
mıştı.
1943 başında jet motoru iş
koluna giren Boeing fir-

ması(5) 1947 yılında, iki şaft
konfigürasyonundaki, Model
502 olarak adlandırdığı tur-
boşaft motor tasarım çalış-
malarına başlıyordu. Model
502’nin mimarisi, çift hava gi-
rişli radyal kompresör, tek
radyal türbin, iki ters akışlı
yanma odası (nüve motor) ve
eksenel özgür güç türbinini
içeriyordu. Nüve motorda,
kompresör ve türbin birle-
şenleri birinci grubu oluştu-
ruyordu. Özgür türbinin

bağlandığı ikinci şaft, nüve
motor şaftının içinden geçerek
dişli kutusuna bağlanıyordu
veya bazı konfigürasyonlarda,
dişli kutusu motorun arkasına
monte edilmişti. Bu mimaride,
özgür türbinin görevi, nüve
motor çıkışındaki gazın kine-
tik enerjisinin tamamını me-
kanik enerjiye dönüştürerek
pervane için gerekli gücü
üretmektir. Bu yöntemde,
özgür güç şaftının devir hızını
sabit tutarak torku değiştir-
mek mümkün olmaktadır.
Özgür türbinle donatılmış çift
şaftlı motor mimarisi, tek
şaftlı turboşaft motorlara nis-
peten, alçak uçuş hızlarındaki
tork karakteristiklerinden
dolayı, helikopter uygulama-
sına daha elverişli idi.
Özgür güç türbini konusuna
kaldığımız yerden devam ede-
ceğimiz makalenin gelecek
sayıda yer alacak III. bölü-
münde, helikopter motorların-
daki gelişmeleri; devamında
da turbofan motor ve günü-
müz sivil havacılığına da yön
veren önemli olayları ele ala-
cağız.

(1)   Turboşaft motorlarda eşdeğer 
         şaft beygir gücü, şaft beygir gücü 
         ve lülenin ürettiği itki kuvvetinin 
         beygir gücü olarak toplamıdır. 
         Bu çeviride 1/2,5 kat sayısı, turboprop
         topluluğu tarafından kabul edilmiştir.
(2)   1950’li yılların başlarında, hava 
         yollarının filolarında pervane ve 
         pistonlu motor sisteminin güçlendirdiği
          Douglas DC-7, Boeing Stratocruiser ve
         Lockheed Constellation marka uçaklar 
         yer alıyordu.
(3)   1950’li yılların başlarında, kompresör
         basınç oranı 4:1 idi ve 22.241 N itki
         kuvvetindeki Rolls-Royce Nene 
         en güçlü motordu.
(4)    Kaman Aerospace firması, 1945 yılında,
         Aerodinamik mühendisi Charles
         Kaman tarafından, arkadaşlarının
         2.000 dolarlık yatırımı ile annesinin
         West Hartford, Connecticut’taki 
         garajında kurulmuştur.
(5)   1950’li ve 1960’lı yıllarda, Boeing 
         firması, küçük jet motor sanayisinin
         önemli aktörlerinden biri idi ve katkı
         olarak motor üretimi, firmanın askeri
         uçak üretiminden sonra geliyordu. 
         Boeing, 1966 yılında, B747 yolcu 
         uçağını geliştirmek için gerekli 
         mühendislik kaynaklarını temin etmek
         için, motor iş kolundan çekilmeyi 
         tercih etti.
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Turboşaft motorun (Boeing 502-2) güçlendirdiği ilk helikopter Kaman K-225 (Fotoğraf
Smithsonian National Air and Space Museum, Washington D.C. ABD’de çekilmiştir).
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