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

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda bek-
lenen atama yapılırken, Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve Savunma ve

Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) cep-
helerinde ise yeni yönetim kurulları için seçimlerin
de yapıldığı genel kurulları izledik.
Savunma Sanayii Müsteşarlığına, havacılık sektörü-
nün çok yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. İsmail
Demir atanırken, SASAD Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğına Muharrem Dörtkaşlı, SSI Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına ise bir kez daha Latif Aral Aliş seçildi.
SSI ve özellikle SASAD’a ilişkin söyleyeceklerimize
geçmeden SSM’den başlayalım. Öncelikle Prof. Dr.
Demir’e hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar
diliyoruz. Geride kalan birkaç haftaya ilişkin gözlem-
lerimiz, yeni müsteşardan beklentilerin yüksek ol-
duğu yönünde. Bu beklentileri bir kaç maddede
özetlemeye çalışırsak:
■ Özellikle uzun yıllar İstanbul’da çalışmış 

olması, sanayi açısından iki ayrı güç olan 
Ankara ve İstanbul’u birbirine daha da 
yakınlaştırabileceğini düşündürtüyor.

■ Özellikle TUSAŞ cephesinde var olan, THY’nin
tedarik süreçlerinde offset mekanizmasının
daha etkin işletilmesine ilişkin beklentinin 
karşılanması noktasında bazı gelişmeler 
olması da mümkün.

■ Yeni müsteşarın “Uçak Mühendisi” olması 
ve havacılık geçmişi, en çok da havacılık 
projelerinin biraz daha öne çıkabileceğini 
düşündürtüyor.

■ Hem akademik kimliği hem de özel sektör 
tecrübesi dikkate alındığında, yeni Müsteşarımız
Prof. Dr. Demir’in, muhakkak ki sektöre 
getireceği yeni bir vizyon ve açılımlar olacaktır.

Biz de bu konulardaki gelişmeleri yakından takip
edip, sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Yeni müsteşarımızın da ayağının tozuyla katıldığı iki
genel kurula dönecek olursak… SSI cephesinde Sar-
sılmaz CEO’su Latif Aral Aliş, güven tazeleyerek ye-
niden başkanlığa seçilirken; SASAD cephesinde ise
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, değişi-
min adı oldu. Bu gelişmeler, bize, genç bir ihracatçı
birliği ve aynı zamanda epeyce yoğun bir ajandası
olan SSI’nın rotasında çok fazla bir değişiklik olma-
yacağını; ancak Dörtkaşlı gibi adı havacılıkla özdeş-
leşmiş aktif ve etkin bir ismin, hem SASAD hem de
SSI’nın yönetiminde görev almasının, bazı değişim-
lerin habercisi olduğunu ya da olması gerektiğini dü-
şündürttü. Özellikle de SASAD cephesinde.
Belki bu değişime bir katkımız olabileceği düşünce-
siyle SASAD’ın son iki genel kurulundan aldığımız
bazı notları paylaşmak istiyoruz.
Türk Savunma Sanayisi’nin gösterdiği gelişimde,
paydaşlardan birisi olarak SASAD’ın da hiç kuşkusuz
payı bulunuyor ve sektörün sergilediği performansa

yapılan övgülerden, SASAD da payını almalı. Ancak
ilerlemenin ve daha iyisini yapmanın yolu, başarıla-
rın yanı sıra noksanlık ve aksaklıkların da konuşul-
masından geçiyor.
Bu düşünceyle SASAD’ın, Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz’ın da katıldığı genel kurul toplantıları-
nın akışından ve konuşulanlardan hareket ederek,
ilerisi için eleştiri ve önerilerimiz olacak.
İlk eleştirimiz, her şeyin yolunda olduğu, tozpembe
bir sektör profili çizilmesine yönelik. Özellikle, Milli
Savunma Bakanı’nın zamanının kısıtlı olduğu ve SA-
SAD’ın her bir üyesinin kendisi ile doğrudan iletişim
kurmasının doğal olarak mümkün olmadığı;
SASAD’ın da sektörün sözcüsü konumunda olması
gerektiği göz önüne alındığında, sektörün yaşadığı
sorun ve güçlüklerin herkesin huzurunda dile geti-
rilmesi için, SASAD Genel Kurulu’nun iyi bir fırsat
olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Sektö-
rün düzenlenmesi işlevi açısından baktığımızda, Milli
Savunma Bakanı huzurunda ve sektörün tüm yük-
lenici firmalarının bulunduğu bir ortamda yapılan
konuşmaların bir bölümünün, sektörün yaşadığı
sorun ve güçlüklere ayrılmasını öneriyoruz.
Diğer eleştirimiz de SASAD’ın son iki genel kurul
toplantısında yapılan ve Milli Savunma Bakanı’nın da
izlediği sunumların içeriğine yönelik. Özellikle yapı-
lan son sunuma baktığımızda, şunları gördük:
■ Kullanılan veriler, birincil kaynaklardan 

elde edilen veriler değil; hatta Türkiye özelinde
hatalar içeriyor,

■ Yapılan değerlendirmeler niceliksel değil, 
niteliksel çıkarımlara ve anekdotsal verilere
dayanıyor,

■ Çizilen yol haritası, başta SSM’nin Stratejik
Planı olmak üzere, var olan yönlendirici 
belgelerden farklı, herhangi yeni bir açılım 
getirmiyor.

Önerimiz, SASAD üyesi şirketlerin tepe yöneticile-
rinden oluşan topluluğunun beklentilerini karşıla-
yabilecek ve Milli Savunma Bakanı’nın vakit
ayırdığına değecek bir sunumu hazırlayabilecek ki-
şilerin fazla uzakta aranmaması. TUSAŞ da dâhil çok
sayıda şirketimizde, bu işin üstesinden gelebilecek
personel var. İhtiyaç duyulursa isim de verebiliriz.
Dörtkaşlı’dan, sadece 2023’te 15 milyar dolarlık ha-
vacılık ihracatı hedefi olan SSI’da değil SASAD’da da
fark yaratmasının beklendiğini söyleyip noktayı ko-
yalım.
Nisan, değişimlerin yanı sıra sektörün, DSA fuarı gibi
önemli etkinliklerde de boy gösterdiği bir ay olarak
geride bırakıldı. Yoğun gündem nedeniyle gelecek
sayıya bırakmak zorunda kaldığımız DSA fuarı başta
olmak üzere, Mayıs ayının öne çıkan gelişmelerini
ele alacağımız Haziran sayımızla yeniden birlikte
olmak üzere…

SSM ve SASAD’da Bayrak El Değiştirdi; 
SSI Yoluna Devam Ediyor
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Murad Bayar’dan 
boşalan Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı 
görevine, 12 Nisan tarih 
ve 28970 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan atama
kararı ile Prof. Dr. İsmail
Demir getirildi. 1960 yılında
Elazığ’da doğan Prof. 
Dr. Demir, 1982 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ)’nden Uçak Mühendisi
olarak mezun oldu. Uludağ
Üniversitesi ve İTÜ’de birer
yıl araştırma görevliliği 
yaptıktan sonra, 1985 
yılında, ABD’ye yüksek 
lisans ve doktora öğrenimi
için gitti. Michigan 
Üniversitesinden 
uygulamalı mekanik, 
Purdue Üniversitesinden
uçak mühendisliği 
dallarında yüksek lisans;
Washington State 
Üniversitesinden makina
mühendisliği alanında 
doktora derecesi aldı.
1992’den 2003’e kadar
Suudi Arabistan, ABD ve 
Kanada’da çeşitli üniversite
ve araştırma kurumlarında
öğretim üyesi ve araştırmacı

olarak görev yaptı.
Prof. Dr. Demir, 1997’de,
Uçak Elemanları ve 
Malzemesi dalında 
doçentlik unvanı aldı. 
2003 yılı sonunda, Eğitim
Başkanı olarak THY Anonim
Ortaklığında göreve başladı,
2005 yılında Teknik’ten 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine 
getirildi. Mayıs 2006’da 
ayrı bir tüzel kişiliğe 
kavuşturulan THY Teknik
A.Ş.’ye Genel Müdür olarak
atandı ve bunun yanı sıra
Yönetim ve İcra Kurulu 
Başkan vekilliklerini 
ifa etti. 2013 yılında, 

profesörlük unvanı aldı.
Prof. Dr. Demir, aynı 
zamanda; THY grup 
ortaklıkları olan Türk 
Motor Merkezi (Turkish 
Engine Center / TEC), 
Goodrich THY Teknik Servis
Merkezi (Goodrich Turkish
Technic Service Center /
GTTSC), Türk Koltuk Şirketi
(Turkish Seat Industries /
TSI) ve Uçak Motoru ve 
Gaz Türbini Bakım Merkezi
(TURKBINE) şirketlerinde
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Türk Kabin İçi (Turkish
Cabin Interior / TCI) 
şirketinde yönetim kurulu
üyesi olarak görev yaptı.

Çeşitli uluslararası dergi 
ve konferanslarda kompozit
malzemeler, çatlak 
mekaniği, teorik ve nümerik
elastikmodellemeler, mikro 
elektromekanik konularında
çok sayıda makalesi 
yayımlanan Prof. Dr. Demir,
evli ve dört çocuk babasıdır.
Bu atamanın ardından, 
önceki müsteşar Murad
Bayar için, 18 Nisan’da,
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığında bir veda ve
teşekkür töreni düzenlendi. 
MSI Dergisi olarak Bayar’a
ve Prof. Dr. Demir’e yeni 
görevlerinde başarılar 
diliyoruz.
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SAVUNMA KISA

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığında Devir Teslim

©
SSM

©
SSM

©
M

SI D
ergisi

Murad Bayar ve 
Prof. Dr. İsmail Demir





Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Uçakları Görev 
Ekipmanları Tedarik ve Platform Birleştirme 

(MELTEM-2) Projesi kapsamında geliştirilen deniz 
karakol uçaklarının nihai konfigürasyonunun teslim töreni, 
28 Nisan’da, Kocaeli Kartepe’de bulunan Deniz Hava 
Komutanlığında gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere, 
kurgusunda değişikliğe gidilen projede, başlangıç 
konfigürasyonuna sahip ilk 4 uçağın teslim edilmesi ile 
ilgili tören, 18 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Torpido atma yeteneği de dâhil olmak üzere nihai 
konfigürasyonla ilgili çalışmalar, aradan geçen zamanda 
tamamlandı ve bu konfigürasyona sahip, projenin 5’inci uçağı
teslim edildi. 6’ncı ve son uçağın ise Haziran ayında teslim
edilmesi öngörülüyor.

Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir başta olmak üzere, askeri ve sivil üst düzey yetkililer
katıldı. Törende ilk konuşmayı, Deniz Hava Komutanı 
Tümamiral Hakan Üstem yaptı. Tümamiral Üstem, yaklaşık
20 yıllık bir aradan sonra, yeniden deniz karakol uçağı (DKU)
kabiliyetine kavuştuklarını hatırlatarak, bu uzun aradan
sonra pilot, taktik koordine subayı ve operatörlerin 
yetiştirilmesi faaliyetlerini yoğun bir şekilde ele aldıklarını 
ve 3-4 yıl gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirtti. 
Daha sonra kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Uçak Daire Başkanı Dr. Murat Ceran, projenin tarihçesini 
ve teslim edilen uçakların teknik özelliklerini anlattı. 
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MELTEM-2’de Nihai 
Konfigürasyona Sahip 
İlk Uçak Teslim Edildi
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Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BostanoğluSSM Uçak Daire Başkanı Dr. Murat Ceran
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Dr. Ceran; projenin toplam bedelinin 390 milyon dolar olduğunu,
projede %35 yerli katkı ve %50 offset yükümlülüğünün 
öngörüldüğünü ve gerçekleşen yerli katkı oranının %35’i 
geçtiğini açıkladı. Dr. Ceran’ın ilettiği rakamlara göre; 
HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN ve MilSOFT tarafından 
gerçekleştirilen iş hacmi, 155 milyon dolara ulaştı. Offsetler
de katıldığında, Türkiye’de gerçekleşen iş hacmi, yaklaşık 
267 milyon dolar oldu.
Törende Thales adına konuşmayı, Savunma Görev Sistemleri
bölümünden sorumlu Thales Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Pierre Eric Pommellet yaptı. Pommellet, proje ile ilgili 
çeşitli rakamsal bilgileri paylaştı:
n 8.000’den fazla yeni mekanik parça tasarlandı.
n Her uçak için, 50 km’den fazla kablaj üretildi ve 

bunlar yaklaşık 240 bileşeni birbirine bağlamak için 
kullanıldı.

n Proje için geliştirilen yazılım 3 milyon kod satırı 
büyüklüğe ulaştı.

n 14.000 sayfa teknik doküman hazırlandı.
n Projede gerçekleştirilen doğrulama faaliyetleri kapsamında,

SSM tarafından 3.000; Fransız savunma tedarik kurumu DGA
tarafından 1.700 adet gereksinim kontrol edildi.

n Projede başlangıç konfigürasyonu için 150; nihai 
konfigürasyon için 100 adet uçuş testi gerçekleştirildi.
Uçak, yan rüzgâr testleri için İzlanda’ya gitti.

DGA adına konuşmayı ise DGA Yurt Dışı Operasyonlar 
Direktörü Tümgeneral Didier Malet gerçekleştirdi. 
Tümgeneral Malet, geçmişte projede aksaklıklar 
yaşandığını; benzer durumla Fransa’nın kendi projelerinde
de karşılaştıklarını; sorunları çözmek için tüm imkânları 
seferber ettiklerini söyledi.

İki Mavide Bir Asır
Göreve başladıktan sonra katıldığı ilk törende konuşan 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, projenin
harekât etkinliğine, ülkeler arası iş birliğine ve savunma 
sanayisine katkı sağladığını söyledi. Projede yaşanan 
gecikmelere dikkat çekerek, daha sonraki projelerde; 
yaşanabilecekleri daha iyi tahmin etmek, hazırlıklı olmak 
ve zorlukları beraber aşmak için birlikte çalışacaklarını
ifade etti.
Törenin son konuşmasını, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bülent Bostanoğlu yaptı. Oramiral Bostanoğlu,
uçakların deniz muharebelerinin karakterinde önemli 
değişiklikler yaşanmasına neden olduğunu kaydederek,
DKU’ların uzun süre havada kalabilmesi, harp gemileri 
ile muhabere yapabilmesi ve aynı anda birkaç görevi 
yerine getirebilmesi nedenleriyle vazgeçilmez platformlar 
olduklarını belirtti. Gelecek yıllarda envantere alınacak 
platformlara da değinen Oramiral Bostanoğlu, Deniz 
Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uçağı (MELTEM-3) 
Projesi kapsamında, 2017 yılından itibaren 6 adet ATR-72 
tabanlı DKU’nın, Genel Maksat Helikopteri Projesi 
kapsamında ise 2018 yılından itibaren 6 adet genel 
maksat helikopterinin teslim edileceğini söyledi. 
Oramiral Bostanoğlu, Türk Deniz Havacılığının 
100’üncü yıldönümünün, “İki Mavide Bir Asır” sloganı ile 
Haziran ayında kutlanacağını da açıkladı.
Tören, Deniz Karakol Uçağı Teslim Sertifikasının 
Pierre Eric Pommellet tarafından Tümamiral Hakan Üstem’e
verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkiye, 10 adet sipariş
ettiği A400M uçaklarının

ilkini envanterine kattı.
Uçak, 4 Nisan’da, Airbus
Defence & Space firmasının
İspanya’nın Sevilla kentinde
yer alan tesislerinde 
Türk makamları tarafından
teslim alındı ve 16 Nisan’da,
Kayseri 12. Hava Ulaştırma
Ana Üs Komutanlığına 
intikal etti. Uçağın filoya 
katılması nedeniyle 
düzenlenen törene
Hv.K.K.Değ. ve Dent.Bşk.
Korg. Hasan Küçükakyüz 
ve 2'nci Hv.İkm.Bkm.Mrk. 
Komutanı Tümg. Ali 
Demiral başta olmak üzere
birçok askeri ve sivil 
yetkili katıldı.
Stratejik havadan nakliye
ihtiyacını karşılamak 
üzere; Almanya, Belçika,
Fransa, İspanya, İngiltere,
Lüksemburg ve Türkiye’nin
ortaklaşa başlattığı ve 
Türkiye’de Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yürütülmekte
olan A400M Projesi 
kapsamında, Malezya’nın
da siparişleri ile birlikte,
toplam 170 adet uçak 
üretilecek. Bunlardan 
10 adedi Türkiye’ye teslim
edilecek. Uçağın tasarım
aşamasından bu yana 
projede yer alan TUSAŞ;
uçağın Ön Orta Gövde, 
Arka Gövde Üst Bölümü,

Paraşütçü Kapıları, Acil
Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış
Kapağı ve Kuyruk 
Konisi gibi ana yapısal 
bileşenlerine ilaveten 
Kanatçık (Aileron), Sürat
Frenleri (Spoiler), 
aydınlatma sistemleri ile
atık/temiz su sistemlerinin
tasarım ve üretiminden 
sorumlu bulunuyor. 
TEI ise Motor Ön Yatak 
Çerçevesi Modülü, 
Pervane Dişli Kutusu 
Destek Çubukları, Birincil
Egzoz Lülesi, Egzoz Konisi 
bileşenlerini tasarladı ve
hâlen üretiyor. Türkiye’nin
teslim aldığı uçak, projede
seri üretim hattından 
çıkan 3. uçak olma özelliğini 
taşıyor. Mevcut takvim 
uyarınca, ilk iki uçağın 
teslimatının 2014 yılında 
tamamlanması planlanıyor;
2018 yılı sonuna kadar da
10 uçağın tamamının 
envantere girmesi 
öngörülüyor. TUSAŞ, 
uçakların hizmette
kaldıkları sürece idame ve
işletme dönemi destek 
faaliyetleri kapsamında;
teknik destek, teknik 
dokümantasyon 
güncelleme, yedek parça 
ve yer destek teçhizatı 
tedarik ve üretimi, retrofit
ve garanti hizmetleri 
vermeye devam 
edecek.

Türkiye, İlk A400M 
Uçağına Kavuştu
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ASELSAN’ın 39. Olağan
Genel Kurul Toplantısı,

31 Mart’ta gerçekleştirildi.
Toplantıda kararları alınan
ASELSAN Yönetim Kurulu
üye ve görev değişiklikleri,
firma tarafından 3 Nisan’da
yayınlanan basın bülteni ile
duyuruldu. Değişiklikler
kapsamında, ASELSAN 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'na Hasan 
Canpolat, Başkan 
Vekilliği'ne Murat Üçüncü
getirildi. Her iki isim, aynı
zamanda murahhas aza 
olarak görevlendirildi. 
Hâlen Milli Savunma 
Bakanlığı Bakan Danışmanı
olan Hasan Canpolat, 
2013 yılında ASELSAN 
Yönetim Kurulu üyeliğine
atanmıştı. Genel Kurul'da, 
9 yönetim kurulu üyesinin
6'sı değişti. Yönetim 
Kurulu'nun ilk toplantısında
görev dağılımı yapıldı. 
Denetimden Sorumlu 
Komite Başkanlığı’na 
Ziya Akbaş getirilirken, 
üyeler ise Celalettin Döver
ve Oral Erdoğan oldu. 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı Oral Erdoğan, 
üyeleri de Mustafa Murat
Şeker ve Nilüfer Özdoğan
olarak belirlendi. Yatırımcı
İlişkileri ve İştirakler 
Müdürü Pınar Çelebi, bu

görevinin gereği olarak 
Kurumsal Yönetim 
Komitesine alındı. Riskin
Erken Saptanması ve 
Yönetimi Komitesi Başkanı
Celalettin Döver, üyeleri ise
Ahmet Kesik ve Ahmet 
Can Çevik oldu. Ziya Akbaş,
Celalettin Döver ve Oral 
Erdoğan, bağımsız üyeler
olarak ASELSAN Yönetim
Kurulu’nda yer aldılar.

ASELSAN REHİS 
Grubu’nun 
Temel Süreçlerinin 
Belgelendirmesi
Tamam
ASELSAN Radar, Elektronik
Harp ve İstihbarat Sistemleri
(REHİS) Grubu’nun 
müşterilerine sunduğu
bakım-onarım, kullanıcı 
eğitimi, kullanıcı 
dokümantasyonu ve yedek
parça satışı hizmetlerini
içeren Kalite Yönetim 
Sistemi’nin ISO/IEC 
20000-1:2011 Bilgi 
Teknolojileri Hizmet 
Yönetim Sistemi 
Standardı’na uygunluğu,
SGS firması denetçileri 
tarafından gerçekleştirilen
tetkik ile belgelendirildi.
ASELSAN tarafından 
7 Nisan’da konu ile ilgili 
yayınlanan açıklamada, 
alınan bu belge ile 

ASELSAN REHİS Grubu’nun
proje yönetiminden entegre
lojistik destek faaliyetlerine
kadar, temel süreçlerinin
hepsinin uluslararası 
kabul gören belgeler ile 
belgelenmiş olduğu 
vurgulandı. Aynı zamanda,
ASELSAN’ın bu belgeyi, 
savunma sektöründe 
entegre lojistik destek 
faaliyetleri alanında alan 
ilk kuruluş olduğu belirtildi.
SGS firması tarafından 
gerçekleştirilen tetkikte, 
Kalite Yönetim Sistemi; 
yönetim politikası, stratejik
hedefler, faaliyet hedefleri,
yönetim gözden geçirmeleri,
ölçümler ve iyileştirmenin
yönetilmesi, düzeltici ve 
önleyici faaliyetler, 
konfigürasyon yönetimi,
müşteri memnuniyeti 
konularının yanı sıra 
ISO 20000’e özel olarak 
hizmetin verilmesi (olay 
yönetimi, problem yönetimi),
hizmetin sürekliliği, 
hizmetin performansının 

izlenmesi ve müşteriye 
raporlanması, yeni 
hizmetlerin devreye 
alınması konuları 
denetlendi. Tetkik 
sonucunda, standarda 
uygun olmayan majör 
veya minör hiçbir bulguya
rastlanmadı.
Sıklıkla aldığı ödüller 
ya da yapılan araştırmalarda
oluşturulan listelerde 
üst sıralarda yer 
almasıyla gündeme gelen 
ASELSAN’dan, Nisan ayında da
bu konularda haberler 
vardı. ASELSAN’dan 
14 Nisan’da yapılan 
açıklamada, Bloomberg 
Businessweek Türkiye ve
Realta Danışmanlık 
tarafından bu yıl altıncısı 
yapılan “En Gözde 
Şirketler” araştırmasında,
ASELSAN’ın 9’uncu sırada
yer aldığı bildirildi. 
Araştırma kapsamında, 
89 üniversiteden 
18.635 öğrenci, 235 şirket 
arasından en beğendikleri 
şirketleri belirledi. 
ASELSAN, 50 şirketlik 
listede yer alan tek savunma
sanayisi firması oldu. 
23 Nisan’da ise Dünya 
Gazetesi tarafından 
DHL Express iş birliği ile 
Akbank ve Vodafone 
firmalarının sponsorluğunda
düzenlediği İhracatın 
Yıldızları-Teşvik Ödülleri 
töreninde ASELSAN "Yılın
İhracatçısı" ödülünü aldı.
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Canpolat’a
ödülü, Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan verdi.
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Hasan Canpolat
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Oldu
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HAVELSAN, 25-30 Mart 
tarihleri arasında Şili’nin

başkenti Santiago’da 
gerçekleştirilen FIDAE 2014
havacılık ve savunma fuarına
katıldı. Türk Savunma 
Sanayisi’nin Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından 
düzenlenen milli katılımla
temsil edildiği fuarda, 
HAVELSAN standı, Ekvator
Savunma Bakanı, Şili, 
Uruguay ve Paraguay Hava
Kuvvetleri Komutanları ve
Trinidad Tobago Savunma
Bakanı Yardımcısı ile 
Brezilya, Peru, Kolombiya,
ABD ve Kanada’dan üst
düzey heyetler tarafından 
ziyaret edildi. Ayrıca, Şili’nin
emekli kuvvet komutanlarından
oluşan bir grup da HAVELSAN
standında incelemelerde 

bulundu. Fuarla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan
HAVELSAN Genel Müdür
Yardımcısı Orhan Muratoğlu,
bugüne kadar Türk Savunma
Sanayisi’nin Güney Amerika
pazarında rekabet 
oluşturamadığını; fuarda,
bölge ülkelerinin Türk 
ürünlerine yoğun ilgi 
gösterdiğini, bütün bunların
ışığında HAVELSAN’ın 
bölgeye yönelik, özellikle 

simülatör ve eğitim 
sistemlerine dayalı iş 
geliştirme faaliyetlerini 
arttırarak sürdüreceğini 
belirtti. Mart ayında 
HAVELSAN, önemli bir 
teslimatı da gerçekleştirdi.
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde

ISUS 90-72 Entegre Sualtı Komuta
Kontrol Sistemi üreticisi 
olan ATLAS ELEKTRONIK 
firmasının sistem yazılım 
geliştirme ve sistem 
entegrasyonu alt yüklenicisi
olarak görev alan HAVELSAN,
geliştirmekte olduğu savaş
yönetim sistemi yazılımının
kendi tesislerindeki fabrika
kabul testlerini başarı ile 
tamamladı ve yazılımı, 
planlanan tarihten bir sapma
olmaksızın, 26 Mart’ta,
ATLAS ELEKTRONIK 
firmasına teslim etti. Konu ile
ilgili açıklama, HAVELSAN
tarafından 28 Nisan’da yapıldı.
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HAVELSAN Güney Amerika
Pazarına Isınıyor

Uluslararası düzeyde ilk kez
düzenlenen Uluslararası

Hava Harp Tarihi Sempozyumu
(International Symposium on the
History of Air Warfare-ISAW
2014), 9-11 Nisan tarihleri 
arasında, Hava Harp Akademisi 
ev sahipliğinde, Harp Akademileri
Komutanlığının Maslak, 
İstanbul'daki yerleşkesinde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, 
10 ve 11 Nisan tarihlerinde 
düzenlenen 5 oturumda, 60’ın
üzerinde ülkeden gelen ve 
havacılık alanında çalışmalar yapan akademisyen, uzman, 
üst düzey yönetici ve komutan bir araya geldi. “Tarihinde 
Derinleş, Geleceğini Aydınlat” sloganıyla gerçekleştirilen 
sempozyumun oturum konuları şöyle sıralandı:
n Hava Gücü Teorileri ve Uygulamaları
n 20’nci Yüzyıl Savaşlarında Hava ve Uzay Gücünün Rolü
n Hava Gücü Nasıl Müstakil Bir Kuvvet Oldu?
n Ar-Ge ve Düşünce Kuruluşlarının Hava ve Uzay Gücüne 

Katkıları
n Hava Gücü ve Toplum
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hava Harp Akademileri
Komutanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak, etkinlikte; havacılık
ve uzay gücünün dünya çapında gerçekleşen gelişmelerini 
gözden geçireceklerini, hava kuvvetlerinin bugünkü bağımsız
yapısına nasıl kavuştuğunu irdeleyeceklerini, aynı zamanda
dünya barışı önündeki potansiyel tehditleri gözden 
geçireceklerini belirtti. 
Daha sonra kürsüye gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Akın Öztürk, Türk Askeri Havacılığı’nın tarihini özetledi. 

Orgeneral Öztürk, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında gerçekleştirilen
hava harekâtına özel bir parantez açtı. Son yıllarda; Kosova, 
Afganistan ve Libya’da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının
sağladığı katkılardan bahseden Orgeneral Öztürk, terörle 
mücadeleye verilen desteğe de vurgu yaptı. Tüm bu 
tecrübelerden çıkartılan dersleri özetleyen Orgeneral Öztürk;
n İnsan faktörünün, uçakların yetenekleri ve sayısı kadar

önemli olduğunu,
n Hava harekâtının, tek başına bazı politik hedeflere ulaşmayı

sağlayabileceğini,
n Harekât ihtiyaçlarına yönelik istihbaratın elde edilmesinin

önemli olduğunu ve
n Özellikle terörle mücadelede yüksek hassasiyetli silahların

ve istihbaratın önemli olduğunu belirtti.
2013 yılında Uluslararası Hava ve Uzay Gücü Konferansı (International
Conference on Air & Space Power / ICAP)’nın ilkini düzenleyen
Hava Kuvvetleri Komutanlığı; tek rakamlı yıllarda bu etkinliği, 
çift rakamlı yıllarda ise ISAW etkinliğini düzenlemeyi planlıyor. 
Bu doğrultuda gelecek yıl ICAP 2015 etkinliği düzenlenecek.

“Tarihinde Derinleş, Geleceğini Aydınlat”
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Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk





MİKES, askeri ve sivil ihtiyaçlar doğrultusunda yürütmekte
olduğu akustik çalışmalarından edindiği birikimi, 

23-25 Nisan tarihleri arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesinde
düzenlenen IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları
Kurultayı’nda anlattı. Etkinlikte, Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme
Uygulamaları başlıklı özel oturum, MİKES Sistem Mühendisliği
Müdürlüğü’nden Dr. Handan Ağırman ve Erdal Gönendik ile
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin 
Hacıhabiboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Banu Günel tarafından 
düzenlendi. Toplamda 11 adet bildirinin sunulduğu bu özel 
oturumda, MİKES; Mikrofon Dizinleri ile Uyarlamalı Girişim
Bastırma, Değişebilir Geometrili Mikrofon Dizin Sistemi 
Tasarım ve Uygulaması ve MİKES Atış Tespit Sistemi 
Prototipi konulu 3 tane bildiri sundu.
MİKES’in akustik çalışmaları, uzak-yakın alan dinleme Ar-Ge
projesi ile başladı. Bu ihtiyaçlara yönelik bilgi birikimi elde 
edilebilmesi amacıyla başlatılan ve TÜBİTAK-Teknoloji ve 
Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)’nca desteklenen
3110604 numaralı Uzak-Yakın SES Algılama ve Analiz Sistemi
Geliştirilmesi (SESAL) Projesi, Mart ayı itibari ile başarıyla 
tamamlandı. SESAL prototipi ile uzak-yakın mesafe dinleme,
çoklu yön bulma ve dinleme, girişim bastırma, kayıt ve 
sonradan analiz yetenekleri gösterildi. Keskin Nişancı ve 
İlk Ateş Tespit Sistemi (KNİAT) projesi ise 2013 yılında, yine 
Ar-Ge projesi olarak başlatıldı. Tabanca, makineli tabanca,
tüfek ve makineli tüfek gibi silah sistemlerinden atılan 
mermilerin namludan çıkarken oluşturduğu ses dalgalarını 
algılayacak ve merminin hedefe giderken oluşturduğu şok 
dalgalarını takip ederek merminin geliş yönünü tayin edip ateş
kaynağının konumunu yüksek doğrulukla tespit edecek bir 
sistem prototipi üzerinde çalışmalar hâlen sürdürülüyor.
Tüm bu çalışmaların yürütüldüğü MİKES Ar-Ge Merkezi, 
Mart ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
açıklanan Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi’nde,
genel sıralamada Türkiye 5’incisi; kendi sektöründe 3’üncü; 
ticarileşme sıralamasında 1’inci; Ar-Ge Personeli İstihdamı 
sıralamasında ise 4’üncü oldu. Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen
projeler arasında, SESAL ve KNİAT’a ek olarak, TÜBİTAK 
TEYDEB desteği ile yürütülen; Kapalı Döngü Radar Test 
Simülatörü (RTSim), HF Yön Bulma ve Dinleme Almaçları 

Tasarımı ve Geliştirilmesi ve Haberleşme Yayınları için Monitör
Almaç Tasarımı ve Geliştirilmesi projeleri yer alıyor. Başarı ile
tamamlanan Haberleşme Yayınları için Monitör Almaç 
Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi’nde ortaya çıkan V/UHF
Bandı Monitör Almaç cihazı, yurt içindeki muhtelif sistemlerde
kullanılmak üzere, seri üretim aşamasına da geçti. MİKES 
Ar-Ge Merkezi’nde, 6’sı doktoralı ve 12’si doktora yapmakta
olan, 148 araştırma personeli görev alıyor.
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MİKES, Akustik Alanındaki Çalışmalarını Anlattı
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve

TUSAŞ arasında 7 Eylül 2007
tarihinde imzalanan 
sözleşme ile başlatılan 
Taarruz Taktik Keşif
Helikopteri (ATAK) 
projesinde, ilk teslimat 
gerçekleşti. İmzalandığı 
tarihte, 50 adet T129 ATAK
helikopterinin teslimatını 
içeren projeye, daha sonra
acil ihtiyaç kapsamında 
9 adet T129 EDH (Erken
Duhul Helikopteri) daha 
eklenmişti. İlk EDH’nin 
resmi kabulü 22 Nisan’da 
yapıldı ve helikopter, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine alındı. 
SSM, konu ile ilgili 
23 Nisan’da yaptığı 
açıklamada, projenin, 
Türkiye’de helikopter 
sanayisi altyapısının 
kurulmasında çok önemli 
bir kilometre taşı olduğuna
vurgu yaptı. ATAK Projesi
kapsamında, 42 adet milli
aviyonik ve silah ekipmanı
geliştirildi ve Türkiye’de ilk
defa “pal” üretim kabiliyeti
kazanıldı. AgustaWestland
firmasının AW129 modeline
dayanan helikopterin tek
üretim hattı da TUSAŞ’ta 
kuruldu; helikopterin üçüncü

ülkelere satışında, projedeki
mevcut iş paylaşımı aynen
korunarak, üretim Türkiye’de
gerçekleştirilecek. 
Bu kapsamda, helikopter
gövdesindeki yaklaşık 
6.400 adet parçadan
6.200’ünün detay üretimi,
TUSAŞ sorumluluğunda 
bulunuyor. Projede ana 
yüklenici konumda bulunan
ve helikopterin üretimi ve 
aviyonik ve silah sistemlerinin
helikopter üzerine 
enstalasyonundan sorumlu
olan TUSAŞ’ın yanı sıra
ASELSAN milli görev 
bilgisayarı ve silah sistemi
entegrasyonundan, 

AgustaWestland ise 
performans ihtiyaçlarını 
karşılayan “uçabilir” 
durumdaki helikopterin 
sağlanmasından sorumlu
bulunuyor. 2 mürettebatlı
T129 helikopteri, her biri
1.360 BG gücünde olan 
2 adet LHTEC CTS800-4A
turboşaft motoruna sahip.
Azami 288 km/sa hıza ulaşan
helikopterin azami kalkış
ağırlığı 5.000 kg; azami 
menzili ise 556 km. EDH 
sürümü, burnunda bulunan
500 adet mermi kapasiteli 
20 mm’lik topun yanı sıra
kanat altındaki 4 podda 
toplam 76 adet roket 

taşıyabiliyor. TUSAŞ’ın 
projeler cephesinde 
Nisan ayının bir diğer 
haberi, HÜRKUŞ’un, 9 Nisan
tarihinde gerçekleştirilen
uçuşla birlikte, en ön ağırlık
merkezi "Forward CG" 
testlerini başarıyla 
tamamlaması oldu. TUSAŞ
tarafından 14 Nisan’da 
yapılan açıklamada, 
HÜRKUŞ’un ilk uçuşundan
beri gerçekleştirilen 
40 uçuşta; toplam 
43 saat uçuş icra edildiği,
15.500 fit irtifaya çıkıldığı ve
255 knot hıza ulaşıldığı 
bilgilerine de yer verildi.
30 Nisan’da ise Barış Kartalı
Projesi’nin 2’nci uçağı, 
başarı ile tamamlanan kabul 
test faaliyetleri sonrasında, 
başlangıç konfigürasyonunda
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim 
edildi.

Dirinler Grup bünyesine bağlı olarak 1968 yılından beri 
faaliyet gösteren Lupamat Kompresör İmalat A.Ş. 

firmasının İç Anadolu Yetkili Bayisi Kalara Pnömatik, 
20 Nisan’da yaptığı açıklamada, Meteksan Savunma’nın, 
Bilkent Cyberpark’ta yer alan yerleşkesi için, LVK Serisi Direk
Akuble Vidalı Hava Kompresörü’nü tercih ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Meteksan Savunma Tedarik Zinciri Kıdemli 
Mühendisi Şenol Orman’ın; “Elektronik harp sistemlerinin
üretim ve tasarımında kullanılan pnömatik sistemlerdeki 
havanın kalitesinin kendileri için çok önemli olduğu, Lupamat
Kompresörlerini seçmelerinde, kalite ve satış sonrası servis
ağı yaklaşımının etkisinin bulunduğu” değerlendirmesine 
yer verildi. Kalara Pnömatik Ortağı Murat Alişiroğlu, maliyet
etkin bir çözüm sunan ürünlerinin avantajlarını şöyle sıraladı:

n Havanın 0,01 mikrona kadar sudan, yağdan ve 
parçacıklardan arındırılması,

n Sudan arındırılan havanın, 20 santigrat dereceye 
yükseltilerek gönderilmesi, böylece tekrar su oluşumunun
önlenmesi,

n Ürünün ISO1217 Annex C Ek 3 belgesine sahip olması,
n Otomasyona uygun altyapı ve uzaktan erişim imkânı,
n Bakım aralığının daha uzun, bakım maliyetlerinin 

daha düşük olması ve
n 2 yıllık garanti.

Meteksan Savunma, 
Lupamat Kompresörlerini
Tercih Etti

ATAK’ta
Mutlu Son
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THK Gökçen Havacılık ve
Saran Holding ortaklığı 

ile Sağlık Bakanlığına 5 yıl
boyunca ambulans helikopteri
hizmeti verilmesi sözleşmesi
kapsamında tedarik edilen 

17 adet EC135 helikopterinin 
sonuncusu da teslim 
edildi. Airbus Helicopters 
tarafından 29 Nisan’da 
yapılan açıklamada, 
2013 yılında başlayan 

teslimatların, 12 ayda 
tamamlandığına vurgu yapıldı.
Şu ana kadar teslim edilen
helikopterlerin kaydettiği
toplam görev süresi de 
2.000 saati aştı. THK,

helikopterleri işletmenin yanı
sıra bakım faaliyetlerini de
Isparta Havaalanı’nda 
konuşlu bulunan ASAL 
Havacılık iş kolu ile 
gerçekleştirecek.

Dünyanın önde gelen
uluslararası kara ve

hava-kara savunma ve 
güvenlik fuarı olarak 
nitelendirilen Eurosatory,
16-20 Haziran tarihleri 
arasında, Paris’te 
düzenlenecek. Fuara sayılı
günler kala, fuar ile ilgili 
çeşitli ayrıntılar da belirgin
hâle gelmeye başladı. 
Fransız Kara Kuvvetleri Hafif Havacılığı (ALAT)’nın 
bu sene 60. kuruluş yıldönümünü kutlaması nedeniyle 
fuarın hava-kara yönü öne çıkartılacak. Bu doğrultuda, 
çeşitli ülkelerden havacılık ile ilgili delegasyonlar fuara 
davet edildi. Fuarla birlikte çeşitli seminer ve 
konferanslar da düzenlenecek. Bunlardan 2 tanesi, içeriği
ile ön plana çıkıyor. SIMDEF semineri, “operasyonel 
yetenekleri korumak için simülasyon” teması ile 
gerçekleştirilecek. ECCO (European Club for Contertrade
and Offset / Avrupa Karşılıklı Ticaret ve Offset Kulübü) ise
Türkiye ile ticaret konusunda bir sempozyum düzenleyecek.
Bu yıl, fuarda sergi alanı açan firmalardan 2/3’ü Fransa 
dışından gelen katılımcılar olacak. Fuarın yeni katılımcıları
arasında, Japonya ve Arjantin firmaları da yer alıyor. 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
tarafından Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecek 

fuarda, 31 Mart tarihi itibari ile derlenen listede, 

Türk katılımcı firmalar şöyle sıralanıyor: Alfa Beta Makina,
Alkan Makina, Aritesmetal, Askeri Data, Cetek Makina,
Defence Turkey, Digites Dijital Güç Sistemleri, Ekotank,
EMGE, Gate Elektronik, Global Teknik, Gökser Makina,
MKEK, MED Makina, MEGE Teknik, MSI Dergisi, ODTÜ TSSK,
OSSA, Otokar, Öztiryakiler, Pilot Taşıt Koltukları, Roketsan,
Sağlam Metal, Sarsılmaz, SDT, T-Kalıp, TEPAŞ, Tolga 
Plastik, TİSAŞ, Turkish Defence Alliance, SSI, TÜYAP, 
Yakupoğlu ve ZED Otomotiv. 2012 yılında düzenlenen
bir önceki fuarın istatistikleri şöyle gerçekleşmişti:
n 53 ülkeden 1.432 firma ve kurum, toplam 163.523 m2’lik

iç ve dış mekânda stant açtı.
n 130 ülkeden 53.480 kişi fuarı ziyaret etti. Ziyaretçilerin

8.392 tanesi, 111 farklı ülkeden katılan askeri ve 
güvenlik personelinden oluştu.

n Fuarı, 87 ülkeden 152 resmi heyet ziyaret etti.
n Fuarı, dünya genelinden 684 medya mensubu izledi.

THK Gökçen Havacılık’a Son 
EC135 Helikopteri de Teslim Edildi

Eurosatory
İçin 
Geri Sayım
Başladı
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MSI Dergisi: SSM’nin kurumsal gelişimi
açısından önemli bir proje olan 
Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) 
ile ilgili çalışmaların son durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Orhan ÖĞE: Bu projemiz, şimdiye kadar
yürüttüğümüz projelerden farklı olarak,
kurumsal yapımız için başlattığımız bir
projedir. Sözleşmemizi, 30 Aralık 2013
tarihinde, HAVELSAN ile imzaladık. Söz-
leşmemiz uyarınca, proje takviminin
başlatılabilmesi için gerekli olan süreç-
ler tamamlandı ve avans ödemesini de
yaparak proje takvimini başlattık. 36 ay
süreli bir proje olacak. Proje modeline
baktığımızda, tedarik edilecek modüller
yurt içi imkânlar kullanılarak geliştirile-
cek. Güvenlik boyutu da projede önemle
üzerinde durduğumuz bir husus.
Bu proje ile kurumsal süreçlerimizin et-
kinleştirilmesi, proje yönetim süreçle-
rinde standart uygulamalar, verinin tek
merkezde toplanması ve ortak veri seti
oluşturulması sağlanacak. İç kullanıcı-
larımız için, faaliyetlerin bilişim teknolo-
jileri destekli olarak etkin yürütülmesi
sağlanacak; ihtiyaç makamı için proje-
lerde maliyet, zaman ve gerçekleşme
bilgilerine gerçek zamanlı erişim hedef-
lenecek; yükleniciler ile proje kapsa-
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SSM Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe:

“SSM’nin 
Kurumsal Kimliği, 

Sektörle Birlikte 
Gelişiyor”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın kurumsal 
yönetim faaliyetleri ve bu faaliyetleri nasıl ele aldığı,
kurumun sektöre yön veren düzenleyici rolü nedeniyle
özel olarak ilgi çekiyor ve örnek olarak alınıyor. 
Müsteşarlığın, sektör kamuoyunda projeler kadar 
bilinmeyen bu yönünü,  Kurumsal Yönetim 
Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Orhan Öğe ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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mında üretilen dokümantasyonun payla-
şımı ve proje süreçlerinin takibi sağlana-
cak; sektör ile veri paylaşımı için
portaller oluşturulacak; yönetim kade-
mesi için de karar alma noktasında ihti-
yaç duyulan bilgiye hızlı erişim ve
raporlamalar sağlanacak.
PYBS kapsamında diğer bir kazanım da
çalışmanın, süreçlerimizi iyileştirmek ve
etkinleştirmek için, CMMI 3. seviye teda-
rik yaklaşımı referans alınarak yapılacak
olması. Böylece; tanımlı, ölçülebilen,
kontrol edilebilen ve tamamında yöneti-
lebilen süreçlerle “en iyisinin teminatı”
sloganımızı sertifikalandırmış olacağız.

MSI Dergisi: SSM’nin proje yükü ile 
insan gücünün birbiri ile uyumlu 
olmadığı, insan kaynağı konusunda 
bir açık olduğu, yıllardır gündemde olan
bir konu. Proje başına düşen personel
sayısı gibi konularda rakamsal veriler de
vererek, SSM’nin hâlihazırdaki insan
kaynağı ve proje yükünü değerlendirir
misiniz? Bu konularda gelecek 
hedefleriniz nelerdir?
Orhan ÖĞE: Bildiğiniz üzere, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarının yanı sıra
son dönemde MİT Müsteşarlığının ve
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçla-

rının karşılanma sorumluluğunun da
Müsteşarlığımıza verilmesi ile 2013 yılı
itibariyle yürütülen projelerin sayısı
334’e ulaştı. Diğer taraftan, Müsteşarlı-
ğımızın toplam personel sayısı 484 olup,
proje başına düşen personel sayısı
1,45’tir. Yürütülen proje başına düşen
personel sayısı dikkate alındığında, Müs-
teşarlığımız personelinin, son dönem-
deki hızlı iş yükü artışı ile çalışmakta
olduğu aşikârdır. Proje sayısındaki artışa
paralel olarak, özellikle teknik uzmanlık
alanlarında yetenek ihtiyacı da giderek
artıyor. Bu nedenle; iş gücü planlama,
yarının iş gücünü oluşturma ve bunları
yaparken mevcut iş gücünü daha etkin
kullanma kavramları değer kazanıyor.
Doğru yetenekleri, doğru birimlerde ve
doğru zamanlarda istihdam etmek ama-
cıyla iş ve görev analizleri çerçevesinde
insan kaynakları politikamızı oluşturuyo-
ruz. İhtiyaç duyduğumuz yeteneklere
ulaşabilmek için, gelecekte Müsteşarlı-
ğımıza katılma potansiyeline sahip yeni
nesil mezunlara, gerek öğrenci tanıtım
günleri düzenleyerek gerekse kariyer
günlerine katılım sağlayarak ulaşıyoruz.
Bu, hem Müsteşarlığımıza ilişkin farkın-
dalığı arttırıyor hem de onların hedefle-
rini belirlemesine katkıda bulunuyor.

Değer yaratan ve değer gören çalışanlara
sahip güçlü bir kurum olma yolunda iler-
lerken, Stratejik Planımızda da yer veril-
diği gibi, Müsteşarlığımızın üstlendiği
sorumluluklarla mütenasip bir iş gücü
oluşturulması için, personel ve kadro
takviyesinin yapılmasını hedefliyoruz.

İnsan Kaynağı Açığının 
10 Yıl İçinde Kapatılmasını 
Hedefliyoruz
MSI Dergisi: İnsan kaynağı açığını 
kapatma noktasında SSM ne gibi 
güçlükler yaşıyor? İnsan kaynağı açığının
kısa, orta ya da uzun vadede, ne zaman
kapanabileceğini öngörüyorsunuz?
Orhan ÖĞE: SSM, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa tabi memur ve söz-
leşmeli statüde personel çalıştırıyor.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ol-
duğu gibi, Müsteşarlığımız da bu Kanu-
nun getirdiği yasal ve uygulama
zorunluluklarıyla karşı karşıya bulunu-
yor. Bu Kanun gereğince, yeni memur
kadroları almanın kanunla mümkün ol-
ması, alınan kadrolar için de her yıl
Bütçe Kanunlarının getirdiği kontenjan
kullanım kısıtları, bazı güçlükler yaratı-
yor. Sözleşmeli statüdeki personel alı-
mında ise 375 sayılı Kanun Hükmünde
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SSM tarafında yürütülen İTEP’in gerçekleştirilen ilk birimi,
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu. Havalimanı, 

8 Ocak 2001 tarihinde hava trafiğine açıldı.
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Kararname çerçevesinde, Maliye Bakan-
lığının iznine tabi olunduğundan, bazı
güçlükler yaşanıyor.
Kariyer kadrolarının ve sözleşmeli statü-
deki personel istihdamının yanı sıra yürü-
tülen projelerin özel bilgi ve ihtisas
gerektirmesi durumunda, teknik alanlarda
ihtiyaç duyulan iş gücü istihdamı, danış-
manlık hizmeti alımı yöntemi ile karşılanı-
yor. En önemli yönetsel unsur olan insan
kaynağı açığının, memur kadrolarının ve
sözleşmeli pozisyonlarının sayılarının art-
tırılması yoluyla önümüzdeki 10 yıl içeri-
sinde kapatılmasını hedefliyoruz.

MSI Dergisi: İnsan Kaynakları Geliştirme
Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
arasında yer alan, SSM’de hedef ve 
yetkinlik bazlı bir performans yönetim
sistemi kurma konusunda yürütülen 
çalışmaların son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Orhan ÖĞE: Kamuda yaşanan değişime
hızlı uyum sağlayan ve uygulamaya ge-
çirdiği projeleri ile bir anlamda kamu ku-
rumlarına ve sektöre rehberlik eden
Müsteşarlığımız; Stratejik Planımızda
belirtilen, değer yaratan ve değer gören
çalışanlara sahip güçlü bir kurum olmak
amacı doğrultusunda, “Stratejik İnsan
Kaynakları” çalışmalarının tamamlan-
masını ve kurumsal bir duruşla uygula-
maya aktarılmasını hedefliyor.
Bu stratejik yolculuğun ilk adımı ola-
rak; “performans değerlendirme, kari-
yer yönetimi, işe alma ve yerleştirme,
eğitim ve gelişim” başta olmak üzere,
insan kaynakları (İK)’nın tüm fonksi-
yonlarının temelini oluşturan, “SSM
Kurumsal Yetkinlik Modeli” çalışmasını

2012 yılında gerçekleştirdik ve İK sis-
temlerinin tasarımında girdi olarak
2013 yılında kullanmaya başladık. Özel-
likle artan iş yükümüzle verimliliğin bu
kadar önem kazandığı günümüzde, bu
projenin stratejik bir yere sahip oldu-
ğunu söylemeliyim.
Bununla birlikte, sicil sisteminin fonksi-
yonunu kaybetmesi nedeniyle; değişen
mevzuat çerçevesinde, kurumlara,
“kendi performans yönetim sistemlerini
kurma” konusunda inisiyatif tanındı. Bu
doğrultuda, önceki yıllarda hayata geçir-
diğimiz uygulamalardan edindiğimiz tec-
rübe, öğrenilmiş dersler ve geri
bildirimler uyarınca, kurumumuza özgü
bir performans sistemi tasarlanırken,
sistemin objektif ve ölçülebilir olmasına
da özellikle özen gösterildi.
Performans Yönetim Sistemi, bir kurumun
yürüttüğü faaliyetlerin başarısını ve buna
katkı sağlayan çalışanların performansını
ölçen bir sistemdir. Kurum vizyon ve misyonu
ile belirlenen stratejik hedeflere ulaşmada
kurum faaliyetlerinin önceliklendirilerek
takip edilmesi ve çalışanlar tarafından nasıl
gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir. Per-
formans Yönetim Sistemi, kurumun genel
performans hedefine, kurumsal stratejik
hedeflere ve çalışanların gelişim hedefle-
rine ulaşıp ulaşmadığını belirlemede en et-
kili yöntemdir.

SSM’de kurulan performans sisteminin
amacı; performansı arttırmak, çalışan-
ların gelişim alanlarını belirlemek, ba-
şarılı performansı ödüllendirmek, güçlü
yönleri öne çıkarmak, düşük perfor-
mansı ise yönetmektir. Müsteşarlığımız
Performans Yönetim Sistemi, perfor-
mans ve gelişim eksenli bir sistem üze-
rine inşa edildi. Performans ayağı;
kurumsal, iş performansı ve yetkinlik
hedef boyutlarını içeren üç eksenli bir
hedef kartı şablonundan oluşur. Gelişim
ayağı ise 360 derece davranış değerlen-
dirme yaklaşımını ve sadece proje birim-
leri için öngörülen Takım Barometreleri
uygulamalarını esas alır. 2013 yılında
pilot olarak uygulamaya aldığımız “Geli-
şim ve Performans Sistemi” ile çalışan-
larımızın kurumsal stratejilerin
gerçekleştirilmesi sürecindeki katkıları-
nın ölçülmesini ve gelişimleri için doğru
adımları atmayı hedefliyoruz. Geçmişe
dönük performansın değerlendirilmesi
ile geleceğe ve çalışana odaklı değerlen-
dirme anlayışının benimsenmesi, kurdu-
ğumuz sistemin temel unsurudur.
Söz konusu sistemi, yaşayan bir süreç
olarak görüyor ve 2 yıldır uygulanan sis-
temi, her yıl daha iyiye taşıyacağımıza ve
bu sistemin, her zaman olduğu gibi yine
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
örnek bir sistem olacağına inanıyorum.
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SSM’de kurulan performans sisteminin amacı; performansı 
arttırmak, çalışanların gelişim alanlarını belirlemek, başarılı 
performansı ödüllendirmek, güçlü yönleri öne çıkarmak, düşük 
performansı ise yönetmektir. Müsteşarlığımız Performans Yönetim
Sistemi, performans ve gelişim eksenli bir sistem üzerine inşa edildi. 
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SSM, son dönemde Emniyet 
Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarının 

karşılanması sorumluluğunu da üstlendi. 
Bu kapsamda Bell 429 helikopterleri 

SSM tarafından tedarik edildi.





Sertifika Programını Bir Marka
Hâline Getirmek İstiyoruz
MSI Dergisi: Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ile başlattığınız 
Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika
Programı’nın mevcut durumu hakkında
bilgi verir misiniz? SSM personeli bu
programdan ne ölçüde faydalanıyor?
Orhan ÖĞE: Ben, öncelikle ODTÜ ile Sa-
vunma Sanayii Teknolojileri Sertifika
Programı fikri nereden doğdu, temel
amaçları nelerdir, bunları sizlerle pay-
laşmak isterim. Türk Savunma Sana-
yisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması
ve rekabet edebilir hâle getirilmesi;
TSK’yı geleceğin muharebe ortamına
hazırlayacak savunma ve güvenlik tek-
nolojilerinde yetkinlik kazanılması, 2012-
2016 Savunma Sanayii Stratejik
Planı’nda yer alan önemli amaçlardan iki
tanesidir. Bu süreçte, üniversite deste-
ğinin sağlanması ve sektör-üniversite iş
birliğinin gerçekleştirilmesi, stratejik
amaçlara ulaşmada büyük önem taşıyor.
Müsteşarlığımız bütçe imkânları çerçe-
vesinde, diğer kamu kurumları ile kıyas-
landığında, her yıl önemli bir kaynağı
çalışanlarımızın eğitimine harcamakta-
yız. Bu kaynağın teknik eğitimlere ayrılan
kısmı önemli bir ağırlığa sahip. Söz ko-
nusu eğitimlerin, yurt dışındaki üniversi-
teler ya da eğitim kurumlarından
alınması hâlinde ise ciddi bir kaynak ay-
rılması gerekiyor.

Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika
programı ile çalışanlarımızın teknik eği-
tim ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimde
standardizasyonun sağlanması, eğitimin
etkinliğinin ölçülmesi, zaman ve maliyet
tasarrufu sağlanması ve eğitim progra-
mının sektör yararına da kullanılabil-
mesi; böylelikle benzer konularda
paydaşlar arasında karşılıklı anlayışın
geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, gerek
vaka çalışmaları ve gerekse de ilgili
kurum ve kuruluşlara ve firmalara ziya-
retler düzenlenerek eğitimler destekle-
niyor. Bu şekilde eğitim konularının
hayata geçirilme örneklerinin incelen-
mesi imkânı da yaratılıyor.
ODTÜ tarafından düzenlenmekte olan
Savunma Sanayi Teknolojileri Sertifika
Programı tüm paydaşlarımızın faydala-
nabileceği şekilde tasarlandı. Yaptığımız
detaylı araştırmalar ve çalışmalar ile
dünyada örnekleri bulunan benzer yapı-
ların ülkemizde de oluşturulması yolu
arandı. Program ile savunma ve güvenlik
sektörü çalışanlarının teknik eğitim ihti-
yaçlarının karşılanması ve sektöre yeni
girmiş çalışanların yetiştirilmesi hedef-
lendi. Savunma ve güvenlik sektörüne
yönelik olarak ülkemizde ilk defa düzen-
lenen bu program çerçevesinde; “Kara”,
“Deniz”, “Hava” ve “Elektronik ve Aviyo-
nik” olmak üzere toplam dört uzmanlık
alanında dersler düzenleniyor.
Bugün gelinen noktada, uluslararası

standartlarda gerçekleştirilmesi hedefle-
nen programın ciddi zaman ve kaynak ta-
sarrufu sağladığı görülüyor. 24 Ekim 2011
tarihinde başlatılan programa; TSK’dan,
çeşitli Bakanlıklardan, TÜBİTAK ve başta
ASELSAN, HAVELSAN, Otokar, STM ile
TUSAŞ olmak üzere savunma sanayisi fir-
malarından önemli sayıda çalışan katılım
sağladı. Müsteşarlığımızdan ise bugüne
kadar toplam 90 personel eğitimlere katılım
sağladı ve eğitim programlarını başarıyla ta-
mamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
Programın sürdürülebilirliğinin sağlana-
bilmesi ise savunma ve güvenlik sektö-
rünün geri bildirimleri ve katılımı ile
mümkün olacak. Ayrıca, programın yurt
dışı bağlantılarının kurulması ve hedef
ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi, prog-
ramı bir marka hâline getirirken ciddi bir
ivme kazanmasını da sağlayacak.

MSI Dergisi: Eğitim ile ilgili diğer 
çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Orhan ÖĞE: SSM’nin vizyonu ve misyonu
doğrultusunda, 2012-2016 Stratejik
Planı, Uygulama Stratejisi, Kurumsal
Yetkinlik Modeli öncelikleri ve birimleri-
mizin ihtiyaçları çerçevesinde, her yıl dü-
zenli olarak Eğitim Planları hazırlanıyor
ve uygulanıyor.
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tanıtım töreni, 27 Şubat 2013’te gerçekleştirildi.





Düzenlenen eğitimler ile göreve yeni
başlayan çalışanların kuruma uyum sağ-
lama sürecini hızlandıracak, çalışanların
görevini yerine getirmesini kolaylaştıra-
cak, mesleki bilgi ve becerisini arttıra-
cak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
çalışanların üst görevlere hazırlanma-
sına rehberlik edecek, yöneticilerin mes-
leki gelişimini sağlayacak, yönetim ve
liderlik yetkinliklerini geliştirecek, çalı-
şanların uluslararası gündeme, savunma
sanayii alanındaki gelişmelere, bilimsel
ve teknolojik dönüşümler ile mevzuat ve
uygulamadaki değişim ve yeniliklere uyu-
munu sağlayacak, kurumsal verimliliği
arttıracak ve iş birliği ortamını ve uzman-
lık yetkinliklerini güçlendirecek program
ve faaliyetler düzenleniyor.

MSI Dergisi: Özlük hakları ile ilgili 
mevzuatın da etkisiyle SSM’de çalışan 
kişilerin sektöre geçişleri olmakla 
birlikte, sektörde çalışan kişilerin
SSM’ye geçmesi gibi iş değişikliklerine
pek şahit olmuyoruz. SSM, şu anda 
sektör tecrübesi olan birisini istihdam
etmek istese, bunu sözleşmeli personel
yöntemi ile sağlayabiliyor. Diğer yandan,
sektördeki kişilerin daha uzun vadeli 
bir düzende görev almasının, SSM ve
sektör için yararlı olacağı da hemen 
herkesin katıldığı bir nokta. Bu durumu
değiştirmek ya da iyileştirmek gibi bir 
çalışma var mı? Bu konuda sizce 
neler yapılabilir?
Orhan ÖĞE: Çalışanlarımızın motivasyo-
nunu arttırmaya yönelik olarak İnsan
Kaynakları Politikaları geliştirmek ve
bunları kurumsallaştırmak hedefi doğ-
rultusunda, kamuda ilk defa Müsteşar-
lığımızda, 2013 yılında, “Çalışan Bağlılığı
Anketi” yapıldı. İşten ayrılan çalışanlarla
çıkış mülakatları yapılarak, kurum içi
süreçlere yönelik geri bildirim alınıyor.
Elde edilen geri bildirimler ile çalışan
bağlılığını iyileştirici tedbirler geliştirili-
yor. Çalışanlarımızın kazanılmasına yö-
nelik olarak; eğitim ve kariyer imkânları
arttırılıyor, çalışanları farklı birimlerde
ve farklı alanlarda görevlendirerek geli-
şimlerini hızlandırıcı rotasyon uygula-
ması ile öğrenmeyi tetikleyici bir çalışma
ortamı sunuluyor, çalışanların kişisel
hedef ve motivasyonlarına odaklanılıyor
ve fiziksel çalışma ortamımız spor mer-
kezleri ve sosyal alanlar ile zenginleşti-
riliyor.
Bununla birlikte, kamunun görevi nite-
likli personel yetiştirip, bu personeli sa-
dece kendisinde istihdam edilmesini
sağlamak değildir. Yetiştirdiği veya yetiş-

tireceği nitelikli iş gücü, aynı zamanda
ülkemiz için bir değerdir. Bu cümleden
hareketle Müsteşarlığımızın yetiştirdiği
nitelikli personelin sektörde yer alan fir-
malara geçişleri, Müsteşarlığımız açısın-
dan bir kayıp olarak değil, aksine
savunma sanayisinin gelişmesine bir
katkı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca
sektör tecrübesine sahip kişilerin, sa-
dece sözleşmeli personel statüsünde
değil, kariyer kadrolarında istihdamı da
mümkün olup, bunun örnekleri de mev-
cuttur.
Özlük hakları ile ilgili ise memur kadro-
larına tabi personel, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu uyarınca çalıştırılı-
yor. Bu Kanuna tabi olarak çalışan kamu
kurumlarında olduğu gibi, çalışanlara bu
Kanunun öngördüğü ücret ödenebiliyor.
Sözleşmeli personelin ise çalışma usul
ve esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu
Kararında değişiklik yapılmasına yönelik
çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, bu
tasarıyla özlük haklarının yanı sıra işe
alım süreçlerinin iyileştirilmesi öngörü-
lüyor.

Stratejik Plan 
Ekip Çalışmasının Ürünü
MSI Dergisi: Genelde kâğıt üzerinde
kalan stratejik planlardan farklı olarak,
SSM’nin Stratejik Planı’nın çalışanları 
tarafından da benimsendiğini ve sektörle
ilgili bir konu geçtiğinde, hemen 
gündeme getirildiğini gözlemliyoruz.
Kurum ve hatta sektör genelinde bu 
benimsemeyi sağlayan etmenler 

hakkındaki değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Orhan ÖĞE: SSM Stratejik Planı’nın
neden bu kadar benimsendiğini anlamak
için, Plan’ın hazırlanma aşamasının üze-
rinde durmak gerekiyor. SSM Stratejik
Planı, 1,5 yıl süren planlı faaliyetler dizi-
sinin ürünü olarak ortaya çıktı. “Planla-
manın planlaması” adımı ile Stratejik
Planlama Müdürlüğü bünyesinde başla-
yan süreci, “Planlama Ekibi” devam et-
tirdi. Söz konusu ekipte, hem tüm
birimlerin hem de Müsteşar Yardımcı-
sından uzman yardımcısına kadar tüm
kademelerin temsil edilmesine büyük
önem verildi.
Ekip tarafından alınan eğitimler sonra-
sında, durum analizi çalışmalarına baş-
landı ve bu çalışmalarla hem kurum
çalışanlarının hem de dış paydaşların
aktif rol alması, Dış Paydaş Analizi çalış-
ması kapsamında da her kademede TSK
mensubunun, pek çok sanayi temsilcisi-
nin ve diğer paydaşların katılımı sağ-
landı.
Stratejik Planın benimsenmesinde, bah-
sedilen bu çalışmaların büyük rolü ol-
makla birlikte, Plan’ın bu denli
sahiplenilmesindeki en büyük payı, Üst
Yönetimin ve özellikle Üst Yönetici’nin
olumlu tutumunun aldığını değerlendiri-
yoruz.

MSI Dergisi: On Yıllık Temin/Tedarik
Programı (OYTEP)’na SSM katkısının 
koordine edilmesi, Bütçe ve Fon Yönetimi
Müdürlüğünün görevleri arasında 
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yer alıyor. Bahsi geçen katkı ne tür 
konularda gerçekleşiyor? Bu konuda 
bazı örnekler verebilir misiniz?
Orhan ÖĞE: Bildiğiniz gibi, Türkiye'de sa-
vunma harcamalarının ve bunlara ait
kaynakların belirlenmesi; Planlama,
Programlama ve Bütçeleme Sistemi
(PPBS) çerçevesinde yürütülüyor. PPBS
sisteminin dördüncü ve son aşamasını,
bütçeleme dönemi oluşturur ve bu dö-
nemde OYTEP hazırlanır. OYTEP; askeri
stratejik hedefleri elde etmek amacıyla
PPBS sürecinde belirlenen öncelik sırası
çerçevesinde tedarik sürecinin bir tak-
vime bağlandığı ve bu çerçevede kaynak-
ların arzu edilen sistemlere tahsisini
içeren bir dokümandır. OYTEP, sadece
kaynak planlamasını içeren bir doküman
değildir. OYTEP’te, planlı sanayileşme ve
teknoloji kazanımı sağlanmasına yönelik
modernizasyon hedefleri yanında, tekno-
loji ve sanayileşme hedefleri de bulunur.
Bu yönüyle OYTEP, savunma sanayisi için
bir yatırım programı niteliğindedir.
OYTEP’in hazırlanması ve belirli dönem-
lerde revizyonu sürecinde, Müsteşarlık
olarak doğrudan katılım sağlıyoruz. Buna
göre, SSM tarafından yürütülmekte olan
projelere ilişkin olarak Genelkurmay
Başkanlığı ve ihtiyaç sahibi makamların
katılımıyla her yıl, Proje Değerlendirme
Toplantısı, ev sahipliğimizde düzenleni-
yor. Bütçe ve Fon Yönetimi Müdürlüğü-
müzün OYTEP’in hazırlanması
noktasında verdiği katkı, ağırlıklı olarak
bahse konu toplantı ile ilişkilendirilebilir.
Nitekim projelerin mali açıdan değerlen-

dirildiği, yıllara sâri ödeme planlamala-
rının gözden geçirildiği bu toplantının so-
nuçlarına göre OYTEP hazırlanmakta
veya revize edilmektedir.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu (SSDF)’nun son 
durumuna ilişkin (2013 yılı gelir-gider
dengesi, harcama kalemleri ve mevcut
durumu vs.) detaylı bilgi verir misiniz?
Orhan ÖĞE: SSDF, Müsteşarlığımız tara-
fından yürütülen projelerin finansma-
nında temel bir araç olarak kullanılıyor.
2013 yılında SSDF gelir-gider durumuna
baktığımızda, gelirlerimizin giderleri
karşıladığı görülüyor. 2013 yılında, Gelir
ve Kurumlar Vergisi payı üzerinden ta-
hakkuk eden gelir payı ile birlikte,
SSDF’nin gelirleri yaklaşık 2,9 milyar
dolar olarak gerçekleşti. SSDF’den yapı-
lan harcamaların toplamı ise yaklaşık 2,3
milyar dolar oldu. Bu harcamanın yakla-
şık 2,2 milyar dolarlık kısmı, SSM tara-
fından yürütülmekte olan projelerin
ödemeleri için gerçekleştirildi. SSDF ge-
lirlerinin dağılımına baktığımızda Milli
Savunma Bakanlığı bütçesinden aktarı-
lan kaynak ile Gelir ve Kurumlar Vergisi
üzerinden alınan payın çok önemli bir yer
tuttuğunu görüyoruz. Bu çerçevede,
Genel Bütçe kapsamında olan Milli Sa-
vunma Bakanlığı bütçesinden 2013 yı-
lında yaklaşık 909 milyon dolar kaynak
aktarıldı. Diğer taraftan, Gelir ve Kurum-
lar Vergisi üzerinden tahakkuk eden
SSDF payı da yaklaşık 1,6 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

SSM Stratejik İletişim Planı
2014’te Yayınlanacak
MSI Dergisi: SSM’nin Kurumsal İletişim
Stratejisi ile ilgili çalışmaların geldiği
nokta hakkında bilgi verir misiniz?
Orhan ÖĞE: SSM Stratejik İletişim Planı,
Müsteşarlığın kurumsal itibarının etkin yö-
netimi maksadıyla iletişimin stratejik bir ye-
tenek olarak kullanılmasını amaçlıyor. Nihai
hedef, azami bilgi gücünü toplayarak Müs-
teşarlığın stratejik hedeflerinin paydaşları
tarafından en iyi şekilde anlaşılmasını ve
paydaşları etkilemesini sağlamaktır. Bu,
aynı zamanda, belirlediğimiz mesajların,
Müsteşarlığın vizyon ve hedeflerine uygun
şekilde ilgili kamuoyu ve paydaşlarımız ile
paylaşılmasını ve algının olumlu şekillen-
mesini sağlayacak, etkilemeyi esas alan
aktif bir iletişim sürecidir. Basın ilişkilerin-
den halkla ilişkilere, sosyal medyadan
kurum içi iletişime, kurumunuzun görünür
kimliğinden kurum kültürüne kadar birçok
alanda iletişim etkinliğine şuur kazandır-
mak için, iletişimi stratejik bir yetkinlik ola-
rak görmek gerekir. Biz de bu doğrultuda
iletişim faaliyetlerimizi basit süreçler olarak
ele almak yerine, stratejik bir yeteneğe 
dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda,
mesaj geliştirme, hedef kitle analizleri ve
mevcut iletişim performansı analizleri gibi
çalışmalarını yaptığımız Kurumsal İletişim
Stratejimizi, 2014 yılı içerisinde yayınlayıp
paydaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

MSI Dergisi: SSM tarafından 
yürütülmekte olan hazır alım, ortak üretim
ve yurt içi geliştirme projeleri için standart
sözleşmeler kullanılıyor. Bu yaklaşımın 
sağladığı avantajlar neler? Standart 
metinlerin yeterli kalmadığı durumlar 
oluyor mu ya da sözleşmelerde yeterli 
esnekliğin gösterilememesi gibi eleştiriler 
alıyor musunuz?
Orhan ÖĞE: Müsteşarlığımız tarafından
yürütülmekte olan hazır alım, ortak üretim
ve yurt içi geliştirme projeleri kapsamında
kullanılan standart sözleşmelerimiz; yerli
sanayinin teşviki, teknoloji kazanımı ve ge-
liştirilmesi vizyonu ile hazırlandı. Söz ko-
nusu projeler kapsamında, teklife çağrı
aşamasında firmalara verilen standart
sözleşmeler ile idari ve hukuki açıdan eşit
şartlar altında rekabet olanağı sağlanıyor.
Standart sözleşmelerin oluşturulması
sürecinde, savunma sektöründe faaliyet
gösteren firmalarımızın görüşleri alındı.
Ayrıca standart sözleşme metinlerimizde
bugüne kadar imzalanan sözleşmeler
kapsamında ortaya çıkan değişiklik ihti-
yaçları da dikkate alınarak revizyonlar ya-
pıldı, yapılmaya da devam ediyor.
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Standart Sözleşmeler, projeler kapsa-
mında idari ve hukuki açıdan ortak bir
temel oluşturmakla birlikte bazı konularda
opsiyonel bırakılmış maddeler, projelerin
özellikleri doğrultusunda paydaşlarla da
müzakere edilerek nihayetlendiriliyor. Bu
süreçte yapılan değişiklikler ve projenin
özelliğinden dolayı ilave edilmesinde fayda
görülen maddeler, ilgili tüm Müsteşarlık
birimlerimiz ile koordine edilerek incele-
nip, değerlendiriliyor.

MSI Dergisi: Sözleşmeler ve Maliyet 
Analizi Müdürlüğü, SSM tarafından 
yürütülen projelerde, proje gruplarına
maliyet analizi ile ilgili konularda destek
sağlıyor. Bu kapsamda yapılanlar hakkında
biraz ayrıntı verebilir misiniz? Bahsi geçen
analizler, teknik konuları da kapsıyor
mu, yoksa idari konularla mı sınırlı?
Orhan ÖĞE: Sözleşmeler ve Maliyet Ana-
lizi Müdürlüğü, projelerde Teklife Çağrı
Dosyası yayımlanması aşamasından
başlayıp, sözleşme imzası ve sözleşme
imzalandıktan sonra yürütülmesi aşa-
malarında proje gruplarına destek veri-
yor. Sözleşmenin eki olan iş tanımı ve
teknik isterlerdeki değişiklikler de yine
Müsteşarlığımızın ilgili birimleri ile bir-
likte Sözleşmeler ve Maliyet Analizi Mü-
dürlüğü ile koordine ediliyor.
Sözleşmelere ilişkin maliyet konuları, sa-
dece idari açıdan ele alınmıyor. Maliyetlerin
ortak bir bazda takip edilip raporlanması
amacıyla, Fiyat Dağılım Ağacı ve Ödeme
Planlarının standartlaştırılması yönünde
de çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, “Maliyet+
Sözleşme” tipini esas alan teklife çağrı
dosyası hazırlık çalışmaları kapsamında
proje grupları, ödemeye esas teşkil edecek
tablolar ve ibraz edilmesi gereken belgeler
ve raporlama konularında destekleniyor.

Böylece oluşturulacak
veri tabanının, ileride im-
zalanacak sözleşmeler
kapsamında yapılacak maliyet analizlerine
baz teşkil etmesi hedefleniyor.
Ayrıca, sözleşmelerde maliyet unsuru olan
maddeler ve alınan dersler proje grupları
ile paylaşılıyor, mevzuata ilişkin konularda
da proje gruplarına girdi sağlanıyor.

Hedef: SSM Ömür Devri 
Yönetimi Stratejisi
MSI Dergisi: Lojistik Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlüğü’nün 
görevlerine baktığımızda:
n Savunma sistemlerinin idamesine 

ilişkin “Lojistik Yol Haritası”nın 
hazırlanması, uygulamaların takibi ve
gerekli iyileştirmelerin yapılması,

n “Lojistik Destek Standart 
Sözleşmeleri”nin hazırlanmasına 
doğrudan katkı sağlanması, sözleşme
uygulamalarının takip edilmesi ve 
iyileştirme önerilerinin yapılması,

n “Performansa Dayalı Lojistik” 
uygulamaları için modeller geliştirilmesi,
uygulamaların takibi  modellerde gerekli
iyileştirmelerin yapılması,

gibi ifadeler görüyoruz. Bu çalışmalarla,
SSM Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteşar
Yardımcılığı sorumluluğunda yürütülen
çalışmalar arasında ne gibi farklar var?
Nasıl bir görev paylaşımı söz konusu?
Orhan ÖĞE: Lojistik Yol Haritası ifadesini,
yapmak istediğimiz çalışmanın ve ortaya
koyacağımız yaklaşımların daha iyi anlaşı-
labilmesi açısından, “Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Ömür Devri Yönetimi Strate-
jisi” olarak yeniden adlandırdık. Bu kap-
samda, tüm paydaşların kendi öz
yeteneklerine odaklanacağı, kamu-özel
sektör iş birliklerinin arttırılacağı, firmala-
rımızın idame-işletme döneminde daha
fazla sorumluluk alacağı ve ihracat potan-
siyelini de göz önünde bulundurarak ulus-
lararası rekabet güçlerini arttırabilecekleri
bir yeni dönem stratejisi üzerinde çalışma-
lar yapıyoruz. Amacımız, tüm paydaşların
azami katkısı ile TSK’nın görev etkinliğini
arttırırken teknolojik ve ekonomik olarak
gelişmiş bir savunma sanayisinin tesisini
ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Dolayı-
sıyla bu dokümanın, ihtiyaç duyulan üst
seviye stratejinin belirlenmesine önemli
katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda; geliştirme projeleri ve en-
vanterdeki sistemlerin lojistik destek pro-
jeleri olmak üzere, başlangıç (pilot)
projeleri üzerinde çalışmalara devam edi-
liyor. Lojistik Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü (LPKM), Müsteşarlığımızca yü-
rütülen başlangıç projelerinde, proje grubu
ve ihtiyaç makamı ile yakın koordinasyon
içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu
çalışmalar kapsamında, son kullanıcı ihti-
yaçlarının sistematik bir şekilde toplan-
ması, söz konusu ihtiyaçların analiz
edilmesi, bu doğrultuda ürün destek stra-
tejilerinin ortaya konularak “Performansa
Dayalı Lojistik” modellerinin yaratılması ve
bu modellerin Bilgi İstek Dokümanlarına,
Teklife Çağrı Dosyalarına ve Sözleşmelere
yansıtılması süreçleri, LPKM’nin katkıları
ile yürütülüyor. Sözleşme imzası sonra-
sında, proje ve sözleşme yönetiminin nihai
sorumluluğu yine proje gruplarında kala-
cak; LPKM tarafından söz konusu sürece
fiilen katılım sağlanmaya devam edilecek,
sözleşme uygulamaları yakinen takip edi-
lerek iyileştirme önerileri yapılacak. İhtisas
birimlerinin, fiilen projeleri yürüten birim-
lerden ayrı olarak Müsteşar Yardımcılığı-
mız bünyesinde faaliyet göstermesi
sebebiyle LPKM, çalışmalarına Tedarik Yö-
netimi Daire Başkanlığına bağlı olarak
devam ediyor. Ancak, proje ve sözleşme
çalışmaları ilgili Daire Başkanlıklarının so-
rumluluğunda gerçekleştiriliyor.

MSI Dergisi: “Lojistik Destek Standart
Sözleşmelerinin Hazırlanması”, 
“Performansa Dayalı Lojistik” 
Uygulamaları İçin Modeller Geliştirilmesi”
ve “Ömür Devri Maliyetlerinin 
Hesaplanmasına İlişkin Çalışmalar”da
gelinen son noktayı özetleyebilir misiniz?
Orhan ÖĞE: Başlangıç projeleri arasında
yer alan ANKA-S, HÜRKUŞ ve Uzun Ufuk
projeleri kapsamında, performansa dayalı
lojistik modelleri geliştirilmesi çalışmala-
rına devam ediliyor. Bu çalışmalara, sadece
Müsteşarlığımız personeli değil, oluşturulan
çalışma grupları vasıtasıyla TSK personeli
tarafından da önemli girdiler sağlanıyor.
Ömür devri maliyetlerinin hesaplanma-
sına ilişkin olarak model arayışları ve
projelerin geneline uygulanabilecek ma-
liyet kırılım yapılarına ilişkin literatür ta-
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Sözleşmelere ilişkin maliyet 
konuları, sadece idari açıdan 
ele alınmıyor. Maliyetlerin ortak
bir bazda takip edilip raporlanması
amacıyla, Fiyat Dağılım Ağacı 
ve Ödeme Planlarının 
standartlaştırılması yönünde de
çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, 
“Maliyet+Sözleşme” tipini esas 
alan teklife çağrı dosyası hazırlık
çalışmaları kapsamında proje
grupları, ödemeye esas teşkil 
edecek tablolar ve ibraz edilmesi
gereken belgeler ve raporlama
konularında destekleniyor.
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Makila 1A1 motorlarının bakımı 
PBL esaslarına göre gerçekleştiriliyor.





raması devam ediyor. Ancak, şunu söy-
lemeliyim ki, bu alan hem yüklenicilerin
hem organik bakım kabiliyetine sahip
kuvvetlerin hem de tedarik makamları-
nın üzerinde kapsamlı ve detaylı olarak
çalışma yapması gereken, çok boyutlu bir
konu olarak önümüzde duruyor.

MSI Dergisi: İleri Teknoloji Endüstri
Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) 
kapsamında yapılan çalışmaların geldiği
son nokta ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Orhan ÖĞE: SSM tarafından yürütül-
mekte olan İTEP, Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK)’nin 8 Ekim 1987 tarihli
kararı ile başlatıldı ve bu kapsamda ku-

rulacak tesisler için, İstanbul’da 1.300
hektar alan kamulaştırıldı. Projenin ana
birimleri; Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı, Havacılık Bakım ve Onarım
Merkezi (HABOM), Teknopark İstanbul
ile ticari ve sosyal alanlardır.
İTEP’in gerçekleştirilen ilk birimi, Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı’dır. Ha-
valimanı inşaatı 1998-2000 yılları ara-
sında gerçekleştirildi ve 08 Ocak 2001
tarihinde hava trafiğine açıldı. Havalima-
nını işletmek üzere, 2000 yılında, hisse-
lerinin yaklaşık %97’si SSM’ye ait olan
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstri-
leri A.Ş. (HEAŞ) kuruldu. Dünyada hava-
cılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve
ülkemizde hava taşımacılığına olan tale-
bin ve ilginin artması nedeniyle Sabiha
Gökçen Havalimanı yolcu sayısı, 2001-
2006 yılları arasında 60 kat artış gös-
terdi. Bu nedenle terminaller mevcut
kapasitesinin üzerinde hizmet vermek
durumda kaldı ve ilave yatırımların yapıl-
ması kaçınılmaz hâle geldi. 2006 yılında,
ilave terminal yatırımlarının hayata geçi-
rilmesi için, kamudan kaynak çıkışı olma-
yacak bir modelin hayata geçirilmesine
yönelik olarak alınan SSİK kararı çerçe-
vesinde, SSM tarafından SSDF’ye gelir
temin edilecek şekilde, Yap-İşlet-Devret
ihalesi yapılmasına karar verildi. Bu çer-
çevede, SSM tarafından 09 Temmuz 2007
tarihinde gerçekleştirilen “Sabiha Gökçen
Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası
ve Mütemmimleri Projesinin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
İhalesi”ni Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş.-GMR Infrastructure Limited-Malay-
sia Airports Holding Berhad Ortak Girişim
Grubu kazandı. Ortak Girişim Grubu tara-
fından ihale konusu hizmetleri yerine ge-
tirmek amacıyla kurulan görevli şirket,
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Ha-
valimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.
(İSG), yeni tesislerin inşaatını, Uygulama

Sözleşmesi’nde 30 aylık süre öngörülme-
sine rağmen, 18 ay gibi çok kısa bir sü-
rede tamamladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı ile koordineli olarak yürütülen
çalışmalar sonucunda, ülkemizin ve İs-
tanbul’un artan hava trafiği göz önüne
alınarak ileride ortaya çıkabilecek ilave
kapasite ihtiyaçlarının karşılanabilme-
sini teminen, havalimanının güneyinde
bulunan 350 hektarlık arazide 2. pist ya-
pımı için çalışmalara başlandı.
SSM ile THY arasında, Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’na Havacılık Bakım Onarım Mer-
kezi (HABOM) kurulması ve havalimanın
trafiğinin arttırılmasına yönelik yapılan
protokoller çerçevesinde, ilk etapta 10
hektarlık bir alan üzerinde, THY Teknik ile
Pratt & Whitney ortaklığında kurulan Türk
Motor Merkezi (TEC) yatırımı, 2010 Ocak ayı
içerisinde tamamlanarak faaliyete geçti.
Yine HABOM kapsamında, THY Teknik ta-
rafından 20 hektarlık bir alan üzerinde
372.000 m2 kapalı alana sahip olacak uçak
bakım onarım tesislerinin inşaatına devam
ediliyor. Tesisin bütünün, 2014 Temmuz
ayında tamamlanması öngörülüyor.
ITEP Projesi’nin diğer bir birimi olan ve yak-
laşık 235 hektarlık bir alanı kapsayan Tek-
nopark İstanbul için işletici şirket Teknopark
İstanbul A.Ş.; SSM’nin %45, İstanbul Ticaret
Odası (İTO)’nın %40, HEAŞ’ın %13, İstanbul
Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ)’nin %1 ve
STM’nin %1 ortaklığında, 4 Mayıs 2010 ta-
rihinde kurularak faaliyete başladı. Tekno-
park İstanbul’da, 83 firmanın yer aldığı ilk
Ar-Ge Binası tamamlandı ve firmalar 
faaliyetlerine başladı.
Toplam 2 milyar dolarlık bir yatırımla şekil-
lenecek “Teknopark İstanbul”un hedefleri
arasında; gelişme süresi sonunda, 1.000’e
yakın firma ve 30.000’den fazla uzman Ar-
Ge personeli ve nitelikli elemanın faaliyet
göstermesi; yaklaşık 950.000 m² kapalı
alan yaratılması ve ileri teknoloji alanında,
yıllık 6-7 milyar dolarlık iş hacmi yaratıl-
ması yer alıyor.
Son olarak, ilk etapta İTEP Projesi’ne
destek fonksiyonlarını içermesi ve Tek-
nopark içerisindeki yüksek nitelikteki
çalışanların profesyonel destek ve sosyal
amaçlı ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla
planlanan ticari ve sosyal alanlar, mev-
cut durumda, Teknopark İstanbul için
rezerv alan olarak ayrılmıştır.

SSM Kurumsal Yönetim Hizmetleri’nden
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Orhan
Öğe’ye, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Toplam 2 milyar dolarlık bir 
yatırımla şekillenecek “Teknopark
İstanbul”un hedefleri arasında;
gelişme süresi sonunda, 1.000’e
yakın firma ve 30.000’den fazla
uzman Ar-Ge personeli ve nitelikli
elemanın faaliyet göstermesi; 
yaklaşık 950.000 m² kapalı alan
yaratılması ve ileri teknoloji 
alanında, yıllık 6-7 milyar dolarlık
iş hacmi yaratılması yer alıyor.
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Savunma ve 
Havacılık 
Tanıtım Grubu

Genç bir ihracatçı birliği olan Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSİ), kuruluşundan bu yana, yurt dışında
ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve 

ihracatını arttırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında 
ortak pazar araştırması, markalaşma, Ar-Ge, tanıtım, pazarlama 
ve benzeri faaliyet ve çalışmaları yürütmektedir.
SSİ, kuruluş amaçları arasında yer alan “yurt dışına yönelik 
faaliyetler yürütür” maddesi kapsamında, ihracatın geliştirilmesi,
yeni pazarlar bulunması ve sektörün dünyada daha bilinir hâle 
gelmesi için, 2013 yılında, Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu 
(Turkish Defence Alliance)’nu kurdu.
Türk Savunma ve Havacılık sektörünün yurt dışına yönelik tanıtımlarındaki yüzü olarak adlandırılan Savunma 
ve Havacılık Tanıtım Grubu, sektörün mevcut pazarlarda süreklilik kazanması, hedef pazarlarda tanıtımının 
sağlanması, özellikle Türkiye’nin hedef ve potansiyel pazarlarına dönük iletişim faaliyetlerine hız verilmesi; 
markalaşma, reklam-tanıtım, pazarlama ve benzeri alanlardaki girişimleriyle sektörün yurt dışı ayağını 
güçlendirmeyi hedeflemektedir.
İlk kez, 07-10 Mart tarihlerinde Nürnberg, Almanya’da gerçekleşen IWA 2014 & Outdoor Classics Avcılık 
ve Atıcılık Fuarı’nda infostand ile Türk Savunma ve Havacılık sektörünü temsil eden Tanıtım Grubumuz, 
25–27 Mart tarihleri arasında da Doha, Katar’da gerçekleştirilen ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
milli katılım organizasyonu düzenlediği DIMDEX 2014 fuarına, SSM ile ortak bir stantla katılım sağlamıştır. 
Tanıtım Grubumuzun hedefi, bu ve benzeri organizasyonlara katılım sayısını yükselterek sektörümüzün 
hak ettiği yere bir an önce gelmesini sağlamaktır.
Tanıtım Grubumuzun iştigal alanına giren faaliyetler:
1. Yurt dışına yönelik tanıtım, reklam ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmek, doğru alıcıya doğru iletişim 

kanalıyla ulaşılmasını sağlamak,
2. Yurt dışında fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenlemek, gerekli olan fuarlara infostand 

ya da milli katılım organizasyonları ile firmalarımızın ürünlerini etkin bir şekilde tanıtılmasını temin etmek,
3. Yurt dışı sektörel proje ve faaliyetlere destek vermek, 
4. İhracatçılar ile yurt dışındaki önemli alıcılar arasında etkileşimi sağlamak ve iş birliği imkânları yaratmak 

amacıyla çalışmalar yapmak,
5. Yurt dışı firmaların talep ve ihtiyaçlarının doğru analizinin yapılarak, eşleşmenin sağlanmasını 

desteklemek,
6. Sektörün ve sanayinin tanıtımı amacıyla ülkelere yönelik yayınlar çıkarmak,
7. Sektörün gelişimine yönelik stratejiler belirlemek üzere pazar araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
8. Özellikle sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı sağlanmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmek,
9. Sektörde faaliyet gösteren firmaların nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek,
10. Sektörde gelişime açık olan firmaların, yabancı rakiplerine karşı rekabet avantajı oluşturmasına 

imkân sağlamak olarak sıralanmaktadır.
Yurt dışına yönelik yapılacak tüm tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra birçok ülke tarafından kabul edilmiş olan 
“Türk Malı” markasının ifade ettiği; kalite, istikrar ve teknolojik donanım kriterlerinin tüm dünyada bilinir hâle
gelmesi de Tanıtım Grubu’nun öncelikleri arasında yer almaktadır.

Latif Aral ALİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
SSİ ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu





Umman Deniz Kuvvet-
lerinin ihtiyacı olan
Yara Savunma Simü-

latörü ve ilgili entegre lojistik
destek hizmetleri için 2010
yılı içerisinde açmış olduğu
ihalede, İngiltere, Norveç,
Malezya ve Hindistan’ın da
aralarında yer aldığı 8 farklı
ülkenin firmaları ile yarışan
ve tamamen yerli olarak ha-
zırlanan sistem çözümü ile
teknik değerlendirmede bi-
rinci seçilerek 29 Ağustos 2012
tarihi itibarıyla proje çalışma-
larına başlayan Meteksan Sa-
vunma, projeyi mobilizasyon
sonrası 11 ay gibi rekor sürede
tamamlayarak kabul testlerine
hazır hâle getirmişti.
Yara Savunma Simülatörü,
deniz platformlarında görev
yapan personelin, muhtemel
bir çatışma, kaza ya da arıza
sonrası platformda oluşacak
yaralara yönelik savunma uy-
gulamalarının ferdi ve tim
olarak eğitimini sağlıyor,
muhtelif şartlar altında uygu-
lanan yara savunma metotla-
rına yatkınlıklarını geliştiriyor
ve bu maksatla tedarik edilen
teçhizat ve malzemenin ger-
çeğe yakın ortam ve şartlar
altında test edilmesini sağlı-
yor. Yara Savunma Simülatörü,
yapı olarak, istenen deniz plat-
formunun bir kesitinin alınması
ile oluşturuluyor ve simülasyon,
bu kesitteki tatlı su devrelerin-
deki ya da yakıt devrelerindeki
yaraların, yüksek basınç yara-

larının ve muharebe yaralarının
benzetimi ile gerçekleştiriyor.
Sistemde, gerek su devreleri
gerekse alabandada alınan ya-
raları içeren, 40’tan fazla yara
türünün benzetimi yapılabiliyor.
Meteksan Savunma, simülatö-
rün, temel yara savunmadan,
ilk sızmanın engellenmesi; su
tahliyesi ve yara müdahale tek-
niklerine kadar, bunların ayrı
ayrı ya da bir arada uygulana-

bildiği, detaylı bir ürün olması
ile dünyadaki benzerlerinin bir
adım önüne çıktığını vurgulu-
yor. Simülatörde su seviyesi ve
yaralar kontrol edilebiliyor, ay-
rıca ses ve duman efektleri gibi
gerçekliği arttırıcı unsurlar kul-
lanılıyor. Aynı zamanda yarala-
rın yerlerinin değiştirilmesi,
yeni yaraların tanımlanabilmesi
ve otomasyon sistemi ile çok
sayıda farklı senaryonun yara-
tılabilmesini içeren esnek bir

sistem olan simülatör, diğer
simülatörlerden farklı olarak,
çok detaylı bir eğitim değer-
lendirme olanağını da içeriyor.
Umman Yara Savunma Simü-
latörü Projesi, simülatörün
içinde yer alacağı hangar da
dâhil olmak üzere, 24 öğren-
ciye eğitim olanağı sağlıyor.
Söz konusu proje kapsa-
mında, Umman’ın başkenti
Muskat’ta, Meteksan Sa-
vunma Umman Şubesi de ku-
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ÖZEL HABER

Umman ve Türk Deniz 
Kuvvetleri Arasına Meteksan

Savunma Köprüsü
Türkiye’nin Umman’a gerçekleştirdiği ilk savunma ihracatı
olan ve Meteksan Savunma tarafından anahtar teslim olarak
yapımı ve kabul testleri tamamlanan Yara Savunma 
Simülatörü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu ve Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Tümamiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al Raisi 
tarafından, 2 Nisan’da ziyaret edildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Simülatör, istenen deniz platformunun bir kesitinin alınması ile oluşturuluyor.
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ruldu ve faaliyete geçti. Me-
teksan Savunma, daha kap-
samlı bir sistemi, Yangın-Yara
Savunma Eğitim Simülatörleri
Projesi kapsamında, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı için
geliştiriyor. 2009 yılında baş-
layan projenin çalışmaları
hâlen devam ediyor.

Meteksan Savunma
Gelişimini Yeni 
Organizasyonu ile
Sürdürecek
Projeler cephesinde bu ge-
lişme yaşanırken, Meteksan
Savunma’nın organizasyonu
da yenilendi. Meteksan Sa-
vunma Genel Müdürü Murat
Erciyes tarafından konu ile il-
gili paylaşılan 21 Mart tarihli
bilgi notunda, değişikliğin,
Meteksan Savunma’nın 2010
yılından beri kaydettiği bü-
yüme neticesinde, 2014-2017
Stratejik Planı’nda yer alan
amaç ve hedeflere ulaşmak
amacıyla yapıldığı belirtildi.
Erciyes, bu değişikliğe git-
mekle birlikte, iş yapma kül-
türlerinin temel prensiplerinde
bir değişiklik olmayacağını:
n Kaynak kullanım 

oranlarını yüksek tutmak
adına, direkt iş gücünde
matris organizasyona
devam edeceklerini,

n İşlerini “program 
yönetimi” anlayışı ile 
sürdürmeye devam 
edeceklerini,

n Düşük genel giderler ile
işte verimlilik hedeflemesini
sürdüreceklerini ve

n Nicelikte değil, nitelikte
gelişme prensibine bağlı
kalmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Meteksan Savunma’nın yeni
organizasyon şemasında dik-
kat çeken nokta ise görmeye
alışık olduğumuz, en tepede

Genel Müdür’ün yer aldığı or-
ganizasyon şemalarından farklı
olarak, “Genel Müdür”ün en
altta; “Müşteri”nin ise en üstte
yer alması oldu.
2014-2017 döneminde sürdü-
rülebilirlik ve büyümenin yöne-
tilmesi konularına odaklanarak
sanayileşme, dış kaynak kulla-
nımı, akademi iş birlikleri, en-
telektüel ve kurumsal sermaye
yönetimini öne çıkaran Metek-
san Savunma’da gerçekleştiri-
len organizasyon değişiklikleri
ise ana hatları ile şöyle:

1Programlar, büyüyen iş
hacmine paralel olarak,

artık Operasyonlar Genel
Müdür Yardımcılığı çatısı al-
tında yönetilmek yerine, doğ-
rudan Genel Müdür’e bağlı iş
birimleri hâline getirildi. Bu
kapsamda;
n Algılayıcı Sistemler 

Programı’na Genel Müdür
Yardımcısı Selçuk Kerem
Alparslan,

n Sualtı Akustik Sistemleri
Programı’na Genel 
Müdürü Yardımcısı 
Özgür Cankara,

n Haberleşme Sistemleri
Programı’na Genel 

Müdürü Yardımcısı 
Aziz Tunç Batum,

n Simülasyon Yazılımları
Direktörlüğü’ne 
Dr. Hürkan Orkun Zorba,

n Platform Simülatörleri
Direktörlüğüne ise 
Göksenin Tümer getirildi.

2Programlar, Kurumsal Stra-
tejik Plan amaç ve hedefle-

rine ulaşabilmek adına, hizmet
verdikleri tedarik ve ihtiyaç
makamlarının tedarik ve tek-
noloji planlarına göre kendi
program alt stratejilerini ya-
pabilecekler; proje ve ürün
kararlarını bağımsız bir şe-
kilde verebilecekler.

3Daha önce Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcılığı

bünyesinden görev yapan ve
tüm programlara hizmet
veren proje yönetimi back-of-
fice iş yapma şekli, görev so-
rumlulukları değişmeksizin
Program Yöneticilikleri al-
tında ayrı ayrı yer alacak.

4Programlar üzerinde ula-
şılan müşterilere, sadece

bu iş alanlarından erişildi-
ğinde müşteri perspektifini
bir bütün olarak algılaya-
mama riskinin farkındalığı ile

tüm program faaliyetlerini
gören, bunları müşterilerin
bütünlüğü içinde izleyen ve
yönlendiren, doğrudan Genel
Müdür’e bağlı Müşteri İlişki-
leri Yöneticileri oluşturuldu.
Bu pozisyonlara, mevcut du-
rumda, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı ve NATO için atama
yapıldı.

5Daha önce mühendislik
bölümlerinde yapılanmış

olan sistem mühendisliği ve
tasarım yetkinlikleri, ayrıştı-
rıldı. Sistem mühendisleri,
artık program bölümlerinin
altında yer alacak ve Prog-
ram Yönetimi ile birlikte ha-
reket edecek. Bu sayede, dış
kaynak kullanımı, alt yükle-
nici yönetimi ve tedarik yöne-
timi gibi alanlarda daha etkin
hâle gelinmesi, tasarım
gruplarının da daha kon-
santre yapılar hâline getiril-
mesi amaçlanıyor.

6Mühendislik yapılanması,
Tasarım Direktörlüğü şek-

linde ve aynı mantıkla çalış-
maya devam edecek. Üretim
Direktörlüğü de tüm prog-
ramlara hizmet veren yapısını
koruyacak.
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Meteksan Savunma’nın 
yeni organizasyonunda, 
"Müşteri" en üstte 
yer alıyor.



MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın görev
alanlarına giren teknolojiler, ilk ortaya
çıkmalarından sonra uzun yıllar silahlı
kuvvetlerin yön verdiği alanlar oldu. 
Bununa birlikte, özellikle son 20 yıldır,
haberleşme ve bilgi sistemleri alanında
yeniliklerin çoğunluğu sivil alanda 
gerçekleşip savunma sektörüne 
öyle giriyor. Bu durum, dairenizin 
teknoloji yönetimi ve sektöre yön verme 
konularındaki çalışmalarını nasıl etkiliyor?
Mete ARSLAN: Müsteşarlığımız, kendi
faaliyet alanında her zaman proaktif rol
aldı. Bu anlamda, Müsteşarlığımız ve
Dairemiz, bilgi teknolojilerinde sivil
alanda ortaya çıkan değişiklikleri yakın-
dan takip ediyor, bunlara ilişkin rapor-
lar (white-paper) hazırlatıyor, uzmanlık

tezlerinin bu alanlarda yapılmasını teş-
vik ediyor ve alan uzmanlarının yetiş-
mesini salık veriyor. Bunlarla da
yetinmeyip, ulusal ve uluslararası ça-
lıştay, sempozyum ve konferanslar dü-
zenliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
ve diğer kurumlar ile yerli yabancı
kurum ve kuruluşları bir araya getire-
rek bilgi alışverişi yapılması için ortam
yaratıyor. Çeşitli üniversiteler ve firma-
lar ile fizibilite çalışmaları yapılmasını
temin ediyor ve henüz ihtiyacın belir-
lenmesi aşamasında, ilgili makamlara
girdiler sağlıyor. Bu şekilde, kullanıcı-
üniversite-sanayi iş birliği de yaratılı-
yor. Örnek olarak, 2009 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’den
25 çok kıymetli hocamızla 16 ay bo-

yunca sürdürdüğümüz “Ağ Destekli Ye-
tenek Teknik Uygulanabilirlik Çalış-
ması”nı verebilirim. Bu kavram, soruda
bahsettiğiniz gibi, bilgi teknolojilerinde
sivil alanda gerçekleşen yeniliklerin as-
keri sahaya yansıması olarak tanımla-
nıyor ve ABD ve NATO’da, bu kavram
çerçevesinde gelecek planlamaları 
yapılıyor. Bu çalışma ve kapsamında
gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve sempoz-
yumlarla paydaşlarımızın farkındalıkla-
rını arttırmayı hedefledik. Devamında
gerçekleştirdiğimiz, “Askeri Ağlar İçin
Bilgi Güvenliği Simülasyonu” fizibilite
çalışmasında ise Berlin Teknik Üniver-
sitesi, ODTÜ ve yerel iki firmamızla ça-
lıştık ve TSK’ya bu konuda bir yetenek
kazandırdık. Bunun devamı niteliğinde

34

MSI Dergisi - Mayıs 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Savunma ve havacılık platformlarının, kullanım alanından bağımsız olarak temel
bileşenleri olan muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri (MEBS), Türkiye’nin
uzun zamandır kayda değer yatırımlar yaptığı ve önemli yol kat ettiği alanlar 
arasında yer alıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) MEBS Daire Başkanı
Mete Arslan ile gelinen noktayı, yürütmekte oldukları başlıca projeleri 
ve gelecek öngörülerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com  -  K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

SSM MEBS Daire Başkanı Mete Arslan:

“Kara ve Deniz 
Platformları Simülatörlerine 

İhtiyaç Artacak”
©

M
SI D

ergisi



bazı çalışmalarımız var ve sürekli ola-
rak kavramsal yenilenme gerektiren bu
alanda, ihtiyacın belirlenip projelen-
dirme safhasına geçilmeden önce, ön
araştırmalarımızla paydaşlarımıza des-
tek olmaya çalışıyoruz. Yine bu sene
ikincisini gerçekleştireceğimiz Uluslar-
arası Siber Güvenlik Konferansı’nda da
uluslararası anlamda bu alanın tüm
paydaşlarını bir araya getirmeyi ve ge-
rekli bilgi alışverişinin sağlanmasını
hedefliyoruz. Birçok alanda olduğu gibi,
siber güvenlik alanında da Müsteşarlı-
ğımızın sektöre öncülük etmekte oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
sorumluluğunda yürütülen projelerde,
TSK ihtiyaçlarının yurt içinden 
karşılanma oranının ulaştığı seviye 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mete ARSLAN: Projelerdeki yerli katkı
oranını arttırmak kadar, bir sistemdeki
kritik teknolojilerin yerli olarak geliştiril-
mesi de önemlidir. Daire Başkanlığımız
tarafından yürütülen projelerin büyük ço-
ğunluğu yazılım ağırlıklıdır. Önceliğimiz,
tüm yazılımların milli olarak geliştirilmesi
ve projelerde kullanılmasıdır. Bu itibarla

sadece oranlar üzerine yoğunlaşmak ye-
rine, her bir sistemin kritik kısmının yerli
olmasına önem vermek gerektiğini de-
ğerlendiriyoruz. Bunun en güzel örnekle-
rinden biri, başlatmış olduğumuz görüntü
yoğunlaştırıcı tüp projesidir.

MSI Dergisi: Sektörün sizin 
sorumluluğunuzdaki ürünlerle ilgili 
ihracat performansını nasıl 
yorumluyorsunuz? Bu ürünlerin, 
Türk Savunma Sanayisi’nin 2023 
ihracat hedeflerine nasıl bir katkı 
sağlayabileceği ya da sağlaması 
gerektiğini düşünüyorsunuz?
Mete ARSLAN: Daire Başkanlığımızca
başlatılan telsiz ve simülatör projeleri
kapsamında geliştirilen sistemlerin
yurt dışına ihracatı yapıldı. Bu konuda,
savaş yönetim sistemi (SYS) yazılım ve
donanımlarının da yurt dışında satış
imkânlarının yüksek olduğunu değer-
lendiriyoruz. Bu anlamda ülke olarak
bir duruşun ve iradenin gelişmesi
adına, uzman tedarik kurumu olarak,
tüm kaynaklarımızla ülkemizin hizme-
tinde olacak ve 2023 hedeflerinin ger-
çekleşmesi adına elimizden gelen
katkıyı sağlamaya çalışacağız.

Kara ve Deniz Platformları 
Simülatörlerine İhtiyaç Artacak
MSI Dergisi: Dairenizde yürütülen 
simülasyon projelerinin listesini, yine
SSM bünyesinde yürütülen platform 
projelerinin listesi ile karşılaştırdığımızda,
tüm platform projelerinin karşılığında bir
ya da daha çok simülasyon projesinin 
bulunmadığını görüyoruz. Bu durumu
nasıl yorumlamalıyız: Simülasyon 
çözümleri her platform için tercih
edilmiyor mu, başlatılması planlanan
ancak henüz duyurulmayan projeler mi
var?
Mete ARSLAN: Askeri simülatörlerin
personel eğitimlerinde tercih edilmesi-
nin başlıca nedenleri; güvenlik, maliyet
etkinlik ve kullanılabilirlik olarak sırala-
nabilir. Güvenlik ve maliyet etkinlik ele
alındığında, hava platformlarının simü-
latörlerine yapılan yatırımların çok kısa
sürede geri dönüşünün sağlandığını gö-
rüyoruz. Bu nedenle hava platformları
tedarik edilirken simülatörleri de ivedi-
likle gündeme alınıyor. Nitekim T-38
Modernizasyonu ve KT-1T uçaklarının
teslimatları tamamlanmadan, TESİM ve
ARISİM projelerimiz kapsamındaki 
simülatörler kullanılmaya başlanmıştı.
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Türk Hava Kuvvetleri, projesi SSM tarafından yürütülen Temel
Eğitim Uçağı Simülatörü (TESİM)’nün yanı sıra son 1 yıl içinde

envantere giren ve yine projeleri SSM tarafından yürütülen
ARISİM ve F16SİM ile tüm eğitim ve muharip uçakları için 

milli sümülatör sistemleri kullanır hâle geldi.
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Bugün Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı
(HÜRKUŞ-B) projesinin takvimi başla-
madan, simülatörlerinin TÇD hazırlıkla-
rına başlamış durumdayız. Kara ve deniz
platformlarında simülatör talebinin hava
araçlarına göre geride kalmasının se-
bepleri ise gerçek sistemlerin eğitim
amaçlı kullanılmasının hava araçların-
daki kadar maliyetli olmaması ve eğitim
operasyonlarının hava araçlarındaki
kadar güvenlik riski taşımaması olabilir.
Fakat eğitimin her alanında olduğu gibi,
kara ve deniz platformlarında da eğitim
simülatörlerine olan ihtiyacın önümüz-
deki dönemde gündeme daha sık gele-
ceğini ve bu platformlara yönelik
simülatör projelerinin de artacağını dü-
şünüyoruz.

MSI Dergisi: Simülatör alanında
SSM tarafından “kritik teknoloji” olarak
nitelendirilen teknolojiler hangileridir?
Türkiye’de geliştirilen simülatörler 
göz önüne alındığında, bu kritik
teknolojilerin hangileri ile ilgili özgün 
ve milli çözümler geliştirildi? Eksik 
olanlar varsa bunlarla ilgili çalışmalar
hangi aşamada?
Mete ARSLAN: Kritik teknolojiler; gö-
rüntü üreteci, taktik çevre yazılımı ve
platformların aerodinamik modelleri
olarak sıralanabilir. Bu teknolojilerle il-
gili çalışmalar devam ediyor. Kendi hava
platformlarımızı yapmaya başladığımız
bu dönemde, söz konusu platformlara
ilişkin simülatörlerimizi yapabilmemiz
için, aerodinamik simülasyon yazılımı ol-
mazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Helikopter Si-
mülatörler (HELSİM) kapsamında,
BLACK HAWK ve SEAHAWK helikopter-
leri; TESİM kapsamında da KT-1T uçağı
için aerodinamik simülasyon yazılımı
milli imkanlarla gerçekleştirildi. ATAK
Helikopter Simülatörü (ATAKSİM)’nde de
üniversite-sanayi iş birliği sayesinde, ae-
rodinamik simülasyon yazılımını tama-
men yerli olarak gerçekleştirerek, bu
alandaki kabiliyetimizi pekiştirmeyi he-
defliyoruz.
Simülasyon sistemlerinin en önemli bi-
leşenlerinden birisi de dış dünyanın si-
müle edildiği taktik çevre yazılımıdır.
Şimdiye kadar geliştirilen simülatörleri-
mizde, farklı taktik çevre altyapıları kul-
lanıldı. HLA (High Level Architecture /
Yüksek Seviye Mimari) standardına
uyum sayesinde, bu simülatörlerin ha-
berleşmesi ve birlikte görev yapabilmesi
mümkün olsa da kullanılan farklı taktik
çevre yazılımları, büyük miktarda yeni-
den çalışma gerektiriyor ve sadakat se-

viyesinin azalmasına sebep oluyor. Bu
nedenle ATAKSİM Projesi kapsamında,
milli bir taktik çevre yazılımı geliştirilme-
sine karar verildi. Gelecekteki simülatör
projelerinde kullanılacak olan bu yazılı-
mın mevcut projelerle de kullanılması
mümkün olabilecek.
Son olarak, uçuş simülatörlerindeki sa-
dakat seviyesi açısından en önemli un-
surlardan olan görüntü üreteçlerinden
bahsedebiliriz. Tamamen yazılım ve rafta
hazır ticari masa üstü bilgisayarlardan
oluşan bu sistem, taktik açıdan olmasa
da ekonomik açıdan kritik bir teknoloji-
dir. Simülatörlerde bulunan projeksiyon
kanalı başına satın alınan bu yazılımdan,
sadece F-16SİM kapsamında, yaklaşık
180 adet tedarik edildi. Tamamen yurt
dışına çıkan bu kaynağı Türkiye’de tuta-
bilmek açısından, bu teknolojinin yerli-
leştirilmesi de önem arz ediyor.
ATAKSİM Projesi’nin teknoloji kazanım
yükümlülüğü kapsamında, yerli görüntü

üreteci geliştirilmesine yönelik bir söz-
leşme imzalandı. Bu görüntü üretecinin
ileride başlatılacak projelerde de kulla-
nılması hedefleniyor.

MSI Dergisi: ATAK Helikopter 
Simülatörü, Denizaltı Dalış Simülatörü,
HELSİM ve Yangın-Yara Savunma Eğitim
Simülatörleri projelerinin son durumları
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Mete ARSLAN: 2005 yılında başlayan
HELSİM Projesi kapsamında, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı için iki adet BLACK
HAWK Tam Görev Simülatörü ve bir adet
BLACK HAWK Kısmi Görev Simülatörü,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)
için bir adet SEAHAWK Tam Görev Simü-
latörü ve bir adet SEAHAWK Kısmi Görev
Simülatörü ve bunlara ait Binalar ve
Destek Sistemlerinden oluşan Simülatör
Eğitim Merkezi yurt içi geliştirme yoluyla
tedarik edilerek envantere alındı. Aynı
proje kapsamında tedarik çalışmaları
devam etmekte olan Cougar Helikopteri
Tam Görev Simülatörü’nün ise bu yıl aynı
merkezde eğitim vermeye başlamasını
hedefliyoruz. Bu uçuş eğitim simülatör-
lerinin envantere girmesi ile Kara ve
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, harekât
dâhil, gerçek uçuşu yüksek derecede si-
müle eden, son teknoloji simülatörlere
sahip oldu ve taktik ve görev sistemleri
eğitimlerini simülatör ortamında icra et-
meye başladı. Önemli oranda yerli sanayi
imkanları ile gerçekleştirilen bu simüla-
törler, ABD’nin Federal Havacılık İdaresi
(Federal Aviation Administration /
FAA)’nin en üst kalifikasyon seviyesi olan
Seviye D sertifikasına da sahip.
2013 yılında başlatmış olduğumuz ATAKSİM
Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı için birer adet T129 ATAK Heli-
kopteri Tam Görev Simülatörü (TGS),
Kısmi Görev Simülatörü (KGS) ve Silah
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2005 yılında başlayan HELSİM
Projesi kapsamında, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı için iki
adet BLACK HAWK Tam Görev
Simülatörü ve bir adet BLACK
HAWK Kısmi Görev Simülatörü,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) için bir adet 
SEAHAWK Tam Görev 
Simülatörü ve bir adet SEAHAWK
Kısmi Görev Simülatörü ve 
bunlara ait Binalar ve Destek
Sistemlerinden oluşan Simülatör
Eğitim Merkezi yurt içi geliştirme
yoluyla tedarik edilerek 
envantere alındı.
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Aviyonik Sistem Eğiticisi (SASE), eğitim
yardımcıları ve Tesis Destek Sistemleri,
yurt içi geliştirme yoluyla tedarik edile-
rek, HELSİM kapsamındaki Eğitim Mer-
kezi’ne kurulacak. Proje Uygulama
Takvimi 21 Ocak’ta başladı, tasarım ça-
lışmaları devam ediyor. Teslimatlar,
başlangıç tarihine göre, 36’ncı ve 42’nci
aylar arasında gerçekleştirilecek.
2009 yılında, Meteksan Savunma ile im-
zalanan sözleşme kapsamında yürütü-
len Yangın Yara Savunma Simülatörü
Projesi kapsamında, Dz.K.K.lığının Gür
sınıfı denizaltıları için Yangın Eğitim Si-
mülatörü ve Barbaros sınıfı fırkateynleri
için Yarasavunma Eğitim Simülatörü te-

dariki yapılıyor. Simülatörlerin bu yıl en-
vantere alınması bekleniyor.
2012 yılında HAVELSAN A.Ş. ile imzala-
nan sözleşme kapsamında yürütülen
Denizaltı Dalış Simülatörü Projesi kap-
samında ise Dz.K.K.lığı için Denizaltı
Dalış Simülatörü Sistemi tedariki yapılı-
yor. Bu simülatörlerde, Dz.K.K.lığında
hizmette bulunan Preveze ve Gür sınıfı
denizaltı mürettebatının eğitimi amaçla-
nıyor. Projede tasarım çalışmaları ta-
mamlandı; simülatörlerin 2015 yılında
envantere alınması bekleniyor.

Sivil Simülatör Sektöründe 
Rekabet Edebilecek 
Noktada Değiliz
MSI Dergisi: Türkiye, simülatör alanında,
CN235 simülatörü ve Yara Savunma 
Eğitim Simülatörü ile ihracat başarıları
kazandı. Ayrıca, HAVELSAN tarafından,
Katar’a, AW139 helikopterlerine yönelik
bir eğitim merkezi kuruluyor. Yakın 
gelecekte yeni ihracat başarıları 
beklemeli miyiz? Bu konuda, süreçte
SSM’nin de yer aldığı ihracat 
çalışmaları var mı?
Mete ARSLAN: Savunma ürünleri ihraç
edebilmenin en önemli koşullarından bir
tanesi, ihraç edilecek ürünün daha önce
yurt içinde satılabilmiş ve kullanılıyor ol-
masıdır. Özellikle savunma sektöründe
pazarlanan ürünlerin, firmaların kendi
ülkelerinin silahlı kuvvetleri tarafından
tercih edilir ve hâlihazırda kullanılıyor ol-
ması, öncelikli ve önemli bir referanstır.
Dolayısı ile HELSİM, F-16SİM, TESİM ve

ARISİM eğitim merkezlerinin TSK tara-
fından etkin bir şekilde kullanılmaya
başlanmasıyla diğer ülke silahlı kuvvet-
lerine satış yolunun da önü açılmış bu-
lunuyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerine
simülatör ihracatı açısından önemli po-
tansiyele sahibiz. Muhtelif ülkelerle de-
ğişik platformlar için görüşmeler
mevcut. Tabii ki bizim temennimiz, bu
görüşmelerin imzalanan sözleşmelerle
sonuçlanması. İhracat konusunda
önemli bir potansiyel de hizmet sektö-
ründe mevcut. Simülatör ve uçuş eğitimi,
dünyada önemli bir pazar olarak karşı-
mıza çıkıyor. Düne kadar biz de persone-
limizi eğitmek için yurt dışındaki eğitim
merkezlerine gönderiyorduk. Şimdi ise
elimizde son teknoloji ürünü eğitim si-
mülatörlerimiz var. Özel sektör tarafın-
dan verilecek olan uçuş eğitimi hizmeti
için, bölgeden büyük bir talep olacağı yö-
nünde işaretler bulunuyor. Orta Doğu ül-
kelerine yakın olmamız, kültürel
benzerliklerimiz ve iklim şartları nede-
niyle Türkiye, uçuş eğitimi pazarı açısın-
dan önemli bir merkez hâline gelebilir.
Bunun sürdürülebilir olması için simü-
latör eğitimi yeteneğimizi, gerçek uçuş-
lar, yer dersleri ve bakım eğitimiyle
desteklememiz önem arz ediyor.

MSI Dergisi: SSM, Orman Yangınları ile
Mücadele Eğitim Simülatörü Projesi’nde
olduğu gibi, diğer kamu kuruluşlarının
ihtiyaçları için de tedarik makamı rolünü
üstlenebiliyor. Yakın gelecekte, simülatör
alanında benzer projeler olacak mı?
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Yangın Yara Savunma Simülatörü Projesi kapsamında
geliştirilen sistemler henüz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
envanterine girmeden, Umman’ın Yara Savunma
Simülatörü’nün kabul testleri tamamlandı.
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simülatör ihracatı açısından
önemli potansiyele sahibiz. 
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platformlar için görüşmeler
mevcut. Tabii ki bizim 
temennimiz, bu görüşmelerin
imzalanan sözleşmelerle 
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Mete ARSLAN: Şu anda diğer kamu ku-
ruluşlarının ihtiyaçları kapsamında Müs-
teşarlığımıza yeni gelen bir simülatör
projesi olmamasına karşın, önümüzdeki
dönemde, yine benzer ihtiyaçların gün-
deme gelmesinin söz konusu olabilece-
ğini değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: Sivil havacılık alanında 
yapılan alımlarda offsetin kullanılmadığı
yönündeki eleştirilerin yanında, bu
alanda simülatörlerin de yurt dışından
tedarik edildiği sıklıkla dile getiriliyor.
Türk firmalarının, sivil havacılığa yönelik
simülatör geliştirme noktasındaki 
konumlarını nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye, bu alanda uluslararası pazarda
rekabet edebilir bir noktada mı? 
Değilse bu noktaya sizce nasıl ve 
ne zaman gelebilir?
Mete ARSLAN: Sivil havacılık sektöründe
bilindiği üzere, ticari kaygılar ön planda
yer alıyor ve fiyat ve takvim olarak en
uygun teklifi veren firma, genellikle ter-
cih ediliyor. Savunma sektöründe ise fiyat
ve takvimin yanında, milli kabiliyet kaza-
nımı ve yerli iş payı oranları da tercih se-
bebi olarak görülüyor. Bu
tercihlerden ötürü, offset uy-
gulaması daha çok savunma
sektörü alımlarında uygulanı-
yor.
Sivil havacılıkta kullanılan hava araç-
larının dünya çapında standart olması
sebebiyle simülatörlerinin de seri üre-
timi söz konusu. Dünya pazarına hitap
eden firmalar, seri üretim kozuyla bir-
likte çok hızlı ve ucuza simülatör suna-
biliyor. Entegrasyon kabiliyeti açısından
bir eksikliğimiz olmasa da tedariki uzun
süren bileşenler ve sipariş miktarları ne-
deniyle zaman ve maliyet açısından de-
zavantajlı durumdayız. Yerli firmalarımız,
şu an itibari ile dünyada uçuş simülatör-
leri sektörüne hâkim olan Flight Safety
International, CAE, Thales gibi firmalarla
rekabet edecek düzeyde değil. Burada
bizim stratejimiz, yerli olarak geliştirdi-
ğimiz hava aracı platformlarının uçuş si-
mülatörlerini de yerli olarak geliştirip,
hava aracının yurt dışına pazarlama faa-
liyetlerinde uçuş simülatörlerini de
paket teklif içinde pazarlamak.
Sivil havacılıkta yerli simülatör kullanımı
için, aynı askeri alanda SSM’nin göster-
diği gibi bir iradenin ortaya konması ve
bunun yanında askeri alanda doğmuş
olan simülatör sektörünün, sivil alanda
da yatırım yapması gerekiyor. Elbette bu
irade, rekabetin en üst düzeyde olduğu
ticari havacılık sektöründeki eğitim ihti-

yacının giderilmesine sekte vurmayacak
şekilde ortaya konmalı. Askeri alandaki
projeler vasıtasıyla sektör firmaları des-
tekleniyor; ancak firmalarımızın serbest
piyasada tutunabilmesi için, gerekli risk-
leri alması ve daha çevik davranması ge-
rekiyor.
Sektörün büyüyebilmesi ve hatta sürdü-
rülebilirliği açısından, sivil havacılığa yö-
nelik üretim çok önemli. Bu nedenle
savunma sektöründeki firmalarımız bü-
yümek ve dünya ile rekabet eder düzeye
gelmek için, maliyetlerini düşürmenin

metodunu geliştirmeli ve yeni-
likçi teknolojiler ortaya

çıkarabilmeli.

ASELPOD’da 
Hedef 2015
MSI Dergisi: Bilgi teknolojilerini
içeren sistemlerin, özellikle yazılım 
bileşenlerinin bakım ve idamesi, diğer
sistemlerden önemli farklılıklar içeriyor.
Yazılım söz konusu olduğunda, periyodik
bakım gibi kavramlar geçerliliğini 
kaybediyor; kullanıcının, kendi 
bünyesinde bakım ve idame yeteneği 
geliştirmesi de daha zor hâle geliyor.
Dairenizde yürüyen “PO-III-PO-IV 
Sistemlerinin HvBS ile Bütünleştirilmesi
(HvBS-PO-ENT)” projesi de bu kapsamda
ele alınabilir. Kısaca bu projeye de 
değinerek Dairenizin bilişim sistemlerinin
bakım ve idamesi konusundaki yaklaşımı
hakkında bilgi verir misiniz?
Mete ARSLAN: HvBS-PO-ENT Projesi,
PO-III ve IV projeleri kapsamında moder-
nize edilecek ve yeni alınacak F-16 uçak-
larının bilgi sistemlerinin (Filo Seviyesi
Görev Planlama [FSGP] ve uçuş sonrası
brifing) Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Bilgi Sistemi (HvBS) ile bütünleştirilmesi
ve PO-III ve PO-IV uçaklarının ve hassas
güdümlü mühimmatların görev planla-
masının yapılması başta olmak üzere,
FSGP modülüne ek yetenek ve özellikle-
rin kazandırılmasına yönelik yazılım ve
donanım temin edilmesinden meydana
geliyor. Daha çok HvBS Projesi’ne yeni
özellikler eklenmesi olarak özetlenebilir.
HvBS Projesi kapsamında ise Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı ile HAVELSAN ara-
sında bakım sözleşmesi mevcut.
Hâlihazırda, HvBS-PO-ENT Projesi ve
diğer yazılım projelerinde, sistemlerin
bakım ve idamesi çoğunlukla kullanıcı
makamı tarafından, mevcut ve proje kap-
samında kazanılan imkân ve kabiliyetler
kapsamında yürütülüyor. Son dönemde,

Müsteşarlığımızın ortaya koyduğu yeni
yaklaşım çerçevesinde, Müsteşarlı-
ğımızca yürütülen projeler kapsa-
mında geliştirilen ve tedarik edilen
sistemlerin bakım ve idame sözleş-

melerinin de yine Müsteşarlığımız ta-
rafından yapılması planlanıyor.

MSI Dergisi: ASELPOD projesinin son 
durumu hakkında detaylı bilgi verebilir
misiniz? Projede geliştirilen sistemin seri
üretime geçmesi söz konusu olacak mı?
Mete ARSLAN: Bildiğiniz gibi, özgün ve
milli bir hedefleme podunun tasarlan-
ması, geliştirilmesi, prototipinin üretil-
mesi, kalifikasyonu, yer ve uçuş testleri ve
doğrulaması yapılarak F-4E/2020 ve F-16
uçaklarına entegrasyonunun yapılması
amacıyla ASELSAN ile 19.06.2006 tari-
hinde sözleşme imzalanmıştı. Proje kap-
samında 4 adet Prototip ASELPOD’un
üretimi planlanıyor. Proje kapsamında, 
F-4 uçakları için sistem entegrasyon la-
boratuvarı (SEL) faaliyetleri devam ediyor.
Geliştirilen podun F-4 ve F-16 uçakları
üzerindeki uçuş emniyeti testleri tamam-
landı. ASELPOD’un F/16 PO-III/IV uçakları
üzerinde entegrasyonu ve sertifikasyonu
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F16SİM Projesi kapsamında geliştirilen simülatör, 
dünyanın en gelişmiş F-16 simülatörü olarak tanıtıldı.



kapsamında, bir POD ABD’ye gönderildi
ve SEL faaliyetleri devam ediyor. Proje-
nin 2015 yılında tamamlanması ve aka-
binde seri üretime geçilmesi planlanıyor.

MSI Dergisi: EO/IR Taktik Keşif Sensörü
ve SAR Sensörü Tedarik ve Entegrasyon
Projesi’nin son durumu hakkında detaylı
bilgi verebilir misiniz?
Mete ARSLAN: Proje kapsamında, orta ve
yüksek irtifada hem uzak keşif (stand-off)
hem de taktik keşif yapabilme kabiliyetine
sahip 4 adet Taktik Keşif Podu (DB-110) ile
söz konusu podlar tarafından alınan keşif
görüntülerinin yerde bulunan Sabit ya da
Taşınabilir Yer Görüntü Kıymetlendirme
İstasyonu’na aktarılmasını sağlayan veri
linki tedariki, keşif görüntülerinin işlen-
mesi, kıymetlendirmesi ve sonuçta hedef-
lerle ilgili istihbarat raporlarının
oluşturularak kullanıcı makamlara gön-
derilmesini sağlayacak; 1 adet Sabit, 2
adet de Taşınabilir Yer Görüntü Kıymet-
lendirme İstasyonunun kurulması amaç-
lanıyor. Hâlihazırda 2 podun fabrika kabul
testleri başarıyla tamamlandı ve bahse
konu podların SEL faaliyetlerine başlandı.
Proje kapsamındaki Sabit Yer Görüntü Kıy-
metlendirme İstasyonun fabrika kabul
testleri de başarıyla tamamlandı ve siste-
min Eskişehir’e sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haziran ayı itibariyle ilk podlarla ilk uçuş-
ların yapılması; Ağustos ayı içerisinde saha
kabul testlerinin tamamlanmasının ardın-
dan da sistemin Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı envanterine alınması planlanıyor.

MSI Dergisi: Görüntü Yoğunlaştırıcı Tüp
Projesi kapsamındaki beklentileriniz ve
projenin hangi aşamada bulunduğu ile
ilgili bilgi verir misiniz?
Mete ARSLAN: Görüntü Yoğunlaştırıcı
Tüp (GYT) Geliştirilmesi Projesi ile
TSK’nın ihtiyacı olan ve ihracat kısıtları
nedeniyle yurt dışından temini mümkün

olmayan GEN III teknolojisine sahip gö-
rüntü yoğunlaştırıcı tüplerin özgün ola-
rak tasarlanması, prototip üretim
altyapısının kurulması, üretim teknoloji-
lerinin geliştirilmesi ve prototipinin yurt
içinde üretilmesi planlanıyor. Proje çer-
çevesinde, ASELSAN’ın, bahse konu tek-
nolojiye sahip firmalarla iş birliği
yaparak, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
seri üretim yapabilecek kapasitede bir 
altyapının kurulumuna yönelik çalışma-
ları sürdürülmektedir. Bu kapsamda,
ASELSAN ana yükleniciliğinde, Hollan-
da’nın Photonis ve Çin’in Norinco firmala-
rından alınan tekliflerin değerlendirme
çalışmalarına devam ediliyor.

MSI Dergisi: Helikopter Engel Tespit 
Sistemi (HETS) Projesi’nin güncel 
durumu hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu projenizin, SSM tarafından yürütülen
helikopter projelerinin takvimleri ile 
ilgili bir bağlantısı var mı?
Mete ARSLAN: Gece ve sınırlı görüş
şartlarında neredeyse tamamen görün-
mez olan güç hatları, bunları taşıyan di-
rekler, binalar gibi yapay engeller ile
ağaç, tepe gibi doğal engeller, helikopter
uçuş emniyeti için önemli tehdit oluştu-
ruyor. HETS projesi ile olası tehlikeleri
ve kazaları önlemek amacıyla helikopter
uçuşları sırasında engelleri tespit ede-
bilme, tespit edilen bu engeller hakkında
pilotlar için ikaz üretebilme yetenekleri
sayesinde helikopterler için güvenli uçuş
sağlayabilecek sistemin geliştirilmesi
hedefleniyor. Lazer tabanlı olarak geliş-
tirilmesi planlanan aktif helikopter engel
tespit sisteminin, pasif engel tespit sis-
temi olarak görev yapan dijital harita sis-
temleriyle entegre şekilde çalışabilmesi
öngörülüyor. Bahse konu sistemin geliş-

tirilmesine kadar geçen süre içinde,
TSK’nın acil ihtiyacının, pasif bir sistemin
hazır alımı ile hızlı bir şekilde tedarikine
yönelik Teklife Çağrı Dokümanı çalışma-
ları da devam ediyor. Aktif sistem, heli-
kopterlerin ön kısmına entegre edilecek
bir sensör ve sensörün yapay ve doğal
engelleri tarayabilmesi için gerekli me-
kanik ve elektronik birimlerden oluşa-
cak. Bu nedenle SSM tarafından
Sikorsky ve Cougar helikopterlerinin
modernizasyonu kapsamında yürütülen
HEWS Projesi'nin takvimi ve konfigüras-
yonu, HETS’in helikopter üzerinde yer-
leştirilebileceği yerin belli olması
açısından önem arz ediyor.

Milli Taktik Veri Linki 
Sisteminin Kullanım 
Konseptini Ortaya Koyduk
MSI Dergisi: TSK Çok Bantlı Sayısal 
Müşterek Telsiz Projesi’nin son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu proje,
telsiz altyapısını yenilemek ya da 
güncelleştirmek isteyen diğer ülkelere
de örnek olabilecek mi?
Mete ARSLAN: TSK Çok Bantlı Sayısal
Müşterek Telsiz Projesi çerçevesinde, ya-
zılım değişikliği ile yeni işletme özellikleri
kazandırılabilecek, farklı frekans bantla-
rında, farklı dalga şekilleri ile çalışabilecek
bir telsiz platformu geliştirilmesi hedefle-
niyor. Söz konusu proje kapsamında, 4 pro-
totipe ilişkin 1.136 adet telsizin kabul
işlemleri tamamlandı. Diğer prototiplerin
tasarım ve üretim faaliyetlerine devam edi-
liyor. Dünyada TSK Çok Bantlı Sayısal Müş-
terek Telsiz Projesi’ne benzer iki telsiz
projesi yürütülüyor. Bunlardan biri, ABD
Savunma Bakanlığının yürüttüğü Müşterek
Taktik Telsiz Sistemi (Joint Tactical Radio
System / JTRS) projesi. JTRS projesi,
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HETS projesi ile olası tehlikeleri ve kazaları önlemek amacıyla 
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GYT Geliştirme 
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ana yükleniciliğinde
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Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin hareket
hâlinde ağ haberleşmesini sağlamakta
ve askeri kullanıcıya taktik sahada ses,
veri ve video haberleşmesi ile birlikte
müşterek muharebe alanlarında birlikte
çalışılabilirlik imkânı sağlamak amacıyla
başlatıldı. Diğer proje ise Fransa, İtalya,
İspanya, Polonya Finlandiya ve İsveç’ten
oluşan 6 Avrupa ülkesinin katılımı ile yü-
rütülen Avrupa Güvenli Yazılım Tabanlı
Telsiz (European Secured Software De-
fined Radio / ESSOR) projesi. Türkiye’de
geliştirilen telsizlerin, yurt dışına satış
imkânları mevcuttur. Nitekim ASELSAN,
Pakistan ve Azerbaycan’a yazılım ta-
banlı telsiz satışı gerçekleştirmiştir. Ay-
rıca Endonezya, Kazakistan, Filipinler,
Suudi Arabistan, Yemen ve Vietnam’a
da ihracata yönelik çalışmalar sürdürü-
lüyor.

MSI Dergisi: Türkiye, veri linki 
konusunda da önemli yatırımlar yapıyor.
Okuyucularımıza genel tabloyu 
sunabilmemiz için, veri linki ile ilgili 
yapılan çalışmaları ve yol haritasını 
özetleyebilir misiniz?
Mete ARSLAN: Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Komutanlığının, çeşitli projeler
kapsamında ortaya çıkan Link-16 MIDS
Terminal ihtiyaçlarının tek elden temini
amacı ile SSM tarafından 33 adet +100
opsiyon terminal için tedarik faaliyetleri,
ABD’nin yabancı askeri satışlar meka-
nizması üzerinden ViaSAT firması ile
sürdürülüyor. Proje kapsamında, Link 16
terminali tedarik edilmesinin yanında bu
terminallerin entegrasyonu için gerekli
olan ekipmanların satın alınması, termi-
nallerin kurulumu ve entegrasyonu için
gerekli teknik desteğin sağlanması da
gerçekleştiriliyor. TSK’nın günümüzün
ve geleceğin karmaşık harekât orta-
mında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına en

uygun milli veri linki sisteminin gelişti-
rilmesi ile ilgili bir fizibilite çalışması da
yapıldı. Bu fizibilite çalışması ile gelece-
ğin harekât ortamındaki bilgi değişim ih-
tiyaçları belirlendi ve bu ihtiyaçlardan
yola çıkılarak veri linki sisteminin sahip
olması gereken özellikler belirlendi.
TSK’nın mevcut yetenekleri ve gelecekte
sahip olması planlanan kabiliyetleri de-
ğerlendirilerek Milli Taktik Veri Linki
(MTDL) sisteminin kullanım konsepti or-
taya konuldu. Bu kullanım konseptini
destekleyecek teknik altyapı üzerine,
alanında uzman akademisyen desteği ile
çalışıldı ve tasarıma yönelik alternatifler
ve bu alternatiflere yönelik gereksinim-
ler belirlendi. Hâlihazırda, bahse konu fi-
zibilite çalışmasına ilişkin rapor
tamamlandı ve ihtiyaç makamlarına
gönderildi. Anılan fizibilite raporu esas
alınarak ihtiyacın projelendirilmesi ve te-
darik edilmek üzere Müsteşarlığımıza
gönderilmesini müteakip, ihtiyacın milli
kabiliyetler kullanılarak ve Müsteşarlığı-
mızca uygun örülen bir proje modeli çer-
çevesinde geliştirilmesine yönelik
çalışmalara başlanacak.

MSI Dergisi: Hava Savunma Telsiz Ağı
projesi kullanıcıya ne gibi kabiliyetler 
kazandıracak? Projenin geleceğinde
nasıl bir kurgu olacak?
Mete ARSLAN: Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı ihbar ve komuta kontrol sistemi
envanterinde bulunan telsiz sistemlerinin,
"noktadan noktaya" şeklinde olan mevcut
entegrasyon yapısının ağ temelli bir kon-
figürasyona dönüştürülmesi maksadıyla,
Onur A.Ş. ile 21.03.2012 tarihinde Hava
Savunma Telsiz Ağı Sözleşmesi imzalandı.
Proje kapsamında, telsizlerin ve telsiz sis-
temlerinin konuşlu olduğu birliklerde İn-
ternet protokolü (IP) tabanlı formata
çevrilmesi ve Kontrol ve İhbar Merkezle-
rinde Yazılım Tabanlı Muhabere Sistemi
kurulmasıyla hava-yer ve yer-yer muha-
bere iletişiminin ağ temelli bir yapıda ger-
çekleştirilmesi öngörülüyor. Proje ile:
n Hava-yer telsiz ve yer-yer telefon 

ses iletişimi bütünleşik olarak 
ağ destekli (TSK-Net) bir yapıda IP
kullanarak gerçekleştirilmesi,

n Kurulacak sistemin NATO entegre
haberleşme sistemi ile birlikte 
çalışabilmesi, 

n Merkezlere tüm telsiz mevzilerindeki
telsizlerin yetkilendirme esasları 
ile tahsis edilebilmesi,

n Have Quick telsiz sistemlerinin 
frekans atlama modunda 
çalışabilmesi için önem arz eden
zaman bilgisinin ağ üzerinden 
dağıtımı ve senkronizasyonunun 
yapılması sağlanacak.

GENESİS, ADVENT ile 
Gelişimini Sürdürecek
MSI Dergisi: GENESİS ve geleceğine ilişkin
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? İhracat
tarafıyla ilgili de çok şey konuşulan bu projenin
ihracat boyutu ile ilgili sizin değerlendirme
ve öngörülerinizi öğrenebilir miyiz?
Mete ARSLAN: Bildiğiniz gibi GENESİS
SYS, Dz.K.K.lığının 8 adet G-sınıfı fırka-
teyninde ve 2 adet MİLGEM korvetinde
kullanılıyor. LST projesinde, bu platform
için belirlenecek konfigürasyona ve gemi
harekât isterlerine göre uyarlama ve
yeni geliştirme yapılarak GENESİS-LST
SYS ürünü oluşturulacak. 1 adet olarak
planlanan LPD Projesi’nde ise hâlen ge-
liştirme çalışmalarına devam edilen yeni
nesil Ağ Destekli Veri Entegre (ADVENT)
SYS kullanılmak üzere hedef belirlendi.
Ürün geliştirme çalışmalarının LPD Pro-
jesi takvimine yetişmesi hâlinde, bu plat-
formda ADVENT SYS kullanılacak; 
aksi durumda, MİLGEM ve LST’de olduğu
gibi GENESİS ürününün uyarlanması ve
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LST projesinde, bu platform için
belirlenecek konfigürasyona ve
gemi harekât isterlerine göre
uyarlama ve yeni geliştirme 
yapılarak GENESİS-LST SYS
ürünü oluşturulacak. 
1 adet olarak planlanan LPD 
Projesi’nde ise hâlen geliştirme
çalışmalarına devam edilen 
yeni nesil Ağ Destekli Veri 
Entegre (ADVENT) SYS kullanılmak
üzere hedef belirlendi. 

GENESİS ile ilgili 
ihracat hedefinde,

özellikle envanterinde
Oliver Hazard Perry

sınıfı fırkateyn 
bulunan ülkeler 

yer alıyor.
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yeni isterler için geliştirilme modelinde 
GENESİS-LPD SYS kullanılması planlanı-
yor. ADVENT-SYS’nin, bir sonraki büyük
gemi inşa projesi olanTF-2000 fırkatey-
ninde de kullanılması öngörülüyor.
GENESİS’in yurt dışına pazarlanması ça-
lışmaları kapsamında; Pakistan’da 1 adet,
Polonya’da 2 adet, Tayvan’da 8 adet,
Mısır’da 4 adet, Bahreyn’de 1 adet, İspan-
ya’da 6 adet ve ABD’de 30 adet bulunan
FFG-7 sınıfı platformlar hedefleniyor. 
GENESİS SYS’nin pazarlanması için 
HAVELSAN tarafından RAYTHEON firması
ile başlatılan müşterek çalışmalara
devam ediliyor. GENESİS modernizasyonu
gerçekleştirilen gemiler, korsanlık, deniz
haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle
mücadele amacıyla yürütülen uluslararası
çabalara destek vermek üzere, dost ve
müttefik ülke deniz kuvvetleri ile birlikte
Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları
ile mücavir bölgelerde görevlendiriliyor.
Gemilerimizin uluslararası görevlerde yer
alması, GENESİS SYS’nin tanıtımı açısın-
dan da önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca,
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Afrika
Liman Ziyaretleri kapsamında da bir adet
GENESİS SYS ile modernize edilmiş gemi
bulunuyor.

MSI Dergisi: MİLGEM Savaş Sistemi 
Tedariki Projesi’nde, 3. ve 4. gemiler
cephesindeki gelişmeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Mete ARSLAN: Dz.K.K.lığımızın tasa-
rımı ile birlikte, ilk 2 adet geminin in-
şasını da gerçekleştirdiği MİLGEM
Projesi’nin 3’üncü ve 4’üncü gemileri-
nin savaş sistemleri, dairemiz sorum-
luluğunda, ilk iki gemide olduğu gibi,
yüklenici ASELSAN-HAVELSAN MİLGEM
İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek.
Yerli katkının en üst düzeyde olması he-
defi ile başlanan MİLGEM Projesi’nde,

Müsteşarlığımızın savunma projelerinde
yurt içi katma değer oranının arttırılması
hedefi doğrultusunda, 3’üncü ve 4’üncü
gemiler, 1’inci ve 2’nci gemilerde mevcut
olan konfigürasyondan daha fazla yerli
ürün kullanılacağı için, biraz farklı olacak.
Bu kapsamda:
n ASELSAN tarafından geliştirilen 

Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi
(HIZIR) ve
ASELSAN tarafından Ay Sınıfı 
denizaltılar için geliştirilen 
İskandil Sistemi KULAÇ’ın su üstü 
gemiler için tasarlanan modeli,

n ASELSAN tarafından NATO 
Standartlarına uyumlu, milli 
imkânlarla geliştirilmiş Milli 
Dost Düşman Tanıma Tanıtma 
Sistemi (IFF) Mod 5/S Cevaplayıcı 
sistemi ve

n Yerli imkânlar ile geliştirilen Otomatik
Tanıma Sistemi (WAIS), gemi 
konfigürasyonuna katılıyor.

Bunların yanı sıra gemilerin elektronik
harp (EDT) sistemi yetenekleri de arttı-
rılacak.
MİLGEM 3-4 platformlarının, MİLGEM 1-2
platformlarına göre temel farklarından
biri de MİLGEM 3-4 platformlarında kul-
lanılacak olan GENESİS ADVENT SYS
olacak. GENESİS ADVENT SYS, hâliha-
zırdaki savaş yönetim sistemlerine göre
daha etkin, modern teknolojilerle des-
teklenen, gelişmeye / genişlemeye açık,
daha fazla ölçeklenebilir ve ağ destekli
yetenek altyapısına sahip yeni bir sistem.
Yüksek düzeyde hataya dayanıklı, açık
standartlara uygun, yüksek performanslı,
esnek ve kolay genişleyebilir özellikleri
ile öne çıkıyor. Yeni alt sistemlerin ana
sisteme entegrasyonu kolay ve düşük
maliyetle gerçekleştirilebilecek. Sis-
temde tek bir konsol kaldığı durumda bile
SYS’nin tüm kabiliyetleri kullanılabilir

olacak. Sistem, operatörlerin görevlerini
en etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri
için kolay ve hızlı kullanılabilir kullanıcı
arayüzleri sağlayacak.
GENESİS ADVENT SYS, ağ destekli yete-
nek kabiliyetinin yanında tam bütünleşik
Link 11, 16 ve 22 imkânı da sunacak. Bu
sayede, tüm link işlevleri tüm konsollar-
dan gerçekleştirilebilecek ve ağda bulu-
nan bilginin, ileride ortaya çıkması
muhtemel yeni veri paylaşımı yöntemle-
riyle de paylaşılması mümkün olacak.
GENESİS ADVENT SYS, kullanıcıya geliş-
miş bir karar destek sistemi ve 3 boyutlu
sergileme olanağı sunacak. Gemi orta-
mında planlama, senaryo hazırlığı, eğiti-
min gibi imkânları sağlamak amacıyla
gerekli donanımlar, simülatörler ve ağ
bileşenlerinden oluşan Simülasyon Veri
Ağı sistemi tesis edilecek. Böylelikle
gemi üzerinde sunulan açık ve kapalı
eğitim kabiliyetleri ile personelin eğitim-
leri ve tatbikatlar desteklenebilecek.
GENESİS ADVENT SYS ile beraber,
Savaş Sistemi Video Ağı’nın IP tabanlı bir
altyapıya sahip olması öngörülüyor. Bu
kapsamda sayısallaşan verileri depola-
mak ve oynatmak için depolama sistemi
tasarlanacak. Ayrıca, mevcut Mesaj İşle-
tim Sistemi yazılımına X.400 ve BRASS
gibi ilave yetenekler kazandırılacak. Bütün
bu kazanımlar sayesinde, yerlilik ve milli
olma oranının artması ile birlikte sistem-
ler üzerinde kontrolü elde etme imkânı
yaratılarak, gelecekte taktik ve teknik ne-
denlerle ihtiyaç duyulabilecek herhangi
bir değişikliği milli imkânlarla gerçekleş-
tirme yeteneğine sahip olunacak.

SSM MEBS Daire Başkanı 
Mete Arslan’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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MİLGEM 3-4 platformlarının, MİLGEM 1-2 platformlarına göre temel farklarından biri de MİLGEM 3-4
platformlarında kullanılacak olan GENESİS ADVENT SYS olacak. GENESİS ADVENT SYS, hâlihazırdaki
savaş yönetim sistemlerine göre daha etkin, modern teknolojilerle desteklenen, gelişmeye / genişlemeye
açık, daha fazla ölçeklenebilir ve ağ destekli yetenek altyapısına sahip yeni bir sistem. 

MİLGEM korvetlerinde kullanılan yerli sistemlerin sayısı artıyor.
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Basın turu, Gölcük Deniz
Ana Üs Komutanlığında
bulunan Denizaltı Eği-

tim Merkezi Komutanlığında
gerçekleştirilen brifing ile baş-
ladı. Açılış konuşmasını yapan
Denizaltı Filosu Komutanı Tuğ-
amiral Hasan Doğan ve Deniz-
altı Eğitim Merkezi Komutanı
Albay Hasan Çankaya tarafın-
dan, Türk denizaltıcılığının 
tarihçesi ile günümüzdeki ça-
lışmaları, sunum eşliğinde an-
latıldı. Türk denizaltıcılığının
temelleri, 128 yıl önce, 1886 yı-
lında denize indirilen, Abdülha-
mit isimli denizaltı ile atıldı.
Cumhuriyetin ilânından itibaren
ise önce farklı ülkelerden top-
lam 32 denizaltı satın alındı ve
gemiler ömürlerini doldurun-
caya kadar, Denizaltı Filosu Ko-
mutanlığında görev yapmaya
devam etti. 1975’ten itibaren ise
Ay sınıfı (HDW Class 209/1200)
denizaltılar hizmete girmeye
başladı. Bunlardan TCG ATILAY
(S-347), TCG SALDIRAY (S-348)
ve TCG BATIRAY (S-349) 
Almanya’da; TCG YILDIRAY 
(S-350), TCG DOĞANAY (S-351)
ve TCG DOLUNAY (S-352) ise
Gölcük Tersanesi Komutanlı-
ğında inşa edildi. Türk denizal-
tıcılığının bir sonraki aşaması
olan 1400 tonluk Preveze ve
Gür sınıfı (HDW Class
209/1400) denizaltılar,
1990’lı ve 2000’li yıl-
larda, Gölcük’te, yine
Türk-Alman iş birliği
ile inşa edildi. Bu ge-
milerle Dz.K.K.lığı, su

altından uzun menzilli gü-
dümlü mermi atabilme ye-
teneğine sahip oldu. Bugün
Denizaltı Filosu Komutan-
lığı bünyesinde; 6 adet Ay
sınıfı, 4 adet Preveze sınıfı
ve 4 adet Gür sınıfı olmak
üzere, toplam 14 denizaltı
gemisi ve 2 torpido yaka-
lama botu görev yapıyor.

Basın turunda, ilk önce
Denizaltı Eğitim Mer-
kezi Komutanlığı tanı-
tıldı ve burada gösteri
eğitimleri ger-
çekleştirildi.

Daha sonra, 4 Nisan Dumlu-
pınar Şehitlerini Anma Töreni
gerçekleştirildi. Etkinlikte
son olarak, limanda yer alan
denizaltılar gezildi ve gerçek-
leştirilen tatbikat izlendi.

Denizaltı Eğitiminin
Merkezi
Gölcük’teki tesislerinde, 1959
yılından bu yana faaliyetlerine
devam eden Denizaltı Eğitim
Merkezi Komutanlığı; Denizaltı
Taktik Simülatörü (DATAS), Ay
Sınıfı Denizaltı Dalış Simüla-
törü ve Denizaltı Serbest Kulesi
olmak üzere, üç ana bölümden

oluşuyor. Aynı yerleşkede,
Akustik Eğitim Laboratuvarı ve
yerli imkânlar ile tesis edilen,
Denizaltılar İçin Akustik Karış-
tırıcı ve Aldatıcı Laboratuvarı da
bulunuyor. Bu laboratuvar-
larda, eğitim ve analizler yapı-
larak sakınma taktikleri
geliştiriliyor. Brifingin ardın-
dan, basın turu kapsamında,
DATAS’ta bir gösteri eğitimi
gerçekleştirildi. Ardından, dalış
simülatöründe gösteri dalışı ve
serbest çıkış kulesinde gösteri
çıkışı yapıldı.

Dumlupınar Şehitleri
Anıldı
Etkinliğin ikinci kısmında, 
4 Nisan 1953 günü batan Dum-
lupınar (D-6) denizaltısı anısına,
4 Nisan Dumlupınar Şehitlerini
Anma Töreni gerçekleştirildi.
İkinci Dünya Savaşı’nda Ameri-
kan Deniz Kuvvetlerinde görev
yapan USS Blower (SS-325)
denizaltısı, 19 Aralık 1950 ta-
rihinde Türk Deniz Kuvvetle-
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Denizaltı Filosu Göreve Hazır
Denizaltı Filosu Komutanlığını tanıtmak ve 128 yıllık bir geçmişe
sahip olan Türk denizaltıcılığının imkân ve kabiliyetlerini 
kamuoyuna duyurmak maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) tarafından, 4 Nisan’da bir basın turu düzenlendi. 
Aynı gün içerisinde Dumlupınar Denizaltısı Şehitlerini Anma
Günü Töreni’nin yanı sıra çeşitli su altı, su üstü ve hava 
unsurlarının görev aldığı bir tatbikat da gerçekleştirildi.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
M

SI
 D

er
gi

si

Denizaltı Filosu Komutanı
Tuğamiral Hasan Doğan

Denizaltı Eğitim Merkezi 
Komutanı Albay Hasan Çankaya
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rine katılmış ve Dumlupınar
adını almıştı. Dumlupınar de-
nizaltısı, 1953 yılında, Blue
Sea isimli NATO tatbikatından
Gölcük’e dönerken, 3 Nisan’ı
4 Nisan’a bağlayan gece,
puslu bir havada, Çanakkale
Boğazı’nda, Nara açıklarında,
İsveç bandıralı Naboland
isimli ticaret gemisi ile çarpış-
mıştı. Dumlupınar denizaltısı
kaza yerinde batarken, perso-
nelinden ancak 5 kişi kurtul-
muş, 81 denizaltıcı şehit
olmuştu. Günün teknolojik
imkânlarının yetersizliği ve
olumsuz hava ve deniz şartları
nedeniyle kazadan sonraki
kurtarma faaliyetleri olumlu
sonuç vermemişti.
Çanakkale Boğazı’ndaki bu
elim kaza neticesinde Dum-
lupınar denizaltısında haya-
tını kaybeden şehitler için,
her yıl Gölcük’te ve Çanakka-
le’de, “4 Nisan Dumlupınar
Denizaltısı Şehitlerini Anma
Günü” törenleri düzenleniyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Bülent Bostanoğlu,
törende okunan mesajında,
bu kazadan alınan derslerle
su altı kurtarma imkân ve ka-

biliyetlerinin çağdaş teknoloji
ile sürekli yenilendiğini, dost
ve müttefik ülkelerle iş birliği
alanlarının geliştirildiğini be-
lirtti. Milli imkânlarla Tür-
kiye’de inşasına devam edilen
denizaltı kurtarma gemisi
ALEMDAR ile Dz.K.K.lığının
personel kurtarma, yedek-
leme ve su altı onarım konu-
larında dünyadaki sayılı
bahriyeler arasındaki yerini
pekiştireceğini vurguladı.
Şehit yakınları adına Şehit
Tls. Kd. Bşvş. Sait Yıldırım’ın
kızı Prof. Dr. Berke İnel, Şehit
Mot. Bşvş. Sabri Güdeberk’in
oğlu Volkan Güdeberk ve
Şehit Kd. Bşvş. Ömer Öney’in
torunu Dz. Yzb. Ahmet Ömer
Çorabatır da birer konuşma
yaptı. Kazadan kurtulan ve
hâlen hayatta olan Emekli
Seyir Kıdemli Başçavuş Hü-
seyin İnkaya ve Emekli Seyir
Kıdemli Başçavuş Hüseyin
Akış da törene katıldı.

Tatbikat Başlıyor
Gösteri eğitimlerinin ve
anma töreninin ardın-
dan, tatbikat için TCG

BÜYÜKADA (F-512) korveti ile
Poyraz Limanı’ndan, İzmit
Körfezi’nde Karamürsel açık-
larına geçildi. Gür sınıfı deniz-
altıların üçüncüsü olan TCG
BURAKREİS (S-359)’in yanı
sıra Deniz Hava Komutanlı-
ğına ait bir S-70B SEAHAWK
helikopterinin (TCB-57) katıldığı
tatbikatta, şu senaryo gerçek-
leştirildi:
n Dikey İkmal: TCG 

BURAKREİS denizaltısında
yaralanan bir personel,
ilk müdahalesinin 
yapılmasının ardından, 
helikopterle tahliye edildi
ve sağlık kuruluşuna 
sevk edildi.
Ayrıca TCG BURAKREİS’e
helikopterden malzeme
transferi yapıldı.

n Dalış: TCG BURAKREİS,
yaklaşık 40 m’ye dalış
gerçekleştirdi.

n Simülasyon Ortamında
Torpido Atışı: Periskop
derinliğindeki seyreden
TCG BURAKREİS, tespit
ettiği fırkateyne torpido
atışı gerçekleştirdi.

n Yüksek Süratte Umk 
(Derinlik) Kontrolü: 
TCG BURAKREİS, 
herhangi bir su üstü 
tehdidinden sakınmak

veya hedefini yakalamak
amacıyla yüksek süratte
(yaklaşık saatte 21 deniz
mili) umk kontrolü yaptı.

n Su altında Yangın 
Eğitimleri: TCG 
BURAKREİS denizaltısı,
40 m derinlikte 
seyrederken yaşam 
mahallinde çıkan yangının
ardından dumanı şnorkel
direği ile dışarı atmak
amacıyla 15 m derinliğe
çıktı. Tamirci parti olarak
adlandırılan denizaltı 
söndürme ekibinin 
yangına müdahale 
etmesiyle dumanın
dışarı atılması işlemi
yapıldı. Yangın kontrol 
altına alındı.

n Emercensi Satıh:
Tatbikatın son aşamasında,
acil su üstüne çıkış 
harekâtı gerçekleştirildi.
Satha çıkmadan önce, 
ilk olarak denizaltının 
acil yüzeye çıkacağını
belli etmek için yeşil 
renkli duman kandil atışı
yapıldı. Ardından 40 m’den
15 saniyede satha çıkış 
işlemi yapılmasıyla 
tatbikat faaliyetleri 
tamamlandı.
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MSI Dergisi: Geçtiğimiz aylarda 
FNSS’de, Ar-Ge Merkezi’ni ilgilendiren
bir organizasyon değişikliği yaşandı. 
Öncelikle bu değişikliğin altında yatan
nedenler konusunda bilgi verir misiniz?
Mehpare ALP: Aslında organizasyon de-
ğişikliğinin en önemli nedeni, FNSS’nin
hızlı büyümesi oldu. 2007’de sadece 13
kişi olan Ar-Ge bölümümüz, bugünlerde
yaklaşık 160 kişiye ulaştı. Sene sonunda
da bu sayı 200’e yaklaşabilir. Bu kadar
hızlı büyüyünce, tabii ki burada bir orga-
nizasyon değişikliği zorunlu hâle geliyor.
Değişiklik derken, bölümü 2 yönetici al-
tında toparlamak ve aralarında bir iş bö-
lümü yapmak diyebiliriz. Hızlı büyümemiz
devam edecek gibi gözüküyor. Beklediği-
miz bazı projeler var. Bunlara temel teşkil
etmesi için, böyle bir organizasyon deği-
şikliği gerekliydi.

MSI Dergisi: Bu organizasyon değişikliğinin
temelinde yer alan Ar-Ge personeli 
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FNSS, İddialı Gelişimini 
İnsan Kaynakları 

Alanında da Sürdürüyor
Son yıllarda özgün olarak geliştirdiği PARS, SAMUR ve

KUNDUZ araçlarının yanı sıra geliştirmekte olduğu
PENÇE insansız kulesi, KORKUT ve KAPLAN araçları
ile mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetlerini gözler önüne

seren FNSS, geçtiğimiz aylarda yapılan bir organizasyon
değişikliği ile Ar-Ge Merkezi’ni yeniden düzenledi. 

Bu organizasyon değişikliğini fırsat bilerek, savunma
sanayisinin gelişimi ile ilgili tartışmalarda giderek

daha kritik bir konu hâline gelen “insan kaynakları”
(İK) konusunu, bu konuyu sıklıkla gündeme getiren 

firmalardan FNSS’nin İnsan Kaynakları Direktörü 
Mehpare Alp ve Strateji ve İş Geliştirme Lideri Bülent

Ecevit Beyoğlu ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

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



hakkında konuşacak olursak, öncelikle
FNSS’de işe alım süreci ve kriterleri 
hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden?
Mehpare ALP: Hızlı büyümenin sağlıklı
olabilmesi için ön koşul, işe alım süreci-
nin doğru çalışıyor olması ve şirket kül-
türüyle uyumlu kişileri belirleyebiliyor
olması. Bunun bilincinde olarak, FNSS
yeniden büyümeye başladığında, tüm işe
alım sürecimizi masaya yatırıp, yenile-
dik. Dünya genelinde kalifiye mühendis
açığı var, buna rağmen biz de en iyileri

almak istiyoruz. Seçim aşamasında, ki-
şilerin teknik bilgileri çok önemli; ancak
yetkinliklere de önem veriyoruz. Hem
bizim şirket olarak belirlediğimiz yetkin-
liklerle ve bizim kurum kültürümüzle
uyumlu olmalarını istiyoruz hem de
enerjik, öğrenme isteği ile dolu olmala-
rını bekliyoruz. Onun için bazı mülakat-
lar, farklı sunumlar yaptırıyoruz ve
kişinin hem teknik bilgisini ve bilgisini
nasıl işe yansıttığını hem de değer ve yet-
kinliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bizim

paylaşımcı ve insana değer veren kültü-
rümüze, açık kapı politikamıza uygun ki-
şileri işe almaya çalışıyoruz. Genel
Müdürümüz ve CEO’muz Nail Bey ve
benim sıklıkla kullandığımız bir söz var:
“You hire people for their hard skills, you
fire people for their soft skills” (“İnsan-
ları teknik becerileri için işe alırsınız,
davranışları nedeniyle işten çıkartırsınız”
şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir). Bu, gü-
nümüzde çok geçerli bir cümle. Bilgi gü-
nümüz dünyasında giderek daha kolay
ulaşılabilir hâle geldi. Ama yetkinlik, yani
bilgi, becerinin ve tutumun davranışları-
mıza yansıması asıl zor olan. Hepimiz
karşımızdaki konuşurken sözünü kes-
mememiz gerektiğini biliriz; ama günlük
hayata bu bilgiyi yansıtmakta zorlanırız.
İşte biz, yetkinliklerini geliştiren ve daha
da geliştirmeye açık insanlarla çalışmak
istiyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki
takım çalışmalarının verimliliğini düşü-
ren bilgi eksikliği değil, takım üyeleri
arasındaki anlaşmazlıklar ve sürtüşme-
lerdir. Bu bilgi ile artık aday seçiminde
son derece dikkatliyiz.
İşe alımlarda, her seviyeden insan almak
durumundayız. Yeni mezun da alıyoruz,
alanında bilgili ve tecrübeli bir arkadaşı-
mızı da alıyoruz. Şu anda 600’e yakın bir
çalışan sayımız var; ama daha da büyü-
yeceğimiz öngörülüyor.
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“Müdür Olmak Önemlidir”
Yargısını Yıkmak İstiyoruz
MSI Dergisi: Teknik ve yönetsel 
kariyerleri nasıl ele alıyorsunuz?
Mehpare ALP: FNSS olarak yükselme-
leri, sadece yönetsel olmaktan çıkardık.
Başarılı çalışanlarımız yönetsel kulvarda
yükselebildikleri gibi, teknik kulvarda da
ilerleyebiliyorlar. Yönetsel kulvarın yanı
sıra teknik kulvara da çok önem veriyo-
ruz. Türkiye’de şöyle bir inanış var: Bir
yere kadar geldin, herkes “Müdür ola-
madın mı?” diye soruyor. Nedense
müdür olmak toplumda çok önemli. Biz
bunu yıkmak istiyoruz. Yurt dışında böyle
değil. Bir kişi yönetici oluyor, diğerleri
ona çok aldırmıyor. Türkiye’de ise çok
önemli; gözümüzde çok büyütüyoruz,
maddi ve manevi çok imkân sağlıyoruz.
Biz şimdi teknik ve yönetsel 2 kulvar
oluşturduk. Teknik kulvardaki arkadaş-
larımız bilgi birikimi olarak ileri seviyede
uzmanlaşmış, diğer mühendislere nere-
deyse danışmanlık veren, çok değerli ar-
kadaşlarımız. Yönetsel kulvardan
farkları insan yönetmiyor olmaları. Yurt
dışında da “Chief Engineer” (Şef Mühen-

dis) kavramı vardır. Aslında yöneticilik
geçici olabilen bir pozisyondur. Değişik-
likler olur; yöneticilik görevinden alına-
bilirsiniz. Diğer yandan, biz teknik
kulvardaki arkadaşlarımızın gelişimini
de bırakmıyor, yönetsel açıdan da des-
teklemeye devam ediyoruz. Çünkü onlar
da sadece bireysel olarak çalışmıyorlar;
bir ekibin parçası konumundalar ve diğer
insanları teknik olarak yönlendiriyorlar.
Belki resmi unvan olarak lider değiller;
ama insanların gözünde lider konumun-
dalar. Çünkü herkes onların bilgi birikimi
karşısında şapka çıkartıyor.
Peki bu kişileri geliştirmek için neler su-
nuyoruz? Çalışanların üstlendikleri gö-
revleri daha iyi yerine getirebilmeleri
için, onların teknik eğitimlere ve fuarlara
katılımlarını sağlıyoruz. Arkadaşlarımızı
yurt içinde ve yurt dışında çok farklı et-
kinliklere yolluyoruz.
FNSS, bir yandan da biraz önce bahset-
tiğim potansiyel projelerde görev alacak,
geleceğin liderlerini seçmeye çalışıyor.
Bu yönde yaptığımız çalışmalardan bir
tanesi, Gelişim Merkezi uygulamamız,
bir diğeri 360 Derece Yetkinlik değerlen-

dirmemiz. Bu araçlarla kişilerin yetkin-
liklerini gözlemliyoruz. Yetkinliklerin öl-
çülebilir ve geliştirilebilir olduğu
yaklaşımından yola çıkarak, bu arkadaş-
lara geri bildirimlerde bulunuyoruz. Aynı
seviyedeki arkadaşlarımız için, yönetici
mi olacak yoksa teknik kulvarda mı iler-
leyecek bunun kararını vermeye çalışı-
yoruz. Kimler teknik kulvarda ilerlemeli?
Kimler yönetici olmalı? Kimler bizim
yüksek potansiyellilerimiz, yüksek per-
formanslılarımız? Kimler hazır? Bir kere
bunları ayırt etmeye çalışıyoruz, bu ar-
kadaşlarımıza bir takım eğitimler veriyo-
ruz. Yetkinlik zamanla geliştirilebiliyor,
biz de FNSS olarak arkadaşlarımızın yö-
netsel konulardaki gelişim alanlarını
tespit ettikten sonra onlara gelişim fır-
satları sunuyoruz.
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Biz şimdi teknik ve yönetsel 2 kulvar oluşturduk. Teknik kulvardaki
arkadaşlarımız bilgi birikimi olarak ileri seviyede uzmanlaşmış, 
diğer mühendislere neredeyse danışmanlık veren, çok değerli 
arkadaşlarımız. Yönetsel kulvardan farkları insan yönetmiyor 
olmaları. Yurt dışında da “Chief Engineer” (Şef Mühendis) 
kavramı vardır. Aslında yöneticilik geçici olabilen bir pozisyondur. 
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Bildiğiniz gibi Y nesli, yönetsel konuda
sınıf içi eğitim alma konusunda çok is-
tekli değil. Sınıf içi eğitimi ne kadar cazip,
interaktif, takım çalışmaları ile besleyip
yapsanız da çok sevmiyorlar. Bize de
vakit olarak çok uygun gelmiyor. Önce-
den planlanmış eğitim olsa bile test ve
diğer çalışmalar öncelik kazanabiliyor.
Bu sene Harvard Business Review ile
birlikte yeni bir uygulama başlattık: 
E-eğitimler. Bu yeni gelişim platformu-
muz arkadaşlarımız tarafından çok be-

ğenildi. Eğitim öncesinde, bir ön değer-
lendirme yapılıyor. Daha sonra, Harvard
Üniversitesi araştırmalarının ve makale-
lerinin özetlerinden oluşan dersleri dinli-
yorlar. Ders sonrasında tekrar bir
değerlendirme yapılıyor ve ders öncesi ile
ders sonrası durumlarını karşılaştırabili-
yorlar. Y nesline bu tür eğitim yaklaşım-
ları daha çok uyuyor. Ne öğrendiler,
puanlarını nereye getirdiler, görebiliyor-
lar. Bir de koçluk uygulamamız var.
FNSS’de koçluk kültürünü oturtmaya ça-

lışıyoruz; kendi koçlarımızı yetiştiriyoruz.
Bir yandan da dışarıdan danışman bir fir-
madan koçluk hizmeti alıyoruz.

MSI Dergisi: Biraz önce kurum kültürüne
vurgu yaptınız. FNSS’de nasıl bir çalışma
ortamı var?
Mehpare ALP: Her şeyden önce,
FNSS’de çok demokratik bir ortam var.
Örneğin, yemekhanede, Genel Müdürü-
müz dâhil herkes aynı sıraya girip yeme-
ğini alır. Hep beraber karışık masalarda

FNSS 2014 OCAK - NİSAN DÖNEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
AYLAR
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otururuz. Çalışanların fikirlerini söyleye-
bilmeleri bizim için çok değerli. Açık kapı
politikamız doğrultusunda, bir derdi olan
yöneticisine de İK’ya da Genel Müdür’e de
derdini anlatabilir. Çalışanlarımızın her
tür sorununa destek olmaya çalışırız. Bu
teknik ya da özel hayatı ile ilgili bir sorun
olabilir. Çok sevdiğimiz bir uygulamamız
da Genel Müdür ile öğle yemeklerimiz.
Her ay farklı bölüm ve pozisyonlardan 
15-20 çalışanımızı alıyoruz, Nail Bey’in
katılımıyla öğle yemeği düzenliyoruz. Nail
Bey önce projelerimizi anlatıyor. Nerede-
yiz, neler yapıyoruz, neler var önümüzde...
Sonra herkes tek tek söz alıp kendini ta-
nıtıyor ve şirketle ilgili algısını anlatıyor.
O yüzden bu yemeklerde, hep yeni gelen
arkadaşlarımıza öncelikle yer vermeye
çalışıyoruz. Genel Müdürümüz onlara çe-
şitli sorular soruyor. Mesela, “FNSS gel-
diğin yere göre niye farklı, orada neler
daha iyiydi?” Burada da eleştirileri duyup
kendimizi geliştirmek istiyoruz. Öneriler
geliyor, inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Bu
önemli, çünkü başka şirketlerde denen-
miş iyi uygulamaları da duyabiliyoruz. 
Bu yemeklerin yanı sıra yılda en az 2 kez
yaptığımız Genel Bilgilendirme Toplantı-
larımız var.  Bu toplantılarda da amaç
herkesi hedeflerimiz ve şirketin stratejisi
doğrultusunda hem bilgilendirmek hem
yönlendirmek.
Kurum kültürümüzü sürekli değerlen-
dirmek ve iyileştirmek için de çeşitli öl-
çümleme yöntemlerimiz mevcut. Her
sene yaptığımız Çalışan Bağlılığı Anketi-

miz ve Çıkış Mülakatımız en önemli
araçlarımızdan. Anket sonuçlarını da
Genel Bilgilendirme Toplantısı’nda İK
olarak paylaşıyoruz.

MSI Dergisi: Aldığınız geri bildirimler 
konusunda örnekler verebilir misiniz?
Mehpare ALP: Sürekli aldığımız en
önemli geri bildirim, burada insana
değer verildiği yönünde. Bu tabii bizi çok
mutlu eden bir geri bildirim.

Anlık Geri Bildirimler 
Uygulaması Başlattık
MSI Dergisi: Değerlendirme ya da 
performans konusundaki uygulamalarınız
hakkında bilgi verir misiniz?
Mehpare ALP: Performans sistemi, bu
şirkette 20 yıldır var. 20 yıl önce, kimse
uygulamazken şirketimizde çalışanları
geliştirmeye yönelik bir sistem kurul-
muştu. Geçtiğimiz senelerde, yeni eği-
limler ışığında performans sistemimizi
yeniledik ve performansı hedef ve yet-
kinlik bazlı hâle getirdik. FNSS’de çalı-
şanlar, bir yere kadar performans
değerleri ve kıdemleri baz alınarak terfi
ediyor. Bir noktadan sonra, artık yönet-
sel mi teknik kulvar mı denildiğinde,
ciddi bir değerlendirme yapıyoruz. Az
önce bahsettiğim gibi, ölçümlemede Ge-
lişim Merkezi ve 360 Derece Yetkinlik
Değerlendirmesi uygulamalarımız var.
Bütün bunları İK analiz ediyor ve yöne-
time bir rapor hazırlıyor ve yönetim, bu
analize göre karar veriyor.

Performans değerlendirme değil perfor-
mans yönetme yaklaşımını benimsediği-
miz için de geri bildirim bizim için çok
önemli. Geri bildirimlerimizi olabildi-
ğince yapıcı hâle getirmek için çaba har-
cıyoruz. Bu sene, anında geri bildirim
verilmesini teşvik edecek bir uygulama
geliştirdik. Örneğin bir davranışı, bir ça-
lışmayı çok sevdiniz veya gelişime açık
bir yönünü gördünüz; ilgili kişiye beğeni,
takdir veya gelişim alanını o an söyleyin.
Biz toplum olarak gelişim alanları konu-
sunda “kırmamak adına” geri bildirim
vermeyi çok sevmiyoruz. Olumlu durum-
larda da genel bir teşekkür ediyoruz.
Oysa tam olarak neyi iyi yapmış, bunu
söylememiz gerekiyor. Aslında geri bil-
dirim, insanlara en büyük hediye. Belki
karşı taraf nasıl algılandığının farkında
değil. Örneğin, “sunum becerilerin iyi
değil” cümlesi kişiyi üzerken, “sunum
yaparken göz temasını arttırırsan daha
etkili olursun” cümlesi kişiyi zedelemi-
yor; aksine geliştiriyor.

MSI Dergisi: İK ile ilgili çalışmalarınızı
geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?
Mehpare ALP: Biz de sürekli öğreniyo-
ruz. Ortağımız BAE Systems’ın dev bir
savunma sanayisi firması olması, bizim
çıtamızı da yükseltiyor ve zaman zaman
onların uygulamalarından da yararlanı-
yoruz. Dünyada alanında önde gelen or-
ganizasyonlardan, Society for Human
Resource Management (SHRM) üyesi-
yim. Onlarla yazışıyorum; kongrelerine
gidiyorum. Dünyada neler oluyor, izliyo-
ruz. Bizim dünyadaki gelişmelerden geri
kalmamamız gerekiyor. SHRM beni bir-
kaç defa çalıştaylarına davet etti.
FNSS’deki uygulamalarımızı duydukla-
rında, “Türkiye’de bunların yapıldığını
bilmiyorduk” diyorlar.
Yurt içinde, İK konusunda yine bizi geli-
şime yönlendiren danışmanlarla çalışı-
yoruz. Özellikle sistem yenilerken
uzman bir gözün de bakış açısına değer
veriyoruz.

Performans sistemi, bu şirkette 20 yıldır var. 20 yıl önce, kimse 
uygulamazken şirketimizde çalışanları geliştirmeye yönelik bir 
sistem kurulmuştu. Geçtiğimiz senelerde, yeni eğilimler ışığında 
performans sistemimizi yeniledik ve performansı hedef ve 
yetkinlik bazlı hâle getirdik.
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FNSS, özel ihtiyaçlara cevap verecek araçlar geliştirebildiğini 
SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü projesi ile gösterdi.
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Çalışanlarımız “FNSS 
Kapansa Bile Beni Kaparlar”
Diyebilmeli
MSI Dergisi: Başlarken, “Biz en iyilerini
seçmeye çalışıyoruz” dediniz. En iyiler
neden FNSS’ye gelmeli?
Mehpare ALP: Mülakatlarda şöyle so-
rularla karşılaşabiliyoruz: FNSS’ye
neden geleyim? Biz de diyoruz ki FNSS
bir okul, FNSS’de kendini çok iyi geliş-
tirirsin. Bunların ötesinde, FNSS’de
sana yetki ve inisiyatif verilecek. “Şunu
al, bu senin işin, bunu yap” denilecek.
Bu işi yapmak için nelere, ne gibi eği-
timlere ihtiyacın var, ne istiyorsun. Biz
sana kaynak sağlayacağız; ama yön-
temi sen belirleyeceksin. Şöyle bir soru
da geliyor: “Diğer şirketlerde güvence
var, şu projeyi alamazsanız ben işimi
kaybederim”. Biz de diyoruz ki bizde
çalışan insanın şöyle bir özgüveni ol-
ması lazım: “Ben FNSS gibi bir yerden
geliyorum. FNSS kapansa bile beni ka-
parlar. Ben hiçbir şekilde işsiz kal-
mam”. Bir süre sonra, arkadaşlarda o
özgüveni görüyorum. İşte şimdi yurt dı-
şından iş teklifleri alıyorlar. “Ben ken-
dimi çok geliştirdim ve yurt dışından
teklif aldım” diyorlar. Neden FNSS de-
diğimizde, “Bize değer ve inisiyatif ve-
riliyor” diyorlar. Proje ile beraber yetki
ve sorumluluk da veriliyor.

MSI Dergisi: Sektörün zaman zaman 
yakındığı “mühendis açığı” konusunda
FNSS’nin yaklaşımı ne?
Mehpare ALP: Çalışanlarımızı kendimiz
yetiştirebiliyoruz, özellikle de teknisyen-
leri; fakat mühendis açığı bambaşka bir
şey. ABD ve Avrupa ülkeleri, mühendis
bulmakta zorlanıyor. Gelişmekte olan ve
mühendislik eğitiminin iyi verildiği ülke-
lerden personel alıyorlar. Türkiye de ter-
sine beyin göçü projeleri ile yurt dışına
gönderdiği insan kaynağını geri getir-
meye çalışıyor. Biz de bunun farkında
olarak mühendisler için, FNSS’yi “tercih
edilen işyeri” hâline getirebilecek yeni
uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Per-
formans ve kariyer sistemlerimizi yeni-
lememiz, aslında hep bu yönde
çalıştığımız için. Esnek saat uygulama-
mız da mühendisler tarafından beğeni-
len uygulamalarımızdan biri.

FNSS Gerçek Bir 
Özel Sektör Şirketi
MSI Dergisi: Organizasyon değişikliği 
konusuna geri dönecek olursak; 
bu değişikliğin arkasında yatan stratejiyi
biraz daha açabilir miyiz?

Bülent Ecevit BEYOĞLU: Bugün FNSS,
adeta bir dönüşüm geçiriyor. Proje sayı-
mız artıyor; müşterilerimiz ve ürünleri-
miz çeşitleniyor. Hızla büyüyoruz,
mühendis sayımız artıyor. Diğer organi-
zasyon birimleri gelişiyor. Bu evrim, bizi
bazı şeyleri farklı ele almaya itiyor.
Transferler oluyor, dışarıdan yeni kanlar
enjekte ediliyor ki ben de bunlardan bi-
risiyim; çok yeniyim FNSS’de. 1 yıl kadar
oldu. Bunların ardında yatan sebep de
Türk Savunma Sanayisi gibi FNSS’nin de
bir eşik noktasına gelmesi; özgün ürün-
lere yönelmesi. Türk Savunma Sanayisi,
2003 yılından beri, her yıl ortalama %15
büyüyor. FNSS de 2007 yılından beri, her
yıl %16 civarında bir büyüme rakamına
ulaştı. Bugün sürdürülebilir büyüme, ih-
racat, ciroda lojistiğin payını arttırmak,
yan sanayi ile bütünleşmek gibi konular,
hem Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın hem de FNSS’nin vizyonunda
yer alıyor. SSM, kara araçları ihtiyacının
hepsini yurt içinden karşılayacağı vizyo-
nunu ortaya koydu; biz de SAMUR ve
KUNDUZ ile bu stratejiyi destekleyebile-
ceğimizi gösterdik. Önümüzdeki projelere
baktığımızda, 2018’de 500 milyon dolar ci-
roya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Bu
öngörüye dâhil etmediğimiz diğer bazı
projeler de var. Bunlar da gerçekleşirse
daha da hızla büyüyeceğiz. Aynı anda çok
sayıda proje ve müşteriye geçmiş olma-
mız ve personel sayımızın artması, bizim
proje yönetimine ve süreçlere bir daha
göz atmamıza neden oluyor. Bunu içi-
mizde tartışıyoruz; bazen de dışarıdan da-
nışman desteği alıyoruz. Organizasyon
değişikliğinin, bu çoklu proje yönetiminde
bize katkısı olacağını değerlendiriyoruz.
FNSS ulusal bir değer, aynı zamanda ulus-
lararası bir şirket. En son Suudi Arabis-
tan’da kurduğumuz ortak girişim firması;
Malezya’daki ortaklığımız, Birleşik Arap

Emirlikleri’nde yıllardır konuşlu olan per-
sonelimiz, FNSS’yi uluslararası bir marka
konumuna yükseltti. Sürekli de yerel-
leşme konusunda adımlar atıyoruz.
FNSS’nin 2014-2016 stratejik planını ha-
zırladık geçtiğimiz yıl. Vizyonumuz, her
zaman olduğumuz gibi Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin 1 numaralı kara araçları teda-
rikçisi olmak; uluslararası alanda da tercih
edilen yerel tedarikçi olmak. Kurduğumuz
yerel şirketlerle bunu samimi olarak yapı-
yoruz. Ciddi rakiplerle rekabet hâlindeyiz
ve önemli ihaleler kazanıyoruz. Savunma
sanayimizi, uluslararası arenada başarıyla
temsil ediyoruz. FNSS’nin bu vizyonu da
çalışanlarımızın tercih sebebi olabilir.

MSI Dergisi: Siz neden FNSS’yi 
tercih ettiniz?
Bülent Ecevit BEYOĞLU: Her zaman ak-
lımda özel sektör tecrübesi edinmek
vardı. 14 yıl SSM’de, kamu kanadında ça-
lıştıktan sonra, geçtiğimiz yıl FNSS’de
göreve başladım. Değişiklik kararını al-
dığımda, bütün olasılıkları gözümün
önüne getirdim; tek tek değerlendirdim.
FNSS, gerçek bir özel sektör şirketi olarak
dikkatimi çekti. Biliyorsunuz, savunma
sektörünün dinamikleri biraz farklı. FNSS,
Türkiye’de ve dünyada başarıya ulaşmış;
kurumsallaşmayı sağlamış en rasyonel
şirketlerden birisi. Başarılı olursanız, per-
formans sergilerseniz geleceğiniz var;
sergileyemezseniz yok. Tam bir test or-
tamı. Benim en çok ilgimi FNSS’nin bu
rasyonel yapısı çekti. Başladıktan sonra
da yanılmadığımı gördüm.

FNSS’nin İnsan Kaynakları Direktörü
Mehpare Alp ve Strateji ve İş Geliştirme
Lideri Bülent Ecevit Beyoğlu’na, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdıkları ve
verdikleri bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Bugün sürdürülebilir büyüme,
ihracat, ciroda lojistiğin payını
arttırmak, yan sanayi ile 
bütünleşmek gibi konular, 
hem Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın hem de
FNSS’nin vizyonunda yer alıyor.
SSM, kara araçları ihtiyacının
hepsini yurt içinden karşılayacağı
vizyonunu ortaya koydu; 
biz de SAMUR ve KUNDUZ ile bu
stratejiyi destekleyebileceğimizi
gösterdik.
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SDT, 2010 yılında, ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak başladığı
GÖKTÜRK-1 Projesi’nde; Kullanıcı Servisi Alt Sistemi bün-
yesinde sistem mühendisliği, donanım ve yazılım entegras-

yonu ve kullanıcı servisi yazılım geliştirme sorumluluklarını
üstlenmiş olup, bu çalışmalar hâlihazırda başarı ile yürütülüyor.
SDT’nin; istihbarat amaçlı keşif ve gözetleme ihtiyaçlarına yönelik
veri toplamadan, mekânsal istihbarat üretim ve dağıtımına kadar
olan süreçte, modüler ve sonuca yönelik, komple bir çözüm sunma
amacıyla yeteneklerimizi geliştirme ve ürünleştirme hedefi mev-
cut. Bu kapsamda, SDT, benzer amaca yönelik olarak çeşitli ülke-
lere, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözüm teklifleri sundu. Bu
teklifler, hâlen değerlendirme aşamasında bulunuyor.
SDT, GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında edindiği tecrübe ve yete-
nekler ışığında, çoklu-görev yer istasyonuna yönelik ürün geliş-
tirme hedefi ile sadece yer gözlem uydularına değil, hava
platformlarına (insansız hava aracı, keşif uçağı, vb.) yönelik olarak
da hizmet verecek olan Çoklu-Görev (Multi Mission) Yer İstasyonu
çözümü geliştiriyor.
Bir insansız hava aracı (İHA), her görevinde yüksek miktarda video
verisi sağlıyor. Bu verilerin değerlendirilip, kıymetlendirilmesi ise
operatörler için saatler süren ve deneyim gerektiren, zorlu bir
süreç. İHA’lardan toplanan verilerin, gerçek-zamanlı operasyonel
destek için hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliği bulunuyor.
Bunun yanı sıra görev planlama ve istihbarat desteği için daha
derin ve detaylı değerlendirme ihtiyacı mevcut. SDT; ilişkili bir di-
siplin olarak, farklı projelerde kazandığı görüntü işleme yetenek-
lerini de bu kapsamda değerlendiriyor. Uzay, hava ve yer
platformlarında konumlandırılmış elektro-optik (E/O), kızılötesi
(infrared / IR) ve sentetik açıklıklı radar (SAR) algılayıcılarından
sağlanan görüntü ve videoların gerçek-zamanlı veya çevrimdışı
kıymetlendirilmesi ile mekânsal istihbarat
üretmeye yönelik, ihtiyaca ve plat-
forma göre uyarlanabilir bir
çözüm geliştiriyor.

Bu kapsamda sunulan çözüme ait yetenekler:
n Talep ve görev yönetimi,
n Görüntü ve video indirme, sunma,
n Verilerinin arşiv ve yönetimi,
n Gerçek-zamanlı veya çevrimdışı görüntü analiz ve işleme (Çev-
rimdışı görüntü kıymetlendirme ile ortaya çıkabilecek sonuçlar,
gerçek zamanlı olanlara göre daha karmaşık ve kapsamlı hedef-
lerin bulunmasını sağlayacaktır),
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ANALİZ

SDT’nin Uydu 
Yer İstasyonu 
Çözümleri ve 
Yetenekleri 
Çeşitleniyor
Uzay ve hava platformları aracılığıyla 
yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri,
günümüzde, operasyonel başarı için 
kritik öneme sahiptir. Bu yetenek; 
bölgesel farkındalık, görev ve harekât
planlama ve hasar tespiti gibi süreçlerde
kritik kazanımlar sağlar. Uydu 
platformundan yapılan keşif ve 
gözetleme, geniş alanları belirli 
aralıklarla takip etme ve ilgi alanlarından
farklı nitelikte bilgi toplama imkânı 
tanır. SDT; GÖKTÜRK-1 Projesi ile 
birlikte başlayan uydu yer istasyonları 
konusundaki çalışmalarından kazandığı
deneyimler ve geliştirdiği çözümlere, 
hava platformlarına da destek verecek 
şekilde yeni yetenekler kazandırıyor.
Oktay ALGÜN* / oalgun@sdt.com.tr
*Uydu Teknolojileri Ürün Geliştirme Müdürü, SDT
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n Video üzerine işaretleme yeteneği ve
n Görüntü, video ve diğer istihbarat verilerinin birlikte gösterimi
ve füzyonu
şeklinde özetlenebilir.
SDT, Uydu Yer İstasyonu Yazılımları İhracatına Başladı
SDT, uydu yer istasyonları konusundaki çalışmalarından kazandığı
deneyimler ve geliştirdiği çözümlerle bu alanda, uluslararası fir-
malara hizmet vermeye de başladı. GÖKTÜRK-1 Projesi kapsa-
mında yürütülen çalışmalarla kazanılan deneyimleri, proje ana
yüklenicisi İtalyan Telespazio firması tarafından da takip edilen
SDT, daha önce proje kapsamında aldığı işlere ilave olarak, proje-
nin İtalya tarafındaki iş payı kapsamından da pay almış durumda.
30 Ekim 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile İtalyan Consorzio
START’ın alt yüklenicisi olarak, Yer İstasyonu Veri Kotarma Birimi
(Data Handling Function / DHF) yazılım geliştirme faaliyetlerine
başladı. GÖKTÜRK-DHF iş paketi kapsamında, ilgili birimin tasa-
rımı, geliştirilmesi, test ve kabul süreci, Consorzio START ile bir-
likte yürütülecek. Bu kapsamda, tasarım ve geliştirme süreci, hem
SDT tesislerinde hem de İtalya’nın
Roma şehrinde, SDT tarafından ger-
çekleniyor.
Bünyesinde bu konularda uzmanlaş-
mış, 30 yıla varan deneyime sahip ya-
zılım şirketlerini barındıran bir
konsorsiyum olan İtalyan Consorzio
START, İtalyan Finmeccanica şirketi-
nin, bu alanlarda en büyük iş payı ver-
diği alt yükleniciler arasında yar alıyor.

SDT tarafından Consorzio START ile başlatılan bu uydu teknolojileri
yazılım ihracatı projesi, Telespazio ile Consorzio START arasındaki
“Çerçeve Anlaşma” kapsamında yürütülecek benzer ilave projeler
açısından pilot bir proje olma özelliğine de sahip. Bu projedeki iş
modelinin başarısının, orta ve uzun vadede, sanayi katılımı ve offset
yükümlülükleri kapsamında, Telespazio tarafından organize edile-
cek ve SDT’nin yer alacağı pek çok uluslararası uydu teknolojileri
yazılım ihracatı projesinin de önünü açması bekleniyor.
Türkiye’nin ESA üyesi olmaması dolayısıyla Avrupa’da yürütülen
çok sayıda uzay ve uydu projesinde, Türk şirketleri doğrudan yer
alamıyor. Consorzio START ile yürütülen bu iş birliği ve çerçeve
anlaşması kapsamında, SDT, Avrupa’da yürütülen bu projelere ka-
tılabilme ve yüksek teknoloji uydu yazılımları ihraç pazarında bir
yer edinme fırsatına da kavuştu. Uzun vadeli iş birliği planı kapsa-
mında; Avrupa, Türkiye ve diğer ülkelerde yürütülecek ortak faa-
liyetler, SDT’ye, dolayısıyla Türk Savunma Sanayisi’ne, uydu
teknolojileri yazılımları alanında uzun soluklu bir ihracat imkânı
sağlayacak.

Oktay ALGÜN
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997
yılında, yürütülen bir NATO SfS Projesi olan TU-Remosens kapsamında TÜBİTAK BİLTEN
(Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü), Uzaktan Algılama Grubu’nda 
Araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2012 yılına kadar, daha sonra ismi TÜBİTAK UZAY
olarak değiştirilen enstitüde, çeşitli uzaktan algılama ve uydu projelerinde görev aldı. 
İş hayatını, 2012 yılından itibaren, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri çatısı altında sürdüren
Algün, Lider Sistem Mühendisliği ve Proje Yöneticiliği görevlerinin ardından, Uydu 
Teknolojileri Ürün Geliştirme Müdürü olarak atandı. Algün, evli ve bir çocuk babasıdır.



Ümit BAYRAKTAR: Thales bünyesindeki
faaliyetleriniz ile ilgili olarak, 2013 sonu
itibari ile genel bir değerlendirme 
yapar mısınız?
Mehmet KİTİŞ: Thales, 2013’te, 10 yıllık
bir planlama başlattı. “Ambition 10” adı
verilen planlama kapsamında, ana hat-
ları ile gelecek 10 yılda cironun 10 milyar
dolar arttırılması, kâr marjının da %10’a
çıkarılması hedefleniyor. Grubun ta-
mamı, bu plan üzerinde çalışıyor. 2013
rakamları, Thales’in beklentilerinin kar-
şılandığı yönünde. YALTES özelinde, biz
de 2013 hedeflerini, alınan siparişler dı-
şında tutturmuş durumdayız. Finansal
performansımızı, 4 tane ana başlıkta
takip ediyoruz: Alınan siparişler, ciro,
kârlılık ve operasyonel nakit akışı. Bu 
4 başlıkta, alınan siparişler dışında he-
deflerimizi tutturduk. Siparişler ile ilgili
konu da temel olarak MİLGEM Proje-
si’nde yaşananlardan; ihalenin iptali ne-
deniyle gemilerin inşa sürecindeki
gecikmeden kaynaklandı. Her ne kadar
böyle olsa da 2013 yılını; şirketin yeni he-
deflerinin belirlenmesi, bu hedeflere 
yönelik olarak yapısal bir takım dönü-
şümlerin gerçekleştirilmesi ve bize veri-
len ekonomik hedeflerin tutturulması
anlamında başarılı bir yıl olarak değer-
lendiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bahsettiğiniz 
gelişmelerin sayısal verilere yansıması
nasıl oldu peki?
Mehmet KİTİŞ: Şu anda biz hâlâ KOBİ
statüsündeyiz. Bu da bize yurt içi proje-
lerde avantaj sağlıyor. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), yerli katkı oranını ve
bu katkının nereden geldiğini, projelerde
artan şekilde denetliyor. Dolayısı ile biz,
hem yerli bir firma hem de bir KOBİ ol-
mamız nedeniyle savunma sanayisinde
önemli bir yer tutuyoruz. Baktığımız
zaman, 2013 ciromuz 45 milyon lira se-
viyesinde. Personel sayımızda da 2014 ve
sonrası için oluşturduğumuz hedeflere
yönelebilmek için bir azalmaya gittik.
Bunda, yeni stratejilerimize yönelik ya-
pılanmanın yanı sıra yerleşkemizin de-
ğişmesi de etkili oldu. Bazı pozisyonlara
ihtiyaç da ortadan kalkınca, personel sa-
yımızı 86’dan 70’e indirdik.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’in geçmişi 
ile mukayese edecek olursak personel
başına düşen ciroda ciddi bir artış 
olduğunu görüyoruz. Bu durumu 
nasıl yorumlamalıyız?
Mehmet KİTİŞ: Geçmişte imzalanan bazı
projelerin fatura kesme dönemi 2013’e

denk geldiği için, rakamlar olduğundan
daha iyi gözüküyor olabilir. Ayrıca perso-
nel sayımızın azalması da etkili olmuş-
tur. Bununla beraber, biz eğrimizin
yukarı doğru olduğuna inanıyoruz. Ona
göre hedeflerimizi koyduk; 2013’ü, orga-
nizasyonumuzu gözden geçirme yılı ola-
rak belirledik. Bundan sonraki yıllarda,
daha yüksek performans gösteren, kişi
başına düşen ciroyu arttıran bir 2. seviye
şirket durumuna geleceğiz. Thales’in

“Ambition 10” planı ile uyumlu olarak 3
başlık belirledik: Büyüme, rekabetçilik
ve insan kaynağımızın dünya standardına
getirilmesi. Rekabetçilik, bizim için çok
önemli ve benzer işleri çok daha az kay-
nak harcayarak ve kârlılık oranlarımızı
arttırarak yapmak, en temel hedefleri-
mizden birisi. Rekabetçilik başlığı altında
önemli adımlarımızdan bir tanesi de kilit
bilgi ve teknoloji şirkette kalmak koşu-
luyla dış kaynak kullanmak.
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YALTES, 
Değişimini ve 
Gelişimini İki Koldan 
Sürdürüyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin stratejisine
ve sanayileşme politikasına uygun olarak gelişimini
ve değişimini sürdüren YALTES, bir yandan deniz
platformlarına yönelik özgün sistemler geliştirmeye
devam ederken bir yandan da Türk Savunma 
Sanayisi’nde bulunmayan yetenekleri, sinerji 
yaratacak bir yaklaşımla edinmek üzere çalışmalarını
sürdürüyor. Bunların arasında, hiç kuşkusuz 
MİLGEM Projesi’ne yönelik olanlar, özel bir ilgi ile
takip ediliyor. Tüm bu çalışmaları ve gelinen noktayı,
YALTES Genel Müdürü Mehmet Kitiş ile konuştuk. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Cironuzda yurt içi 
faaliyetlerle ihracatın oranı nasıl?
Mehmet KİTİŞ: Şu anda %75 yurt içi,
%25 ihracat mertebesinde. Ancak ih-
racatın zamanla daha çok arttığını gö-
receğiz. Thales üzerinden YALTES
ürünlerinin ihracatını, çok önemli bir
konu olarak görüyoruz. Türkiye için de
doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.
Dolayısı ile 74.000 kişilik uluslararası de-
vasa bir organizasyon olan Thales nez-
dinde tanınırlığımızı ve güvenilirliğimizi
arttırma yönünde yoğun çaba harcıyoruz.
Bunun sonuçlarını da önümüzdeki yıl-
larda göreceğiz. 2013 yılında elde ettiği-
miz en büyük kazanımlardan birisi,
uzman olduğumuz alanlarda, gerekmesi
durumunda, Thales ürünlerinden oluşan
çözümleri teklif eden Thales çözüm sağ-
layıcısı olarak Thales tarafından teyit edil-
memiz oldu. Bu, ihracat açısından çok
önemli; elimizi kuvvetlendiren, Türki-
ye’den sağlanan katma değeri çok daha
arttıran bir şey olacak. Zaman içerisinde,
Thales’in bir takım alt sistemlerinden
oluşturduğumuz ürünleri, çözüm olarak
tersanelerimize sunup ihraç etme imkâ-
nımız olacak. Şu anda 2013 yılı ve 2014 ilk
çeyreği olarak baktığımız zaman, uzman
olduğumuz ya da uzman olmayı planladı-
ğımız alanlarla ilgili olarak 50 milyon av-
ronun üzerinde 3 tane ihraç projesine
Thales çözüm sağlayıcısı olarak teklif
verme aşamasındayız.
Takip ettiğimiz başlıklardan büyüme dedi-
ğimiz zaman, 4 tane büyüme alanımız var:

n Takip ettiğimiz işleri almak. 
Bu olmazsa olmazımız.

n Türk Savunma Sanayisi ile sinerji 
yaratacak şekilde yeni uzmanlık 
alanları oluşturmak; olmayan 
uzmanlık alanları varsa onu 
YALTES bünyesinde geliştirmek.

n Küçük platformlar için görev 
sistemleri çözümleri meydana 
getirmek.

n Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde
bulunan mevcut Thales ürünlerinin,
müşteri memnuniyetini de arttıracak
şekilde, yerli olarak desteğini (ELD)
vermek.

MİLGEM, Thales’e 
Bir Ürün Kazandırdı
Ümit BAYRAKTAR: Yeni nesil Entegre
Platform Kontrol ve İzleme Sistemi
(EPKİS) çalışmalarınız tarafındaki 
son durum nedir?
Mehmet KİTİŞ: YALTES’in EPKİS serü-
veni, MİLGEM Projesi ile başladı. 
YALTES, Hollanda’nın Imtech firması ile
iş birliği içerisinde, ana yüklenici olarak
bu tarz çözümleri oluşturmak üzere, bu
proje içerisinde yer aldı. Başlangıçta,

YALTES’in katkısı %30; Imtech’in katkısı
%70 oldu. Projenin 2’nci gemisinde ise bu
oranlar tersine çevrildi. 3’üncü gemide
ise görev verildiği takdirde hedefimiz
%100 yerli bir çözüm sağlamak ki rafta
hazır ticari bileşenlerin sistem içerisinde
payının %20 olduğu düşünüldüğünde, top-
lamda %80 yerlilik hedefliyoruz. Kısaca,
dışa bağımlı olmayan bir çözümden bah-
sediyoruz. YALTES, bu çözüme, 2011 yılın-
dan sonra, 1 milyon avronun üzerinde bir
kaynak ayırarak kendi finansmanını sağ-
ladığı bir Ar-Ge projesi ile yöneldi. Kendi
içimizde bu çalışmaları yürütürken, aynı
zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fa-
kültesi ile güzel bir iş birliği başlattık. İlk
2 gemide çalışan personelimiz, belli bir
olgunluk seviyesine gelmişti. O kadronun
şirket içinde genişletilmesi, YALTES’in
kendi fonları ile 1 milyon avro harcaması
ve üniversite ile yaptığımız çalışmalarla
geldiğimiz noktada, dışa bağımlı olmayan
bir çözüme ulaştık. İlk 2 gemide üstlendi-
ğimiz rolün aynısını, 3’üncü ve 4’üncü ge-
mide de üstlenmeye hazırız. Aynı
zamanda bu çözümün, Savaş Yönetim
Sistemi (SYS) ile entegrasyonu kapsa-
mında, uluslararası pazarlarda Thales ile
birlikte, diğer tersaneler üzerinden de
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pazarlama çabalarımız sürüyor. Thales
de bu ürünü portföyüne katma kararı aldı;
bu çok önemli bir aşama. Bir anlamda,
Imtech’in yerini YALTES aldı. Biz uluslar-
arası seviyede bu tarz bir sistemden bek-
lentileri takip ediyoruz; sistemin
gereksinimlerini ona göre oluşturuyoruz.
Bu kapsamda çözümümüzü, önümüzdeki
dönemde daha da önem kazanacak, as-
gari personelle görev yapabilme yetene-
ğine yönelik olarak şekillendiriyoruz. Bu
açıdan yerli çözümümüzü; güncel ihtiyaç-
lara cevap veren, pazarın genişlemesi ile
en etkin fiyatla sunabileceğimiz bir ürüne
dönüştürebileceğimizi düşünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Konuyla ilgili 
çalışmalarınız nasıl başladı? Teklif 
Thales’ten mi geldi?
Mehmet KİTİŞ: Geliştirmek üzere özgün
bir ürün arayışı içerisinde olduğumuz
dönemde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
da yerli sistem arayışı içerisindeydi ve
YALTES bu işe talip oldu. Bunun başarı
ile gerçekleşmesinin ardından da Tha-
les, bunu portföyünde yer alacak bir
ürüne dönüştürmeye karar verdi. Bir an-
lamda, MİLGEM, Thales’e bir ürün ka-
zandırdı da diyebiliriz. Bu da hep
bahsettiğimiz sinerjiyi yarattı. Türkiye de
SYS ile birlikte çalışabilecek, Batılı deniz
kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayabilecek
nitelikte bir ürünü dünya pazarlarına
sunma imkânı elde etmiş oldu.

Ümit BAYRAKTAR: EPKİS konusunda
MİLGEM’de YALTES’i öne çıkaran nedir?
Neden YALTES’in çözümü kullanılmalı?
Mehmet KİTİŞ: En temel gerekçemiz, ilk
2 gemide yerli firma olarak görev yapan
kuruluşun YALTES olması. Bu gemilerde
YALTES, bu sistemi yerli olarak üretebile-
cek, mühendislik seviyesinde bilgi edinmiş
oldu. Dolayısı ile savunma sanayimizin he-
defleri doğrultusunda, bu konuda yerli
alan uzmanı olan ve o uzmanlığı kullana-
rak mühendislik çözümleri oluşturarak
bilgisini en üst seviyede tutan, Türkiye’deki
tek kuruluş YALTES. Bir de geliştirmeye
başladığımız yeni bir yaklaşım da var: Plat-
formlar küçüldükçe, EPKİS sistemleri de
giderek basitleşiyor ve elektrik sisteminin
bir parçası hâline dönüşüyor. Dünya pa-
zarlarına sunulmak üzere, böyle bir çö-
zümü oluşturabilmek için stratejik bir
hamle kapsamında, %100 yerli ve milli bir
elektrik altyapısı firması ile iş birliği içeri-
sindeyiz. Bunu ihraç projeleri de dâhil
olmak üzere, Türkiye’nin bu tarz platform-
larda ihtiyaç duyduğu çözümleri temin
etmek üzere genişletmek arzusundayız.
Böylece, bütün platformları kapsayan, tam
bir çözümü ortaya koyabilecek bir sinerji
yaratmış olacağız. Örneğin 8 tane platfor-
mun elektrik işini yapmak üzere, bir ter-
sane ile el sıkışmış durumdayız. Sistem
büyüdükçe, SYS de devreye giriyor; çünkü
orada ihtiyaç duyulan, artık 3-5 noktadan
alınan bilgilerin sunulması değil. SYS ile

EPKİS’in belli bir entegras-
yonu içerisinde işlerin yürütülmesi de önü-
müzdeki dönemin konseptlerinden.

Ümit BAYRAKTAR: Yeni nesil EPKİS 
çözümünüz hazır mı? Ne aşamadasınız?
Mehmet KİTİŞ: EPKİS’imiz hazır. İhtiyaç
duyduğumuz, sistemin birincil olmayan
bir takım yazılım bileşenlerinin de tak-
vime yetişecek şekilde geliştirilmesi faa-
liyetlerini sürdürdük ve sistemi hazır
hâle getirdik. Üniversitelerle de iş birliği
hâlindeyiz. Stabilite Kontrol Yazılımı
buna verebileceğimiz örneklerden bir ta-
nesi. Bunu ilk kez burada yapıyoruz, bu
sayede dışa bağımlılığı tamamen orta-
dan kaldıracak ve geminin bekası ile ilgili
karar desteğini kullanıcılara milli olarak
sağlayabileceğiz. MİLGEM Projesi’nin
3’üncü ve 4’üncü gemileri için öngörülen
yükümlülükleri, öngörülen takvimde
gerçekleştirecek şekilde faaliyetlerimizi
tamamladık.

Ümit BAYRAKTAR: Önümüzdeki 
dönemde gündeme gelecek projelerden
TF-2000’de nasıl yer almayı 
öngörüyorsunuz?
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EPKİS’imiz hazır. İhtiyaç duyduğumuz, sistemin birincil olmayan bir takım yazılım 
bileşenlerinin de takvime yetişecek şekilde geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürdük ve
sistemi hazır hâle getirdik. Üniversitelerle de iş birliği hâlindeyiz. Stabilite Kontrol 
Yazılımı buna verebileceğimiz örneklerden bir tanesi. Bunu ilk kez 
burada yapıyoruz, bu sayede dışa bağımlılığı tamamen ortadan 
kaldıracak ve geminin bekası ile ilgili karar desteğini kullanıcılara 
milli olarak sağlayabileceğiz. 
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Mehmet KİTİŞ: TF-2000 ve Türk Tipi Hü-
cumbot projelerinde, SYS’yi sağlayacak
firmalarla görüşmelerimiz olacak. Çalış-
malar şu anda, Bilgi İstek Dokümanı
aşamasında. Teklif isteği aşamasından
itibaren, biz yerli SYS üreten firmalarla
entegre bir sistemin teklif edilebilme-
sine yönelik görüşmeler yapacağız. Bil-
diğiniz gibi, SYS konusunda da kendimizi
önemli uzmanlardan sayıyoruz. Bunun
bir nedeni, GENESİS içerisinde çok
önemli ölçüde yer almış olmamız. Diğer
nedeni ise uluslararası pazarda önemli
bir yeri olan TACTICOS Baseline 2’nin ge-
liştirme çalışmalarında, 8 mühendisle yer
almış olmamız. Bu ikisini birleştirdiğiniz
zaman, kendimizi, dünyada SYS’lere yö-
nelik gelişmelerin tam içerisinde yer
alan; ülkemizdeki sistemlere katkıda bu-
lunmuş olan bir firma olarak görüyoruz.
Dolayısı ile EPKİS–SYS entegrasyonunda
kendimizi, Türkiye’de tek; uluslararası
alanda da önemli bir konumda yer alan
bir firma olarak konumlandırıyoruz.

Konsollar İhracatın Lokomotifi
Ümit BAYRAKTAR: 4. nesil operatör 
konsolunuzun teslimatları ne durumda?
Mehmet KİTİŞ: YALTES kurulduğu yıl-
larda, mevcut olan konsolların burada
üretilmesi ile başladık bu işe. Şu anda gel-
diğimiz noktada ise TACTICOS Baseline
2’nin üzerinde çalıştığı konsolları tüm
dünyaya veren tek firmayız ve bu konsol-
ların bütün mühendislik süreçlerini, ge-
reksinim analizlerini, tasarımlarını,
prototiplerinin oluşturulmasını, askeri
standartlara göre kalifiye edilmelerini ve
en sonunda da üretim dokümanlarının
hazırlanmasını, tamamen YALTES içinde
gerçekleştirdik. Geçen yıl başladığımız
üretim süreci kapsamında da yıl sonuna
kadar 30 adedini teslim etmiş olacağız.
Daha sonraki yılarda üretilmek üzere, 50
adet yeni konsolla ilgili görüşmeler devam
ediyor. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde, 250 tane
konsolu, Thales üzerinden dünya pazarla-
rına vermek. Konsollar, şu anda 6 ülkede
kullanımda ya da sipariş edilmiş du-
rumda. Bizim için önemli bir ihraç kalemi.

Ümit BAYRAKTAR: 250 tane konsol nasıl
bir ihracat büyüklüğüne tekabül ediyor?
Mehmet KİTİŞ: Kabaca 15 milyon avro ci-
varında. TACTICOS Baseline 2’ye verdiğimiz
konsolların dışında; bir Batı Avrupa ülkesi-
nin kendi platformlarında yaptığı silah sis-
temi modernizasyonu kapsamında, Thales
Nederland ile 25 adet konsolun Türkiye’de
tasarlanıp kalifiye edilmesine yönelik bir
sözleşme de imzaladık.

Ümit BAYRAKTAR: Geçtiğimiz sene 
gerçekleştirilen IDEX fuarı sırasında
bahsettiğiniz, su altı akustiği ile ilgili 
teorik bilgileri kara sistemlerine 
uyarlama ile ilgili çalışmalarınız 
ne durumda?
Mehmet KİTİŞ: O konuda çok fazla iler-
leme sağlayamadık; ama su altı akustiği,
bildiğiniz gibi Türkiye’de birçok firmanın
yer aldığı bir alan. Aynı zamanda 
Thales’in de dünya çapında bilgi birikimi-
nin olduğu bir alan. Biz bu alanda uzman-
lık oluşturulması ve bazı mühendislik
faaliyetlerinde bilgi birikimi anlamında,
Thales’ten destek görüyoruz. Türkiye için
sayısal büyüklüğü ekonomik olmayan so-
noboy gibi bazı ürünlerde iş birliği yapma
konusunda çalışmalarımız var. Burada
yerli bir firma olarak bazı alanlarda katkı

sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bun-
lardan bir tanesi, Thales üzerinden ortaya
çıkacak ürünün pazarının genişletilmesi;
diğeri ise mevcut ürünün, Thales tarafın-
dan temin edilmiş bir takım sistemler
üzerinde denenmesinde ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması. Bir sonoboyu
geliştirdiğiniz zaman, bunu test edebile-
ceğiniz platform, MELTEM deniz karakol
uçakları. Bunların akustik işlemcileri
Thales üretimi. Biz Thales ile görüşmeler
yapıyoruz; epey ilerleme de sağladık. Gel-
diğimiz noktada, mevcut sistemin üze-
rine, Türkiye’de geliştirilmiş bir takım
algoritmaların koşturulup bunların sis-
tem yazılımının bir parçası hâline getiril-
mesi konusunda yöntem görüşmeleri
devam ediyor. Yerli firmalarla iş birliği ya-
parak sonoboy endüstrileştirmesi, ihtiyaç
duyulan yeni sonoboyların tasarlanması
ve onların da mevcut platformlara enteg-
rasyonu konusunda YALTES katkı sağla-
yabilir. Mayın avlama da üzerinde
durduğumuz bir diğer alan uzmanlığı ko-
nusu. Başka bir gelişme, 2093 sonarları-
nın genel bakımlarının YALTES tarafından

gerçekleştirilecek olması. Thales UK ile
görüşmelerimiz sonuçlandı.

Ümit BAYRAKTAR: IDEX fuarında 
bahsettiğiniz diğer bir konu olan küçük
boyutlu platformlar için SYS geliştirilmesi
tarafında ne gibi gelişmeler oldu?
Mehmet KİTİŞ: Mühendislerimiz, bu ko-
nudaki çalışmaları Thales Nederland ile
yürüttüler. Mevcut sistemin atış testleri,
Damen firmasının temin ettiği, süratli, de-
neysel bir platformda gerçekleştirildi.
Türkiye’de bir tersane ile iş birliği yaparak
bu sistemin o tersanenin platformuna en-
tegrasyonu ve mümkün olursa atış test-
lerinin gerçekleştirilmesi konusunda
çalışmalar sürüyor. Başarılı olursak, bu
ürünün dünya pazarına çıkış noktası Tha-
les bünyesinde YALTES olacak.

Entegre Köprüüstü 
2015’te Hazır
Ümit BAYRAKTAR: Entegre Köprüüstü ile
ilgili çalışmalarınız ne durumda?
Mehmet KİTİŞ: Bu alandaki çalışmaları-
mızı, EPKİS gibi faaliyetlerimizle uyumlu,
birbirini tamamlar nitelikte götürüyoruz.
Dünyada birçok firma bu konuda uğraşı-
yor. Köprüüstünde yer alan birçok sen-
söre ait göstergeler ve onlara ilişkin
kontroller, her birisini kendilerinin temin
ettiği bir takım otonom yazılımlar, gös-
tergeler ve komuta birimleri üzerinden
gerçekleştiriliyor. Dünyadaki eğilim ise
bunların hepsinin üzerine bir katman ge-
çirilerek, bunların entegre bir şekilde,
daha az sayıda kullanıcı ile kullanılması.
Entegre Köprüüstü Sistemi Projesi’ni bu
nedenle başlattık. Gelecek yılın ikinci ya-
rısında, sertifikasyonu da tamamlanmış
bir ürün olarak piyasaya çıkartmayı hedef-
liyoruz. TÜBİTAK’tan da destek alıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Entegre Sahil 
Gözetleme Sistemi ile ilgili çalışmalarınız
hakkında da bilgi verebilir misiniz?

59

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Mayıs 2014

©
Y

A
LT

ES



Mehmet KİTİŞ: Bildiğiniz gibi Türkiye’de
gerçekleştirilmiş olan Uzun Ufuk proje-
sinde, YALTES önemli bir rol üstlenmişti.
O konudaki bilgi birikimini, üzerine ko-
yarak devam ettirmek istiyoruz. Bununla
ilgili Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz;
tamamen yerli bir ürün ortaya koyacağız.
Bu ürün de 2015’in ilk yarısında hazır
olacak. Bazı ihracat projelerinde, yerli
ürünümüzün pazarlanması için neler ya-
pabileceğimizi takip ediyoruz. Türki-
ye’de, bu konuda başlatılmış Sahil
Gözetleme Radar Sistemi Projesi var.
YALTES’in içinde yer almayı hak ettiği bir
projeydi. Hâlâ daha bu projeye katkı sağ-
layabiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Geçtiğimiz aylarda
YALTES, yerleşkesini Teknopark 
İstanbul’a taşıdı. Teknopark İstanbul ile
ilgili ilk izlenimlerinizi alabilir miyiz?
Mehmet KİTİŞ: Henüz 3 ay oldu. Tekno-
park İstanbul’un, hem bize hem de ül-
kemize gerçekten önemli katkılar
sağlayacağını düşünüyoruz. Bize sağ-
ladığı katkılardan bir tanesi, daha gö-
rünür hâle gelmemiz oldu. Teknopark
İstanbul, birçok firmanın bir arada ol-
duğu ve birçok yerli ve yabancı kurumun

gelip ziyaret ettiği bir yer. YALTES ile il-
gili farkındalığı önemli ölçüde arttıracak
bir ortam. Kendimizi daha çok anlatmak
istiyorduk; bunu sağlıyor. Denizcilik,
Teknopark İstanbul’un hedef sektörleri
arasında yer alıyor. Tersaneler, bazı ana
yükleniciler ve bizim gibi 2’nci seviye bir
takım alt sistem firmalarının bir arada
bulunduğu bir ortam sağlıyor. Orta ve
uzun vadede bir sinerji yaratacak. Henüz
erken; ama gelecekte denizcilik alanında
bir takım kümelenmeler ortaya çıkabilir.

Ümit BAYRAKTAR: Biraz da sivil tarafı
konuşacak olursak; bu cephedeki 
çalışmalarınız hakkında neler söylemek
istersiniz?
Mehmet KİTİŞ: Sivil tarafa geçebilmek
için, elinizde ürün olması gerekiyor.
Ürünü oluşturabilmek için de kendinize
ait bir takım sistem çözümleriniz olmalı.
Böyle bakıldığında, belli büyüklüğün
üzerindeki deniz platformlarında geçişi-
mizi tamamlamamız lazım. Küçük bo-
yutlu deniz platformları için %100
çözümümüzü oluşturmuş durumdayız.
Daha önceki sorular kapsamında bah-
settiğim, elektrik sisteminin parçası hâ-
line gelmiş çözümden bahsediyorum.

Barış zamanı ihtiyaç duyulan, deniz gü-
venliği uygulamaları için de bir takım çö-
zümler gerekiyor. Bununla ilgili entegre
köprüüstü çözümü geliştiriyoruz. 
YALTES’in, bir de Ankara bacağı var.
Thales’in planları ve dünyadaki konjonk-
tür ile uyumlu olarak Ankara ofisimiz
siber güvenlik ve kritik altyapıların ko-
runması konularında neler yapılabilece-
ğini araştıracak ve fizibilite raporları
hazırlayacak. Bu çalışmalar, bu yıl içinde
tamamlanacak. Belki sınır güvenliği ko-
nusu da kapsamda olacak. Sivil uygula-
malarla ilgili önemli bir çalışmamız da
AB tarafından fonlanan FedSS (Federa-
ted Security Shield / Federe Güvenlik
Kalkanı) projesi. Bu Ar-Ge projesinin or-
takları arasında yer alıyoruz; TÜBİTAK
da bizi destekliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak, 
organizasyonel olarak Thales Türkiye
Ofisi ile bağlantınız ve ilişkileriniz 
konusunu sormak istiyoruz.
Mehmet KİTİŞ: Thales’in organizasyo-
nuna baktığımızda, 5-6 Avrupa ülkesi dı-
şında kalan tüm ülkelerin faaliyetlerinin
takip edildiği, finansal bilgilerin toplan-
dığı, stratejilerin belirlendiği alt birimler
görüyoruz. Bir de küresel iş birimleri
var. Bunlardan bir tanesi Defense Mis-
sion Systems. Bunun altında farklı iş kol-
ları var. YALTES, bu iş kollarının altında.
Thales Ankara Ofisi, farklı bir organizas-
yon kanadında. Bu organizasyon kanadı;
Türkiye’ye yönelik stratejilerin belirlen-
mesi, siparişlerin miktarı ile ilgili hedef-
lerin belirlenmesi gibi çalışmalar
yapıyor; Thales ürünlerini satmaya çalı-
şıyor. Thales Türkiye Ofisi ile doğrudan
bir organik bağımız yok; ama temas hâ-
lindeyiz.

YALTES Genel Müdürü Mehmet 
Kitiş’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Teknopark İstanbul’un, hem bize hem de ülkemize gerçekten önemli
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bize sağladığı katkılardan 
bir tanesi, daha görünür hâle gelmemiz oldu. Teknopark İstanbul,
birçok firmanın bir arada olduğu ve birçok yerli ve yabancı kurumun
gelip ziyaret ettiği bir yer. YALTES ile ilgili farkındalığı önemli 
ölçüde arttıracak bir ortam. 
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Kızılötesi görüntüleme
sistemlerinde kullanı-
lan algılayıcıların ge-

liştirilmesi ve üretilmesi,
dünya üzerinde az sayıda ül-
kenin sahip olduğu teknoloji-
ler arasında yer alıyor.
Kızılötesi görüş sistemleri
konusunda uzun yıllardır ça-
lışmalar yürüten ve bu ko-
nuda iddialı bir ürün ailesi
geliştiren ASELSAN, bu sis-
temlerde kullanılan algılayı-
cıları da özgünleştirerek, bu
alandaki rekabet gücünü
daha da arttıracak.
Algılayıcılar ile ilgili özgün
teknolojilerin geliştirilmesi
çalışmaları, 1999 yılında, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’nde başladı. Bu alan-
daki çalışmalara, ilerleyen
zamanda, Bilkent Üniversite-
sinden bilim adamları da ka-
tıldı. İlk yıllarda Milli
Savunma Bakanlığı (MSB) ta-
rafından desteklenen çalış-
malar, ilerleyen zamanda
başlatılan ve ODTÜ, Bilkent
Üniversitesi ve ASELSAN’ın
yüklenici olduğu TÜBİTAK
projeleri ile ivme kazandı. Sa-
nayileşmenin önemli bir ayağı
olan seri üretime aktarma
çalışmaları da paralelde ger-
çekleştirildi ve kızılötesi algı-
layıcıların üretimine yönelik
olarak temiz oda, gerekli sis-
temler ve teçhizatlarıyla bir-
likte 1500 m2'lik alana sahip
Kızılötesi Dedektör Üretim
Tesisi, ASELSAN Mikroelek-
tronik Güdüm ve Elektro-
Optik (MGEO) Grubu çatısı
altında kuruldu. Geliştirilen
kızılötesi algılayıcıların kulla-
nıldığı termal kameralar, ya-
pılan testlerde başarılı
bulunarak Türk Silahlı Kuv-
vetleri envanterine alındı.
Kızılötesi algılayıcılar ala-
nında gerçekleştirilen tekno-

lojik çalışmalar, yurt dışından
tersine beyin göçünü de tetik-
ledi; ayrıca çeşitli ödüllere
layık görüldü:
n ODTÜ Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümü
Kuantum Aygıtları ve 
Nanofotonik Araştırma
Grubu ve ASELSAN 
Kızılötesi Dedektör 
Tasarım Ekibi, 2010 
yılında ODTÜ Prof. 
Dr. Mustafa N. PARLAR
Eğitim ve Araştırma Vakfı
Teknolojik Teşvik 
Ödülü’nü aldı.

n ASELSAN MGEO Ar-Ge
Merkezi, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının
2011 yılında düzenlediği
Ar-Ge Zirvesi’nde, 
bilimsel yayın alanında 

birincilik ve nitelikli Ar-Ge
personeli alanında da
üçüncülük ödülü aldı.

n ASELSAN MGEO Grubu,
“Kompakt Görüntüleme
Modülü” Kartı ile “Mentor
Graphics PCB Technology
Leadership Awards
(TLA)–2012” yarışmasının
"Savunma, Havacılık ve
Uzay" kategorisinde 
birincilik ödülü aldı.

n TÜBİTAK, TTGV ve 
TÜSİAD tarafından 
2012 yılında düzenlenen
10. Teknoloji Ödülleri ve
Kongresi’nde, ASELSAN,
“InP Bazlı QWIP Dedektör
Üretim Süreci Tasarımı”
ile büyük ölçekli firma
süreç kategorisinde 
jüri özel ödülünü aldı.

Tüm Teknolojiler 
Kapsama Alanında
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı Genel Müdür
Vekili Fikri Gönültaş ve Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları
ile ASELSAN ve ilgili üniver-
sitelerden katılımcıların yer
aldığı törende, ilk konuşmayı
ASELSAN MGEO Grubu Baş-
kanı Özcan Kahramangil yaptı.
Kahramangil, açılışı yapılan
tesiste soğutmalı algılayıcılar
sınıfında bulunan kuantum
kuyulu algılayıcıların üretile-
ceğini; yine aynı sınıfta bulu-
nan HgCdTe algılayıcıların
geliştirme çalışmalarının üni-
versite ayağının tamamlandı-
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Kızılötesi Görüntüleme  
Teknolojilerinin 

Son Halkası da Tamam 

ASELSAN Kızılötesi Dedektör Üretim Tesisi Açılış Töreni, 
8 Nisan’da, ASELSAN Akyurt tesislerinde gerçekleştirildi.
ASELSAN’ın, kritik bir teknoloji alanında, özgün ürünlerini
seri olarak üretebilmesini sağlayacak olan tesis, 
üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin örnek bir uygulaması
sonucunda ortaya çıktı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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ğını; sanayileşme ve seri üre-
tim aşamasının sürdüğünü
anlattı. Benzer şekilde, süper
örtülü dedektör teknolojisi
geliştirme çalışmaları da
devam ediyor. Soğutmasız al-
gılayıcılar alanında ise MEMS
teknolojileri üniversitede ge-
liştirildi ve seri üretim aşa-
masına geldi. Kahramangil,
ODTÜ bünyesinde yer alan te-
siste seri üretim için kaynak
arayışlarının devam ettiğini
belirtti. Mercekler ve algılayı-
cılar dâhil tüm bileşenleri
millileştirdiklerini vurgulayan
Kahramangil, “Bu noktayı bir
yolculuğun sonu değil, ilk
etabın tamamlanması olarak
görüyoruz. Şimdiki hedefimiz,
dedektör üreten ülkeler ara-
sında birinci olmak ve yön ver-
mek” dedi. Konuşmasının son
bölümünde, Kazakistan’da ve
Sivas’ta gerçekleştirdikleri ya-
tırımları hatırlatan Kahraman-
gil, Mayıs ayında da Ürdün’de
ASELSAN Middle East fabrika-
sının açılışını gerçekleştirmeyi
planladıklarını açıkladı.
Kızılötesi algılayıcıların tekno-
lojilerini üniversitedeki araş-
tırma grubu ile birlikte
geliştiren ve sanayinin ihtiyaç
duyduğu mühendislerin yetiş-

tirilmesinde önemli katkıları
olan Prof. Dr. Cengiz Beşikçi
ise konuşmasında, 15 yıllık sü-
reçte, 3 ayrı algılayıcı tekno-
lojisi geliştirdiklerine dikkat
çekti. Tüm bu çalışmaların,
son 10 yıl içinde devletin yap-
tığı Ar-Ge yatırımlarının geri
dönüşü konusunda iyi bir
örnek oluşturduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Beşikçi, bu tür
örneklerin çoğalmasının öne-
mine de değindi.

Övgüler 
Savunma Sanayisine
Törende bir konuşma yapan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık, 3 açıdan çok
mutlu ve gururlu olduğunu
belirtti ve bunları; yüksek
teknolojiye dayalı bir tesisin
açılması, bir Ar-Ge projesinin
seri üretime aktarılması ve
tesisin üniversite-kamu-sa-
nayi iş birliğinin sonucu or-
taya çıkması olarak sıraladı.
Savunma sanayisinin, dünya
genelinde, özellikle ABD’de,
sivil uygulamalara aktarılan
teknolojilerin geliştirildiği en
önemli sektör olduğunu; sa-
vunma sanayisindeki atılımla-
rın üniversite ve diğer sanayi
alanlarına ivme kazandırdığını

anlatan Işık, Türk Savunma
Sanayisi sayesinde, Anka-
ra’daki üniversitelerin Ar-Ge
ve inovasyon konularında 
İstanbul’daki üniversiteleri
geçtiğini belirtti. Savunma sa-
nayisinin ülkenin ekonomisi-

nin gelişmesinde son derece
kritik bir önemi olduğunu vur-
gulayan Işık, sektörün aynı za-
manda Türk insanı için de
önemli bir iş alanı olduğunu;
savunma sanayisinin asgari
ücretinin, 2.000 lira civarında
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gerçekleştiğini söyledi. Işık,
savunma sanayisini, ülkenin
imkânlarını sonuna kadar zor-
layarak desteklemeye devam
edeceklerini ifade etti ve özel

sektörün TÜBİTAK desteği ile
savunma projelerinde daha
çok yer alması konusundaki
beklentisini tören katılımcıla-
rıyla paylaştı.

Törenin son konuşmasını
yapan Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz, Ar-Ge’ye
daha çok kaynak ayırmaları
gerektiğini; kendilerinin de

her yıl daha fazla kaynak ak-
tardıklarını söyledi. Dr. Yıl-
maz, Prof. Dr. Beşikçi’nin
yaptığı katkıları bir kez daha
vurguladı.
Konuşmaların ardından, Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın
tebrik telgrafları okundu.
Plaket takdimi ve sembolik
tesis açılışının ardından,
tesis, üst düzey konuklar ta-
rafından gezildi.

ÖZEL HABER





Ümit BAYRAKTAR: Selex ES Türkiye ile
ilgili sorularımıza geçmeden önce, 
biraz ana şirketiniz olan Selex ES ile ilgili
bilgi verir misiniz?
Hayrettin UZUN: Sayın Bayraktar, önce-
likle 25 yıl önce, Türkiye’de HF telsiz
üretmek üzere kurulan ve o günden bu
yana, savunma ve güvenlik elektroniği
alanında üretim yapan Selex ES’nin bir
iştiraki olan Selex ES Türkiye’ye hoş gel-
diniz. Selex ES; yaklaşık 17.000 kişilik bir
işgücüne, 3,5 milyar avro ciroya sahip,
dünyanın en büyük 100 savunma sana-
yisi şirketi arasında 30’uncu sırada yer
alan, dev bir şirket. Selex ES; savunma
sistemleri, havacılık, veri haberleşmesi,
siber güvenlik, altyapı gerektiren elek-
tronik uygulamalar, anayurt güvenliği ve
koruması ve sürdürülebilir “akıllı” çö-
zümler alanlarında, son teknoloji ürünü
maliyet etkin çözümler sunuyor. Selex
ES ürün portföyünün, bölümlere göre
dağılımını şöyle sıralayabilirim:
n Havacılık ve Uzay Bölümü ürün 

portföyünde hava radarları, 
sensörler, elektronik savaş 
sistemleri, aviyonik sistemler, 
entegre görev sistemleri, hava arama
kurtarma sistemleri, insansız 
hava aracı, simülasyon sistemleri,
uzay sensörleri ve ekipmanları 
yer alıyor.

n Kara ve Deniz Sistemleri Bölümü’nde;
entegre hava ve kara komuta ve 
kontrol sistemleri, kara ve deniz 
radarları, elektro-optik sensörler,

taktik iletişim ve haberleşme 
ekipmanları, muharebe alanı 
savunma sistem ve ekipmanları 
yer alıyor.

n Güvenlik ve Akıllı Sistemler 
Bölümü’nde ise anayurt ve kritik 
altyapıları koruma ve güvenlik 
mimarisi, güvenli haberleşme 
sistemleri, siber güvenlik, bilgi 
teknolojileri, bilgi yönetimi ve 
otomasyon sistemleri, havaalanı 
sistemleri, hava trafiği ve kanal 
yönetimi ve kontrol sistemleri gibi
ürün ve çözümler yer alıyor.

Selex ES; İtalya ve İngiltere’de yerleşik üre-
tim ve Ar-Ge tesislerine ek olarak Türki-
ye’deki fabrikası ile birlikte, ABD, Almanya,

Romanya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Hin-
distan’da üretim tesisleri ve ofislere sahip.

Ümit BAYRAKTAR: Selex ES, Türkiye’de
nasıl bir gelecek planlıyor?
Hayrettin UZUN: Selex ES, önümüzdeki
dönemde, Türkiye’de, savunma ve güven-
lik alanlarında çeşitli potansiyel proje-
lerde yer almak istiyor. Bunlar arasında:
n Hâlihazırda İtalya ve Slovenya gibi 

Avrupa ülkelerinde ve Rusya, Vietnam
ve Arjantin gibi dünya ülkelerinde 
başarı ile uygulamaya koyduğu
TETRA tecrübesini kullanarak, 
Türkiye’de başlatılacak TETRA 
projesinde ASELSAN’ın alt ortağı 
olarak yer almak,
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İtalyan ana şirketinde yaşanan birleşmeler sonucunda
bu yılın başında yeniden yapılanan Selex ES Türkiye’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Türk Savunma 
Sanayisi’ne önce HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı,
daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Genel Müdürü olarak uzun yıllar hizmet etmiş
olan Hayrettin Uzun’un getirildiği haberini, geçtiğimiz
yılın Kasım ayında sizlerle paylaşmıştık. Türk Savunma
Sanayisi’ni yakından tanıyan bir isim olan Uzun ile
Selex ES Türkiye’nin mevcut durumu ve gelecek 
planlarını konu alan kısa bir söyleşi yaptık. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Yeni Selex ES, 
Yeni Selex ES Türkiye
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n NATO’da uygulamaya koyduğu siber
güvenlik projesinde, ASELSAN 
ve HAVELSAN’ın alt ortağı olarak 
yer almak ve

n Teknoloji transferi ve birlikte üçüncü
ülkelere ihracat dâhil çeşitli iş birliği
projeleri bulunuyor.

Ümit BAYRAKTAR: Başkanım, Selex ES
Türkiye’nin yönetimine geçtiğiniz günden
bu güne neleri gerçekleştirdiniz?
Hayrettin UZUN: Bildiğiniz gibi Selex ES,
tüm ülkelerle birlikte Türkiye’de de yeni-
den yapılanma faaliyetlerine başladı. Bu
süreçte, 24 Ekim 2013 tarihinde toplanan
Selex ES Türkiye’nin Yönetim Kurulu:
• 2007-2010 yılları arasında, Türki-
ye’nin savunma ve sivil bilişim alanla-
rında sistem yazılımı ve entegrasyonu
şirketi olan, 1 milyar dolar iş hacmi, 
200 milyon dolar satış ve 60 milyon dolar
ihracat rakamlarına ulaşan, 1.200 kişi
çalıştıran HAVELSAN’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürüten; o dönem-
deki küresel ekonomik krize rağmen
stratejik yönetime ve pazarlamaya yo-
ğunlaşıp, stratejik ortaklıklar kurarak
HAVELSAN’ı hızlı büyüyen kârlı bir şirket
hâline getirmiş olan,
• Aralık 2010-Mayıs 2013 döneminde,
aralarında ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN
ve HAVELSAN’ın da bulunduğu,  Türki-
ye’nin en büyük savunma sanayisi şirket-
leri grubunun çoğunluk hisselerinin
sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı’nın Genel Müdürü olarak
görev yapmış ve bu dönemde grup şirket-
lerinin; 16 milyar dolar iş yüküne, %39’u
ihracat olmak üzere 2,2 milyar dolarlık ci-
roya ve %28 kârlılığa ulaşmasını yönetmiş
olan beni, Selex ES Türkiye’nin ilk Türk
Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı.

Yönetim Kurulu, aynı toplantıda, Selex
ES Türkiye’deki kariyerine, 1995 yılında
Marconi Komünikasyon A.Ş.’de Satış Yö-
neticisi olarak başlayan, Marconi Sele-
nia, Selex Komünikasyon A.Ş. ve Selex
ES Türkiye bünyesinde Satışlar Genel
Müdür Yardımcısı ve Savunma Grup
Başkanlığı görevlerini de yürütmüş olan
Ünal Solay’ı, Selex ES Türkiye’nin Genel
Müdürü olarak atadı.
O günden bu yana gerçekleştirdiğimiz
önemli faaliyetleri şöyle sıralayabilirim:
n Yürüyen ve henüz bitmeyen; 

Yazılım Tabanlı Telsiz, Sahil Güvenlik
Komutanlığı Arama Kurtarma 
Gemisi ve A400M gibi projelerde 
üstlendiğimiz görevlerin çoğunu 
tamamladık.

n Şirketin yeni organizasyonu yaptık 
ve başta Genel Müdür ile Finans,
Satın Alma ve Pazarlama ve 
Operasyonlar Direktörleri olmak
üzere yeni yöneticileri atadık.

n Selex ES Türkiye’nin SWOT analizini
gerçekleştirdik ve Stratejik Planı’nı
hazırladık.

n Selex ES Türkiye’nin Etik İlkeleri’ni
oluşturduk, Etik El Kitabı’nı hazırladık
ve etik yapılanmasını tamamladık.

Ümit BAYRAKTAR: Vizyonunuz, 
misyonunuz ve organizasyonunuz ile
2014-2018 hedeflerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Hayrettin UZUN: Selex ES Türkiye’nin
vizyonu; Selex ES’nin yüksek nitelikli
ürünleri, uçtan uca çözümleri ve destek
imkânlarıyla Türk Savunma ve Güvenlik
Sektörü’ne tercihli alt yüklenici olmaktır.
Misyonu ise savunma, havacılık, uzay,
güvenlik ve akıllı sistemler alanlarında,
uluslararası düzeyde yüksek kabul

gören geniş ürün portföyü ve teknolojik
gücü ile Türk savunma sektörüne,
müşteriler nezdinde fark yaratacak ni-
telikte, özgün, yenilikçi, maliyet etkin
tümleşik çözümler ile bu çözümlerin
entegre lojistik desteğini verme kabili-
yetine sahip olan Selex ES’nin iştiraki
olarak Türk savunma ve güvenlik sek-
törlerinde tercih edilen bir alt yüklenici
olmaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek
üzere, Şekil 1’deki organizasyonu oluş-
turduk ve bu makamlarda, çok yete-
nekli ve tecrübeli arkadaşlarımızı
görevlendirdik.
Tamamladığımız yeni SWOT analizi ile
şirketimizin güçlü ve zayıf taraflarını,
önümüzdeki fırsatları ve tehditleri analiz
ettik; güçlü yanlarımızdan ve fırsatlardan
yararlanan, zayıf taraflarımızı ve tehdit-
leri ortadan kaldıran, 2014-2018 stratejik
planımızı hazırladık. Bu plan ile şirketi-
mizi bir kâr merkezine dönüştürecek
yeni iş stratejilerimizi geliştiriyoruz. Bu
kapsamda, ana şirketimiz Selex ES’nin,
Türkiye’nin savunma sanayisindeki en-
tegrasyon şirketleri olan ASELSAN,
TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN’ın iş
ortağı olarak alacağı yeni projelerden iş
alarak büyümeyi hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bize zaman ayırıp 
bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür
ederim.
Hayrettin UZUN: Ümit Bey, ben de size
teşekkür ediyorum.
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Tamamladığımız yeni SWOT 
analizi ile şirketimizin güçlü ve
zayıf taraflarını, önümüzdeki 
fırsatları ve tehditleri analiz ettik;
güçlü yanlarımızdan ve 
fırsatlardan yararlanan, zayıf 
taraflarımızı ve tehditleri ortadan
kaldıran, 2014-2018 stratejik 
planımızı hazırladık. 

Şekil 1. Selex ES Türkiye’nin 
organizasyon şeması
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Bölgedeki siyasi gelişmelerin gölgesinde gerçekleştirilen
fuar, genel olarak, Katar özelinde iş yapmayı hedefleyen
firmaları memnun etti. Diğer yandan, Mart ayı başında

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in Katar
büyükelçilerini geri çekmelerinin etkisi fuara da yansıdı ve birçok
firma, fuarın bölgesel etki alanının daralmasından yakındı.
Bu sene DIMDEX’te, 175’ten fazla firma, ürün ve hizmetlerini ta-
nıttı; 53 ülkeden 80 delegasyon fuarı ziyaret etti ve 12 ülkeden
20 gemi, fuar kapsamında Katar’ı ziyaret etti. Fuarın son gü-
nünde, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak,
20’den fazla firma ile toplam bedeli yaklaşık 23 milyar dolar olan
sözleşmeler imzalandığı duyuruldu. Fuar organizasyonu tara-
fından yayınlanan basın bülteninde; imzalanan sözleşmelerin
tank, top, füze ve savaş gemisi gibi ana savunma sistemlerini
kapsadığı ve ABD, Fransa, Almanya, Çin ve Türkiye başta olmak
üzere, çeşitli ülkelerin firmalarının ürünlerini içerdiği bildirildi.
Yabancı basın organlarında yer alan haberlere göre, sipariş edi-
len sistemler arasında, Patriot hava ve füze savunma sistemi,
Apache ve NH90 helikopterleri, havadan erken ihbar ve kontrol
uçakları ve tanker uçakları yer alıyor. Türkiye, bu siparişler ara-
sında, kendine ARES Tersanesi ile yer buldu. Katar, ARES Ter-
sanesi’nden, 3 farklı sınıfta toplam 17 tane bot sipariş etti.

İhracat Cephesinde İşler Yolunda
Türkiye, fuarda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) liderli-
ğinde milli katılım ile boy gösterdi. Fuar sırasında, Savunma
Sanayii eski Müsteşarı Murad Bayar ile Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş bir basın toplantısı düzenledi. Aliş, Türk Savunma Sa-
nayisi’nin ihracat performansına dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl
1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini; bu seneki hedefin
ise 2 milyar dolar olduğunu belirtti. Geçtiğimiz senenin Ocak-
Şubat aylarında gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatı
ile bu sene aynı dönemde gerçekleştirilen ihracatı karşılaştıran
ve bu sene %36’lık bir artış kaydedildiğini açıklayan Aliş, bu ar-
tışın, diğer sektörlere göre yüksek bir oran olduğunun altını
çizdi. Aliş, Katar’a gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihra-
catı ile ilgili rakamlara da değindi ve 2012 yılında 4, 2013 yılında
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İlki 2008 yılında düzenlenen ve 
bu yıl, 25-27 Mart tarihleri arasında

4’üncüsü gerçekleştirilen Doha 
Uluslararası Deniz Savunma Fuarı 
ve Konferansı (Doha International 

Maritime Defence Exhibition and 
Conference / DIMDEX), Katar Silahlı

Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik 
imzalanan ve yaklaşık bedeli 23 milyar

dolar olan sözleşmelere sahne oldu.
Türkiye, bu sözleşmelerden ARES 

Tersanesi ile pay almasının yanı sıra
devletlerarası ilişkilerini de 

güçlendirdiği bir fuarı geride bıraktı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Türkiye-Katar 
Savunma

İlişkileri 
Güçleniyor
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9,5, bu yıl Ocak-Şubat döneminde ise 18 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirildiğini belirtti. Aliş, Türkiye’nin genel ihracatı ile
savunma ve havacılık ihracatını da karşılaştırdı. Buna göre,
Türkiye’nin ihracatının ortalama kilo başı değeri 1,5 dolar iken,
savunma ve havacılık ihracatının ortalama kilo başı değeri 
26 dolar olarak gerçekleşiyor. Aliş, ANKA, HÜRKUŞ ve ATAK
gibi platformlarla bu değerin 50 ila 100 dolar arasında bir ra-
kama çıkabileceğini de değerlendirmelerine ekledi.

Katar ile İlişkiler Uzun Vadeli Çalışmanın Ürünü
Öncelikle Katar ile ilişkileri değerlendiren Bayar ise ilişkilerde
gelinen noktanın, son 10 yılda gösterilen karşılıklı çabanın eseri
olduğunu belirtti. Bayar şöyle devam etti: “Bugün, biz Katar Si-
lahlı Kuvvetlerinin bütün makamlarıyla; Savunma Bakanı, Ge-
nelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile güvene dayanan,
uzun soluklu bir iş birliği tesis etmiş bulunmaktayız. Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin de Katar Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri ge-
lişmeye başladı. Genelkurmay Başkanımız, yakın bir zamanda
ziyaret gerçekleştirdi. Karşılıklı askeri heyetlerin ziyaretleri,
eğitim konusunda iş birlikleri ve lojistik alanda iş birlikleri gibi
konularda çok ciddi bir canlanma var. Hatta Katar Silahlı Kuv-
vetlerinin ve Savunma Bakanlığının yapılanmasında dahi bizden
danışmanlık, destek ve iş birliği talepleri var.”
Bayar, geçtiğimiz 3 yılda Katar ile imzalanan savunma ve ha-
vacılık sözleşmelerinin toplam bedelinin 120 milyon doları geç-
tiğini açıkladı ve önümüzdeki dönemde, daha büyük projeleri
imzalama hedefinde olduklarını belirtti.

Projelerle ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan
Bayar, Yonca-Onuk Tersanesi’nin Katar’dan sahil güvenlik bot-
larına yönelik ek sipariş alabileceğini; ARES Tersanesi’nin de
yine sahil güvenlik botlarını içeren bir sipariş aldığını belirtti.
Türkiye’nin, MİLGEM’in tasarımını temel alan bir gemi ile iha-
leye katıldığı Katar’ın korvet projesi cephesinde ise çalışmala-
rın biraz daha olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu; bu
durumun, Katar’ın bu tonajda gemilerinin bulunmaması göz
önüne alındığında, normal karşılanması gerektiğini anlattı ve
Katar’ın kararını kısa vadede vermesini beklemediklerini ifade
etti. MİLGEM’in ihracatı ile ilgili sorumuz üzerine Bayar, 
MİLGEM’in yurt dışında pazarlanması rolünün, askeri tersane-
lerde inşa edilen gemilerin tasarım ve malzeme sorumlulu-
ğunu da üstlenen STM’ye verildiğini açıkladı. STM’nin bu yeni
görevinin, bazı ülkelerde olduğu gibi, askeri gemi inşa sanayisi

ürünlerinin tek elden pa-
zarlanması gibi bir modele
dönüşüp dönüşmeyeceği
ile ilgili sorumuzu da ya-
nıtlayan Bayar, savunma
sektörünün kapsamlı ve
karmaşık bir yapıya ulaştı-
ğını; pazarlamayı tek bir
firma üzerinden yapmanın
zor olduğunu; SSI’nın da
aslında, ihracat alanında
sektörü toparlamak için
kurulduğunu ve başarı ile
faaliyet gösterdiğini söy-
ledi. Bununla beraber,
Bayar, büyük ihalelerde,
sektörün nasıl rekabet
edeceği konusunda iyi bir
oyun planı çıkarmaları ge-
rektiği tespitini de sözle-
rine ekledi.

Makel Teknoloji, çözümlerini Murad Bayar’a
anlatma fırsatı buldu.

TİMSAN, denizcilik sektöründe de kullanılabilecek uçak çekme traktörlerini 
ve helikopter taşıma aracını tanıttı.
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Fuarın Türkiye açısından en
önemli gelişmesi, hiç kuş-

kusuz, ARES Tersanesi’nin,
Katar Sahil Güvenlik Komutan-
lığının ihtiyacına yönelik olarak,
17 adet kompozit gövdeli bot
inşasını kapsayan büyük bir
sözleşme imzalaması oldu.
Konu hakkında bilgi aldığımız
ARES Tersanesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kerim Kalafa-
toğlu; 18 firma ile başlayan ve
5 seneyi geçen ihale sürecinde,
sona kalan 2 firmadan birisi ol-
duklarını ve Hollanda’nın
Damen Tersanesi ile rekabet
ederek hem teknik hem teslim
takvimi hem de fiyat konuların-
daki üstünlükleri ile ihaleyi ka-
zandıklarını anlattı. Katar’ın
sipariş ettiği botlardan 5 adedi
23 m uzunluğa sahip ARES 75
HERCULES modelinde, 10 adedi 33 m uzunluğa sahip ARES 110
HERCULES modelinde ve 2 adedi de 46 m uzunluğa sahip 
ARES 150 HERCULES modelinde olacak. Bunlardan ARES 150
HERCULES, denizcilik özellikleri itibari ile açık denizlerde de
seyir yapabilecek kabiliyette olacak. ARES Tersanesi’nin imzala-
dığı sözleşme, silah sistemlerini içermemekle beraber bu yönde
ihale makamı ile görüşmelere de başlanmış durumda. Silah sis-
temlerinin ASELSAN’dan tedariki için gayret gösterdiklerini be-
lirten Kalafatoğlu, teslimatların 20’nci ayda başlayacağını ve 
56 ay içerisinde tüm teslimatların tamamlanacağını söyledi. İleri
kompozit yapıya sahip, karbon takviyeli epoksi sandviç gövdeli
botların tamamı ARES’in Antalya Serbest Bölgesindeki tesisle-
rinde inşa edilecek. ARES’in Bahreyn için inşa ettiği botlarda ol-
duğu gibi Katar için inşa edilecek botların klaslaması da Türk
Loydu tarafından yapılacak.
Bu sözleşmenin, dünya genelinde, kompozit gövdeli devriye bot-
ları konusunda imzalanmış, hem sayı hem de bütçe olarak en
büyük sözleşme olduğuna dikkat çeken Kalafatoğlu, botların in-
şasının, Antalya Serbest Ticaret Bölge-
si’ndeki tekne inşa kapasitesini
arttıracağının ve ilave yüzlerce kişiye istih-

dam sağlayacağının da altını çizdi. Sözleşme, teslimat sonrasına
yönelik bazı lojistik konuları da içeriyor. Projenin devamında ek
siparişlerin de gelebileceğini sözlerine ekleyen Kalafatoğlu, bu
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DIMDEX’in 
Kazananı: ARES

ARES 75 HERCULES ARES 110 HERCULES ARES 150 HERCULES
Uzunluk (m) 23 33 46
Genişlik (m) 5.5 7.5 8.7
Su Çekimi (m) 1.13 1.42 1.84
Deplasman (ton) 58 117 245
Azami Sürat (Saatte deniz mili) 52 47 40

Tablo. ARES Tersanesi'nin Katar'a teslim edeceği botların teknik özellikleri

Katar, 33 m’lik ARES 110 HERCULES’ten 
10 adet envanterine katacak.

Katar’ın 2 adet alacağı ARES 150 HERCULES, 46,5 m boya sahip.
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aşamada ortak üretim olmamakla birlikte, projenin ilerleyen
aşamalarında ARES’in bu konuya da sıcak bakabileceğini, nite-
kim Körfez bölgesinde hâlen birçok teknelerinin faaliyette oldu-
ğunu ifade etti.
ARES Tersanesi’nin takip ettiği diğer projelerden de bahseden
Kalafatoğlu, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman’da bir takım iha-
lelerde yarıştıklarını; Bahreyn’e yönelik yeni girişimleri olduğunu
ve Türkiye’de de teklif verdikleri iki ihale bulunduğunu söyledi.
ARES Tersanesi’nin Katar ile iş hacmi, sivil uygulamalara yönelik
gemileri de kapsıyor. İleri kompozit malzemeden üretilen deniz
otobüslerinden, Katar için 8 adet inşa eden ARES, bunlardan 2
adedinin teslimatını tamamladı. Kalan 6 gemi ise Temmuz ayı so-
nuna kadar teslim edilecek. 18 m boya sahip ve 2 adet 750 BG’lik
ana makine ile saatte 29 deniz mili sürate erişebilen gemilerin
servis hızı ise saatte 25 deniz mili. Gemilerin VIP donanımlı sü-
rümü 51 yolcu kapasitesine, diğer sürümleri 75 yolcu kapasite-
sine sahip. Kalafatoğlu, Türk Loydu tarafından klaslandırılmış
olan gemilerin, sınıflarında, dünyanın en donanımlı ve lüks tek-
neleri olduğunu da vurguladı.

ARES 58 FPB botlarından ilk ikisi, Bahreyn Sahil Güvenlik teşkilatı tarafından 
kullanılmaya başlandı. Kalan botların teslimatı Ağustos 2014'e kadar tamamlanacak.

ARES 75 HERCULES botlarından, Katar için 5 adet üretilecek.
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Fuarda ASELSAN’ın öne
çıkan ürünleri; ZARGANA,

HIZIR ve MUHAFIZ olurken
ASELSAN Deniz Sistemleri
Program Direktörü Y. Suat
Bengür de su altı akustiği çalış-
maları ve geliştirdikleri ürün-
lerle ilgili basın mensuplarına
bilgi verdi ve onların sorularını
yanıtladı. Su altı akustiği ile ilgili
çalışmalara 2006 yılında başla-
yan ASELSAN, ilk olarak, de-
nizaltıların torpidolara karşı
korunması konusunda proje-
ler yürüttü ve bu kapsamda,
karıştırıcı ve aldatıcı sahte
hedefler ve bunları etkin bir
şekilde kullanabilecek bir
sistem geliştirdi ve bu sistem
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en-
vanterine girdi. Bengür, ihraç
modeline ZARGANA ismini
verdikleri denizaltılar için
torpido karşı tedbir sistemi-
nin, ZOKA adı verilen karıştırıcı
ve aldatıcı sahte hedeflerden
kaç tane atılacağı ve denizaltı-
nın yapacağı manevra ile ilgili
tavsiyede bulunduğunu belirtti.
Bengür’ün ilettiği bilgilere göre,
karıştırıcılar, daha eski tipteki
torpidolara karşı etkin olurken,
yeni nesil akıllı torpidolar, ka-
rıştırmaya maruz kaldığında,
önceki bilgilerinden yaralana-
rak hedef denizaltının tahmini
konumuna doğru hareket et-
meye devam ediyor. Bu du-
rumda da aldatıcılar devreye
giriyor.
Pasif bir sistem olan 
ZARGANA, torpidoya doğru-
dan bir zarar vermiyor; hede-
fini bulamayan torpidonun
görevi, pilinin bitmesi ile son-
lanıyor. Sorulan bir soru üze-
rine Bengür, ZOKA sahte
hedeflerinin hızının saatte 
8 deniz mili olduğunu; ancak
bunun tecrübe ile bulunan bir
değer olduğunu ve gerek gö-
rülürse bu hızın arttırılabile-
ceğini ya da azaltılabileceğini
belirtti. Bengür, torpidoyu
kendine çekerek, üzerinde
bulunan küçük bir patlayıcı ile

torpidoya zarar verebilen
sahte hedefleri de geliştirebi-
leceklerini ifade etti.
ZARGANA’nın sahte hedef-
leri, muadili diğer sistemler
gibi özel bir lançerden atıla-
bildiği gibi, Ay sınıfı (Type 209)
denizaltılarda bulunan su to-
pundan da atılabiliyor. Başka
hiçbir sistemde olmayan bu
özelliğin kullanıcının çok ilgi-
sini çektiğini vurgulayan Ben-
gür, dünya genelinde, bu

sınıftan 50’nin üzerinde de-
nizaltı bulunduğunu ve Milli
Savunma Bakanlığının izinleri
dâhilinde, ihracat çalışmala-
rını sürdürdüklerini ifade etti.
Su üstü gemiler için geliştiri-
len benzer bir sistem ise
HIZIR. HIZIR, torpidoları çekili
bir dizin yardımı ile tespit edi-
yor ve karşı tedbir amaçlı
sahte hedef atıyor. Bengür,

gerek ZARGANA gerekse 
HIZIR’ı geliştirirken üniversi-
teler, kamu araştırma ku-
rumları ve özel şirketlerle iş
birlikleri yaptıklarını belirtti ve
bunlar arasında Bilkent Üni-
versitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, TÜBİTAK, Ana-
dolu Üniversitesi ve Yıldız Tek-
nik Üniversitesini saydı.

Milli torpido geliştirme çalış-
maları ile ilgili bir soru üzerine
Bengür, ZOKA kapsamında
geliştirdikleri platformun as-
lında küçük bir torpido oldu-
ğunu; bu sahte hedeflerin
motor, pil, algılayıcı gibi bile-
şenlerinin torpidolarla ben-
zerlik gösterdiğini; sadece,
torpidodaki patlayıcının karşı-
lığında bir birleşenin bulun-

madığını anlattı. Özellikle
elektronik bileşenlerin tasa-
rımı ve derin sularda çalışacak
şekilde paketlenmesi konu-
sundaki kazanımlarına vurgu
yapan Bengür, milli torpido ko-
nusunda henüz ASELSAN’a
verilmiş bir görev olmadığını,
fakat bu yönde bir beklentileri
bulunduğunu ifade etti.
ASELSAN’ın vurgu yaptığı bir
diğer ürün olan MUHAFIZ
stabilize top sistemi cephe-
sinde son gelişmeler hak-
kında ise ASELSAN Savunma
Sistemleri İş Geliştirme Mü-
dürü Bedri Tekin Tuğaç’tan
bilgi aldık. Hâlihazırda Katar
envanterindeki ONUK MRTP
34 botlarında kullanılan 
MUHAFIZ ile ilgili Katar’ın ek
siparişlerinin olabileceğini
belirten Tuğaç, ayrıca Ka-
tar’ın korvet programı için de
önerilerinin bulunduğunu; bu
önerilerinin seçilecek firma
ve tasarımdan bağımsız oldu-
ğunu söyledi. MUHAFIZ’ın
Birleşik Arap Emirlikleri 
envanterine girmesi için ise
son testler yapılıyor. Tuğaç,
stabilize sistemler konu-
sunda Suudi Arabistan ve
Umman’daki projeleri takip
ettiklerini de sözlerine ekledi.
Sistem, Türk Deniz Kuvvetle-
rine de önerilmiş durumda.
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ASELSAN’ın 
Gündemi 
Su Altı Akustiği
ve MUHAFIZ

MUHAFIZ stabilize top sistemi (üstte) 
ve ZOKA sahte hedefleri (sağda), 
ASELSAN’ın vurgu yaptığı ürünler oldu.
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BİTES, 2’nci kez katıldığı fuarda, hava ve deniz platformla-
rına yönelik yeni nesil eğitim, simülasyon, yönetim bilgi sis-

temi, görev planlama ve filo yönetimi yazılımı çözümlerini
tanıttı. Bunların arasında, deniz platformlarının bakım perso-
nelinin kullanımı için hâlen geliştirilmekte olan Arttırılmış Ger-
çeklik Tabanlı Bakım Destek Uygulaması, fuarda ilk kez
sergilendi. Akıllı gözlük ya da diğer kameralı mobil tablet ci-
hazlar üzerinde koşan bu uygulamada, bakım talimatlarında
yer alan prosedürlerin detaylı bilgileri ve canlandırmaları,
bakım gören sistemlerin kamera görüntülerine, gerçek za-
manlı ve yüksek doğrulukta konumlandırılarak bindiriliyor ve
yapılacak işlem, bakım personeline adım adım gösteriliyor. Bu
yaklaşımın avantajları arasında:
n Bilgi transferinde %100 tutarlılık sağlanması,
n Endüstriyel ekipmanlar için bakım süresinin azaltılması ve
n Bakım hatalarının en aza indirilmesi
sıralanıyor.
BİTES’in sergilediği diğer ürünler arasında; Sikorsky BLACK
HAWK helikopteri, Airbus Helicopters Cougar helikopteri ve
deniz platformlarının görev mürettebatı ve bakım personeline
yönelik yeni nesil entegre Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemleri

ve Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi çözümleri, Sanal Bakım Eğiti-
cileri, helikopter, uçak ve gemi filolarının tüm yaşam döngüsü
ihtiyaçlarına cevap verebilen entegre Filo Yönetim Sistemi Ya-
zılımı ile sentetik ya da gerçek görev eğitimlerinin analizi için
kullanılan Kritik Veri Kayıt / Analiz / Debrifing yazılımı yer aldı.
Fuar sırasında BİTES standı, Sudan Savunma Bakanı Abdül
Rahim Muhammed Hüseyin ve beraberindeki heyet, Katar 
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanem bin Shaheen 
Al-Ghanem ve beraberindeki heyet ile Pakistan, Hindistan,
Katar ve İran Deniz Kuvvetlerinden çok sayıda üst düzey yetkili
ve Katar’da yerleşik birçok şirketin temsilcileri tarafından zi-
yaret edildi.
Yaklaşık 2 yıldan bu yana, bölge ülkelerinde yerli firmalar ile
stratejik ortaklıklar oluşturan ve güçlü temsilcilikler ile bölge-
deki iş fırsatlarının yaratılması ve izlenmesi için bir iş ağı kuran
BİTES, fuar süresince, yerel ve bölgesel firmalar ile toplantılar
da gerçekleştirdi. BİTES, hâlen Körfez ülkelerinde ihale ve iha-
leye hazırlık faaliyetleri devam eden 4 tane iş fırsatını takip edi-
yor. Bunlara ek olarak, Avrupa’daki 2 ülkede, uluslararası
ihalelerde yarışıyor. Firma, bu faaliyetleri ile ilgili ayrıntıları,
imzaladığı gizlilik anlaşmaları nedeniyle bu aşamada açıklaya-
mıyor. Bu faaliyetlerin yanı sıra BİTES’in Türk Hava Kuvvetleri
için geliştirdiği Temel Eğitim Uçağı Ağ Tabanlı Eğitim Sistem-
leri çözümlerinin, Pilatus PC-21 uçağını tedarik ederek temel

uçuş eğitimi konseptini yenileyen Katar Hava
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak hiz-
mete sunulması faaliyetleri de devam ediyor.
Bir yandan da yeni sistemler üzerinde çalışan
BİTES; yeni nesil konsollar, kokpitler ve diğer
operatör mahalleri için, mürettebatın durum
farkındalığını arttıracak 3 boyutlu ve dokun-
matik etkileşimli insan-makina arayüzü ya-
zılımları üzerine çalışmalar yürütüyor.
Otonom sistemlerde kullanılabilecek algı-
lama, konumlandırma ve karar verme algo-
ritmalarının geliştirildiği 3 boyutlu hızlı
haritalandırma ve sentetik çevre üretimine
yönelik yeni teknolojilerin uygulandığı bir
diğer çalışma ile askeri ve sivil ikili kullanımı
olan bir yazılım çerçevesini ortaya çıkartmayı
hedefleyen BİTES’in bir sonraki fuar katılımı,
Mayıs ayında Berlin’de gerçekleştirilecek ILA
fuarı olacak.
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Katar’a, 2012 yılında imza-
lanan bir sözleşme ile

Kale-Baykar Mini İHA sis-
temlerini teslim eden Baykar
Makina, fuarda Mini İHA sis-
temi ve Taktik İHA çözümü-
nün 1/3 boyutundaki maketini
sergiledi. Fuar sırasında ken-
disinden bilgi alma fırsatı bul-
duğumuz Baykar Makina
Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, Mini İHA ve diğer faaliyet-
leri ile ilgili gelişmeler
hakkında bilgi verdi. Baykar
Makina, Mini İHA teslimatlarını
2012 yılının Haziran ayında ta-
mamladı ve özel kuvvetler ve
piyade birliklerinden 20 kişilik
bir ekibe eğitim verdi. Bayrak-
tar, Katar’ın daha büyük boyut-
larda ve silah taşıyabilecek
insansız hava araçları ile ilgi-
lendiğini, bu sebeple Mini İHA
için ek sipariş verilmesini bek-
lemediklerini; bununla birlikte,
envanterdeki sistemlerin gün-
cellenmesinin söz konusu ola-
bileceğini; kendilerinin de 2
eksenli kamera ile ilgili teklifi
Katar’a ilettiklerini belirtti.
Baykar Makina, Taktik İHA’yı
ise modelinin yanı sıra stant
duvarında yer alan büyük bir
kesit çizimle birlikte sergi-
ledi. Firma, bu çizimle aracın
kritik alt bileşenlerini de ken-
dilerinin tasarladığı mesajını
iletmeyi amaçladı. Bayraktar;
uçuş kontrol sistemi, atalet-

sel seyrüsefer sistemi, güç
sistemi, görev bilgisayarları
da dâhil olmak üzere, pitot
tüpüne kadar tüm kritik sis-
temlerin kendileri tarafından
geliştirildiğini vurguladı.
Taktik İHA Projesi’ndeki iler-

lemeler konusunda da bilgi
veren Bayraktar, projede tes-
limat tarihinin Şubat ayı ola-
rak planlandığını; ancak
devlet malı malzeme olarak
sağlanacak bazı faydalı yük-
ler ve veri linkinde yaşanan

gecikmeler nedeniyle tasa-
rım çalışmalarının da sarktı-
ğını ve ilk teslimatın Nisan ya
da Mayıs ayında gerçekleşe-
ceğini söyledi. Baykar Ma-
kina, teslimat hazırlıkları
kapsamında, seri üretim için
özel hatları da kurmuş du-
rumda.
Son olarak Gemiye Konuşlu
İHA Projesi (GİHA) konusun-
daki çalışmalarını sorduğu-
muz Bayraktar, bilgi istek
dokümanına cevap verdikle-
rini ve projede izlenecek stra-
teji konusunda toplantıların
devam ettiğini; şu an için ib-
renin, hazır bir platformun
alınarak modifiye edilmesi
yönünde olduğunu belirtti.

FİGES, geçtiğimiz sene düzenlenen IDEX 2013 fuarının ar-
dından, bölgeyi DIMDEX’e katılarak ziyaret etti. Firma yet-

kilileri, her ne kadar IDEX kadar kapsamlı bir fuar olmadığını
belirtseler de DIMDEX’te de gelen konuklara, sektöre yönelik
çalışmaları ve verdikleri hizmetleri anlattıklarını belirttiler.
Fuarda FİGES standında en çok ilgi çeken hizmetler, MİLGEM
Projesi’nde yapılan mühendislik hesapları ve HAVELSAN için
gerçekleştirilen denizaltı simülatör analizleri oldu. FİGES
standı, Türk katılımcıların yanı sıra Azerbaycan heyeti tara-
fından da ziyaret edildi. Arap ülkeleri ile olan ilişkileri önem-
seyen FİGES, bölgede faaliyet alanını genişletmek için
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye’nin dış temsilcilikleri ile ilişki-
lerini sürdürüyor. FİGES’in katılacağı bir sonraki etkinlik, ILA
fuarı olacak.

Baykar Makina,
İHA’ların Kritik
Bileşenlerine
Vurgu Yaptı

FİGES, Bölgeye DIMDEX ile Döndü
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Katar’da AW139 helikopte-
rinin pilot eğitimine yöne-

lik bir eğitim merkezi kuran ve
bu eğitim merkezinde kullanı-
lacak simülatörü geliştir-
mekte olan HAVELSAN, bu
projenin ötesinde; C-130 si-
mülatörü, hava savunma si-
mülatörleri, alçak irtifa hava
savunma sistemi için yer is-
tasyonu ve karar destek çö-
zümü ve kurumsal kaynak
planlama sistemi ile ilgili tek-
lifler vererek Katar’daki varlı-
ğını geliştirmeyi amaçlıyor.
Fuar sırasında görüştüğümüz
HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç, kurumsal kaynak
planlama çözümlerinin, Türk
Hava Kuvvetleri tarafından kul-
lanılmakta olan Hava Kuvvet-
leri Bilgi Sistemi (HvBS)’ne
dayandığını; HvBS’yi geliştir-
meye devam ettiklerini ve kap-
samı ve içeriği ile muadilleri
arasında avantajlı bir sistem ol-
duğunu belirtti. Bu konuda 
HAVELSAN, Katar Savunma
Bakanlığına ve Hava Kuvvet-
leri Komutanlığına sunumlar
da yaptı. Yamaç, AW139 simü-
latörü ile ilgili gelişmeler hak-
kında da bilgi verdi ve fuarın
hemen öncesinde kritik göz-
den geçirme toplantısını ba-
şarıyla tamamladıklarını
söyledi. Yamaç, bölgedeki faa-
liyetlerinden bahsederken, 
HAVELSAN’ın önemli avantajları arasında, yazılım güvenliğinde
üst bir noktada olmasını da saydı. Önümüzdeki dönemde böl-
gede bir şirket ya da ofis açarak hizmetlerini ilerletmeyi plan-
ladıklarını açıklayan Yamaç, aday ülkeler arasında Katar ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer aldığını söyledi.
Gelecek projeleri ile ilgili de bir parantez açan Yamaç; siber
güvenlik, büyük veri (big data) ve bulut bilişim konularında ça-
lıştıklarını ve açık kaynak kodlu çözümler hazırladıklarını be-
lirtti. HAVELSAN’ın geleceğe yönelik bir diğer çalışması, yolcu
uçakları için kabin içi eğlence sistemleri konusunda gerçekle-
şiyor. Yamaç, Türk Hava Yolları (THY)’nın ihtiyaçlarını karşıla-
yabileceklerini ve bunu THY’ye ilettiklerini ifade etti.
Fuar kapsamında, HAVELSAN’ın deniz platformları ile ilgili faa-
liyetleri hakkındaki bilgileri ise Komuta Kontrol ve Savaş Sis-
temleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Müldür’den
aldık. Doç. Dr. Müldür, Katar’ın, MİLGEM benzeri bir korvet te-
darik projesi olduğunu; Türkiye’nin 2 yıl önce bu proje için 

MİLGEM üzerinde şekillen-
dirilen bir gemi ile teklif
verdiğini hatırlattı ve bu iha-
lenin sonucunu bekledikle-
rini belirtti. Süratli botlar
konusunda, Yonca-Onuk
Tersanesi’nin Katar’a tes-
lim ettiği ONUK MRTP34
botlarından daha büyük bot-
lara yönelik komuta kontrol
sistemi geliştirme çalışma-
ları olduğundan bahseden
Doç. Dr. Müldür, bu siste-
min, GENESİS benzeri; fakat
daha küçük boyutlu bir sis-
tem olacağını ifade etti. Tür-
kiye’de MİLGEM cephesindeki
gelişmelere de değinen
Doç. Dr. Müldür, projenin
3 ve 4’üncü gemilerinin
komuta kontrol sistemleri
için Savunma Sanayii

İcra Komitesi kararının çıktığını; sözleşmeyi çok yakında
imzalamayı beklediklerini ve önceki gemilerde olduğu gibi,
yine ASELSAN ile çalışacaklarını belirtti. HAVELSAN, geriye
kalan 4 gemi için de tersane seçimi yapıldıktan sonra, tek-
nik ve fiyat mutabakatı sağlanmış çözümlerini sunacak.
Doç. Dr. Müldür, bekledikleri 2’nci projenin LPD olduğunu;
hem LPD’de hem de MİLGEM Projesi’nin 4’üncü gemisinde,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ARMERKOM mühendisleri ile
birlikte geliştirdikleri ADVENT ağ destekli veri entegre
savaş idare sistemini kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.
ADVENT, MİLGEM Projesi’nin önceki gemilerine de kurula-
cak; ayrıca Türk Tipi Hücumbot Projesi’nde de kullanılması
gündemde.
Doç. Dr. Müldür, fuar sırasında, Sahil Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) ile ilgili sözlü talepler de aldıklarını; taleplerin resmiyet
kazanmasının ardından konuyu takip edecekleri bilgisini de
fuar izlenimleri kapsamında paylaştı.
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HAVELSAN, 
Katar’daki 
İş Hacmini 
Genişletmek 
İstiyor
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F uara uluslararası pazar-
larda devam eden ticari

ve teknolojik iş birliklerini ve
iş ilişkilerini güçlendirmek ve
yeni pazarlar bulmak amacı
ile katılan HAVELSAN Tekno-
loji Radar (HTR), fuar sıra-
sında, başta Pakistan, Kuveyt
ve Katar olmak üzere, çeşitli
heyetleri ağırladı. Fuar sıra-
sında HTR’nin faaliyetleri ile
ilgili ayrıntılı olarak görüşme
fırsatı bulduğumuz HTR
Genel Müdürü Enis Erol, ka-
tılım hedeflerine uygun ola-
rak birçok heyet ve firma ile
görüştüklerini; Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin “Entegre
Lojistik Destek Merkezi” ko-
numunda bulunan HTR’nin
kabiliyetlerinin büyük beğeni
topladığını ve fuarı başarı ile
tamamladıklarını vurguladı.
HTR’nin fuarda tanıtımını
yaptığı faaliyetler, 3 ana baş-
lık altında toplanıyor:
n Radar sistemlerinin depo

seviyesi bakım-onarım ve 
entegrasyonu ve alt birim
üretimi, 

n Ağ destekli güvenlik 
sistemlerinin tasarımı, 
entegrasyonu ve 
kurulumu,

n Kablaj (harness) tasarımı
ve üretimi.

Erol, HTR bünyesinde bulunan
Radar Sistemleri Grubu’nun

faaliyetlerine 1990 yılından
beri aralıksız devam ettiğine
dikkat çekerek, 24 yıllık tec-
rübe ile birçok uluslararası
projeye başarı ile katkıda 
bulunduklarını ve bulunmaya
devam ettiklerini belirtti.
Grup; radar alt birim üretimi,
kabul testleri, saha entegras-
yonu, iyileştirme ve modifi-
kasyonlar ile ömür devri
destek hizmetlerini sunuyor.
Hâlihazırda TRS-22XX hava
savunma radarlarının depo
seviyesi bakım ve onarımla-
rından sorumlu olan HTR; bu
radarların kullanım sürele-
rini, performanslarını, faali-
yet oranlarını ve idame
kolaylıklarını arttırmak amacı
ile çeşitli çalışmalar yürütü-
yor. Erol, HTR’nin gerçekleş-
tirmiş olduğu bu bakım ve
onarım faaliyetleri sayesinde,
söz konusu radarların faaliyet
oranlarının oldukça yüksek
olduğunu özellikle vurguladı.
Radarlara verdikleri desteğin
yanı sıra radarların anten ka-
demelerinde meydana gelen
sorunların önüne geçilmesi
amacı ile 2009 yılında bir mo-
difikasyon projesi olan RLS
projesine başladıklarını hatır-
latan Erol, bu çalışmanın
devam ettiğini söyledi.

HTR’nin radar alanındaki bir
diğer projesi ise Barış Kartalı.
Bu proje kapsamında HTR,
radarların uçaklara enteg-
rasyonu ve radarların testi
konularında çalışıyor. Erol,
Kabul Sonrası Başlangıç
Destek Dönemi (Interim Sup-
port Period / ISP)’ne geçilen
projede, HTR’nin, hâlen
MESA radarlarının bakım ve
onarımı için Northrop Grum-
man ile imzalamış olduğu
sözleşme dâhilinde hizmet
verdiği bilgisini paylaştı. Uzun
Ufuk Projesi’nde de görev
alan HTR, sahil gözetleme ra-
darlarının kurulum, enteg-
rasyon ve test faaliyetlerini
gerçekleştirdi ve eğitim ve
mevzi destek hizmeti verdi.
Erol, HTR’nin Ağ Destekli
Güvenlik Sistemleri (AGS)
grubu hakkında da bilgi
verdi. 2003 yılında faaliyetle-
rine başlayan Grup, askeri
mevziler, rafineriler ve boru
hatları gibi kritik askeri ve
sivil tesislerin korunması
için çözümler üretiyor; ge-
reksinim analizi, kaynak
analizi, çözüm üretimi, sis-
tem tasarımı, entegrasyon ve
satış sonrası hizmetler dâhil
olmak üzere, müşterilerine
kapsamlı bir çözüm paketi

sunuyor. AGS Grubu, bu kap-
samda, ihtiyaç sahiplerinin
isteklerine göre, Ağ Destekli
Elektronik Güvenlik Sistem-
lerinin tasarımını ve enteg-
rasyonunu gerçekleştiriyor.
Bunların yanı sıra AGS Grubu
tarafından, sistemlerle ilgili
bakım, onarım ve eğitim hiz-
metleri de veriliyor. Erol,
HTR’nin deneyimli teknik
ekibi ve modern ve yüksek
teknoloji üretimine uygun
altyapısı ile ağ destekli gü-
venlik sistemleri alanında
Türkiye’nin lider şirketi oldu-
ğunun altını çizdi.
HTR bünyesinde çalışmala-
rını devam ettiren bir diğer
birim ise Kablaj / Harness
Tasarım ve Üretim Grubu.
2001 yılında ara verdiği çalış-
malarına, 2006 yılında, altya-
pısını tamamen modernize
ederek yeniden başlayan
Grup, hâlen yerli ve yabancı
birçok kurum ve kuruluşa
hizmet veriyor. Erol, bunların
yanı sıra kabinet ve şelterle-
rin kablajlarını tasarlamak,
üretmek, fonksiyonel birim-
lerin ara montajını ve son
montajını gerçekleştirmek
ve bu parçaların testlerini
yapmak konusunda geniş bir
deneyim ve kabiliyete sahip
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olduklarını da belirtti. Erol’un
vurguladığı bir diğer konu,
Grup’un her yıl artan düzeyde
ihracat yaparak, yabancı şir-
ketlerin sanayi katılımı / offset
sorumluluklarına mühendis-
lik ve üretim çözümleri sun-
ması oldu.

Ar-Ge Çalışmaları
Destek Oluyor
HTR’nin Ar-Ge çalışmaları ile
ilgili de bilgi veren Erol, Ar-Ge
bölümlerinin ana faaliyet
alanlarını destekleyici çalış-
malarına devam ettiğini ve
grupların müşterileri için ileri
teknoloji içeren çözümler
ürettiğini anlattı. Erol, bölü-
mün önemli çalışmaları ara-
sında; Radar Sistemleri Grubu
için “Modülatör Tasarımı 
(MODÖZGÜN)” ve AGS Grubu
için “Video Alarm Yönetim Sis-
temi (VAYS)” geliştirilmesi
projelerini saydı. MODÖZGÜN
projesi kapsamında, TRS-22XX
radar sistemlerinde kullanılan

modülatör kademesindeki so-
runların giderilmesi amacı ile
modülatör ünitesinin tasarımı,
üretimi ve testleri tamamlandı
ve modülatör ünitesi, kulla-
nıma hazır hâle getirildi. VAYS
kapsamında ise tamamen
milli bir kapalı devre televiz-
yon izleme sistemi gelişti-
rildi. İçinde bulundurduğu
akıllı video analitikleri ve
alarm senaryoları ile oluşa-
bilecek her türlü tehlikeyi,
her arazi ve iklim şartında

önceden tespit edip opera-
törleri uyarma yeteneğine
sahip olan VAYS, farklı sen-
sörlere de kolayca uyarlana-
biliyor.
Erol, fuarın hitap ettiği bölge-
nin en büyük ihtiyaçlarından
olan ağ destekli güvenlik sis-
temleri hizmetleri ve radar
bakım ve lojistik destek kabi-
liyetlerinin HTR’nin fuarda en
yoğun ilgiyi çeken çözümleri
olduğunu belirtti. Erol, fuar
değerlendirmeleri kapsa-

mında; bu faaliyet alanlarında
vermekte oldukları hizmetle-
rin ve yaptıkları Ar-Ge projeleri-
nin bölgenin güvenlik sistemleri
ihtiyaçlarının giderilmesinde
kullanılması amacı ile görüş-
meler gerçekleştirdiklerini;
bunlardan olumlu sonuçlar al-
dıklarını ve fuar kapsamında
başlatılan görüşmelere devam
edeceklerini; uzun dönemde,
bu bölgede birçok başarılı
projeye imza atmayı hedefle-
diklerini söyledi. HTR’nin iler-
leyen dönemdeki çalışmaları
için de bir parantez açan Erol,
önümüzdeki dönemde de bir-
çok uluslararası fuara katıla-
rak yurt dışı pazarında
kendilerini tanıtmaya ve mev-
cut ilişkilerini kuvvetlendir-
meye devam edeceklerini;
2014 yılı ve sonrasında birçok
uluslararası fuara katılarak,
ilerleyen yıllarda da yurt içi ve
yurt dışı piyasalarında büyü-
meye devam edeceklerini
ifade etti.
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DIMDEX’ten memnun ay-
rılan firmalar arasında

yer alan Meteksan Savunma,
hedeflediği görüşmeleri ve
tanıtım faaliyetlerini gerçek-
leştirmenin yanı sıra özel-
likle Katar Deniz Kuvvetleri
ile ilişkilerini geliştirmek için
fuarı iyi değerlendirdi. Daha
önce katıldığı fuarlarda ol-
duğu gibi Yara Savunma Si-
mülatörü, Yangın Eğitim
Simülatörü ve Deniz Harp
Oyunu Sistemi (DEHOS)
ürünlerini sergileyen firma,
DIMDEX’te bu ürünlerine,
Sonar Veri Analiz Sistemi ile
Taktik Eğitim Simülatörü’nü
ekledi. TÜBİTAK BİLGEM ile
iş birliği yapılarak geliştiril-
mekte olan Sonar Veri Analiz
Sistemi; gemilerde sonarlar
tarafından yapılan tespitlere
ait verilerin, hedefe ait ek
bilgi çıkartılabilmesi amacıyla
iz kütüphanesi desteği ile
anlık olarak analiz edilebil-
diği, çeşitli araçlardan oluşan
kapsamlı bir analiz ve karar
destek sistemi olarak öne çı-
kıyor. Bu araçlar aynı za-
manda, tespit bilgilerinden

daha sonra detaylı analizler
ile parmak izi bilgilerinin çı-
kartılabilmesini de sağlıyor.
Taktik Eğitim Simülatörü ise
özellikle taktik seviye eğitim
ihtiyaçlarına yönelik olarak
geliştirilmiş bir simülasyon
sistemi. Operatör eğitimleri
başta olmak üzere, Savaş Ha-
rekat Merkezi koordinasyon
eğitimlerinde de kullanılabi-
lecek sistem, DEHOS’ta ge-
liştirilen simülasyon altyapısı
üzerine eklenen detaylı radar
modellerini, 3 boyutlu göste-
rim yeteneklerini ve S-57 ha-
rita ile entegrasyonu içeriyor.
Meteksan Savunma’nın en
çok ilgi gören ürünü ise Yara
Savunma Simülatörü oldu.
Türk Deniz Kuvvetleri için ge-
liştirilen sistemin Türkiye’de
teslimat süreci devam ediyor.
Umman Deniz Kuvvetleri cep-
hesinde ise kabul testleri ta-

mamlandı. Sistem, hâlen bir
Asya ülkesinin açtığı ihalede
de yarışıyor. Fuar sırasında
Katar Genelkurmay Başkanı
da Meteksan Savunma stan-
dını ziyaret ederek, Yara Sa-
vunma Simülatörü ile ilgili
ayrıntılı bilgi aldı. 

Meteksan Savunma’nın bir
sonraki kesinleşen fuar katı-
lımı, Pakistan’da gerçekleş-
tirilecek IDEAS 2014 fuarı
olacak. Firma, yıl içinde katı-
lacağı diğer fuarlarla ilgili
değerlendirme çalışmalarına
da devam ediyor.

Katar’ın korvet tedarik ihalesine yaklaşık 2 sene önce ve-
rilen teklifte, gemilerin inşa edileceği tersane olarak yer

alan RMK Marine, bu sene fuarda özgün ürünlerine vurgu
yaptı. Firma, fuarda:
n 85 m uzunluğa ve saatte 30 deniz milinin üzerinde azami 

sürate sahip olan çok amaçlı korvet,

n 42 m uzunluğuna 
sahip süratli 
taarruz botu ve

n 66 m uzunluğa 
sahip çok maksatlı 
sahil güvenlik gemisi

ürünlerini anlattı. Ayrıca,
Sahil Güvenlik Arama ve
Kurtarma Gemisi Projesi
kapsamında inşa edilen

gemiler de ziyaretçilere sunulan ürün ailesinin içinde yer
aldı. RMK Marine tarafından fuar ile ilgili yayınlanan basın
bülteninde, projedeki 4’üncü ve son geminin Nisan ayı 
içerisinde teslim edileceği bilgisi verildi. RMK Marine, 
fuarda, gemi inşa yeteneklerinin yanı sıra entegre silah ve
elektronik sistemler konusundaki tecrübelerine de vurgu
yaptı.
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Meteksan
Savunma’nın
Yıldızı: 
Yara 
Savunma 
Simülatörü

RMK Marine, Özgün Çözümleri ile DIMDEX’te Sahne Aldı
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MilSOFT, 2010 yılından beri katıldığı ve bu yıl 3’üncü kez
yer aldığı fuarda, hem Körfez bölgesinden hem de Uzak

Doğu’dan ülkelerin temsilcileri ile başarılı temaslarda bu-
lundu. JETS-JETSIM (Müşterek Elektronik Harp Simülas-
yonu), Mil-CMS (Savaş Yönetim Sistemi), Mil-DLP (Çoklu Veri
Link İşlemcisi), Mil-IES (Görüntü İşleme Çözümleri), 
Mil-TRAC (Lojistik Yaşam Döngüsü Destek Yönetim ve Bilgi
Sistemi) ve Mil-EMIS (Kriz/Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi)
ürün ve çözümlerini tanıtan firmanın en çok ilgi çeken ürünü,
JETS-JETSIM oldu. Planlayıcılar ve karar vericiler için, hem
teorik hem de pratik elektronik harp (EH) eğitimleri sağlayan
JETS ve JETSIM iki temel alt uygulamadan oluşuyor: EH e-öğ-
renme Uygulaması JETS ve interaktif EH uygulaması JETSIM.
EH kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi içeren web ta-
banlı bir sistem olan JETS, EH ve ilişkili konularda, hem aka-
demisyenlerin hem de EH uzmanlarının birikimleri kullanılarak
oluşturulmuş geniş bir içeriğe sahip. JETSIM'de ise kursiyer-
ler, bilgisayara karşı savaşabilecekleri gibi; mavi ve kırmızı
kuvvetler olarak ikiye ayrılıp, karşılıklı da savaşabiliyorlar. 
JETS ve JETSIM, güçlü bir simülasyon geliştirme ortamı ve
altyapısı kullanılarak geliştirilmiş olmalarının avantajı ile
IEEE 1516 HLA standardına uyumlu, ölçeklendirilebilir, yük-
sek performanslı, genişletilebilir çözümler olarak öne çıkıyor.

Bu nitelikleri ile her iki çözüm de binlerce katılımcının olduğu
geniş ölçekli EH simülasyon koşumlarını destekliyor. Fuar sı-
rasında MilSOFT standı, Katar Genelkurmay Başkanı ve he-
yeti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve heyeti, Tunus
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve heyeti ile Singapur Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı heyeti tarafından ziyaret edildi. 7-9 Nisan
tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilen Sea Air Space ve
14-17 Nisan tarihleri arasında Malezya’da gerçekleştirilen
DSA fuarına katılan MilSOFT’un bu seneki diğer etkinlik katı-
lımı, 20-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek
MAST olacak.

MilSOFT, Elektronik Harp 
Simülasyon Çözümleri ile 
Ön Plana Çıktı
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ROKETSAN’ın fuar katılımı ve bölgedeki
faaliyetleri konularında değerlendir-

melerini aldığımız ROKETSAN Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Zafer Çamlıca,
Katar’ın CİRİT füzesinin insansız hava araçlarına entegre edil-
mesi konusuna ilgi duyduğunu ve geçmişte bu doğrultuda te-
maslarının olduğunu; Katar’ın ilk planlarında, CİRİT’in, Selex
ES Falco insansız hava aracına entegrasyonunun yer aldığını;
ancak mevcut durumda, Falco ile ilgili planların rafa kalktığını
anlattı. Fuarın ana teması denizcilik olduğu için ROKETSAN’ın
Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roket Sistemi’nin de ilgi çekti-
ğini belirten Çamlıca, ayrıca tanksavar füzeleri ile SOM’un da
beklentilerinin ötesinde ilgi gördüğünü söyledi. ROKETSAN’ın
Türkiye’deki çalışmaları hakkında da bilgi aldığımız Çamlıca,

SOM ile ilgili seri üretim sözleşme-
sini geçtiğimiz yılın sonunda Milli
Savunma Bakanlığı ile imzaladıkla-
rını hatırlatarak, bu sene başında
da SOM’un F-35 uçaklarına enteg-
rasyonu ile ilgili sözleşmeyi Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı ile

imzaladıklarını açıkladı. Çam-
lıca’nın bahsettiği son söz-
leşme, SOM’un boyutlarının
F-35’in dâhili silah taşıma böl-
mesinin boyutlarına uyarlan-
masını, füzenin üretimini ve
uçağa entegre edilmesini

kapsıyor. Çamlıca, yapılan testlerde, MIZRAK-U’nun, hem lazer
hem de IR başlıklı sürümlerinin T129 ATAK helikopterinden
atıldığı bilgisini de paylaştı.

Fuarda, Türkiye’ye yansıyan
en önemli gelişme, MİLGEM

korvetinin yurt dışında pazarlan-
ması sorumluluğunun STM’ye
verildiğinin açıklanması oldu.

Böylece, MİLGEM Projesi’nde
ikinci 4 gemilik paketin hangi
özel tersanede üretileceği 
ile ilgili karardan bağımsız
olarak, MİLGEM korvetinin
uluslararası alanda nasıl pa-
zarlanacağı ile ilgili belirsizlik
de ortadan kalkmış oldu. Bu
kararın verdiği moralle STM,
fuarda, MİLGEM korvetini,

maket ve LCD ekrandan gös-
terilen film ile tanıttı. Ayrıca
denizaltı modernizasyonu çö-
zümü ile ilgili bir maket de
stantta yer aldı. Taktik data
linkler, Elektronik Uçuş Çan-
tası (Electronic Flight Bag /
EFB), gemi inşa ve moderni-
zasyon, danışmanlık ve serti-
fikasyon projeleri de görsel

uygulamalı posterler üzerin-
den sunuldu. STM standını 
ziyaret eden Katar Savunma
Bakanı, Katar Genelkurmay
Başkanı, Kuveyt Deniz Kuvvet-
leri Komutanı ve Sudan Deniz
Kuvvetleri Komutanı’na, STM
Deniz Projeleri Direktörü 
M. Savaş Onur tarafından
birer anı objesi takdim edildi.
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ROKETSAN, CİRİT ile 
Katar’da da İddialı

MİLGEM’de
Dümene 
STM Geçti
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Fuarın en çok ses getiren firmaları arasında, TDU Mühendislik de yer aldı. Gö-
rünmezlik teknolojileri üzerinde çalışan ve Hacettepe Üniversitesi Tekno-

kenti’nde faaliyet gösteren firma, fuarda; multi-spektral kamuflaj ağ ve şelter,
mobil kamuflaj sistemi, kamuflaj brandası ve radara karşı görünmezlik sağlayan
yapısal kompozit malzeme çözümlerini tanıttı. Multi-spektral kamuflaj ağ ve şel-
terde kullanılan malzeme, 240 g/m2 ağırlığı ile dikkat çekiyor. Termal algılayıcı-
ların çalıştığı dalga boylarında termal izi azaltan ürün, radar kesit alanında ise 10
GHz’de 27 dB; 35 GHZ’de 10 dB ve 94 GHz’de 8 dB azalma sağlıyor. Malzeme, yan-
gına karşı dayanıklılık, düşük su emilimi, mantar oluşumu ve çürümeye dayanım
ve her türlü hava koşulunda rengini koruma özelliklerine de sahip. Firmanın ya-
pısal kompozit malzemesi ise 10 GHz’de 23 dB’lik radar kesit alanı azalması sağ-
lıyor ve kullanıldığı araca, diğer malzemelere göre, yalnızca 200 ila 220 g/m2

arasında ağırlık ekliyor. TDU Mühendislik, ürünlerinin tüm testleri tamamladığını
ve Türk kurumları ve uluslararası organizasyonlar tarafından incelenerek kalite
kontrolünden geçtiğini de vurguluyor. Firma tarafından yapılan açıklamada, SSM,
TUSAŞ ve Otokar ile iş birliği yapıldığı da bildirildi.

TDU Mühendislik
Meydana Çıktı

DIMDEX’in yeni katılım-
cılarından Transvaro;

TV/HUD (tek okülerli ek-
ranlı gözlük) görüntüleme
ünitesi, pasif gece görüş
dürbünü,  gece görüş dür-
bünü, termal nişangâh,
mini termal dürbün ve
yeni tasarım lazer nişan-
gâh ürünleri ile bunlara ait
tamamlayıcı ekipmanları
sergiledi. Bunlar arasında
ilk defa sergilenen TV/HUD
görüntüleme ünitesi, CCIR/RS
170 uyumlu cihazlar için
uzaktan görüntü imkânı
sağlıyor. Firma, bu görüntü ünitesinin
gözetleme ve hedef alma işlemlerinin
daha güvenli bir şekilde gerçekleştiril-
diğini vurguluyor. TV/HUD, baş bandı ve
miğfer üzerinde kullanılabiliyor. Ürü-
nün teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Çözünürlük: 800 x 600
n Ekran Ömrü: 25.000 saat
n Giriş: 768 x 576 PAL
n Güç Tüketimi: 500 mW
n Çalıştırma Sıcaklığı: -40 ile 

+65°C arası

n Görüş Açısı: 30° (Diagonal)
n Optik Kaplama: MIL-C-14806A
Katar ve bölge ülkelerinin üst düzey
yetkililerinin yanı sıra Azerbaycan
askeri heyeti tarafından da ziyaret
edilen Transvaro’nun en çok ilgi
çeken ürünleri, mini termal nişan-
gâhlar ile ufak boyutları ve kompakt
tasarımıyla gece görüş dürbünleri
oldu. Firmanın bir sonraki fuar katı-
lımı, Ürdün’de gerçekleştirilecek
SOFEX 2014 olacak.

Transvaro İlişkilerini Güçlendirdi
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TÜBİTAK BİLGEM, fuarda Karıştırıcı ve Aldatıcılarla Torpido
Taktikleri Geliştirme Sistemi (KARAT), Telsiz Ağ Haberleşme

Sistemi (TAHSİS), Mesaj İşletim Sistemi (MİS), Gerçek Zamanlı
Telsiz Ağ Sistemi (BARBAROS) ve Telsiz Ağ Haberleşme Ağ Ge-
çidi (TAGEC) ürünlerini tanıttı. Bunlardan KARAT, torpidolara
karşı sakınma taktikleri geliştirmeye yönelik, tamamen milli bir
modelleme ve simülasyon sistemi olarak öne çıkıyor. Taktik ve
stratejik sahada 2 Mhz-20 Ghz frekans aralığında ses güvenliği
ve bilgi iletimi sağlayan telsiz ağ haberleşme sistemi olan 
TAHSİS ise hava, kara ve deniz ortamlarında kullanılabilir olma
özelliği sayesinde, dünyadaki benzer örnekler arasında fark ya-
ratıyor. Bu sistem BARBAROS, MİS ve TAGEC ürünlerinden olu-
şuyor. BARBAROS, mobil ve sabit unsurların tek bir ağda
birleştirilmesini sağlayan gerçek zamanlı telsiz iletişim çözümü
iken MİS, milli mesajlaşma ile NATO bünyesinde askeri mesaj-
laşma ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen taktik ve stra-
tejik saha mesajlaşma sistemi. TAGEC ise taktik ve stratejik
saha mesajlarının operatör yönlendirmesi olmadan otonom
olarak iletimini sağlayan bir ağ geçit cihazı. Bu sistemlerden
KARAT, ilk defa bir fuarda sergilendi.
Fuara katılan TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme ve Müşteri İlişki-
leri Bölümü’nden Barbaros Özlü ve Şeyda Doğru, fuar boyunca
savunma ve deniz sistemleri sektöründen 30’a yakın yerli ve ya-
bancı firmayla görüşmeler gerçekleştirdi; 10’a yakın firmayla
da iş birliği görüşmeleri yaptı. Bununla birlikte, Özlü ve Doğru,

bölgedeki güncel siyasi gelişmeler ve etkinlikte düzenlenen bir-
den fazla programın aynı zaman aralığında gerçekleşmesinden
dolayı, daha fazla verim alınabilecek potansiyele sahip fuarın
beklentilerini karşılamadığını ifade ettiler. Özlü ve Doğru, fuarla
ilgili şu değerlendirmeyi de yaptılar: “Uluslararası pazarda Tür-
kiye olarak yer alırken paydaş desteğinin ve iletişiminin çok
önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Milli Ar-Ge çözüm-
leri misyonuna sahip TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye deniz savunma
sistemleri konusunda hamilik görevini sahiplenme konusunda
gönüllüdür. Ülke pazarını yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla besle-
mekte, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edilebilir-
liğini desteklemektedir.”
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TÜBİTAK BİLGEM’in Hedefleri
DIMDEX’i Aştı
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DIMDEX’i yeni bir ürünü ilk
defa tanıtma fırsatı olarak

kullanan firmalardan MBDA,
Marte Kıyı Savunma Sistemi
(Marte Coastal Defence
System / MCDS)’ni ziyaretçi-
lerin ilgisine sundu. Sistem,
aktif algılayıcılarla deniz yol-
larını gözetleyerek, tehdit
oluşturan su üstü platformla-
rını tespit edebiliyor ve tanım-
lamasını yapabiliyor. Ayrıca,
veri linkleri üzerinden diğer

sistemlere ve komuta ve
kontrol ağlarına da bağlana-
rak hedef bilgisini alabiliyor.
MCDS’nin vurucu gücünü ise
Marte MK2/N ve Marte ER fü-
zeleri oluşturuyor. Azami
menzili 30 km’nin üzerinde
olan Marte MK2/N, kıyıya
daha yakın hedeflere yönelik
kullanılıyor. MBDA’nın açıkla-
malarına göre, roket motoru

yerine turbojet motoru kulla-
nımı ile Marte füzelerinin
menzilini 4 kat arttıran Marte
ER ise açık denizdeki hedef-
lere karşı etkili oluyor. Modü-
ler bir yapıya sahip olan
MCDS, şu bileşenlerden olu-
şuyor:
n ISO standardında bir 

konteynerde bulunan 
Komuta Kontrol Modülü,

n ISO standardına uygun 
olarak kamyonlara 
entegre edilebilen, üzerinde
4 adet füzeyi taşıyabilen 
bir lançer bulunan 
Lançer Modülü,

n Lojistik ve destek 
ekipmanlarını barındıran
Lojistik Modülü ve

n İhtiyaç duyulan ek 
mühimmatı taşıyan araçlar.

Katar’a, İspanyol Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan
BAM sınıfı karakol botlarını temel alarak geliştirilen AVANTE

1800 korvetini teklif eden Navantia, fuarda bu korvetin maketini
sergiledi. AVANTE 1800’ün pazarlanması ile ilgili destek ise İs-
panyol Deniz Kuvvetleri’nden geldi. BAM sınıfı Relampago (P-43)

karakol botu fuara katıldı ve ziyarete açıldı. Navantia yetkilileri,
Relampago’nun mürettebat yaşam alanları, ana sistemler ve ko-
muta kontrol sistemi gibi konularda AVANTE 1800 sınıfı ile aynı
standartlara sahip olduğunu belirtti. Relampago, Katar Deniz
Kuvvetlerinin teknik komitesi tarafından da ziyaret edildi.

MBDA, Kıyı Savunma Çözümünü Tanıttı

Navantia,İspanyol Donanması’nın Desteğini Arkasına Aldı

Uzunluk: 89,8 m
Azami Genişlik: 13,2 m
Deplasman: 1.900 ton (70 ton genişleme kapasitesi)
Su Çekimi: 3,8 m
Azami Sürekli Sürat: Saatte 25 deniz mili (sadece elektrik motoru ile saatte 8 deniz mili)
Tam Yükte, Saatte 15 Deniz Mili Süratle Seyir Siası: 3.000 deniz mili
Bağımsız Görev Süresi: 21 gün
Toplam Yatak Kapasitesi: 82
Tahrik Sistemi: 4 dizel, 1 elektrik motoru
Ana Silahları: 76 mm top, 8 hücreli dikine fırlatma lançerli hava savunma sistemi, 
8 adet satıhtan satha güdümlü mermi, torpidolar.

AVANTE 1800 Teknik Özellikleri

DIMDEX’e geniş bir ürün yelpazesi ile katılan Saab, hava ve deniz platformlarına yönelik çözüm-
lerini sergiledi. Bunların arasında Skeldar V-200 insansız helikopteri, Erieye havadan erken

ihbar ve kontrol uçağı, Saab 2000 deniz karakol uçağı, Sea Giraffe radarı, NLWS lazer tespit ve ta-
nımlama sistemi, RBS 15 güdümlü mermisi, Double Eagle Sarov insansız su altı aracı, 9LV savaş
yönetim sistemi ve TactiCall ICS muhabere sistemi yer aldı. Saab, fuar sırasında, 2 tane de basın
toplantısı düzenledi. Bunlardan ilkinde, firmanın Avrupa ve Orta Doğu pazarlama bölümünün baş-
kanı Tomas Samuelsson tarafından, Saab’ın uluslararası faaliyetleri ve bölgedeki iş fırsatları ile
ilgili bilgilendirme yapıldı. 2013 yılında, özellikle Gripen E modelinin İsviçre ve Brezilya tarafından
seçilmesi ve İsveç tarafından sipariş edilmesi ile önemli başarılar kazanan Saab, bölgede uzun vadeli
başarı için, ürünlerini sürekli geliştirmenin ve müşteri ilişkilerinin kilit rol oynayacağını değerlen-
diriyor. İkinci toplantıda ise firmanın keşif, gözetleme ve istihbarat uygulamalarına yönelik hava
platformları tanıtıldı.

Saab, Dünya Genelindeki Başarısını 
Orta Doğu’ya Taşımayı Hedefliyor
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İki bölüm hâlinde gerçekleşti-
rilen toplantının ilk bölümünde,
sırasıyla;
n Genel Kurul Başkanlık 

Divanı’nın Seçilmesi,
n 2013 Yönetim Kurulu 

Çalışma Raporu,
n Bilanço ve Gelir-Gider 

Tablolarının Okunması,
n Denetleme Kurulu 

Raporunun Okunması,
n Yönetim Kurulu ve 

Denetçilerin İbra Edilmesi,
n 2014 Mayıs-2015 Nisan Dönemi Çalışma Planı ve
n Yıllık Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması ile
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerinin
seçilmesi
işlemleri gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbra Edilmesi ile 2014 Mayıs-
2015 Nisan Dönemi Çalışma Planı ve Yıllık Bütçe Tasarısının oy-
lanarak kabul edilmesinin ardından, dernek organlarının
seçimine gidildi. Seçimde; RMK Marine temsilcisi ve Koç Holding
Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv, Bilgi Grubu Başkanı Kudret
Önen, ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ve TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı tarafından önerilen tek liste
oya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim kurulu asil üyeliğine;
Mahmut Faruk Akşit (TEI),
İzzet Artunç (MKEK),
Recep Barut (STM),
Muharrem Dörtkaşlı (TUSAŞ),
Cengiz Ergeneman (ASELSAN),
Mithat Ertuğ (OSSA),
Serdar Görgüç (Otokar),
Mustafa Kızıltaş (TSSK),
Nail Kurt (FNSS),
Kudret Önen (RMK Marine),
Aziz Sipahi (AYESAŞ),
Sadık Yamaç (HAVELSAN) ve
Selçuk Yaşar (ROKETSAN) seçildi.
Genel Kurul’un ikinci bölümünün hemen öncesinde gerçekleş-
tirilen Yönetim Kurulu toplantısında ise Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na Muharrem Dörtkaşlı, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı’na Nail Kurt, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği’ne
Mustafa Kızıltaş seçildi. Genel Kurul, SASAD Yönetim Kurulu
yedek üyeleri olarak;
Baki Şensoy (ASELSAN),
Murat Dural (ALTAY),
Yılmaz Güldoğan (Alp Havacılık),

Taner Akkaya (DEARSAN) ve
Kenan Işık’ı (Savronik) belirledi.
Denetleme Kurulu’nun asil üyeleri Engin Aykol (NMS), Ali Sinan
Tunaoğlu (Karel), Uğur Coşkun (BİTES); yedek üyeleri Aziz
Meydan (HUKMD), Uğur Çelikcan (C2Tech) ve Haldun Aksoy
(TİMSAN)’dan oluştu. Disiplin Kurulu ise şöyle oluştu: Asil üye-
ler Turgay Maleri (GATE Elektronik), Fatih Ünal (SDT) ve Özgür
Cankara (Meteksan Savunma); yedek üyeler Hasan Aşık (SYS),
Cem Koç (MilSOFT) ve Hayrettin Türk (Akana Mühendislik).

SASAD Geleceğe Bakıyor
Genel Kurul’un ikinci bölümüne, Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş başta olmak
üzere, üst düzey yetkiler de katıldı. Bu bölümde, ilk olarak bir
önceki SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen kürsüye
geldi. Konuşmasının başında, SASAD’ın 25’inci yılına girdiğini
hatırlatan Önen, savunma sektörünün mevcut durumu ile ilgili
değerlendirmelerini iletti. Önen, 2008 yılında dünya genelinde
yaşanan ekonomik krizin savunma bütçelerini etkilediğini;
ABD ve Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinde kayda değer
bir azalma yaşandığını; bu durumun gelişmekte olan ülkelerin
savunma bütçelerindeki artışla dengelendiğini; önümüzdeki
dönemde, dünya genelindeki savunma harcamalarının aynı
seviyede seyretmesinin beklendiğini anlattı. Türkiye’de ise ana
platform projelerinin üretime geçmesi ile proje hacminde bir
daralma beklendiğini belirtti. Önen, bu tabloya sürdürülebilir-
lik açısından bakıldığında, gelişmekte olan pazarların, hem ya-
bancı hem de Türk üreticiler için önemli bir hedef hâline
geldiğine dikkat çekti. SASAD, bu konuda stratejisini belirle-
yebilmek için Ekonomi Bakanlığının da desteğini alarak A.T.
Kearney yönetim danışmanlığı firması ile bir çalışma başlattı.
Önen, henüz tamamlanmayan bu çalışmanın ilk sonuçlarını
SSM’ye de sunduklarını söyledi.
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SASAD’da Yeni Dönem
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)'nin 25’nci Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 18 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimin ardından SASAD’ın
yeni yönetim kurulu, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın başkanlığında 
şekillendi. Genel Kurul, aynı zamanda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından
düzenlenen 2014 Yılı Türk Savunma Sanayii Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz

SASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Kudret Önen

SASAD 
Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak



Yeni Dönemde Daha İyi Yerlere Geleceğiz
Genel Kurul’da bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, konuşmasının başında, 25’nci yılın “Gümüş Yıl-
dönümü” olarak nitelendirildiğini hatırlatarak, SASAD’ın 25’inci
kuruluş yıldönümünü kutladı. Dr. Yılmaz, Kudret Önen ve Yö-
netim Kurulu’nu kutlarken, Muharrem Dörtkaşlı ve yeni yöne-
tim kuruluna başarılar diledi. Sürdürülebilirliği sağlamak için
rekabetçi olmak gerektiğine; rekabetçiliğin ise sadece fiyatta
değil, kalitede de gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Dr.
Yılmaz, Prof. Dr. İsmail Demir’in göreve gelmesi ile başlayan
yeni dönemde, savunma sanayisinin çok daha iyi yerlere gele-
ceğine olan inancını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Dr. Yılmaz’ın ardından, A.T. Kearney
yönetim danışmanlığı firmasının Türkiye Ofisi Müdürü Serkan
Somer tarafından, SASAD için Ekonomi Bakanlığının desteği
ile yürütülen çalışmanın ilk sonuçlarının özetlendiği, “Türkiye
Savunma ve Havacılık Sanayii: Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir
Sanayi Geliştirmek” başlıklı sunum yapıldı. Somer, sunulan
çalışmanın, Aralık ayı sonunda başlatılan projenin ilk bulgu-
ları olduğunu ve proje tamamlandığında; çıktılarını, yol hari-
tasını ve aksiyon planını paylaşacaklarını belirtti. Sunumda,
A.T. Kearney tarafından, savunma alanında faaliyet gösteren
danışmanlık firmalarının verileri kullanılarak derlenen çeşitli
tablo ve grafikler gösterildi. Bunlarda 2013-2023 döneminde
Türkiye’nin savunma ve havacılık harcaması artışı öngörü-
sünün %0, 2013-2018 döneminde Türkiye’nin savunma Ar-
Ge harcamasında büyüme öngörüsünün -%1,3 olarak
verilmesi dikkat çekti. Somer, rekabetçiliği arttırmak için
konsolidasyonun gündeme geleceğini, Kore ve İsrail örnek-
lerini vererek anlattı. Türk Savunma ve Havacılık Sanayilerini
rekabetçiliğe ulaştırmaya giden 5 adımlı yaklaşımı ise şöyle
sıraladı:
1. Ortak tutarlı bir stratejik planın hazırlanması,
2. İhracat arenasında hak edilen statünün kazanılması,
3. Diğer / yan endüstrilerde ticarileşmenin arttırılması,
4. Uçtan uca ürün geliştirme yaklaşımının benimsenmesi ve
5. Kritik önem arz eden teknolojilerin sahipliğinin arttırılması.
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Performans "Gerçekleşen Rakam "Gerçekleşen Rakam
Alanı (milyar dolar)" (milyar avro)"
Satışlar 5.076 3.822
İhracat 1.569 1.181
İthalat 1.326 0.988
Ar-Ge Harcaması 0.926 0.697
İstihdam 32.368 kişi

Türk Savunma ve Havacılık Sanayilerinin 
2013 Yılı Performansı

Yonca-Onuk Tersanesi adına
ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Güler aldı.

FNSS adına ödülü, 
Genel Müdür 
K. Nail Kurt aldı.

TUSAŞ adına ödülü, 
Genel Müdür 
Muharrem Dörtkaşlı aldı.

ROKETSAN adına ödülü,
Genel Müdür Yardımcısı 
Necip Pehlivantürk aldı.

Atatürk Üniversitesi adına
ödülü, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mevlüt Sait



Sunum sonrasında söz alan ve teşekkür konuşmasını ger-
çekleştiren SASAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, sektörün ürün geliş-
tirme sürecini birçok alanda tamamladığını; diğer alanlarda
da tamamlamak üzere olduğunu belirterek, bu ürünler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdikçe, ihraç edilme
potansiyellerinin artacağını ifade etti. Dörtkaşlı, Türkiye’de
SSM liderliğinde uygulanan modelin başarısına vurgu ya-
parak, 7-8 Nisan tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’nde gerçekleştirilen Küresel Havacılık Zirvesi’nde,
yabancı katılımcılar tarafından, BAE’nin kendi havacılık en-
düstrisini geliştirmesi için Türkiye modelinin örnek göste-
rildiğini anlattı.

Savunma Sanayisinin 
2013 Liderleri Ödüllendirildi
SASAD Genel Kurulu’nun son gündem maddesi gereği, SSM
tarafından düzenlenen 2014 Yılı Türk Savunma Sanayii Ödül Tö-
reni gerçekleştirildi. Verimlilik, öz kaynak yeterliliği, maddi
duran varlık verimliliği, iş gücü verimliliği, ihracat, tedarik zin-
ciri yönetimi, yan sanayi kullanımı, lojistik ve Ar-Ge konularında
gösterilen performansa göre yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda verilen ödüller şöyle sıralandı:
n Birincilik Ödülü: İhracat, Ar-Ge ve öz kaynak verimliliği 

alanlarındaki performansı ile TUSAŞ.
n İkincilik Ödülü: İş gücü verimliliği, yan sanayi kullanımı ve 

maddi duran varlık verimliliği alanlarındaki performansı 
ile FNSS.

n Üçüncülük Ödülü: İş gücü verimliliği, ihracat ve tedarik zincir
yönetimi alanlarındaki performansı ile Yonca-Onuk Tersanesi.

2014 Yılı Türk Savunma Sanayii Özel Ödülleri’ne layık görülen
firma ve kurumlar ise şöyle sıralandı:
n “Füze Uygulamaları İçin Aşınmaya Dayanıklı Nano Kaplama

Malzemesi Geliştirilmesi Projesi” ile ROKETSAN, 
Bilkent Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi.

n Başarılı kümelenme faaliyetleri ve 2013 yılında gerçekleştirilen
Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
organizasyonunun başarı ile yürütülmesi nedeni ile OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA).

ÖZEL HABER

Bilkent Üniversitesi 
adına ödülü, Yrd. Doç. 
Dr. Emrah Özensoy aldı.

OSSA adına ödülü, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mithat Ertuğ aldı.
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İ
zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
TİMSAN Traktör, 2010 yılında uçak çekme aracı ve helikopter
taşıyıcısı üretmek üzere kuruldu. Hâlen Türkiye'nin bu alan-

larda tek üreticisi olarak faaliyet gösteren TİMSAN Traktör’ün
ürettiği HC 5500 helikopter taşıyıcısı ve TİM 25,TİM 45 ve 
TİM 80’den oluşan çekici traktörler, hâlihazırda yurt dışı ve yurt
içinde sivil ve askeri havalimanlarında kullanılıyor.

Üretimini yaptığı araçların performansından aldığı özgüven ile
ürün yelpazesini genişletmeye devam eden firma, son olarak
ürettiği elektrikli çekici traktör modeli TİM 25 E’nin testlerini
de başarıyla tamamladı. Şu anda uçak çeker sınıfında yer alan
TİM 120  (13 ton / 28.600 lb) aracının geliştirilme çalışmalarına
devam eden TİMSAN Traktör, proje planına uygun şekilde pro-
totip imalatını da sürdürüyor.

ADVERTORIAL

TİMSAN Traktör’den 
Çekici Traktör Ürün Ailesi

TİM 25
Çekici traktörü bütün
kargo ve bagaj 
römorklarını çekme 
işlerinde kullanılmak
üzere tasarlanmış olan
TİM 25, 2.500 kg (5.500 lb)
çekme gücüne sahip.
30.000 kg’ye kadar yükleri
çekebilen araç, güvenli 
operasyonlar için, her
yönde çok iyi bir 
görünürlük sağlıyor.

n 4 teker süspansiyon, ön ve arka akslarda yaprak yay
n 44 kW (60 BG) 2.500 devir/dakika Tier 3 yağ soğutmalı

motor
n Hidrolik güçle çalışan direksiyon ve servis freni
n Ön ve arka tekerlerde hidrolik disk fren
n Arka dingilde diferansiyel kilidi
n Tork konverterli elektrik kontrollü transmisyon
n Genel Ölçüler (uzunluk x genişlik x yükseklik): 

2.890 x 1.480 x 1.990 mm

TİM 80
TİM 80 çekici traktörü, 8.000 kg (18.000 lb) çekiş gücü 
kapasitesine sahip. 96.000 kg’ye kadar olan uçaklara çekici
ve pushback hizmeti sunan TİM 80 de güvenli operasyonlar
için, her yönde çok iyi bir görünürlük sağlıyor.
n 4x4 çekiş (4 tekerlek tahrikli)
n 4 teker süspansiyon, ön ve arka akslarda yaprak yay
n 103 kW (140 BG) 2.400 devir/dakika Tier 3 su soğutmalı

motor
n Hidrolik güçle çalışan direksiyon ve servis freni
n Ön ve arka tekerleklerde hidrolik güçlü ıslak disk fren
n Ön ve arka dingilde

diferansiyel kilidi
n 2 seçenekli 

direksiyon sistemi
n Tork konverterli

otomatik power-shift
transmisyon

n Genel Ölçüler 
(uzunluk x genişlik x
yükseklik): 4.725 x
2.100 x 1.975 mm

Helikopter Taşıyıcı
Sahip olduğu kontrol sistemi ve özel donanımları
sayesinde, helikopteri rahat ve güvenli bir şekilde taşımak
için tasarlanmıştır. Gövde yapısı ve kaldırıcı kollar en zor
koşullara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Azami 5.500 kg
ağırlığındaki helikopterleri taşıyabilecek şekilde 
tasarlanan kaldırma ve çekiş sistemi, AB 204, 205, 206 
ve 212 tipi helikopterleri
güvenli bir şekilde 
taşıyabilir.
n Kaldırma aralığı: 

345 mm – 782 mm
n 24 V AC, 2 kW, 2.000

devir/dakika, 
frenli çekiş motoru

n 24 V DC, 240 Ah 
batarya

n Ön tekerler Ø 200 vulcalon, arka tekerler Ø 300 vulcalon
n Hidrolik kaldırma ve direksiyon sistemi 24 V DC 2 kW

power-pack
n Genel Ölçüler (uzunluk x genişlik x yükseklik): 

4.120 x 1.650 x 345 mm

TİM 45
TİM 45 çekici 
traktörü, 54.000
kg’ye kadar olan 
sivil ve askeri 
uçaklara yönelik,
4.500 kg (10.000 lb)
çekici gücü sunuyor.
TİM 45 de TİM 25 
gibi güvenli 
operasyonlar için, her yönde çok iyi bir 
görünürlük sağlıyor.
n 4 teker süspansiyon, ön ve arka akslarda 

yaprak yay
n 68 kW (92 BG) 2.500 devir/dakika Tier 3 yağ soğutmalı

motor
n Hidrolik güçle çalışan direksiyon ve servis freni
n Ön ve arka tekerlerde hidrolik disk fren
n Arka dingilde diferansiyel kilidi
n Tork konverterli elektrik kontrollü transmisyon
n Genel Ölçüler (uzunluk x genişlik x yükseklik): 

3.150 x 1.700 x 2.110 mm
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Genel Kurul’da, Divan’ın
oluşturulmasının ar-
dından, SSI Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı İb-
rahim Şahin Yurtdaş tarafın-
dan, Yönetim Kurulu Çalışma
Raporu okundu. Bilanço ve
Gelir-Gider Hesapları ile De-
netim Kurulu Raporu ise Mu-
hasebe Müdürü Mehmet
Yücel tarafından sunuldu. De-
netim Kurulu Raporu’nda ile-
tilen bilgilere göre, 31.12.2013
itibari ile SSI’nın üye sayısı
200’ün üzerine çıktı; birlik
üzerinden gerçekleşen top-
lam ihracat ise yaklaşık 1,050
milyar dolar olarak gerçek-
leşti. SASAD’ın açıkladığı ih-
racat rakamı olan 1,569
milyar dolarla SSI'nın açıkla-
dığı rakamın farklı olması,
savunma ve havacılık alanın-
daki ihracatın bir bölümünün
SSI dışındaki ihracat birlikleri
üzerinden gerçekleşmesin-
den kaynaklanıyor.
Yönetim ve Denetim Kuru-
lu’nun ibra edilmesinin ardın-
dan, 2014 bütçe ve iş
programı okundu ve Genel
Kurul tarafından kabul edildi.
Bir sonraki gündem maddesi
kapsamında, TDA’nın 2013
yılı mali tabloları, faaliyet ra-
poru ve 2014 bütçesi ve iş
programı okundu. Mali tablo-

lar ve faaliyet raporu ibra
edildi ve 2014 bütçesi kabul
edildi.
Genel Kurul’un son gündem
maddesi uyarınca, SSI Yöne-
tim Kurulu Başkanı, Yönetim
ve Denetim Kurulları asil ve
yedek üyeleri ve birliği TİM
Genel Kurulu’nda temsil ede-
cek asil ve yedek üyelerin se-
çimi gerçekleştirildi. Seçim
sonrasında Yönetim Kurulu
şöyle oluştu:
n Başkan: Sarsılmaz 

Silah San. A.Ş.
n Asil Üyeler: TUSAŞ, 

ASELSAN, ROKETSAN,
MKEK, FNSS, Yurttaş 
Ltd. Şti., Bahtiyar Av Mazl.
Ltd. Şti., S.S. Huğlu Av 
Tüfekleri San. Koop.,
Yonca-Onuk Tersanesi,
Yavaşçalar Av Spor Mazl.
San. Tic. A.Ş.

n Yedek Üyeler: 
Alp Havacılık, Orica-Nitro
Patlayıcı Mad. San. Tic. A.Ş.,
Feda Pazarlama Ltd. Şti.,
Meydan Av Malzemeleri
San. ve Tic. Ltd. Şti., 
İstanbul Silah ve Savunma
San. Tic. Ltd. Şti., 

Gate Elektronik, Turaç 
Dış Tic. Ltd. Şti., TİSAŞ,
Retay Silah Ltd. Şti. ve
Mustafa Uslu.

Denetim Kurulu’na ise şu
üyeler seçildi.
n Asil Üyeler: Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), Gürel Fişek San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Nova 
Silah San. ve Tic. 
Ltd. Şti.

n Yedek Üyeler: Balıkesir
Rasgele Av Tic. ve San.
Ltd. Şti., Veysi İleri, 
Pardus  Savunma
ve Av San. Ltd. Şti.
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
Genel Kurulu, 29 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Genel Kurul’da yapılan seçimde, Sarsılmaz Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş, SSI Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
tekrar seçildi. Toplantıda konuşan Aliş, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SASAD) ile birlikte oluşturulan 
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence 
Alliance / TDA)’nun daha etkin olacağı mesajını verdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

SSI, Güven Tazeleyerek
Yoluna Devam Ediyor
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SSI Gaza Bastı
Seçim işleminin tamamlanma-
sının ardından, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve SSM’den çok sayıda
üst düzey yetkili de Genel Ku-
rul’a katıldı. Genel Kurul’un
ikinci bölümünde, SSI Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş,
SSI’nın geçmiş dönem çalış-
malarını ve gelecek dönemde
gerçekleştireceklerini özetle-
yen bir konuşma yaptı. SSI’nın
Kuruluş Genel Kurul Toplan-

tısı’nın 19 Aralık 2011’de ger-
çekleştirildiğini hatırlatan Aliş,
Türkiye’nin en genç ve en hızlı
büyüyen ihracatçı birliği olduk-
larını vurguladı.
2,5 yıl önce kurulan bir 
birlik olarak çok kısa za-
manda önemli bir büyük-
lüğe ulaşıldığına dikkat
çeken Aliş, 2008'de 600 mil-
yon dolar olan toplam ihra-
catı, 2012'de 1 milyar 260
milyon dolara, 2013 yılında da
1,4 milyar dolara yükselttik-
lerini söyledi ve 2013 yılında
ihracatta ilk 10 sırada yer

alan birlik üyesi firmaları,
“2013 Yılı İhracat Sıralama-
ları” kutucuğunda yer aldığı
şekli ile açıkladı. 2014'e de
hızlı bir giriş yapıldığını belir-
ten Aliş, yılın ilk 3 ayında top-
lam ihracatın geçen yılın aynı
dönemine göre %20 arttığını
ve tüm sektörler içinde, ihra-
catını en çok arttıran sektör
olduklarının altını çizdi. 2014
yılı sonu için hedefini ise
geçtiğimiz yıla oranla %40'a
yakın bir artışla 2 milyar do-
larlık ihracat olarak belirledi.

Amaç, Hedefi 
Tam 12’den Vurmak
Amaçlarının hedefi tam
12'den vurmak olduğunu söy-
leyen Aliş, bunun için yalnızca
fuarlarda değil, iletişimin her
alanında boy göstermeleri;
her an potansiyel müşterile-
rin gözünün önünde, yanı ba-
şında, bilgisayar ekranında,
çantasında olmaları gerekti-
ğini vurguladı. Bu noktada
sektöre yol gösterecek İletişim
ve Pazarlama Stratejisi Planı
hazırlıklarının devam ettiğini
ve Türkiye adına kapsamlı bir
tanıtım kampanyasına bir an
önce başlayacaklarını belirtti.
TDA için ayrı bir parantez aça-
rak, yakın zamanda, çok geniş
kapsamlı www.tda.gov.tr İn-
ternet sitesini hayata geçire-
ceklerini söyledi.
Aliş, artık tanıtım gibi pazarlama
faaliyetlerinin de ürünün kendisi
kadar, belki daha da önemli
hâle geldiğine dikkat çekerek;
sektörde faaliyet gösteren tüm
kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon sağlayacak, eği-
tim çalışmaları düzenleyecek,
pazarlama konusunda uzman
sayısını arttıracak ve pazarlama
faaliyetlerini daha sistematik,

daha verimli hâle getirecek ça-
lışmalar yürüteceklerini de
açıkladı. 2023 yılında en fazla ih-
racat yapan sektör olarak adı-
mızı altın harflerle yazdırmayı
amaçlıyoruz şeklinde sözlerini
sürdüren Aliş, bunun hayal ol-
madığını vurgulayarak, savunma
ve güvenlik teknolojilerinde Tür-
kiye’yi üstün kılmak vizyonunun
hep birlikte gerçekleştirileceğine
inancını ifade etti.

MSB ve SSM’nin 
Desteği Tam
Genel Kurul’da, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir de kısa bir konuşma
yaptı. Prof. Dr. Demir, ihraca-
tın önemine vurgu yaparak,
sanayi ve şirketler söz konusu
olduğunda, “Ayinesi ihracattır
kişinin lafa bakılmaz” dedik-
lerini hatırlattı. Gerçekleştiri-
len rakamların çok daha
ilerisine gideceklerine olan
inancını dile getiren Prof. Dr.
Demir, rakamlar kadar, o ra-
kamları oluşturan platform,
sistem ve bileşenlerin ne öl-
çüde yerli olduğunun da
önemli olduğuna dikkat çekti.
Son konuşmayı yapan Milli Sa-
vunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı, 2023
hedefine, çok sıkı çalışarak,
her sene çalışmaları katlaya-
rak ulaşabileceklerini belirtti.
Türk Savunma Sanayisi’nin iç
pazarda kendini kanıtladığını
söyleyen Yardımcı, yurt dışında
da başarılı olacaklarını; bunu
katıldığı fuarlarda gözlemledi-
ğini söyledi. Yardımcı, Bakan-
lık olarak sektörün arkasında
olduklarını; Prof. Dr. İsmail
Demir’in de çalışmalara büyük
bir ivme kazandıracağını vur-
gulayarak konuşmasını ta-
mamladı.

95

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Mayıs 2014

Genel
SIRA FİRMA ÜNVANI
1 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.
2 TUSAŞ MOTOR SAN. A.Ş.
3 ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
4 FNSS DIŞ TİC. A.Ş.
5 ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş.
6 ALP HAVACILIK SAN.TİC. A.Ş.
7 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8 BAHTİYAR AV MALZEMELERİ PAZARLAMA İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
9 İSTANBUL SİLAH VE SAVUNMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
10 SARSILMAZ SİLAH SAN. A.Ş.

ABD'ye Yapılan İhracat
1 TUSAŞ MOTOR SAN. A.Ş.
2 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.
3 ALP HAVACILIK SAN.TİC. A.Ş.
4 ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş.

İspanya'ya Yapılan İhracat
1 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.
2 TUSAŞ MOTOR SAN. A.Ş.
3 ATEŞCİ MEDİKAL MÜH. MAK. İNŞ. YAPI ELEMANLARI AV SPOR MAL. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
4 BAHTİYAR AV MALZEMELERİ PAZ. İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Pakistan'a Yapılan İhracat
1 ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
2 SARSILMAZ SİLAH SAN. A.Ş.
3 BAHTİYAR AV MALZEMELERİ PAZ. İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
4 GİR-SAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SAN.TİC.A.Ş

İtalya'ya Yapılan İhracat
1 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.
2 ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
3 SARSILMAZ SİLAH SAN. A.Ş.
4 GENÇPOLAT ORM.ÜRN.MAD.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

2013 Yılı İhracat Sıralamaları

Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Hasan Kemal

Yardımcı ve SSI Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir 
ve SSI Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş
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TAKVİ

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

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

Bilgi ve etkinlik yayını için: 

Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73

MAYIS 2014
SOFEX 2014

5-8 Mayıs 2014

Amman, Ürdün

www.sofexjordan.com

Aerospace & Defense 

Symposium

7 Mayıs 2014

Ankara, Türkiye

18. FİGES Konferansı

7 Mayıs 2014

İstanbul, Türkiye

www.figes.com.tr

EBACE 2014
20-22 Mayıs 2014

Cenevre, İsviçre

www.ebace.aero

MAST EurAsia 2014

20-22 Mayıs 2014

İstanbul, Türkiye

www.mastconfex.com

Berlin Air Show ILA 2014

20-25 Mayıs 2014

Berlin, Almanya

www.ila-berlin.com

KADEX 2014

22-25 Mayıs 2014

Kazakistan

www.kadex.kz

HAZİRAN 2014
Işıklar Askeri Hava Lisesi

Havacılık, Bilim ve Kültür Şenliği

08 Haziran 2014

Bursa, Türkiye

EUROSATORY 2014

16-20 Haziran 2014

Paris, Fransa

www.eurosatory.com

HİTEK 2014

Havacılıkta İleri

Teknolojiler Konferansı

18-20 Haziran 2014

İstanbul, Türkiye

www.hho.edu.tr/hitek

TEMMUZ 2014 
Farnborough Airshow 2014

14-20 Temmuz 2014

Hampshire, İngiltere

www.farnborough.com

EYLÜL 2014
ADEX 2014

11-13 Eylül 2014

Bakü, Azerbaycan

www.adex2014.com

AAD 2014

17-21 Eylül 2014

Centurion, Güney Afrika 

Cumhuriyeti

www.aadexpo.co.za

EKİM 2014
AUSA ANNUAL MEETING 
& EXPOSITION

13–15 Ekim 2014

Washington DC, ABD

http://ausameetings.org/annual

ICDDA 2014

14-16 Ekim 2014

Ankara, Türkiye

www.bciaerospace.com/ankara

IFTE 2014

17-18 Ekim 2014

İstanbul, Türkiye

www.ifteistanbul.com

EURONAVAL 2014

27-31 Ekim 2014

Paris, Fransa

www.euronaval.fr

KASIM 2014
Kara Sistemleri Semineri 2014

3-4 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.karasistemlerisemineri.com

INDO DEFENCE 2014

5-8 Kasım 2014

Jakarta, Endonezya

www.indodefence.com

International Cyber Warfare 
& Security 2014

18-19 Kasım 2014

Ankara, Türkiye

www.icwcturkey.com

ARALIK 2014
IDEAS 2014

1-4 Aralık 2014

Karaçi, Pakistan

www.ideaspakistan.gov.pk

ŞUBAT 2015
IDEX 2015

22-26 Şubat 2015

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

www.idexuae.ae

MAYIS 2015
IDEF 2015 

5–8 Mayıs 2015

İstanbul, Türkiye

www.idef13.com
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