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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Türk Savunma Sanayisi’nin arka arkaya icra
edilen Ürdün-SOFEX, Almanya-ILA ve Kaza-
kistan-KADEX fuar katılımlarına sahne olan

Mayıs ayının sektör açısından en önemli gündem
maddeleri arasında; her ikisi de bir süredir beklenen
ASELSAN cephesinden gelen genel müdür değişik-
liği ile Kale-Baykar ve Vestel Savunma’nın geliştir-
mekte oldukları taktik İHA platformlarının, arka
arkaya gerçekleştirilen başarılı uçuşları yer aldı.
ASELSAN Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs tarihli ka-
rarı, ASELSAN’da, yaş haddi dolayısıyla emekliye ay-
rılacak Cengiz Ergeneman’ın yerine kimin genel
müdür olacağına ilişkin uzun bir süredir devam eden
tartışmaları sona erdirdi ve Genel Müdür Yardımcısı
ve Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı
Dr. Faik Eken, ASELSAN’ın yeni genel müdürü oldu.
Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. 2006 yı-
lından beri ASELSAN genel müdürlüğü görevini yü-
rüten ve çok sayıda vesileyle birlikte olma şansına
sahip olduğumuz Ergeneman’ın da bilgi ve tecrübesi
ile önümüzdeki dönemde de sektöre katkı vermeye
devam etmesini umuyoruz.
Taktik İHA tedarik projelerinde, Kale-Baykar ve Ves-
tel Savunma cephelerinden gelen ilk uçuş haberleri,
notlarımız arasında yer alan bir başka konuyu da ye-
niden gündeme taşıdı: Servo eyleyiciler.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yü-
rütülen bu iki tedarik projesine baktığımızda, mevcut
servo eyleyicilerin teknik isterleri karşılamaması do-
layısıyla her iki projede de ana yüklenicilerin, kendi
İHA’ları için servo eyleyiciler geliştirme çalışmaları
başlattığını görüyoruz.
Gelen haberlere göre, her iki ekibin de arka arkaya
gerçekleştirdiği ilk uçuşlardaki başarı, takip eden
uçuşlarda da aynı şekilde ve proje isterleri de aşıla-
rak sürdürülüyor. Ve bu uçuşların başarısında, Bay-
raktar İHA’sı için Baykar Makina tarafından
tasarlanan servo eyleyicilerin; KARAYEL İHA’sı için
de ANDAR tarafından tasarlanan servo eyleyicilerin
rolü büyük.
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında (Sayı 97), “Türkiye,
İHA Çalışmalarındaki İddiasını, Servo Eyleyicilerle
Sürdürüyor” başlıklı makalemizde yer alan, Bayrak-
tar ve KARAYEL İHA’larının servo eyleyicilerini ge-
liştiren Baykar Makina ve ANDAR firmalarından
aldığımız cevapları hatırlayalım.
Baykar yetkilileri, söz konusu servo eyleyicileri piya-
sada hazır bulma düşüncesi ile taktik ve MALE (Me-
dium Altitude Long Endurance / Orta İrtifa Uzun
Süre Havada Kalış) sınıfı İHA sistemlerinde kullanı-
labilecek servo eyleyici üreten firmaları ve ürünlerini
incelediklerini; bu alanda ABD, İsrail ve Avrupa’dan
çeşitli firmaların Ar-Ge ve üretim çalışmaları yürüt-

tüğünü; ancak inceledikleri ürünlerin hiçbirisinin,
Bayraktar İHA’sı için belirlenmiş olan teknik isterleri
karşılamadığını söylemişti.
Benzer şekilde, ANDAR cephesinden de KARAYEL
için, projenin başında, yurt dışından alınacak servo
eyleyicilerin kullanılmasının gündeme geldiğine; ge-
lişmelerin ise çalışmaları başka bir yöne çektiğine
dair bir açıklama gelmişti. Verilen bilgilere göre,
proje sözleşmesinde bulunan STANAG 4671’e uyum
gereksinimleri ve STM'nin de denetlediği emniyet
analizlerinde, tedariki planlanan bu servoların ye-
tersiz bulunması, planları değiştirmişti ve çözüm
ANDAR tarafından sağlanmıştı.
Ancak, geçtiğimiz Şubat ayında, SSM’de düzenlenen
bir törenle başlatılan “Servo Motor Geliştirilmesi”
projesinde, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, konu-
nun tam ortasında yer alan her iki ekibin de her-
hangi bir görev almamış olmasını, her fırsatta
yatırım tekrarından kaçınılması ve yurdun nere-
sinde bir kabiliyet varsa bulunup kullanılması ge-
rektiğinin altını çizen, konunun ilgililerinin ve
yetkililerinin bilgisine sunuyoruz.

Servo Motor Geliştirilmesi Projesi
Yüklenici : TUSAŞ ve FEMSAN Elektrik Motorları 

San. Tic. A.Ş. iş ortaklığı

Kapsam : Projede, TUSAŞ tarafından üretilen ANKA İHA’sı 
ve gelecekte üretilmesi muhtemel stratejik İHA
platformlarına ait servo motorların ve 
hareketlendiricilerin milli imkânlarla 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında; 
havacılığın gerektirdiği güvenilirlik standartları
(DO-178 ve DO-254) ve askeri standartlar 
çerçevesinde geliştirilecek servo motorların ve
hareketlendiricilerin tasarımı, üretimi, testleri ile
bu hareketlendiricilerde kullanılabilecek elektrik
motorlarının yerli tasarımı, üretimi ve testleri 
gerçekleştirilecek.

Proje Aşamaları : Sistem İsterleri Analizi (4 ay),
Sentez Çalışmaları (16 ay), Ölçek Büyütme 
Çalışmaları (8 ay), Test, Doğrulama ve Kabul (5 ay).

Son olarak, bu sayımız için planlanan SSM söyleşi-
lerini gelecek sayımıza kaydırdığımız ve ilave bir ge-
lişme olmadığı takdirde, Savunma Sanayii
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile söyleşimizin
Temmuz sayısında yer alacağı bilgisini sizlerle pay-
laşmak istiyoruz. Başta bu ve diğer söyleşilerimiz
olmak üzere, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracat-
çıları Birliği (SSİ)’nin milli katılım organizasyonu ger-
çekleştireceği ve yerinde gözlemleyeceğimiz
Eurosatory fuarına ve Haziran ayının öne çıkan ge-
lişmelerine yer vereceğimiz Temmuz sayımızla ye-
niden birlikte olmak üzere…



Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK),

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında, 6 Mayıs’ta
toplandı. Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir’in ilk SSİK tecrübesini
yaşadığı toplantıda alınan
kararlar şöyle açıklandı:
n Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından teklif 
değerlendirme 
çalışmaları tamamlanan
projelerde yüklenici 
firmalar ile sözleşme 
imzalamak üzere SSM
yetkili kılınmıştır. 
Bu çerçevede:

1. Müşterek Taarruz Uçağı
(JSF) Projesi kapsamında 
2018 yılında teslim 
alınması planlanan 
ilk 2 uçağın sipariş 
edilmesine,

2. Göktürk Yenileme 
Uyduları Projesi 
kapsamında ön tasarım
aşamasına ilişkin olarak
TUSAŞ-Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş. ile 
sözleşme görüşmelerine
başlanmasına,

3. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının Lojistik
Destek Gemisi Projesi
kapsamında Selah 
Makina ve Gemicilik 
Endüstri Ticaret A.Ş. ile
sözleşme görüşmelerine
başlanmasına,

4. Yeni Sualtı Taarruz 
Timleri Harekâtı İçin 
İntikal Botu Projesi 
kapsamında ARES 
Tersanecilik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. ile 
sözleşme görüşmelerine 
başlanmasına,

5. MİLGEM Projesi üçüncü
ve dördüncü gemi 
ana tahrik sisteminin 
tedariki için Savunma
Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.Ş. ile 
sözleşme görüşmelerine
başlanmasına karar 
verildi.

Ayrıca toplantıda, SSİK’ye
Milli Piyade Tüfeği 
Geliştirilmesi Projesi’nin 
son durumuna ilişkin ve
Uzun Menzilli Bölge Hava 
ve Füze Savunma Sistemi
Projesi kapsamında 
yürütülen sözleşme 
görüşmelerinin geldiği
aşama hakkında 
bilgilendirme sunumları 
yapıldı.
Alınan kararlarla ilişkili 
olarak SSM, 6 Mayıs’ta, 
“F-35 Müşterek Taarruz
Uçağı (JSF)” başlıklı; 
9 Mayıs’ta da “Milli Piyade
Tüfeği (MPT-76)” başlıklı
basın bildirilerini yayınladı.
F-35 ile ilgili yayınlanan 
bildiride, projede gelinen 
durumun SSİK toplantısında
değerlendirildiği ve ilk 
2 adet F-35A uçağının 
siparişinin, Blok-3F 

konfigürasyonuna sahip 
olacak şekilde ve 10’uncu
Düşük Yoğunluklu Başlangıç
Üretim (Low Rate Initial 
Production / LRIP) safhası
kapsamında verilmesi 
konusunda, SSM’nin 
yetkilendirildiği açıklandı.
Ayrıca, uçaklarda kullanılan
F135 motoruna ilişkin, 
Türkiye’de yerli sanayi ve
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde motor nihai
montaj hattı ve depo seviyesi
bakım tesisinin kurulumuna
yönelik çalışmaların 
yapılması hususunda da
SSM yetkilendirildi. 
Kurulacak bu tesisler ile
bölgede bulunacak tüm 
F-35 kullanıcılarına hizmet
verilmesi de amaçlanacak.
Bildiride, programa yönelik
desteğin güçlü bir şekilde
devam ettiği; şimdiye kadar
olduğu gibi programda 
yaşanan gelişmelerin 
yakından takip edileceği; 
bu çerçevede, Türkiye’nin
daha önce planladığı ve 
deklare ettiği üzere, toplam
100 adet F-35A uçağı 
tedariki öngörüsünü 
sürdürdüğü vurgulandı.
Milli Piyade Tüfeği ile ilgili
yayınlanan bildiride ise SSM
tarafından yürütülmekte
olan proje kapsamında, 
200 adetlik ilk kafilenin, 
9 Mayıs’ta, Kara Kuvvetleri
Komutanlığına teslim 
edildiği; SSİK’de, tüfeğe

MPT-76 (Milli Piyade 
Tüfeği - 7,62 mm) isminin
verilmesinin uygun 
görüldüğü belirtildi. 
Test ve doğrulama süreci,
NATO tarafından kabul
gören uluslararası 
askeri standart ve 
prosedürlere uygun olarak
gerçekleştirilerek geçtiğimiz
Kasım ayında başarıyla 
tamamlanan MPT-76’nın
tüm fikri ve sınai mülkiyet
hakları SSM’ye ait. MPT-76
için uluslararası patent 
başvuruları da yapıldı.
MKEK’nin proje takvimi ile
uyumlu olarak aldığı 1 adet
uluslararası patent de 
bulunuyor. Türk Patent 
Enstitüsünün kayıtlarına
göre ise MKEK’in 2 adet 
patent başvurusu, hâlen 
değerlendiriliyor. Kurum,
aynı zamanda, 1 tane faydalı
model aldı, 3 tane faydalı
model başvurusu da 
değerlendirme aşamasında.
Projenin ana alt yüklenicisi
Kale Kalıp ise Türkiye’de
alınmış 7 adet patente sahip.
Projede Seri Üretim 
Dönemi Sözleşmesi’nin 
bu yıl içinde imzalanması ve
teslimatların yine bu yıl içinde
başlaması hedefleniyor. 
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Türkiye İlk F-35’lerini Sipariş Edecek,
Milli Piyade Tüfeği Hazır
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Yeni Sualtı Taarruz Timleri
Harekâtı İçin İntikal 
Botu Projesi ile ilgili ise 
ARES Tersanesi’nden bilgi
aldık. ARES Tersanesi, 
ihaleyi, ARES 80 SAT 
tasarımı ile kazandı. 
Yapısal malzeme olarak 
alüminyum ve SeaLium 
kullanılacak 25 m’lik 
botun azami süratinin, 
tam yüklü hâlde, saatte 
50 deniz milini geçmesi 
bekleniyor. 
Klaslaması Türk Loydu 
tarafından yapılacak 
ARES 80 SAT botu ile ilgili
olarak ARES Tersanesi, 
kullanılan yapısal malzemeler 
sayesinde, botun kullanıma
hazır olma (availability) 
niteliğinin diğer çözümlere
göre daha üstün olduğunu,
SAT timlerinin intikali 
sırasındaki konforunun da
çok daha yüksek olacağını
vurguladı. Kayalıklara ve
plajlara emniyetli olarak

yaklaşabilecek şekilde 
tasarlanan bot, baş 
tarafındaki rampa vasıtası 
ile hızlı bir şekilde personel
indirip bindirebilecek ve 
yaralıları alabilecek. 
Daha önce bu boy bir 
teknede kullanılmamış olan
ASELSAN STOP 25 mm
uzaktan komutalı silah 
istasyonu ile donatılacak
olan bot, kullanılmadığı 
zamanlarda STOP’u gizli
olarak da taşıyacak. 
STOP, ihtiyaç duyulduğunda
yükselerek 360 derece atış
yapabileceği bir pozisyona
gelecek. Botta, aynı anda 
4 yaralıya acil yardım ve 
intikal hizmeti sunacak 
sıhhi imkânlar bulunacak.
Aynı anda iki adet şişme bot
ile indirme ve bindirme 
operasyonu yapılabilecek.
ARES Tersanesi, projede, 
ihracat potansiyeli yüksek
bir botun ortaya çıkacağını
değerlendiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak
üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından

yürütülen Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Projesi
kapsamında, İstanbul Tersanesi tarafından inşa edilen 
denizaltı kurtarma gemisi ALEMDAR, 28 Nisan’da, denize 
indirildi. İstanbul Tersanesi, gelişmeyi, 16 Mayıs’ta yayınladığı
basın bülteni ile duyurdu. Bir denizaltının hasar görmesi 
ya da arıza yaşaması sonucunda satha çıkamaması durumunda
devreye girecek olan MOSHIP, denizaltı personeline acil
yaşam desteği sağlanması ve 600 metreye kadar derinlikte
personel kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi görevlerini
yerine getirecek. Bu kapsamda, gemide uzaktan kumandalı
su altı aracı, atmosferik dalış elbisesi, denizaltı havalandırma
sistemi ve basınç odası gibi kurtarma sistemleri bulunacak.
Geminin tasarım, inşa, donatım ve sistemlerinin entegrasyonu,
tamamen İstanbul Tersanesi tarafından yapılıyor. Proje 
bedelinin yaklaşık %65’i oranında, sanayi katılımı ve offset
gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, gemi inşa malzeme ve 
hizmetlerinin yanı sıra gemiye entegre edilen sistemlerin de
büyük bölümü yurt içinden temin ediliyor.

ALEMDAR Suyla Buluştu
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ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman, 

36 yıllık hizmetinin ardından
emekli olarak koltuğunu
Genel Müdür Yardımcısı 
ve Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Grup Başkanı
Dr. Faik Eken’e devretti. 
Dr. Eken’den boşalan 
Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Grup Başkanlığı
görevine ise aynı grupta 
Profesyonel Haberleşme
Sistemlerinden Sorumlu 
Direktör olarak görev yapan
Yavuz Bayız getirildi.
ASELSAN Yönetim Kurulu'nun
28 Mayıs tarihli kararı ile
gerçekleşen görev değişimiyle
ilgili 29 Mayıs’ta, ASELSAN’da
bir tören düzenlendi. 
Törende konuşan Ergeneman,
üstlendiği işleri, ASELSAN
çalışanlarının katkısı ile 

başarıyla sonlandırdığını
söyledi ve ASELSAN’ın 
ilk genel müdürü Hacim 
Kamoy’un, “Birinci sınıf
adamlar, yanlarına birinci
sınıf adamları alırlar. İkinci
sınıf adamlar ise üçüncü
sınıf adamları alırlar” 
sözünü hatırlatarak, 
ASELSAN’da, hep birinci
sınıf çalışanlarla birlikte 
çok zor işleri başardıklarını
ifade etti. Ergeneman, 
konuşmasını, “Huzurlarınızda
eşim ve çocuklarıma çok 
teşekkür ediyorum. Yıllarca
onlardan aldığım zamanı
ASELSAN’a verdim. Necip
Bey’den aldığım bayrağı, 
gururla Faik Bey’e 
teslim ediyorum. Sizleri 
izleyecek ve başarılarınızı 
alkışlayacağım” diyerek 
tamamladı.

Törende, Dr. Eken de bir 
konuşma yaptı ve
Ergeneman’ın, ASELSAN’da
çok büyük bir atılıma 
liderlik ettiğini söyledi. 
Dr. Eken, tüm grup 
başkanlarının genel 
müdürlük görevine layık 
olduğunu belirterek önemli
noktanın ise tercihin 
ASELSAN içinden yapılması
olduğunu vurguladı. Törende
son konuşmayı, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hasan Canpolat yaptı.
Türkiye’nin en stratejik 
şirketi olarak nitelendirdiği
ASELSAN’ı daha ileriye 
götürme yarışında bayrağın
el değiştirdiği bir ana 
tanıklık ettiklerini söyleyen
Dr. Canpolat, Ergeneman’ın
tecrübe ve bilgilerinden her
zaman faydalanacaklarını

belirtti. Törenin ardından,
Dr. Canpolat, Ergeneman’a
hizmet anısı şilti ve beratı
takdim etti.

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
ve TÜSİAD iş birliğiyle Türkiye’nin teknoloji geliştiren

ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri
teşvik etmek amacıyla iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl
11’incisi gerçekleştirilen Teknoloji Ödülleri, 21 Mayıs’ta,
İstanbul’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu sene, 
yeni bir rekor kırarak toplam 198 proje başvurusu alan
organizasyon, bunlardan 150 tanesini değerlendirmeye
aldı. Değerlendirilen projelerden de 29 tanesi finale kaldı.
Bu yıl Teknoloji Büyük Ödülü’nü, AVCI kaska entegre 
kumanda sistemi ile ASELSAN kazandı.
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ASELSAN’da Bayrak Dr. Faik Eken’de

Teknoloji Büyük Ödülü
ASELSAN’ın

Dr. Faik Eken
Dr. Faik Eken, lisans 
derecesini ABD Michigan
Teknik Üniversitesi
Elektrik/Elektronik
Mühendisliği Bölümü'nden,
doktora derecesini ise Tulane
Üniversitesi'nden, 1985
yılında aldı. 1986'da,
ASELSAN Sayısal Sistemler
Müdürlüğü'nde elektronik
mühendisi olarak göreve
başlayan Dr. Eken, 2006 
yılından bu yana, Haberleşme
ve Bilgi Teknolojileri Grup
Başkanlığı ve Genel Müdür
Yardımcılığı görevini
sürdürmekteydi. 
MSI Dergisi olarak, 
Dr. Eken’e yeni görevinde
başarılar diliyoruz.
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Ankara Ticaret Odası (ATO), savunma sanayisinde yıllardır
uygulanan ve savunma sanayisinin gelişiminde önemli bir

rol oynayan offset mekanizmasının diğer kamu alımlarında
da uygulanması ile ilgili yaptığı çalışmaları, 26 Mayıs’ta, 
Ankara’da düzenlediği, “1. Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve
Offset Uygulamaları Paneli” ile devam ettirdi. Bünyesinde,
Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Özel 
İhtisas Komisyonu’nu 2013 yılının Temmuz ayında faaliyete
geçiren ATO’nun konu ile ilgili çalışmaları, 19 Şubat 2014
tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de, “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
yayınlanması ile daha da önem kazandı. Bu kanunun 
45’inci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü
maddesine, “u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini
sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren
mal ve hizmet alımları” fıkrasının eklenmesini içeriyor. 
52’nci maddesi ise yine 4734 sayılı kanunun 4’üncü 
maddesine, “Bu Kanunun 3’üncü maddesinin (u) bendine 
ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak belirlenir.” fıkrasını ekliyor. Böylece, 
sanayi katılımı ve offset kavramlarının kamu ihaleleri için de
geçerli olması yönünde önemli bir adım da atılmış oldu.
ATO’nun düzenlediği panel, bu önemli değişikliğin sonrasında,
kamu alımlarında offset kullanımını masaya yatırdı.
Etkinliğin açılış oturumunda bir konuşma yapan Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın offset konusundaki görüşlerini ve 
tecrübelerini paylaştı. Offset uygulamasını hayata geçirmenin
kolay olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, özellikle offset
taahhütlerinin yerine getirilmesi ile ilgili yaptırımların 
uygulanmasının zorluklar içerdiği ve bu konudaki 
tecrübelerden ders çıkartılması gerektiği konularının 
üzerinde durdu. Ayrıca, offset uygulamasının katma değer
yaratıp yaratmadığının da yakından takip edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Prof. Dr. Demir, offset teriminin, özellikle yabancı şirketlerin
gözünde olumsuz bir intiba bıraktığı gözlemini de 
katılımcılarla paylaştı ve Kamu İhale Kanunu’nda yapılan son
değişiklikler sonrasında, bazı büyükelçilikler ve şirketlerin,
bununla ilgili tedirginliklerini belli etmeye başladıklarını ifade
etti. Bu terim kullanılmadan da terimin gerektirdiklerinin 
yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Demir, THY Teknik’te

görev yaparken, THY’nin offset mekanizmasını kullanmadığı
iddiası ile yoğun olarak eleştirildiğini; oysa pek bilinmese de
adına offset denilmeden THY tarafından bu mekanizmanın 
işletildiğini anlattı.
Offset konusuna 2 taraflı bakılması gerektiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Demir, diğer taraftan bakıldığında, ortaya
çıkan rakamların nasıl eritileceğinin bir sorun olarak 
görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Demir, yerli endüstrinin çok iyi
bir envanterinin çıkartılarak yabancı şirketlere yol 
gösterilmesi gerektiğini; hatta offset’e konu olacak alanların
ticaret odaları, sanayi odaları, kümeler ve organize sanayi 
bölgeleri ile birlikte belirlenebileceğini belirtti. Bunların 
yapılmaması durumunda ise geçmişte zaman zaman 
görüldüğü gibi offset taahhütlerini yerine getirmek için 
uyduruk kavramlarla offset’in kullanıldığı örnekler 
yaşanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Demir, offset 
uygulamasının sadece bir başlangıç teşkil etmesi gerektiği;
asıl başarının offset ile yabancı ve yerli firmalar arasında 
kurulan bağın, offset yükümlülüğü bittikten sonra da 
devam etmesi olduğu noktasına da değindi.  
Prof. Dr. Demir, konuşmasının son bölümünde, offset 
kelimesini kullanmadan; her görüşülen ortamda, 
her yapılan iş birliğinde, yabancı her alımda iç sanayide 
neler yapılabileceğinin değişmez bir gündem olarak bütün
ilişkilerde masada olabileceğini, bunun kamu ile sınırlı 
olmadığını söyledi. Bu süreçte, Türk firmalarından 
kaynaklanabilecek olumsuz tecrübelerin de önüne 
geçilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Demir, 
Türkiye’nin kendi iç disiplinini sağlaması gerektiğini belirtti.
Etkinlikte açılış oturumundan sonra, çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan gelen konuşmacıların yer aldığı, 3 oturum 
gerçekleştirildi ve kamu alımlarında offset konusu ile 
savunma sanayisinde offset tecrübeleri konuşuldu.
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AYESAŞ, 13 Mayıs’ta 
yaptığı açıklamayla 

Airbus Defence and Space
grubuna bağlı Cassidian
Optronics GmbH firmasından,
denizaltı platformlarında
kullanılmak üzere, hava 
soğutmalı elektronik 

kabinet geliştirmesi için 

sipariş aldığını duyurdu.
AYESAŞ, 17 Nisan’da 
verilen sipariş kapsamında,
Cassidian Optronics 
firması isterleri 
doğrultusunda tasarım, 
geliştirme, mekanik 
tedarik, montaj ve test 
sorumluluklarını 

yerine getirecek. 
Proje kapsamında tüm 
teslimatların bu yıl içinde
tamamlanması öngörülüyor.
Firma, Cassidian Optronics
için su soğutmalı elektronik
kabinetlerin üretimini 
2012 yılından beri 
gerçekleştiriyor. 

Hava soğutmalı sistem 
içeren yeni sipariş, 
mevcut Cassidian Optronics 
kabinetlerine göre, 
daha ince bir tasarıma
sahip. Kabinetler, 
üçüncü bir ülkenin 
ihtiyaçlarına yönelik olarak 
kullanılacak.

AYESAŞ, Cassidian Optronics’e Kabinet Sağlayacak

ATO, Sivil Offset’i 
Masaya Yatırdı
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Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir





Türkiye’nin, partner ülke
olarak özel bir katılım

sağladığı ILA 2014 fuarı, 
20-25 Mayıs tarihlerinde 
Berlin’de gerçekleştirildi.
Fuar, Türk savunma ve 
havacılık sanayileri için
önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir etkinlik olarak
geride bırakıldı. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
ASELSAN, HAVELSAN ve 
ROKETSAN, imza attıkları
sözleşmeler, niyet mektupları
ve mutabakat muhtıraları ile
gündemin üst sıralarında 
yer aldılar. TUSAŞ ise 
ANKA insansız hava aracı ve
T129 ATAK helikopterini 
fuarda sergileyerek, 
Türkiye’nin ulaştığı noktayı
gözler önüne serdi.
Fuar sırasında, uzay 
çalışmaları ile ilgili olarak,
Türk-Alman yuvarlak masa
toplantısı da yapıldı. Toplantı
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, SSM ve
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Alman
BDLI ve DLR kuruluşları tarafından düzenlendi.

SSM, F135 Motorları İçin Devrede
SSM ile Pratt & Whitney (P&W) arasında, F-35 uçaklarında
kullanılan F135 motorları için, Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde nihai montaj hattı ve bakım-onarım 
tesislerinin Türkiye’de kurulmasına yönelik niyet mektubu, 
20 Mayıs’ta imzalandı. SSM tarafından konu ile ilgili yapılan
basın açıklamasında, niyet mektubunun, ABD hükümetinden
gerekli onayların alınmasını takiben, SSM ve P&W arasındaki
uzun dönemli iş birliğinin önemli bir kilometre taşı olacağı 
belirtildi. Türkiye, bu iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalarla
bölgedeki F-35 kullanıcılarına da hizmet vermeyi hedefliyor.

ASELSAN İş Birliklerini Genişletiyor
Fuarda, ASELSAN’dan 2 tane imza haberi geldi. Bunlardan 
ilkinde, ASELSAN ve Rolls-Royce, motor kontrol sistemleri 
ve motor sağlığı izleme sistemleri alanlarında, potansiyel 
iş birliği fırsatlarının araştırılmasına yönelik bir mutabakat
muhtırası imzaladı. ASELSAN’dan gelen diğer haber, firma
ile Airbus Grup arasında; sivil ve askeri aviyonik sistemler,
uydu haberleşme sistemleri, elektro-optik ve lazer sistemleri
ve emniyetli telsiz haberleşmesi alanlarında iş birliğine 
yönelik çerçeve anlaşması imzalanması oldu. Yapılacak
iş birliği çerçevesinde, bir koordinasyon komitesi kurulacak
ve her iki tarafın temsil edildiği çalışma grupları 
oluşturularak kurumsallaşma sağlanacak. İş birliğinin 
kapsamı, ilerleyen dönemlerde, mevcut anlaşmanın da 
ötesinde genişletilebilecek.

AgustaWestland Ürünlerinin 
Simülasyon ve Yapay Eğitim Çözümleri 
HAVELSAN’dan
HAVELSAN da AgustaWestland ile iş birliği sağlamak ve 
birbirini tamamlayıcı ürün ve yeteneklerini piyasaya birlikte
sürmek ve satmak amacıyla bir mutabakat anlaşması 
imzaladı. Mutabakat anlaşması, Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı bir törende, HAVELSAN
Genel Müdürü Sadık Yamaç ve AgustaWestland Türkiye
Bölge Başkanı Ross Kelly tarafından imzalandı. Sadık Yamaç,
imza töreninde yaptığı konuşmada, AgustaWestland’ın 
Türk ve uluslararası müşterileri tarafından kullanılan 
platformlarını desteklemek için simülasyon ve yapay 
eğitim sistemleri sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
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ILA’ya Türk
Damgası
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Avrupa’nın Füzeleri
ROKETSAN’dan
ROKETSAN ise fuarda, CİRİT
füzesinin Alman Tiger taarruz
helikopterlerine ve SOM 
füzesinin Eurofighter savaş
uçağına entegrasyonunun
gerçekleştirilmesine yönelik
adımlar attı. Firma, fuar 
sırasında, MBDA Almanya 
ile CİRİT’in üretimi ve 
entegrasyonu konusunda 
iş birliğine yönelik bir 
anlaşma imzaladı. 
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar ve MBDA 
Almanya Grup Başkanı 
Thomas Homberg tarafından
imzalanan anlaşma 
kapsamında, ROKETSAN ve
MBDA Almanya, teknik ve
idari hususlarda bilgi 
alışverişinde bulunarak,
Alman UH Tiger platformu
için CİRİT entegrasyonu 
ön çalışmalarını 
gerçekleştirmeyi ve Alman
Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçları için çözüm 
sunmayı hedefliyor.
ROKETSAN, Airbus Group ile
de bir iş birliği anlaşması 
imzaladı. ROKETSAN Genel
Müdürü Selçuk Yaşar ve 
Airbus Group Savunma 
ve Uzay Askeri Hava 
Platformları Başkanı Domingo Urena Raso tarafından 
imzalanan anlaşma kapsamında, firmalar arasında teknik 
ve iş geliştirme alanlarında geleceğe yönelik iş birliği 
fırsatları yaratılması amaçlanıyor. Söz konusu anlaşma, 
hava taarruz platformları, silah entegrasyonu ve Türkiye’nin
FX/TX Projesi için yeni nesil savaş sistemlerine yönelik
iş birliğini içeriyor. Törende konuşan Selçuk Yaşar, 
“SOM füzesi gibi yeni nesil silah sistemlerimizi, mevcut 
Airbus hava platformlarına ve geleceğin savaş platformlarına

entegre etme fırsatlarını içeren bu anlaşmanın, iki firma 
arasında geniş ve etkili bir iş birliğine başlamak için önemli
bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.
Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de yoğun bir
fuar geçiren ROKETSAN’ın standını ziyaret ederek, Almanya
ile imzalanan anlaşmalar ve ROKETSAN ürünleri hakkında
Selçuk Yaşar’dan bilgi aldı. Almanya’nın ZDF yayın kuruluşu
ROKETSAN ile ilgili bir haber hazırlarken TRT de fuarda
Yaşar ile bir söyleşi yaptı.
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Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da, 22-25 Mayıs

tarihleri arasında düzenlenen
KADEX 2014 fuarında 
Türkiye, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından 
organize edilen ve 22 firmanın
yer aldığı milli katılımla 
temsil edildi. Fuarın Türkiye
açısından en önemli gelişmesi,
ASELSAN’ın iştiraki Kazakhstan
ASELSAN Engineering (KAE)
firmasının attığı imzalar oldu.
Bunlardan ilkinde, KAE ile
Airbus Helicopters firmasının
iştiraki Eurocopter Kazakhstan
Engineering (EKE) arasında,
genişletilmiş bir iş birliği 
mutabakatı imzalandı. 
Mutabakat, EKE tarafından
Kazakistan’da üretilen 
EC-145 helikopterlerine,
KAE’de üretilecek aviyonik 
cihazların entegre edilmesini
konu alıyor. Söz konusu 
cihazlar, farklı görevler için
ASELSAN tarafından 
geliştirilmiş ürünlerden 

oluşacak ve Kazak Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda 
şekillendirilecek.
İkinci imza, KAE ile zırhlı
araçların üretim ve bakımı
alanında faaliyet gösteren
Semey Engineering firması
arasında iş birliği mutabakatı
için atıldı. Anlaşma 
kapsamında, KAE ve Semey
Engineering, Kazak Silahlı
Kuvvetleri envanterinde 
bulunan T-72 ana muharebe
tankı ile BTR, BRDM ve diğer
zırhlı araçların modernize
edilmesi konusunda çalışacak.
Fuarda KAE ve Semey 
Engineering mühendislerinin
ortaklaşa çalışarak modernize
ettikleri, BRDM zırhlı aracı da
sergilendi. BRDM, asimetrik
tehditlere karşı tam donanımlı
mobil bir keşif gözetleme
aracına dönüştürülerek 

fuarda ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu. Araç üzerinde,
ASELSAN ürünü uzun 
menzilli elektro-optik 
sistemler, SARP uzak komutalı
stabilize silah sistemi, 
ACAR kara gözetleme 
radarı ve haberleşme 
sistemleri yer aldı. 
Sergilenen bir diğer 

platform, ASELSAN ürünü
termal nişangâh ve atış 
kontrol sisteminin entegre
edildiği, BTR-70 zırhlı 
personel taşıyıcısı oldu. 
Söz konusu araçların 
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri
tarafından kabul testlerinin
2014 yılının ikinci yarısında
yapılması planlanıyor.

Otokar, Kazakistan’a
Yönelik Ürünlerini
Sergiledi
Kazakistan Silahlı Kuvvetlerine
COBRA 4x4 taktik tekerlekli
araçları sağlayan ve bunları
Kazakistan’da üretmek için
çalışmalarını sürdüren 
Otokar, fuarda, COBRA 
aracını KESKİN kulesi,
ARMA 8x8 aracını ise 
MIZRAK kulesi ile sergiledi.
Fuarla ilgili bir açıklama
yapan Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç,
“Kazakistan ordusunda da
araçlarımızın başarı ile görev
almaları bizim için gurur 
verici. Bu fuar ile Kazakistan’la
süren olumlu iş birliğimizi
daha da geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. Ayrıca, farklı 
iş birliği fırsatlarını da 
değerlendiriyoruz” dedi.
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ASELSAN,
KADEX’te
Geleceğin
Temellerini
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Sahil Güvenlik Arama 
Kurtarma Gemileri 

Projesi’nin 4’üncü ve son 
gemisi olan YAŞAM (704), 
13 Mayıs’ta düzenlenen 
törenle Sahil Güvenlik 
Komutanlığı (S.G.K.lığı)’na 
teslim edildi ve TCSG ön adını
aldı. Törene, İçişleri Bakanı
Efkan Ala, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı, Savunma 
Sanayii Müsteşar Vekili Serdar
Demirel, Sahil Güvenlik 
Komutanı Tümamiral Adnan
Özbal ve Koç Holding CEO’su
Turgay Durak başta olmak üzere, projenin taraflarından 
davetliler katıldı.
Törende ilk konuşmayı, Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer
Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen yaptı. Önen, proje
kapsamında daha önce teslim edilen TCGS DOST ve TCGS GÜVEN’in
kesin kabullerinin yapıldığını; teslim edilen gemilerin, son 1 yılda,
1.800 saatin üzerinde görev yaptıklarını ve hiçbir ciddi sorun 
yaşanmadığını söyledi. Projenin tasarım ve inşa süreçlerinin
yanında önemli bir yönünün daha bulunduğunu belirten Önen,
bunu teknoloji kazanımı olarak ifade etti. Proje süresince görev
alan mühendis ve teknisyenlerin sayıları, zaman zaman 100’ü
geçti ve bu ekip, korvet boyutunda muharip bir geminin 
tasarımı, inşası ve testleri konusunda yetişti. Önen, RMK 
Marine’deki askeri projelerden sorumlu mühendislerin, gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında binlerce saat kurs ve ders 
aldıklarını; bu kadronun Türkiye için çok büyük bir kazanç 
olduğunu ve bugün RMK Marine’de yarın başka bir şirkette 
öğrendiklerini kullanacaklarını vurguladı. Önen, konuşmasında,
savunma sanayisinde sürdürülebilir bir büyüme yakalanmasının
uzun soluklu projelerin varlığı ile ilişkili olduğu noktasının 
üzerinde de durdu.
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Adnan Özbal, projenin
diğer gemileri TCSG DOST ve TCSG UMUT’u 2 Nisan 2013

tarihinde, TCSG GÜVEN’i ise 21 Kasım 2013 tarihinde teslim 
aldıklarını hatırlatarak, törenden önceki hafta, S.G.K.lığı 
koordinasyonunda gerçekleştirilen Deniz Aslanı Arama 
Kurtarma Tatbikatı 2014’e ilk kez iştirak eden TCSG UMUT ve
TCSG GÜVEN’in performanslarıyla gurur kaynağı olduklarını
söyledi. Törenin son konuşmasını, İçişleri Bakanı Efkan Ala
yaptı. Ala, arama kurtarma gemilerinin milli bir tersanede, 
devlet sanayi imkânları kullanılarak inşa edilmesini çok 
önemsediğini söyledi ve projede emeği geçen tüm taraflara 
teşekkür etti. Tören ile ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan basın bildirisinde, projenin, özel sektör
tersanelerinin muharip gemilerin performans sorumluluğunu
üstlenmesi noktasında bir ilk olduğu vurgulandı. Türk Savunma
Sanayisi tarafından geliştirilen milli bir komuta kontrol sistemi
ile çeşitli elektronik ve platform sistemlerinin proje kapsamına
dâhil edilmesiyle, %40 yerli katkı oranı elde edildiği ve offset 
taahhütleri ile birlikte proje bedelinin %80’e yakın kısmının
Türk sanayisine iş imkânı olarak geri dönmesinin sağlandığı
belirtildi. Tören; anı objelerinin takdimi, geminin hizmete giriş
ve kuruluşa alınış belgeleriyle komutan flandrasının verilmesi,
gemi komutanının ant içmesi, gemi personelinin gemiye sevk
edilmesi ve gemiye Türk bayrağı ve komutanlık flandrasının
toka edilmesi ile sona erdi.
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Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri
Projesinde Teslimatlar Tamam
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

2013 Yılı Faaliyet Raporu, 
8 Mayıs’ta, SSM’nin İnternet
sitesinde yayınlandı. Raporda
yer alan bilgiler arasında,
basında daha önce yer 
bulmayan bazı önemli 
gelişmeler şöyle sıralandı:
n SSM Lojistik Yol Haritasının

oluşturulmasına ilişkin
çalışmalar kapsamında,
2013 yılı sonu itibariyle,
literatür taraması 
tamamlandı. Ulusal 
dokümanlar ile birlikte
ABD, İngiltere, Almanya,
Fransa ve Avustralya 
tarafından yayımlanan
dokümanlar incelendi.

n Lojistik Destek Standart
Sözleşmesinin, “Uzun
Ufuk Lojistik Destek
Projesi” kapsamında 
yapılacak çalışmalar ve
edinilecek tecrübeler
dikkate alınarak 
hazırlanması planlanıyor.

n Lojistik ile ilgili, en az 
3 başlangıç projesinin
sözleşmeye bağlanmasına
ilişkin hedef tarihi, 
Aralık 2014 olarak 
güncellendi. Mevcut
durum itibarıyla bir adet
sözleşme imzalandı.

n Hâlihazırda, Savunma
Sanayii Destekleme 
Fonu’nun Hazine 
nezdinde tahakkuk etmiş
aktarılmayı bekleyen
yaklaşık 5,7 milyar dolar
kaynağı bulunuyor.

n Önemli Savunma, 
Havacılık ve Uzay 
Sanayii ürünlerinin 
konfigürasyonları analiz
edilerek, ihraç edilebilirlik
etüdü, risk yönetimi, 
dâhili (teknolojik) ve 
harici platformlarının
(rekabet, fikri ve sınai
mülkiyet hakları vb.)
güçlü ve zayıf yönleri, 
fırsat ve tehdit alanlarının
en erken ve başarılı 
şekilde ortaya konmasını
hedefleyen “Savunma ve

Havacılık Sanayii İhracatı
Yönetim Sistemi (SAVSİS)”
sözleşmesi, 21.03.2013 
tarihinde yürürlüğe girdi.
Sözleşme kapsamında,
29.05.2013 tarihinde,
Karar Destek Modelleri
Ön Kavramsal Tanım 
Raporu, CİRİT, ALTAY,
ATAK, ANKA, MİLGEM
İhracat Risk Analizi
Sonuç Raporları 
tamamlandı. Bu veriler,
Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatı Yönetim
Sistemi'nin ikinci 
aşamasının 2014 yılında
oluşturulmasında 
kullanılacak. Ar-Ge ve
Teknoloji Daire Başkanlığı
ile bu veriler paylaşıldı
ve hazırlanmış olan 
Teknoloji Yönetim Bilgi
Sistemi’ne ihracat 
kısıtları ile ilgili talep
edilen modüller eklendi.

n Dışarıdan 
değerlendirmeleri 
almak üzere yılda
bir kez uygulanan 
Paydaş Memnuniyeti 
Anketi, SSM’nin tüm
paydaşlarını kapsayan
bir içerikle 2013 yılında da
gerçekleştirildi. İşlerin
zamanında yapılıyor 
olması, savunma 
sanayisinin ihtiyaç 
duyduğu teknoloji
tabanının yurt içinde
oluşturulması, paydaşlar
arasında iş birliği 
yaratacak bir yaklaşımla
çözüm üretilmesi ve 
savunma sanayisinin 
tabana yayılarak 
gelişmesi konusundaki
gösterdiği çaba ile anket
sonuçlarına göre
SSM’nin, İhtiyaç Sahibi
Makamlarca %69,7, 
savunma sanayisi 
firmalarınca %80,1 ve
Üniversite-Enstitülerce
%73,1 oranında başarılı
olduğu değerlendirildi.
Genel başarı ortalaması 
ise %76,4 olarak gerçekleşti.

ROKETSAN, Ürdün’ün başkenti Amman’da, 5-8 Mayıs
tarihleri arasında 10’uncusu düzenlenen SOFEX 

(Special Operations Forces Exhibition & Conference / Özel
Kuvvetler Sergisi ve Konferansı)’ten ödülle döndü. 
Etkinliğe 3’üncü kez katılan firma, “Uluslararası En İyi
Stand Ödülü”nü almaya layık görüldü. Ödül, Ürdün Prensi
Faysal Bin Hüseyin tarafından, ROKETSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kaptan’a takdim edildi. 
Fuar sırasında Al Jazeera haber kanalı da Dr. Kaptan ile
bir söyleşi yaptı. ROKETSAN, fuarda; CİRİT, MIZRAK-U,
MIZRAK-O, Denizaltı Savunma Harbi Roketi, SOM ve
HİSAR Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füzeleri ile 
TR-107, TR-122 ve TR-300 roket modellerini sergiledi.
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SSM 2013 Yılı Faaliyet
Raporu Yayınlandı

ROKETSAN, SOFEX’ten
Ödülle Döndü

Otokar, 28-31 Mayıs tarihleri arasında, Bulgaristan’da 
düzenlenen savunma sanayi ve güvenlik fuarı HEMUS

2014’te, ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracını, MIZRAK kulesi ile
sergiledi. Firmanın fuar katılımını değerlendiren Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç, “HEMUS 2014 fuarında zırhlı
muharebe aracımız ARMA 8x8’i, yine kendi tasarımımız olan
MIZRAK Uzaktan Komutalı Kule Sistemi ile sergiliyoruz. 
Otokar olarak Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını
karşılamayı ve farklı iş birliklerini değerlendirmek 
istiyoruz” dedi.

Otokar, 8x8 ARMA’yı
Bulgaristan’da Tanıttı
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Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı (SSM) ile

Vestel Savunma Sanayi A.Ş.
arasında imzalanan 
KARAYEL-Katapult/Paraşüt
Özellikli Taktik İHA Tedarik
Projesi kapsamında özgün
olarak geliştirilen Karayel
insansız hava aracı (İHA), 
ilk test uçuşunu başarıyla
tamamladı. Vestel Savunma

tarafından 6 Mayıs’ta
yayınlanan basın bülteni ile
tarih bilgisi verilmeden 
duyurulan uçuş, kalkış ve
iniş safhaları da dâhil olmak
üzere, tam otonom olarak
gerçekleştirildi. Uçuşa, 
SSM proje grubu üst düzey
yetkilileri de test sahasında

hazır bulunarak şahitlik etti.
Basın bülteninde, KARAYEL
İHA’sının, NATO’nun, “Sivil
Hava Sahasında Uçuş İçin
Elverişlilik” standardı 
STANAG 4671’e uyumlu
tasarlanan ve üretilen ilk ve
tek yerli taktik insansız hava
aracı olduğu; Vestel 
Savunma’nın, dünya 
genelinde, şimdiye kadar 

sadece insanlı havacılıkta
kullanılan sistematik hata
emniyetini KARAYEL İHA’sı
ile ilk kez bir İHA’da 
uyguladığı özellikle 
vurgulandı. KARAYEL 
İHA’sının yer kontrol 
istasyonu da NATO STANAG
4586 birlikte çalışabilirlik

standardı ile uyumlu olarak
geliştirildi. İstasyon, 
standarda uyan diğer insansız
hava araçlarını kontrol 
edebilme özelliğine de sahip.
İlk uçuşun ardından testlere
devam eden KARAYEL, 
bu kapsamda yaptığı 
uçuşlardan birinde, toplam 
8 saat havada kalarak, uçuş
kontrol sistemi ve itki 
sistemine yönelik planlanan
geliştirme testlerini 
başarıyla gerçekleştirdi.
Vestel Savunma tarafından
29 Mayıs’ta yayınlanan bir
diğer basın bülteninde 
iletilen bilgilere göre, 
genel uçuşun başarılı 
görülmesi üzerine, bir 
sonraki testlere ön hazırlık
için KARAYEL, 21.500 fit 
irtifaya tırmandırıldı ve 
uçağın sistem performansının

sorunsuz olduğu 
gözlemlendi. Hava 
koşullarının zorlayıcı 
nitelikte olduğu uçuşta, 
tasarım hedefleri 
kapsamındaki rüzgâr ve
buzlanma koşullarıyla da
karşılaşıldı. İniş için 
alçalırken geçilmesi gereken
bulut içinde buzlanma 
koşulları oluştu ve buzlanma
giderme sistemi ilk defa
uçuş esnasında kullanıldı.
2005 yılından beri yerli 
insansız hava aracı 
geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarını sürdüren 
Vestel Savunma, bu alana,
öz sermayesinden 30 milyon
doları aşan yatırım yaptı.
Vestel Savunma, test 
uçuşlarının ardından, Türk
Silahlı Kuvvetlerine 6 hava
aracı, 3 yer kontrol istasyonu
ve yardımcı sistemlerden
oluşan KARAYEL Sistemi’ni
teslim edecek. KARAYEL
İHA’sı, projenin teknik 
isterlerinde yer alan, 18.000
fit irtifaya çıkma, 35 kg faydalı
yük taşıma ve asgari 10 saat
uçma hedeflerinin üzerine
çıkacak şekilde; 22.500 fit
uçuş irtifası, 70 kg faydalı
yük ve 20 saate kadar 
havada kalış süresi hedefi
doğrultusunda tasarlandı.
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İlk Test Uçuşunu 
Tamamlayan Karayel 
Yeteneklerini Sergiliyor
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Vericut-NC Simülasyon yazılımının Türkiye distribütörü Üçgen Yazılım, 
“İmalatta CNC Simülayonu ve İleri Yazılım Teknolojileri (VERICUT)” 

seminerini, 13 Mayıs’ta İzmir’de; 15 Mayıs’ta da Ankara’da gerçekleştirdi. 
Üçgen Yazılım Yöneticisi Cem Alpay tarafından yapılan sunum ile başlayan 
Ankara’daki seminerde, Vericut kullanıcısı firmalardan TUSAŞ ve TEI’den 
gelen katılımcılar da uygulama örneklerini içeren sunumlar yaptılar. 
Seminere, aralarında Anka MRD, ASELSAN, Birsel Makina, Eko Savunma, 
KESEN Teknoloji, Nurol Makina, Pi Makina, ROKETSAN, TEI, TİSAŞ, TUSAŞ, 
TÜBİTAK SAGE, Yepsan Savunma ve Yıldız Silah’ın da bulunduğu çeşitli 
firmalardan, yaklaşık 60 kişi katıldı.

Üçgen Yazılım, 
Vericut Etkinliklerine Devam Ediyor

Ölçüm ve kontrol 
alanlarında, bilim 

adamlarına ve mühendislere
donanım ve yazılım 
çözümleri sunan National
Instruments (NI) firmasının
Havacılık ve Savunma 
Sempozyumu, Ankara’da, 
7 Mayıs’ta yapıldı. Firmanın
Ankara’da düzenlediği 
ilk sempozyum olan etkinliği,
aralarında ASELSAN, TUSAŞ,
ROKETSAN, TÜBİTAK, 
Hacettepe Üniversitesi ve
Ankara Üniversitesinin de 
bulunduğu, kurum ve 
kuruluşlardan gelen yaklaşık 
120 katılımcı izledi. 
Sempozyumun ilk 
oturumunda; NI Bölge Genel
Müdürü Michel Haddad, 
NI Hindistan, Rusya ve 
Arabistan Pazarlama 
Müdürü Abhay Samant, 
Anadolu ve Arabistan 
Pazarlama Müdürü Nancy Dib
ile NI iş ortağı firmalardan
temsilciler konuşmalar 
gerçekleştirdiler. Haddad,

değişen teknolojiden ve
NI’nın yaklaşımlarından
bahsetti ve firmanın 
sunduğu çözümler ile ilgili
anlayışını, “Eğer başarısızlığa
uğrarsanız biz de başarısız
olmuş sayılırız” deyişi ile
ifade etti. Samant da 
çözümlerinin “yazılım 
tabanlı cihaz” kavramına 
dayandığını; NI tarafından
sağlanan modüler donanım
ve yazılımı kullanarak, 

ihtiyaca uygun cihazların 
tasarlanabilmesinin 
mümkün olduğunu belirtti.
Bu yaklaşım, kullanılan
cihaz sayısını azaltarak
önemli bir esneklik 
sağlıyor. Örneğin, bir test
düzeneğinde farklı cihazlar,
NI tarafından sağlanan 
modüler donanım bileşenleri
kullanarak tek bir cihazda
toplanabiliyor. İlk oturumda
konuşma yapanlar arasında,

firmanın Türkiye’deki iş 
ortakları arasında yer alan
Enovas Genel Müdürü
Erman Özdemir ve Acrome
firmasından Başar 
Şahinbeyoğlu da yer aldı. 
Etkinliğin ikinci bölümünde
ise paralel oturumlar yapıldı.
Bu oturumlardan bir 
tanesinde, konferans ve firma
sunumları; diğerinde ise NI
ürünlerinin kullanımını içeren
çalıştaylar gerçekleştirildi.

Navantia, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İspanyol Deniz
Kuvvetleri için inşa edilmek üzere, 2 adet açık deniz 

karakol botu siparişi daha aldığını bildirdi. Bu sipariş, 
2006-2012 yılları arasında, Navantia tarafından inşa edilerek
teslim edilen 4 adet BAM sınıfı geminin devamı niteliğini 
taşıyor. İnşa edilecek yeni gemiler, ihtiyaçlara göre, 90 ila 
95 m arasında boya ve 2400 ila 2500 ton arasında 
deplasmana sahip olacak. Navantia, açıklamasında, 
az sayıda personel ile işletilecek gemilerin, düşük tedarik 
ve ömür devri maliyetleri ile öne çıktığını da vurguladı.

“Eğer Başarısızlığa Uğrarsanız 
Biz de Başarısız Olmuş Sayılırız”

Navantia, İspanya’ya 
2 Karakol Botu Daha 
Teslim Edecek

Üçgen Yazılım Yöneticisi Cem Alpay
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Saab, kara ve deniz uygulamalarına yönelik Giraffe radar
ailesini, 5 yeni ve güncellenmiş ürün ile gençleştirdi.

Firma tarafından 12 Mayıs’ta yayınlanan basın bülteni 
ile tanıtılan radarlar, şu modellerden oluşuyor:
n X-bantta çalışan ve aktif elektronik taramalı dizin (active

electronically scanned array / AESA) teknolojisi kullanan,
3 boyutlu ve kısa menzilli Giraffe 1X ve Sea Giraffe 1X.

n Hava gözetleme, hava savunma, tespit ve uyarı ve silah
konum belirleme işlevlerini yerine getirebilen, yine AESA
teknolojisi kullanan, S bantta çalışan ve düşük hedef 
profiline sahip Giraffe 4A ve Sea Giraffe 4A.

n Balistik füzelere karşı savunmada görev alabilecek, 
uzun menzilli, AESA teknolojisi kullanan ve S bantta 
çalışan Giraffe 8A.

n Saab’ın popüler ürünlerinden, kısa ve orta menzilde 
gözetleme ve kara konuşlu hava savunma sistemleri
için komuta ve kontrol görevlerini yerine 
getirebilen, C bandında çalışan ve arttırılmış 
menzil ve kapsama alanı özellikleri ile güncellenen 
Giraffe AMB ve Sea Giraffe AMB.

n Orta menzilli, C bandında çalışan ve performansı 
ve işlevselliği güncellenen Arthur silah konum 
tespit radarı.

Saab, Giraffe 8A ile uzun menzilli bir ürün seçeneğini de 
Giraffe ailesine eklemiş oldu. Böylece, Giraffe ürün ailesi,
hava savunma radarlarının tüm menzil ve uygulama 
seçeneklerini kapsar hâle geldi.
Saab’ın yeni radarları, önemli teknolojik atılımları da
içeriyor. Yabancı kaynaklı savunma dergilerinde çıkan 
haberlere göre, Giraffe 4A, Galyum Nitrat (GaN) tabanlı

2.000 adet alıcı/verici modülden oluşuyor.
Saab, yeni ürünlerinin yanı sıra müşterilerinin mevcut 
radarlarını destekleyecek çözümler de sunacak. 
Ortak Radar Güncelleme (Common Radar Upgrade) 

programı altında, Saab üretimi olmayan radarların 
güncellemesi ya da ömür uzatımı da Saab tarafından 
gerçekleştirilecek. Radar alanında 60 yıldır çalışan Saab,
bugüne kadar, 30 ülkeye, yaklaşık 3.000 adet radar sistemi
teslim etti.
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Türk Savunma ve
Havacılık Sanayisi:
Yerel İhtiyaçlara,
Global Çözümler

T ürkiye, son dönemde, savunma ve havacılık sanayisinde 
en fazla gelişen ülkelerden biri. Çok değil, 10 yıl önce, 
Türkiye'de sınırlı bir alanda faaliyet gösteren savunma ve 

havacılık sanayisi, bugün çok geniş bir alana yayılmış durumda. 
Birbiri ardına projeler geliştiren Türk firmaları, şimdi dünyayla 
rekabet eden ürünler ortaya çıkarıyor; tecrübeleri ve kaliteleri ile
büyük uluslararası projelerde önemli roller üstleniyor.
Bir çok ülkenin yerel ihtiyaçlarına global çözümler getiren 
Türk firmaları, sahip oldukları nitelikli insan kaynağı ve yüksek 
teknolojiye sahip altyapılarıyla özgün tasarımdan yerli üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge'den
uluslararası projelere, savunma ve havacılık sektörünün kritik alanlarında çalışmalar yürütüyor. Uçak ve 
helikopter aksamları, uçak motorları, zırhlı kara araçları, gemiler ve yüksek süratli botları, füze, roket, fırlatma
platformları, hafif silahlar ve mühimmatları, telsiz, komuta kontrol sistemleri, simülatörler, sensörler ve 
uygulama yazılımları gibi elektronik sistemler, sahra mutfağı, sahra hastanesi, giyim malzemesi, üniforma gibi
lojistik destek ürünleri, mühendislik ve teknoloji transferi, modernizasyon ve modifikasyon gibi pek çok alanda
Türk firmaları tarafından üretilen-geliştirilen ürünler ve verilen hizmetler, dünya çapında tercih ediliyor.
2000'li yıllarla birlikte atağa geçen Türk savunma ve havacılık sektörü, bu yükselişi, ihracat performansında da
gösteriyor. Sektör ihracatının büyük kısmı, Kuzey Amerika ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri,
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerine yapılıyor.
Bu artışta, Türk savunma ve havacılık sanayisi ihracatçılarını temsil eden, “Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSİ)”nin de önemli katkısı var. SSİ, sektör firmalarını aynı çatı altında topluyor. 
Türk savunma ve havacılık ürünlerinin dünya pazarında daha çok yer alması, daha çok ülke tarafından tercih
edilmesi için çalışan birlik, sektörün bu alanda gerçek temsilcisi. SSİ, bir yandan Türk ürünlerine yeni pazarlar
yaratmak için yol haritaları belirlerken bir yandan da sektörün ihracat odaklı üretime yönelmesi, Ar-Ge 
yatırımlarının artması, KOBİ'lerle iş birliği, yüksek teknoloji ve know-how ihracatının ana ihraç kalemi olması
gibi amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.
Kamu ve özel sektör arasında köprü görevi gören birliğin en büyük hedefi; Türkiye'yi, Türk firmalarını, 
sektörün global tedarikçilerinden biri hâline getirmek. Birliğin, bu hedefe ulaşmak için kullandığı önemli 
enstrümanlardan biri de tanıtım. Türk savunma ve havacılık sektörünün dünya çapında etkin tanıtımı için, 
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA) adıyla kurulmuş olan sektörel tanıtım
grubumuz, önemli bir role sahip. SSİ tarafından oluşturulan TDA; fuar katılımları, heyet organizasyonları, 
ziyaret programları ile yurt içi ve yurt dışı reklam kampanyalarıyla tüm dünyada ve her platformda,
Türk savunma ve havacılık sanayisini tanıtan çalışmalar yürütüyor.
Bu anlamda SSİ, dünyanın en önemli savunma ve güvenlik fuarlarından biri olan EUROSATORY 2014'e özel önem
veriyor ve büyük bir fırsat olarak görüyor. Tüm dünyadan en önemli savunma firmalarını bir araya getiren 
bu etkinlikte, Türkiye de SSİ'nin gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonuyla yer alıyor. SSİ'ye, TDA’ya ve 
Türk savunma ve havacılık sanayisine ilişkin daha detaylı bilgi için, EUROSATORY 2014 fuarında, HALL 5A, 
Booth 567’deki TDA info standını ziyaret edebilirsiniz.

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





MSI Dergisi: Öncelikle FNSS’nin Ar-Ge
Merkezi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Semiha YAŞAR: Bildiğiniz gibi Ar-Ge
Merkezleri ile ilgili 5746 Sayılı Kanun,
2008 yılında yürürlüğe girdi. Prosedür-
leri tamamladık ve 2009 yılının Eylül
ayında Ar-Ge Merkezi olduk. Bu merkez
için bir organizasyon oluşturduk; Ürün
Geliştirme ve Ar-Ge Projeleri olarak
gruplandırdık. Ar-Ge konusuna, daha
çok alt teknolojiler bazında yaklaştık. Bu
teknolojiler arasında;
n Balistik,
n Mayın koruma,
n Korozyon,
n Malzeme teknolojileri,
n Silah sistemleri,
n Sistem mühendisliği,
n Analiz,
n Simülasyon ve
n Test
alanları yer alıyor. Bu ekipleri, destek
grupları olarak kurduk.
Merkezde, projeler için bir “Proje Yöne-
timi Grubu” da bulunuyor. Tabii bir de ta-
sarım grupları var: Mekanik, yapısal,
hidrolik, süspansiyon ve sürüş sistem-
leri, güç grubu, insan-makine arayüzü ve
ergonomi, elektronik ve kontrol.
Bunların yanı sıra Ar-Ge Merkezimizin
şu anda binası içinde yer almayan, imalat
mühendisliği tarafında bir grubu daha
var. Burası da üretim teknolojileri üze-
rinde çalışıyor. Kanuna göre, bu çalışma
da Ar-Ge kapsamında ele alınıyor.
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FNSS, Geleceğini 
Ar-Ge Merkezi ve İş Ortakları

Üzerinden Kurguluyor

Ar-Ge ve iş birliklerinin önemi, savunma sanayisi ile
ilgili yapılan konuşmaların değişmez başlıkları 
arasında yer alıyor. Bu kavramlarla ilgili doğru 
uygulamalar ise tüm sektör tarafından, tecrübe 
kazandıkça öğreniliyor. Türkiye’nin her iki konuda da
tecrübeli firmalarından olan FNSS’nin, Ar-Ge 
çalışmalarını ve mühendislik faaliyetleri ile ilgili
iş birliklerini, FNSS Geliştirme Programları 
Direktörü Semiha Yaşar ile konuştuk. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Ar-Ge Merkezimiz, 4’üncü yılını tamam-
ladı. Şu anda yaklaşık 170 kişiyiz; sene
sonunda 200 kişi olacağız. Bunların ta-
mamı mühendis değil; yardımcı perso-
nel ve teknik ressamlar da var.

MSI Dergisi: Ar-Ge Merkezi’nde 
yaptığınız çalışmalardan örnekler de 
vererek ilerleyecek olursak, şu anda
gündeminizin en üst sırasında neler var?
Semiha YAŞAR: Çalışmalarımızı ikiye
ayırmak lazım: Kontratlı projeler ve ta-
mamen FNSS tarafından finanse edilen
projeler. Kontratlı projeler olarak bakıl-
dığında, en önemli projemiz, bir dost
ülke için gerçekleştirdiğimiz 8x8 araç
projesi. Bu projede, 12 farklı konfigüras-
yonda araç yapıyoruz.
Onun dışında, ASELSAN’ın alt yüklenicisi
olarak yer aldığımız Kundağı Motorlu
Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma
Silah Sistemi Projesi’nde de çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu proje için, paletli,
30 tonluk, yüzebilen, yepyeni bir araç ge-
liştiriyoruz. Araç, tamamen FNSS’nin
özgün ve yeni bir tasarımı.
Platform projelerinin yanı sıra temel 
yetkinliklerimiz kapsamında, korozyon
konusuna çok zaman ayırıyoruz. Araçla-
rımızın, artık sadece nehirde değil, de-
nizde de çalışmaları söz konusu. Örneğin
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR)
Projesi’nde teslim ettiğimiz ilk 4 araç ile
ilgili eğitimler, denizde verildi. Tabii tuzlu
suyun korozyon etkisi, tatlı suya göre çok
daha farklı. Bizim araçlarımızın, gemiler
gibi düz yüzeyleri yok. Çok daha girintili
çıkıntılı, suyun kalacağı yüzeyler ve 
mekanizmalar var. Deniz suyunun şart-
larına da dayanabilecek sistemler geliş-
tirebilmek için, doktoralı personelin de

yer aldığı özel bir grubumuz çalışıyor.
Ayrıca, ithalatında zorluklar yaşanan bir
boya türünün Türkiye’de geliştirilmesine
yönelik bir projemiz de var. Bu projede
kalifikasyon testlerinin bir kısmı yapıldı.
Teorik konularda da üniversitelerle bir-
likte çalışıyoruz; Sanayi için Araştırmacı
Yetiştirme Programı (SAYP) ve San-Tez
kapsamında çalışmalar yapıyoruz.

MSI Dergisi: Sıraladığınız projeler 
arasında, alt sistem projelerinin 
önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. 
Alt sistemlerin geliştirilmesi ile
ilgili yaklaşımınızı biraz daha 
detaylandırabilir misiniz?
Semiha YAŞAR: Bu yıl, alt sistem geliş-
tirme projelerine önemli miktarda mü-
hendislik saati ayırıyoruz; %30-35
civarında. Çünkü gelecekteki araçlarımız
için alt sistem geliştirmek çok önemli
hâle geldi. “Şu alt sistemi şuradan, öbü-
rünü buradan alayım” ile olmuyor artık.

Ne var, neyi entegre edebilirim, neresini
değiştirmem lazım, neyi sıfırdan yapma-
lıyım? Bu konulara odaklanmaya başla-
dık. Bir de değişiklikleri, üretici firmalara
beklenti olarak iletmek gerekiyor. Örne-
ğin bir güç paketinde motora 50 BG daha
eklense bu daha çok işimize yarayacak
ama firma bunu yapmıyor. Artık firmaları
zorluyoruz. İhtiyacımızı belirliyoruz,
pazar talebini belirtiyoruz, birlikte çalışıp
o işi yaptırıyoruz. Tabii bunun için o işi
yaptırabilecek altyapınızın da olması ge-
rekiyor.
Bu yaklaşımımızla bir anlamda yurt dı-
şından hazır sistem alma sürecini geride
bıraktık. Hangilerini yurt içinde yapabili-
riz? Hangilerini yabancı üretici ile geliş-
tirebiliriz, ondan özel bir şey isteyebiliriz?
Tüm bunlar, işi tarif edebilmeyi, mühen-
dislik yaptırabilmeyi, doğru soruyu or-
taya koyabilmeyi gerektiriyor. Ar-Ge
Merkezi olarak, bu konularda iyi bir nok-
tadayız.
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Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR) ile ilgili eğitimler, 
korozyon gereksinimleri çok daha farklı olan tuzlu su ortamında verildi.



MSI Dergisi: Ar-Ge konusunda iş birliği
yaptığınız firmalar var mı?
Semiha YAŞAR: Türkiye’deki bütün mü-
hendislik firmaları ile görüşüyoruz; ka-
pımız hepsine açık. Onlar açısından da
FNSS’nin piyasada ismi iyi; “FNSS ile
birlikte güzel bir çalışma yapabiliriz” gö-
rüşü var. Örneğin, geçenlerde önemli bir
yan sanayi şirketimizin Yönetim Kurulu
Başkanı, tüm ekibi ile geldi; burada çok
detaylı bir toplantı yaptık, öncelikli alan-
larımızı belirledik. Bu şirket ile elektro-
manyetik girişim konusunda bir proje
yapacağız. Şirket, o konuda bir simülas-
yon kabiliyeti geliştiriyor. Elektronik
kontrol ünitelerimizi, hem test edeceğiz
hem de simülasyon ortamında deneye-
ceğiz; iki çalışmanın sonucunu karşılaş-
tıracağız. Sonuçtan memnun kalırsak
simülasyon çözümünü daha çok kullan-
maya başlayacağız. Analiz işini, doğru
girdileri verdiğiniz zaman, dışarıda da
yaptırabiliyorsunuz. Artık bu işleri biz
yapmayacağız, dışarıya vereceğiz. Şirket
ile bir çerçeve anlaşmamız var, kendileri
ile her iş öncesi görüşüyoruz. Bu yakla-
şımımız, aslında hep bahsedilen stratejik
ortaklığın güzel bir örneğini teşkil ediyor.
Biz burada bir hedef koyduk ve bunu ya-
zılı hâle getirdik: Her yıl, yeni firmalara
tasarım işi vereceğiz. Bunu her yıl başa-
rabiliyor muyuz? Belki hayır; ama hedef
koymak önemli bir şey. Ben, işin konusu
dışarıdaki firmanın öz yetkinliği ise ve
bizim öz yetkinliğimiz değil ise bizim
daha iyi yapabileceğimize inanmıyorum.
Bu şuna benziyor: Ben de iyi yemek ya-
pıyorum; ama yemeği evdeki yardımcı
kadının yapması gerekiyor. Bir şekilde
bu iş devredilmeli. Kuşkusuz bu, belli bir
takım büyüklükleri aşmakla ilgili.
Bir diğer elektronik firmasına da gerek-
sinimleri veriyoruz; hatta onlara yazdırı-

yoruz. Bir müşterimiz için tasarladığımız
araçlarda, bu firmanın geliştirdiği gö-
rüntü çoklama sistemini kullanıyoruz.
Araç üzerindeki kameraları ise bir başka
Türk şirketinden alıyoruz. Bu şirket bize
ilk defa iş yapıyor. Başlangıçta, bu bir
riskti belki; ama ben de diyorum ki,
“TSK, Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü’nü
bizden alırken risk değil miydi?”
Biz mutlaka ve mutlaka iş yaptıracak
firma bulup o işi yaptırmalıyız. FNSS’nin
sektöre iş yayma, paydaş yaratma vizyonu
var. Ayrıca, bu daha ekonomik. Bütün
sektörü büyük firmalarla besleyemezsi-
niz. Küçük firmaların da gelişmesi lazım.
Ar-Ge Merkezi’nin yönetimine, Nebahat
Karasu Atabey’i getirdik. Kendileri daha
önce uzun yıllar SSM’de çalıştılar. Şu
anda Ar-Ge Merkezi’nin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, SSM ve üniversite-
lerle olan iş birliği çalışmalarını yürütü-
yorlar. Üniversitelerin teknokentleri ile
seri toplantılar yapıyoruz. Onlarda hangi
kabiliyetler var, bizim hangi ihtiyacımıza
cevap verebilirler? Bunları sorguluyoruz.

Belirlediğimiz Alanlarda 
Dünyanın En İyisi Olmalıyız!
MSI Dergisi: FNSS’nin kendi yaptığı işler
ile ortaklaşa yaptığı ya da yaptırdığı işleri
nasıl ayırıyorsunuz? Hangi uzmanlıkları
kendi bünyenizde tutuyorsunuz?
Semiha YAŞAR: FNSS olarak, öz yetkin-
liklerimizi şöyle sıralıyoruz:
n Yapısal tasarım: Bunu dışarıya 

yaptırmayız. Aracın tüm yapısını, 
gövdesini, taşıyıcı elemanlarını 
biz tasarlarız.

n Balistik ve mayın koruma:
Dışarıdan hammadde ya da malzeme
alabiliriz; ama bu konuda hizmet 
alamayız.

n Aracın karada ve suda göstereceği
performansa yönelik hesaplamalar:
Bunun, ağ modelinin kurulması gibi
işlerini dışarıya yaptırabiliriz. 
Bu performansları, tasarımdan önce
çok iyi hesaplamalıyız.

n Sistem mühendisliği: Bu konuda 
çok iyi olmalıyız; ancak bu sayede 
dışarıya tasarım işi verebiliriz.

n Tasarım doğrulama, analiz, 
simülasyon ve test konularında 
çok iyi olmalıyız.

Tüm bu konularda, dünya çapında en iyi
olmalıyız; en iyiler -biz buna İngilizce
“best in class” diyoruz- arasında yer al-
malıyız. Diğer alanlarda, örneğin elek-
tronikte kısmi olarak iyi olabiliriz. Fakat
elektronik tasarımı çok iyi bilmeliyiz ki
dışarıya iş yaptırabilelim.
Hangi konularda “best in class” olacağız,
bunları sınıflandırdık. Geçtiğimiz sene,
bunları gözden geçirdik. Her biri için
dünyada bir numara olmak nedir? Bunu
tanımladık. Bunu tanımlamak bile
önemli bir iş. Bunlara ulaşmak için neler
yapmak lazım, bunların hepsini adım
adım belirledik.
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FNSS, V-Döngüsü’nü 
kurumsallaştırmak için 

çalışmalarını sürdürüyor.



MSI Dergisi: Bunların yanı sıra Ar-Ge
Merkezi’nde yapılan başka çalışmalar
var mı?
Semiha YAŞAR: Tüm bu çalışmaların
yanında, bir de sürekli iyileştirme proje-
leri var. Aslında bu projeleri yapmadan
diğer işleri yapamazsınız. Bu kapsamda,
örneğin, Ürün Ömür Devri Yönetimi
(Product Life Cycle Management / PLM)
projemiz var. CATIA kullanıcısıyız; sürü-
münü değiştirme aşamasındayız. Veri ve
bilgi yönetimi için ENOVIA ürününü kul-
lanmaya başlayacağız. Bu ürünü Türki-
ye’de kullanacak ilk firmayız. Tüm
mühendislik verimiz ve bilgimiz burada
tutulacak. Tutulacak veri ve bilgiden
kastım şu: Bir bileşenin teknik resim-
leri, ilgili analizler, simülasyonlar, test-
ler, alt yüklenici bilgileri, yazışmalar ve
diğer ilgili tüm kayıtlar. Diğer bir deyişle
her bileşenin tarihçesi tek bir yerde bulu-
nacak. Aslında bu çok önemli ve geçmişte
de ihtiyaç duyulan bir yetenek. Fakat PLM
sistemleri, ancak bu noktaya gelebildi. 
3 yıllık bir geçiş sürecinde, tüm veri ve bil-
giler sisteme geçirilmiş olacak.
PLM ile ilgili çalışmaların yanı sıra en-
tegre lojistik destek (ELD) ile ilgili yürüt-
tüğümüz 2 tane proje var. ELD verisini en
doğru şekilde nasıl üretiriz, bunun için
de gereksinimleri nasıl ortaya koyarız?
Bu konuları irdeliyoruz. Bu proje için 
TÜBİTAK desteği alıyoruz. Analiz, simü-
lasyon ve test grubumuzda kullanılan

yazılımların kabiliyetlerinin geliştirilmesi
projelerimiz de var. Bu yazılımlar önemli
bir altyapı; bunlar olmadan ürün gelişti-
remezsiniz.

MSI Dergisi: Ar-Ge Merkezi’nde 
yürütülen projelerin iş gücü boyutu ile 
ilgili hangi bilgileri paylaşabilirsiniz?
Semiha YAŞAR: Mühendislik saatimiz
her yılın başında hesaplanır ve projelere
dağıtılır. Şu anda mühendislerimiz, za-
manlarının yaklaşık %25-30’unu Ar-Ge
projelerine ayırıyorlar. Ar-Ge merkezi
olmak, bu konuda elimizi rahatlattı. Ör-
neğin, bu sene Ar-Ge projelerine 103.000
adamxsaat harcamayı planlamışız.
Bunun üzerine bölüm yönetimi ve sürekli
iyileştirme faaliyetleri de katıldığında,
254.000 adamxsaate çıkıyor. Projeler
cephesindeki gelişmelere göre, bu ra-
kamlara ulaşamama ihtimalimiz de her
zaman var. Proje çalışmalarının yoğun
geçmesi, bazen Ar-Ge çalışmalarını
ikinci plana atabiliyor. Bütçe açısından
baktığımızda, öz kaynaklarımızdan, bu
sene için 7,8 milyon dolar Ar-Ge bütçesi
ayırdık. FNSS, her sene, cirosunun en az
%5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor; bu
açıdan baktığımızda, yönetimin deste-
ğine de sahibiz. Dış kaynaklara baktığı-
mızda, ağırlıklı olarak TÜBİTAK TEYDEB
desteği alıyoruz. Bugüne kadar verdiği-
miz yaklaşık 15 proje teklifinden, sadece
1 tanesi reddedildi.

Organizasyonu, Sistem ve 
Alt Sistem Olarak İkiye Ayırdık!
MSI Dergisi: Geçtiğimiz dönemde, 
FNSS Ar-Ge Merkezi’nde bir organizasyon
değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik 
ve değişikliğin ardında yatan nedenlerle
ilgili bilgi verir misiniz?
Semiha YAŞAR: Mühendislik açısından
sürekli gelişim adına, süreçlerimizi ye-
niden oluşturduk. Kısaca, sistem sevi-
yesi ve alt sistem seviyesi olacak şekilde
ikiye ayırdık diyebiliriz. Eskiden mevcu-
dumuz daha az iken projeleri konuşarak
yönetebiliyorduk; ama büyüyünce süreç-
ler öne çıkıyor. Ürün geliştirmede kulla-
nılan klasik V-Döngüsü’nü oturtmaya
çalışıyoruz. Ürünün ilk gereksinimlerinin
tanımlanmasından, kalifikasyonun so-
nuna kadar.
Organizasyondan bahsederken, geldiği-
miz noktada, bazı projeleri de çalışanla-
rımızın öngörüsü ile başlattığımızı
belirtmek isterim. Geliştirilen ürünlerin
bir kısmına şu anda talep yok; ama ile-
ride olduğunda, iş geliştirme grubuma
“1 sene bekleyin” diyemem. Ürün birkaç
ay sonra hazır olmalı. Her projenin ba-
şında, iş geliştirme ekibimizle el sıkışı-
yoruz; sorumlusu kim, girdisi ne çıktısı
ne, ne kadar sürecek, ne kadar malzeme
gerekecek, ne kadar adam ay gereke-
cek? Kısacası “iç müşteri” kavramını yo-
ğunlukla kullanıyoruz.

MSI Dergisi: Ar-Ge Merkezi’nin 
faaliyetleri kapsamında alınan patent 
ve faydalı model gibi fikri mülkiyet 
hakları faaliyetleri hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Semiha YAŞAR: Projelerin gizliliği nede-
niyle patent başvurusu pek yapamıyoruz.
Mayın korumamız için patent alabiliriz;
fakat patent almak için ayrıntılı bilgi ver-
mek gerekiyor ve bunu tercih etmiyoruz.
2013 yılında, bir dişli kutusu ile ilgili pa-
tent aldık. SAMUR’un bir dişli kutusunu
biz tasarlamıştık. Faydalı model için bir-
kaç başvurumuz oldu; ama onlardan
henüz bir sonuç çıkmadı.
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PLM ile ilgili çalışmaların yanı sıra entegre lojistik destek (ELD) ile ilgili 
yürüttüğümüz 2 tane proje var. ELD verisini en doğru şekilde nasıl üretiriz,
bunun için de gereksinimleri nasıl ortaya koyarız? Bu konuları irdeliyoruz.
Bu proje için TÜBİTAK desteği alıyoruz. Analiz, simülasyon ve test grubumuzda
kullanılan yazılımların kabiliyetlerinin geliştirilmesi projelerimiz de var. 
Bu yazılımlar önemli bir altyapı; bunlar olmadan ürün geliştiremezsiniz.
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FNSS, SYHK 
Projesi’nde kendine
güvenildiği gibi yeni

iş ortaklarına da
güvenle yaklaşıyor.



MSI Dergisi: Sistem emniyeti (system 
safety) konusunda da önemli 
çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. 
Onlardan da bahseder misiniz?
Semiha YAŞAR: Sistem Emniyeti grubu
kurduk. Bu konuda, yurt dışından danış-
manlık da aldık. Sistem emniyeti ile 
ilgili standartlarımızı oluşturduk. Her ta-
sarımı, emniyet açışından da gözden ge-
çiriyoruz. Emniyet gereksinimlerini
tasarım gereksinimlerinin içine koyuyo-
ruz. Bu bizim için ek bir kabiliyet. Emni-
yet Kurulu’muz var. Bu gibi çalışmalar
zaman kaybettirici gibi gözükse de taviz
vermiyoruz. Kuruldan geçmemiş tasa-
rımı onaylamıyoruz. Ya da riskimizi bili-
yoruz.
Benzer şekilde, biz, FNSS’de destekle-
nebilirlik (supportability) ile destek (sup-
port) konularını da ayırdık. Destek
sisteminin tasarımı ve desteğin verilmesi
olarak da ifade edebiliriz. Bakım yapıla-
bilirlik, güvenilirlik ve göreve hazır olma
gibi konular tasarım gereksinimi olarak
yansımadığı sürece, ürün son kullanıcıya
ve harekât sahasına gittiğinde nasıl des-
tekleyeceğinizi Allah bilir!..
Biz şimdi tüm ergonomi analizlerini yapı-
yoruz. Bakım personeli bir tane cıvata sı-
kacaksa ona ulaşabiliyor

mu, el gücü yetiyor mu, oturarak mı, ya-
tarak mı erişiyor? Bütün bunların analizini
yapmadan, tasarım onayı vermiyoruz. İş
biraz yavaşlıyor gibi gözüküyor; ama işi
burada yavaşlatmazsanız öbür tarafta
problem ve düzeltme olarak karşınıza ge-
liyor. Bunlara bayağı efor harcıyoruz. Lo-
jistik kısmımız, ürün teslim edildikten
sonra bakımı yapıyor; ama tasarım aşa-
masında bakıma yönelik tüm çalışmalar
burada, mühendislik altında gerçekleşti-
riliyor.
Tüm bu anlattıklarımı öğrenmek için çok
çalıştık. Bunlar bir dönüşüm süreci so-
nunda oluyor. 1990’larda lisans altında
üretim yaparken bunlar kolaydı. Teslim
edilen her şeyin mühendislik çalışması
yapılmıştı. Şimdi ELD’ci sürekli mesaj
atıyor tasarımcıya; örneğin “O düğmeyi
oraya koyamazsın” diyor. Tasarımcı, es-
kiden “kraldı”. Şimdi tasarımcıyı her ta-
raftan kontrol eden unsurlar var.
Tasarımı doğru yapmaya, gereksinimleri
doğru anlamaya yönelik çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Lojistik destek analizi
eğitimi için, yurt dışından danışman ge-
tirdik, biz de oturup o kursu aldık. Doğru
başlamak için, çalışmaların arkasını
sağlam tutmamız gerekiyor.

Özgün Ürünler Türk Sanayisinin
Çıkış Noktasıdır!
MSI Dergisi: Son soru olarak, önemli
uluslararası başarılara imza atan
FNSS’nin sanayimize vereceği bir 
mesaj var mıdır?
Semiha YAŞAR: 1988’de bir tarla üzerine
kurulan FNSS, önce lisanslı ürünü Zırhlı
Muharebe Aracı (ZMA) ile kara savunma
sektörüne girdi. Kaliteli bir ürün nasıl ya-
pılır öğrendi. 7 sene içinde, bu ürünü
ihraç etmeyi başardı. 10 yıl dolmadan,
ZMA’nın gelişmiş modeli olan AKINCI’yı
yarattı ve ihraç etti.
FNSS, pazarlamadaki en önemli unsur-
ların dürüstlük, alçak gönüllülük, güve-
nilirlik olduğunu; ama aynı zamanda,
müşterinizin en zor anında güvenle kul-
lanabileceği üstün kaliteli üretim yap-
mak olduğunu öğrendi. Daha sonra
FNSS, pazar gereksinimleri doğrultu-
sunda, başka ürün alanlarına geçmenin
gerekliliğini keşfetti. PARS tekerlekli
zırhlı araç ailesini geliştirerek Türk sa-
vunma sektörünün en büyük kara sis-
temi ihracatını gerçekleştirdik.
Kara sistemlerinde bir dünya markası hâ-
line gelen FNSS, kendisine ait özgün tasa-
rımlı ürünlerin bir dünya markası olmak
için gerekli olduğunu 2000’li yıllarla benim-
sedi. Bu konudaki başarımızı, SAMUR gibi
zorlu bir aracı, başarıyla ve sadece 6 yıl gibi
kısa sürede geliştirerek kanıtladık.
Tüm bu anlattıklarım, diğer komşu sek-
törlerde benzer başarının mümkün oldu-
ğunu göstermektedir. Bunu sağlamak için
şirketlerimiz, lisanslı üretim yerine, kendi
tasarımları olan ürünlere yönelmeli, ulus-
lararası pazarda yer almalıdırlar. Aksi
hâlde otomotiv, enerji, ulaşım, sağlık, ile-
tişim gibi stratejik alanlarda, yabancılar

sanayimizin kaliteli ve nispeten ucuz
üretim yeteneğini kullanacak;
bu yeteneğimiz Yakın ve Uzak
Doğu’daki başka ülkelere kap-
tırıldığında da sanayimiz çok
sıkıntılı duruma düşebilecektir.

FNSS Geliştirme Programları 
Direktörü Semiha Yaşar’a, zaman

ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına

teşekkür ediyoruz.
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FNSS, pazarlamadaki en önemli unsurların dürüstlük, alçak gönüllülük,
güvenilirlik olduğunu; ama aynı zamanda, müşterinizin en zor anında 
güvenle kullanabileceği üstün kaliteli üretim yapmak olduğunu öğrendi.
Daha sonra FNSS, pazar gereksinimleri doğrultusunda, başka ürün 
alanlarına geçmenin gerekliliğini keşfetti. 
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FNSS, hava
savunma projeleri
için, 30 tonluk,
yüzebilen, 
yepyeni bir araç
geliştiriyor.
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Kale-Baykar İş Ortak-
lığı, İHA teknolojisinde
geliştirdiği milli ve

özgün çözümleri ile bu
derinliğin oluşmasında
önemli bir paya sahip.
Ortaklık, 2007 yılı ve
sonrasında, Türk
Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envante-
rine teslim
ettiği mini
sınıfı sabit
kanat ve
döner kanat İHA sistemleri ile
sektörde birçok ilke imza attı.
2012 yılında, Katar Silahlı
Kuvvetlerine yapılan satış ile
Türkiye’nin bu alandaki ilk ih-
racat başarısının altına imza-
sını atan ekip, Taktik Sınıfı
İnsansız Hava Aracı Sistemi
(Pist) Geliştirme Proje-
si’nde de ilk uçuşu

geride bırakıp teslimat aşa-
masına doğru emin adımlarla
ilerliyor. Proje kapsamında
geliştirilen ve kategorik ola-
rak “taktik” sınıfta yer alma-
sına rağmen; irtifa tavanı,
uçuş süresi ve faydalı yük ta-
şıma kabiliyetleri açısından

değerlendirildiğinde, MALE
(Medium Altidude Long En-
durance / Orta İrtifa Uzun
Süre Havada Kalma) sınıfı
kapsamına da alınabilecek
Bayraktar İHA’sı, hâlen
devam eden otomatik uçuş
testlerinde, 24 bin fit irtifaya
ulaştı.

Dönüm Noktası
SSM ile yapılan sözleşmeyle
2012 yılı Ocak ayı içerisinde
başlayan Bayraktar Taktik

İHA Sistemi geliştirme çalış-
maları kapsamında, ilk uçuş
testlerinin geçtiğimiz Nisan
ayında başarılı bir şekilde ta-
mamlanması, ülkemiz hava-
cılık tarihinde de önemli bir
dönüm noktası niteliğinde.
Projeyi, Türkiye ve dünyadaki
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Bayraktar Taktik İHA’sı,
Sınırların Ötesine Geçti

Türkiye, havacılığın diğer alanlarında özgün ürün tasarlamaya geç başlamış olsa da
insansız hava aracı (İHA) alanında, dünyanın geri kalanı ile uyumlu çalışmalar 
yapıyor; hatta bu alanın bazı konularında, dünya sıralamasında ilkler arasında 
yer alıyor. Geliştirdiği çeşitli İHA sistemleri envanterde bulunan ya da test 
aşamasında olan Türk Savunma Sanayisi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın da beklentileri doğrultusunda, teknolojik derinliğini arttıracak adımlar
atıyor. Bayraktar Taktik İHA Sistemi’nin 29 Nisan’da gerçekleştirilen ilk uçuşu da bu
doğrultuda geride bırakılan önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Haluk BAYRAKTAR / haluk@baykarmakina.com
Selçuk BAYRAKTAR / selcuk@baykarmakina.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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diğer örneklerinden ayıran en
temel yanı, sistem ve alt sis-
tem bazında geliştirilen
özgün teknolojiler. Baykar
Ar-Ge ekibi, hem ana enteg-
ratör hem de alt sistem geliş-
tirici rollerini bir arada
yürüterek, bir anlamda al-
ması gerekenden daha fazla
sorumluluk aldı. Bunun en
temel sebepleri arasında, ül-
kemizde henüz İHA teknoloji-
lerinde yaygın bir endüstriyel
ağın oluşmamış olması; tak-
tik İHA sınıfının teknik kriter-
lerini karşılayacak rafta hazır
alt sistemlerin henüz dünya
piyasasında bulunmaması
veya yurt dışından ithal edil-
mesi durumunda da ITAR (In-
ternational Traffic in Arms
Regulations / Uluslararası
Silah Trafiği Mevzuatı) kısıtla-

malarına tabi
olması geliyor. Bu

durumun, Baykar Ar-Ge eki-
bini, pitot tüpünden ataletsel
seyrüsefer sistemine, servo
eyleyici sistemlerden batarya
sistemlerine kadar birçok alt
sistemi geliştirmeye yönlen-
dirmesi de bir anlamda, bu-
güne kadar ülkemizde adım
atılmamış birçok teknolojinin
de geliştirilmesinin yolunu
açtı.

Elektronik, yazılım, mekanik
ve aerodinamik gibi farklı uz-
manlık alanlarında özgün
olarak geliştirilen sistem ve
alt sistemlerin, yapılan oto-
matik uçuş testlerinde, hem
de ilk deneme itibariyle başa-
rıyla çalışması, alınan riskle-
rin de doğru bir şekilde
yönetildiğini gösteriyor.

İlk Uçuşa Giden Yol
Taktik Sınıfı İnsansız Hava
Aracı Sistemi (Pist) Geliş-
tirme programı, SSM tarafın-
dan, 2007 yılında, rekabet
usulüne dayalı olarak ve her-
hangi bir Ar-Ge desteği ol-
maksızın, iki aşamalı olarak
başlatıldı. Prototip sistemle-
rin geliştirilmesi ve uçuş gös-
terimini içeren ilk aşamaya,
Kale-Baykar ortaklığı ile Ves-
tel Savunma firması katıldı.
Bu aşamada Kale-Baykar,
Eylül-Ekim 2009 tarihleri ara-
sında ve resmi heyet huzurunda
gerçekleştirilen uçuş deneme-
lerinde, Bayraktar Taktik İHA
Sistemi’nin Blok 1 hava aracı
platformu ile hedeflenen tüm
performans kriterlerini karşı-
ladı. Bu testler esnasında, Bay-

raktar İHA’sının, hangardan
çıktığı andan itibaren tam oto-
matik taksi, kalkış, uçuş, iniş,
frenleme ve tekrar hangara
dönüş gibi kabiliyetleri, gece ve
gündüz uçuşlarında sergilendi.
Aynı tarihlerde, İsrail’den
kiralanan Heron

İHA sistemleri,
İsrailli pilotlar tarafından el

kumandası yardımıyla kalkış ve
iniş yapmaktaydı. Bayraktar
İHA’sının, bu özellikleri, daha
prototip aşamasında ve uçuş
gösterisiyle sunması, bir diğer
önemli dönüm noktasıydı.
Birinci aşama prototip sis-
temlerle uçuş gösterimleri
sonrasında, 2010 yılı Ocak
ayında gerçekleştirilen Sa-
vunma Sanayii İcra Komitesi
toplantısında, Kale-Baykar ile
6’şar uçak ve 1’er Yer Kontrol
İstasyonu (YKİ)’ndan oluşan, 
2 adet Taktik İHA Sistemi için
sözleşme görüşmelerine baş-
lanmasına karar verildi. 2 yıl
gibi uzun bir süre devam eden
sözleşme görüşmeleri aşa-
masının sonunda, “Geliştirme
ve Seri İmalat” olarak ifade
edilen ikinci aşamaya yönelik
sözleşme imzası ile 2012 Ocak
ayı içerisinde, proje takvimi
başlamış oldu.

Bu kapsamda yürütülen çalış-
malar sonucunda, nihai seri
üretim aşamasına yönelik 
“Ön Tasarım Aşaması”

Ağustos 2012’de tamamlandı.
Bu aşamada elektronik, yazı-
lım, tasarım, test, üretim gibi
alanlarda yürütülen her türlü
çalışma esnasında uygulanan
birçok askeri ve sivil standartlar
doğrultusunda, sistemin sivil
hava sahasında da uçabilecek
güvenilirlik ve teknik yeterliliğe
sahip olması hedeflendi. Aynı
zamanda, sistemde kullanıla-
cak, özellikle uçuş kritik ve
görev kritik alt sistemlerde yurt
dışı bağımlılığının oluşmaması
için, tasarım yol haritaları oluş-
turuldu.
“Kritik Tasarım” çalışmaları
2013 yılının Ocak ayı içeri-
sinde tamamlanan projede,
iki adet prototip sistem geliş-
tirilerek uçuş testlerine ha-
zırlıklara başlandı. Yaklaşık 
1 yıl süren bu çalışmaların
ardından, geride bıraktığımız
Mart ayı içerisinde, 4’üncü
Mekanize Piyade Tugay Ko-
mutanlığına bağlı Keşan As-
keri Havalimanı’nda, “Yer
Testleri Aşaması” başladı. 
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2 ay boyunca devam
eden yer testleri kapsamında,
otomatik taksi ve pist üze-
rinde hızlı rule denemeleri
yapıldı. Bu süreçte, hafta
sonu da dâhil, günde orta-
lama 16 saatlik mesaiyle pro-
jeye odaklanan mühendis ve
teknisyen ekibinin gerçekleş-
tirdiği son iyileştirmelerle
birlikte de “Uçuş Testleri
Aşaması”na geçildi.

Bayraktar Taktik İHA
Göklerle Buluşuyor
İlk uçuşunu 29 Nisan’da
yapan Bayraktar Taktik
İHA’sı, 34 dakikalık bu ilk
uçuş testinde, taksi aşama-
sından iniş aşamasına kadar
olan tüm süreçleri, tamamen
otomatik bir şekilde gerçek-
leştirdi. Otomatik uçuş per-
formansının ilk denemede
başarıyla sonuçlanmasının
altında; aerodinamik, itki,
atalet, kinematik gibi konu-
larda gerçekleştirilen model-
lemeler ve aracın “Donanım
Çevrimli Simulatör” sistemi
ile gerçekleştirilen binlerce
saatlik simüle test uçuşları
yatıyor. Hava aracı ve çevre
şartlarına ilişkin ileri seviye
matematik modellemelerle
elektronik ve yazılım sistem-

lerinin bir arada ve
gerçek zamanlı olarak test
edildiği bu yapı da Baykar

Ar-Ge ekibi tarafın-
dan geliştirildi.

Uçuş esnasında
toplanan telemetri verisi ana-
lizi ile kalkış, düz uçuş, ma-
nevra, iniş ve stabilite gibi
konular irdelendi ve tasarım
süreçlerinde belirlenen para-
metreler ile gerçek dünya or-
tamındaki sonuçların birbirini
yüksek ölçüde tuttuğu gö-
rüldü. Bu durum, uçuşlara
ilişkin yayınlanan video tanı-
tımlarında da açık bir şekilde
gözler önüne seriliyor. Örne-
ğin, uçuş stabilitesi açısından
videolar izlenildiğinde, en
ufak bir osilasyonun olma-
ması, uçağın sanki ilk uçu-
şunu değil de binlerce saat
uçurulmuş ve hassas kontrol
ayarlamaları yapılmış bir
hava aracı olarak sıradan bir
uçuşu yaptığı izlenimi veriyor.
3 Mayıs’ta gerçekleştirilen
ikinci uçuş testinde ise Bay-
raktar İHA’sı 18.750 fit irtifaya
çıktı ve 3 saat boyunca havada
kaldı. Bu uçuş testinde, özel-
likle hava aracının yüksek ir-
tifadaki uçuş performansına
ilişkin veri toplandı.
13 Mayıs’ta gerçekleştirilen
ve 4 saat süren üçüncü uçuş
testinde ise 24.060 fit irtifaya
çıkıldı. Başarıyla tamamlanan
bu uçuş testiyle de motorun
yüksek irtifada performans
parametrelerine ilişkin de-
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Bayraktar Taktik İHA’nın ön tasarım aşaması 
eskiz çizimleri (sağda). Bayraktar Taktik İHA için 
kompozit üretim, pitot tüpü rüzgâr tüneli testleri 
ve nihai montaj çalışmaları Kale-Baykar
tarafından gerçekleştirildi.

Uçuş Testleri aşamasında kullanılan
Bayraktar Taktik İHA Blok 2 

test uçakları bir arada görülüyor.

Özel tasarım 5 eksen CNC tezgahı

Rüzgar tüneli

Taktik İHA Blok 2
montaj tablası
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taylı veriler elde edildi. Uçuş
testleri, hava aracı platfor-
munun, “devlet malı mal-
zeme” (DEMAM) niteliğindeki
faydalı yükü hariç, tüm alt
sistemleri donatılmış hâliyle
yapıldı. DEMAM niteliğindeki
faydalı yükün yerine ise aynı
ağırlıktaki safra kullanıldı.
Bu noktada, proje kapsa-
mında DEMAM olarak tedarik
edilen alt sistemlerine de bir
parantez açmakta fayda var.
Veri link sistemi konusunda
Savronik firması tarafından
geliştirilen Ku-Bant sistemi
ve faydalı yük sisteminde Carl
Zeiss firması tarafından yeni
geliştirilen GoShawk HD sis-
temi, proje kapsamında, SSM
tarafından DEMAM olarak te-
darik edilen alt sistemler
arasında yer alıyor. Her ne
kadar DEMAM olarak SSM
tarafından tedarik edilecek
olsalar da proje kapsamında
bu alt sistemlerin İHA siste-
mine entegrasyonu da Kale-
Baykar’ın sorumluluğunda.

Temel İsterlerin 
Ötesine Geçildi
Başlangıçta 10 saat havada
kalış, 18,000 fit irtifaya çıka-
bilme, 150 km haberleşme
yarıçapı ve 35 kg faydalı yük
taşıma kapasitesi gibi mad-
delerden oluşan projenin

temel isterlerini, tecrübeler
ışığında daha ileriye taşıyan
Kale-Baykar ekibi, emniyet ve
operasyonel etkinlik açısın-
dan daha geniş bir zarfa sahip
bir tasarıma yöneldi ve sonuç
olarak, bu isterlerin çok üs-
tüne çıkabilen bir sistem 
tasarladı. 250 kg kalkış ağırlı-
ğına sahip ve şu an ulaşılan
noktadan daha alt düzeyde bir
aviyonik sistem tasarımı ile
başlangıçtaki performans ge-
rekleri karşılanabilecek olsa
da 2009 yılındaki 1. aşama
prototip gösterimi esnasında
sunulan Blok 1 hava aracı
platformu ile seri imalat aşa-
masında tasarlanan Blok
2’nin Tablo 1’de yer alan kar-
şılaştırması, ulaşılan seviyeyi
gözler önüne seriyor.

Başarının Perde
Arkası: Milli, Özgün ve
İhracat Kısıtlamasız
Proje kapsamında platform,
elektronik donanım ve yazılım
tasarımları tamamen milli ola-
rak geliştirildi. Böylece, Türk
Savunma Sanayisi tarihinde ilk
kez, %93 gibi yüksek bir sanayi
katılım oranı sağlandı (DEMAM
niteliğinde olan faydalı yükler ve
veri link sistemleri Kale-Baykar
yükümlülüğünde olmadığı için
hesaplamada kullanılmamış-
tır). Yurt dışından rafta hazır ni-

teliğinde satın alınan proje büt-
çesinin sadece %7’sini oluştu-
ran malzeme ve komponentler
arasında ise motor, lastikler,
pervane ve çeşitli elektronik

malzeme yer alıyor. Her ne
kadar hazır alınmış olsalar da
bunların sisteme entegre edil-
mesi aşamasında da ciddi mü-
hendislik çalışmaları yapıldı. 
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Blok 1 İHA (TB1) Blok 2 İHA (TB2)
GENEL
Gövde Uzunluğu: : 5,6 m 6,5 m
Kanat Açıklığı : 9 m 12 m
Toplam Kalkış Ağırlığı : 450 kg 650 kg
Yakıt Kapasitesi : 150 litre 300 litre
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi : 35 kg 55 kg
İtki Sistemi : 65 BG İçten Yanmalı 100 BG İçten Yanmalı Enjeksiyonlu
PERFORMANS
Azami Hız : 120 Knot 120 Knot
Seyir Hızı : 60-80 Knot 60-80 Knot
Havada Kalış Süresi : 10 saat 20 saat
Operasyonel İrtifa : 18.000 fit 22.500 fit
Haberleşme Menzili : 150 km 150 km

Tablo 1. 2009 yılında 1. aşama prototip gösterimi 
esnasında sunulan Blok 1 hava aracı platformu ile seri
imalat aşamasında tasarlanan Blok 2’nin karşılaştırılması

Bayraktar Taktik İHA, 
100 BG’lik motorla 

donatıldı.
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Örneğin, tedarik edilen içten
yanmalı motor sistemi 
üzerinde, yüksek irtifada
kullanılabilmesi için
özel radyatör ta-
sarımı, egzoz ve
susturucu tasa-
rımı, çift yedekli
termostat tasa-
rımı, alternatör
d e n e t l e y i c i
devre ve ünitelerin
tasarımı ve entegras-
yonu gerçekleştirildi.
Kale-Baykar yetkilileri, İHA
gibi, havacılıkta en ileri
teknolojilerin uygulandığı
bir alanda, herhangi bir 
ihracat lisansına tabi 
malzeme kullanılmamış
olmasının, özellikle milli
ve özgün geliştirilen hava-
cılık sistemlerinin, yakın
gelecekte yurt dışına ihraç 
edilebilmesi adına Türkiye
açısından kritik öneme
sahip olduğunu değerlendi-
riyor.
Bayraktar İHA’sı sayesinde
gerçekleştirilen ilkler şöyle
sıralanabilir:
n Elektronik sistemleri ve

yazılımıyla özgün, 3 yedekli
uçuş kontrol sistemi ve
akıllı dengeleme sistemine
sahip lityum tabanlı 
batarya sistemleri,
Dünya’da ilk kez 
Bayraktar Taktik İHA’sında
kullanıldı.

n Türkiye’de ilk kez, bir hava
aracı projesinde, milli ve
özgün olarak geliştirilen 
8 çeşit servo eyleyici 
sistemi, ısıtmalı pitot statik
sistemi ve 3 yedekli 
INS-GNSS seyrüsefer 
sistemi kullanıldı.

Hava Aracı
Platformu
Blok 1 hava aracı plat-
formunda olduğu gibi, Bay-
raktar Taktik İHA’sı da yine
bütünleştirilmiş kanat gövde
(blended wing body) tasarı-
mına sahip. Bu konseptte, ta-
şıma sürüklenme oranının,
uçağın gövde kısmının da ta-
şıma etkisi oluşturması ile
daha fazla olması sağlanıyor.
Kuyruk kısmında ise yatay ve
dikey stabilizatörler yerine,
ayrıntılı olarak yürütülen bil-
gisayar destekli aerodinamik
analizler sonucunda, ters V
seçimi yapıldı. Birleşme ve
aviyonik sistemlerin bağlantı
braketlerinde kullanılan alü-
minyum malzemeler hari-

cinde, platformun tamamı,
günümüz havacılığında yay-
gın olarak kullanılan ve ağır-

lığına kıyasla çelik ve
alüminyumdan daha mukave-
metli olan karbon fiber kom-
pozit malzeme kullanılarak
üretildi. Üretim aşamasında
kullanılan karbon fiber mal-
zeme, yine yerli üretim yapan
Aksa’dan tedarik ediliyor. Mo-
nokok yapıda olan gövde,
Kale-Baykar kompozit imalat
tesislerinde, Bayraktar Taktik

İHA platformuna özel olarak
geliştirilen üretim teknikleri ve
ekipmanlar kullanılarak üreti-
liyor. Uçağın iniş sistemlerin-
den arka iniş takımı gövdeye
sabit iken ön iniş takımı,
servo eyleyicisinin olası arıza
durumunda bile açılabilecek
şekilde yedekli bir yapıda kat-
lanabiliyor. İki adet esnek
yakıt tankı ünitesi, ilgili ye-

dekli pompa ve valf
aksamları ile birlikte,
uçağın ağırlık merke-
zine yakın kesimde
konumlandırılmış
durumda.
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Kale-Baykar tarafından tasarlanan Taktik İHA YKİ Sistemi’nin üretimi, 
yerli tedarikçiler desteğiyle gerçekleştirildi.
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Aviyonik Sistemler
Proje kapsamında, gerek uçuş
kritik gerekse görev kritik avi-
yonik sistem bileşenlerinin
geliştirilmesi aşamasında, çe-
şitli askeri ve sivil standartlar
referans olarak kullanıldı. Her
bir alt sistem bileşeni kendi
başına ele alındı ve gerek
firma içi testler gerekse yurt
içi test merkezlerinde yürütü-
len testler; elektromanyetik,
çevresel, elektronik ve yazılım
alanlarında ilgili standartlar
referans alınarak gerçekleşti-
rildi. Alt sistemlerin enteg-
rasyonu ile oluşan sistemler

için de ilgili standartlar doğ-
rultusunda testler yürütüle-
rek uyumluluk çalışmaları
yapıldı. Çift yedekli akıllı
sinir sistemi olarak da ta-
nımlanan elektriksel mi-
mari sayesinde, İHA’nın tüm
alt bileşenleri, kendi ara-
sında haberleşebiliyor.

3 Yedekli 
Uçuş Kontrol Sistemi
Yüksek emniyetli şekilde
uçacak bir İHA’da;
n İşlevsel ve donanımsal 

yedekliliği sağlayacak 
bileşenlere,

n Bu bileşenlerin kendi
içinde güvenli bir şekilde
etkileşimine,

n Bütün bunları yönetecek
güvenilir bir yazılıma ve

n Hepsinin temelinde, 
kaliteli bir biçimde üretilip,
test ve kalibre edilmiş
elektronik ve
elektro-mekanik 
bileşenlere ihtiyaç 
duyuluyor.

Bayraktar İHA’nın ilk nesil
hava aracı sisteminde, çift ye-
dekli mimari bulunuyordu.
Seri imalat aşamasındaki sis-
temde ise güvenilirlik ve em-
niyet açısından çok daha iyi
performansa sahip, 3 yedekli
bir mimari kullanıldı. Bileşen-
ler arası haberleşme mimari-
sinin tasarımı ve oylama
algoritmaları da buna uygun
olarak geliştirildi. Gerçek za-
manlı işletim sistemi bünye-
sinde, çevresel algılayıcılardan
gelen verilerin sensör füzyonu
algoritmalarıyla işlenmesi ve
kontrol algoritma çevrim dön-
güleri kullanımı sayesinde,
hava aracı; otomatik olarak
taksi, kalkış, seyir, iniş, fren ve
park yapma kabiliyetine sahip.
Bunun yanı sıra hava aracı, 
acil durumlarda, kullanıcı
operatörden bağımsız olarak,
kendi başına ana meydan veya
önceden belirlenmiş farklı
meydanlara otomatik iniş ger-
çekleştirebiliyor.

Görev Bilgisayarı
Hava aracı üzerindeki uçuş
kritik olmayan sistemlerin
kontrolü, çıkış ünitelerinin
denetimi, sensör birimlerinin
değerlendirilmesi ve uçuş
kritik olmayan ünitelerle 
haberleşme görevlerinin yü-
rütülmesi için bir görev bilgi-
sayarı geliştirildi. Uçuş kritik
olmayan sistemlerle ilgili ya-
zılımların da üzerinde koş-
tuğu bu ünite sayesinde, uçuş
kritik Uçuş Kontrol Bilgisaya-
rı’nın işlem yapma yükü azal-
tılarak, sistem çok daha
emniyetli bir hâle getirildi.

3 Yedekli Ataletsel
Seyrüsefer Sistemi
Kale-Baykar tarafından ta-
sarlanarak üretilen ataletsel
ölçüm üniteleri ve platform
tabanlı dinamiklerin de yer al-
dığı lineer olmayan kalman
filtreleme tekniği kullanılarak
geliştirilen INS-GNSS sistemi
ile hassas seyrüsefer, yedekli
mimariye uygun olarak sağla-
nıyor. Küresel konumlamada,
hem ABD menşeli GPS hem
de Rus menşeli GLONASS uy-
dularını (Çin menşeli BEIDOU
uydu desteği de hazır du-
rumda) destekleyen sistem
sayesinde, santimetre hassa-
siyetinde pozisyon ölçümleri
elde ediliyor. Ataletsel ölçüm-
ler, GPS ve GLONASS ölçüm-
leri ve gelişmiş sensör füzyonu
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Tehlike Sınıfı Kategori 23 Kategori 25, 27, 29, 33
Ölümcül 10-6 ila 10-9 arası, 10-9, tekil arıza

tekil arıza nedeniyle nedeniyle
gerçekleşemez gerçekleşemez

Çok Tehlikeli 10-5 ila 10-7 arası 10-7

Tehlikeli 10-4 ila 10-5 arası 10-5

Az Tehlikeli 10-3 >10-5

Etkisiz Yok Yok

Tablo 2. Tehlike Sınıfları ve İhtimal Değerleri

Çok 
Tehlikeli

Az 
Tehlikeli

Sık

Mümkün

Nadir

Çok nadir

İmkansıza
yakın

Kabul Edilemez Kabul Edilebilir

>10e-3/saat

>10e-3/saat

>10e-4/saat

>10e-5/saat

>10e-6/saat

Ölümcül Tehlikeli Etkisiz

Şekil 1. STANAG-4671 taslak dokümanında, arıza büyüklüklerine göre izin verilen ihtimaller

Baykar Ar-Ge ekibi, ilk uçuş sonrasında Bayraktar Taktik İHA ile bir arada.
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algoritmaları ile birleştiriliyor
ve neticede, güvenilir ve has-
sas duruş bilgisi elde ediliyor.
Ataletsel sensörlerde zaman
içerisinde oluşan ölçüm kay-
maları da bu algoritmalar ile
gerçek zamanlı olarak kestiri-
lerek, düzeltme işlemleri ger-
çekleştiriliyor.

Güç Kontrol Sistemi
Aviyonik sistemlerin güç bes-
lemesi fonksiyonu için, 4 ye-
dekli mimariye sahip olacak
güç sistemi tasarlandı. Bu
sistem ile hava aracı üzerinde
bulunan çift yedekli lityum
polimer bataryalar, yine çift
yedekli alternatörler tarafın-
dan gerilim kontrol sistemi

ile şarj edilerek, olası acil du-
rumlarda hava aracını gü-
venli bir şekilde yere
indirecek kapasitede enerji
depoluyor. Bataryalar üze-
rinde bulunan akıllı batarya
kontrol sistemi sayesinde,
hücre gerilimleri aktif olarak
dengeleniyor ve bataryanın
ömrünü kısaltacak veya hava

aracını tehlikeye sokacak du-
rumlardan uzak tutuluyor.
Güç ünitesi, araç üzerinde
uçuş kritik olmayan bileşen-
lerin gücünü, gerektiğinde
kapatabiliyor. Güç sistemi,
platform üzerindeki tüm do-
nanımların güç tüketimlerini
sürekli olarak gözlemleye-
rek, olası arıza durumlarında,
nominal değerler dışında güç
tüketen üniteleri otomatik
olarak tespit edebiliyor.

Lityum Tabanlı 
Akıllı Batarya Sistemi
Hava aracında, alternatifle-
rine göre çok daha enerji
yoğun, otomatik akıllı denge-
leme sistemi ile elektronik
devresinden yazılımına, kom-
pozit malzemesinden paket-
lenmesine ve güvenlik tedbiri
için tasarlanan bileşenlerine
kadar birçok gelişmiş özel-
liğe sahip, lityum tabanlı ba-
tarya sistemi kullanılıyor.
Yeni nesil yolcu uçaklarında
da kullanılan lityum tabanlı
batarya teknolojisi, Kale-Bay-
kar bünyesinde özgün olarak
geliştirildi.

Kuyruk Kamerası
Proje kapsamında, lens kısmı
ısıtmalı olacak şekilde özel
olarak tasarlanarak hava
aracının kuyruğunun üst nok-
tasına yerleştirilen geniş açılı
güçlendirilmiş kuyruk kame-
rası sayesinde, operatörün
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Şekil 2. 
Yedeksiz aviyonik 
ve kontrol sistemi 

mimarisi

Şekil 3. 
3 yedekli aviyonik 
ve kontrol sistemi

mimarisi

MTTF: Arızalar arası ortalama süre 
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hava aracına olan hâkimiyeti-
nin arttırılması hedefleniyor.
Kamera, uçuş rotası üzerinde
bulunan meteorolojik koşul-
ların gözlemlenmesine de
imkân sağlıyor ve gerekti-
ğinde, önceden belirlenen ro-
taların gözden geçirilmesi
için kullanılıyor. Kuyruk ka-
merası, farklı sıcaklık ve nem
koşullarında karşılaşabile-
ceği buğulanma problemine
karşı, otomatik ısıtma sistemi
ile de donatıldı.

Hava Veri Kayıt Cihazı
Özgün olarak tasarlanan
hava veri kayıt cihazı, faydalı
yükten gelen kamera görün-
tüsünü kaydediyor ve istenil-
diği zaman yeniden oynatma
yaparak, geçmiş görüntüyü
gerçek zamanlı olarak hava
aracından yer istasyonuna
aktarabiliyor. Cihaz, 40 saatin
üzerinde görüntü kaydı yapa-
biliyor. Ayrıca, uçuş bilgisayarı
tarafından yer istasyonuna
gönderilen telemetri verileri
şifreleniyor.

Servo Eyleyici Sistemler
Servo eyleyiciler, Bayraktar
İHA’sının uçuş kritik alt bile-
şenleri arasında yer alıyor ve

uçuş kontrol sisteminin son
halkasını teşkil ediyor. Proje
kapsamında, 8 farklı tipte, ta-
mamı elektromekanik pren-
siple çalışan servo sistem
geliştirildi. Hava Aracı Kanat-
çık, Kuyruk Kanatçıklar, 
Çift Yedekli Gaz, Çift Yedekli
Devir İdare, Fren, İniş Takımı
Katlanma, Ön İniş Takımı Yö-
nelme ve Hava Alığı mekaniz-
maları, yedeklilik mimarisine
uygun olarak bu sistemler ile
kontrol ediliyor. İlk uçuş testi

esnasından, hava aracı üze-
rinde kullanılan servo sistem-
lerinin tamamı, özgün olarak
geliştirilen birimlerdi. Baykar
Ar-Ge ekibi tarafından geliştiri-
len servo eyleyici sistemle-
rinde, dünyadaki muadillerinde
henüz mevcut olmayan yedekli
haberleşme, kesikli harekete
imkân vermeyen gelişmiş
kontrol ve diagnostik sistemler
bulunuyor.

Isıtmalı Pitot 
Statik Sistemi
Havacılık literatüründe uçuş
kritik algılayıcıların başında
gelen pitot statik sistemler,
sahip oldukları basınç sensör-
leriyle havaya göre hız ve baro-

metrik irtifa ölçümlerinde kul-
lanılır. Bayraktar İHA’sı üze-
rinde 3 yedekli olarak kullanılan
pitot statik sistemlerinin ta-
mamı, proje kapsamında geliş-
tirildi. Buzlanma önleyici
özelliğine uygun olarak tasar-
lanan ısıtmalı pitot statik tüp,
firma bünyesinde üretilen rüz-
gâr tünelinde, yoğun bir test ve
kalibrasyon aşamasından ge-
çirildi. Her bir pitot tüpten alı-
nan statik ve dinamik basınç
verilerinin işlenmesi amacıyla
hava veri üniteleri, elektronik,
yazılım ve mekanik tasarım-
ları sonrasında seri olarak
üretildi.

Sensör Sistemleri
Manyetometre Ünitesi: Tak-
tik İHA platformunda yedekli
olarak kullanılan manyeto-
metre ünitesi, elektronik do-
nanımı, yazılım ve filtreleri ile
birlikte, proje kapsamında
geliştirilerek sistem üzerinde
kullanıldı.
Sensör Ölçüm Üniteleri: Yakıt
sistemi seviye algılayıcıların-
dan, motor üzerinde yer alan
devir ölçme ve sıcaklık gibi al-
gılayıcılardan gelen verilerin
güvenli bir şekilde okunması,
filtrelenmesi ve aktarımı
amacıyla sensör ölçüm ünitesi
geliştirildi.
Alfa-Beta Sensör Ünitesi:
Platforma özel olarak tasarla-
nıp üretilen hücum ve kayış açı-
larının tespitinde kullanılan
alfa-beta sensörü, hava aracı-
nın ön kısmında bulunan 
mekanik pusulalar ile sayısal-
laştırma ve haberleşme sağla-
yan elektronik sistemden
oluşuyor. Cihazdan alınan öl-
çümler, sensörlerin bulunduğu
konum itibariyle gövdenin aero-
dinamik etkisinden dolayı olu-
şan ölçüm hatalarına karşı
kalibre ediliyor.

Yüksek Güvenilirlik 
ve 3 Yedekli Sistem
Mimarisi
Proje kapsamında, yakın ge-
lecek içerisinde sivil hava sa-
hasının İHA’lara açılacağı
öngörüsüne dayalı olarak,
emniyet ve güvenirlik analiz-
leri yürütüldü. Bu analiz so-
nuçlarından elde edilen
veriler doğrultusunda da ye-
dekli bir sistem mimarisi
oluşturuldu. Mevcut teknolo-
jilerin sivil hava sahasında
kullanılmasının önündeki en
büyük engellerden biri,
İHA’ların bu sahada dolaş-
malarına izin verecek emni-
yette tasarlanmamış olması
olarak ifade ediliyor. Bir jet
yolcu uçağı için otoriteler ta-
rafından belirlenen ve ölüm-
cül kaza ile sonuçlanacak
arızaların gerçekleşmesi için
izin verilen ihtimal, 109 saatte
bir olacak kadar düşüktür.
Hafif uçaklarda ise bu rakam,
106 saatte bir ihtimal değerin-
dedir. Bu sebeple örneğin jet
yolcu uçaklarında, kritik sis-
temlerde donanımsal ve işlev-
sel yedeklilik sağlanıyor ve
herhangi tekil bir arızanın
ölümcül kazaya yol açmaması
gerekliliğine göre tasarım ya-
pılıyor. Farklı kategorilerdeki
uçaklar için arıza büyüklüğüne
göre izin verilen ihtimal değer-
leri, Tablo 2’de yer alıyor.
İHA sistemlerinin sivil hava
sahasına entegrasyonunun
sağlanabilmesi için, hâlen
hazırlanmakta olan STANAG-
4671 standardında, arıza bü-
yüklüklerine göre izin verilen
ihtimaller, Şekil 1’de görülü-
yor. Bu standartları sağlama
hususunda en önemli nokta,
işlevsel ve donanımsal olarak
yedeklenmiş bir aviyonik sis-
temin gerekliliğidir. Ayrıca,
yedekliliğin artmasıyla bir-
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Şekil 4 . 
3 yedekli uçuş 
kritik sensör 
mimarisi ve 
örnek oylama

Özgün 
aviyonik 
sistemler
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likte emniyet artarken, sis-
tem karmaşıklığı ve maliyeti
de buna bağlı olarak artmak-
tadır.
Yüksek emniyetli olarak tasar-
lanacak bir sistemde, uçuş
emniyetini zora sokacak her
bir bileşenin donanımsal ola-
rak yedeklenmesi ve ortaya
çıkan bu bileşenlerin güvenilir
bir şekilde etkileşiminin sağ-
lanması gerekiyor. Yedeklilik
sebebiyle artacak donanım ih-
tiyacı ile birlikte, havacılık 
tasarım isterlerinin en önem-
lilerinden biri olan, hafiflik he-
defi de zorlanıyor. Bu sebeple
yedekli mimari geliştirilirken,
ağırlık ve güç tüketiminin 
asgari düzeye çekilmesi ge-
rekmekte. Elektriksel güç an-
lamında sistemi sürekli
besleyebilecek, bakım amaçlı
olarak müdahaleler esnasında
insan güvenliğini riske atma-
yacak ve de dışarıdan ya da
içeriden oluşabilecek şokları
emerek kritik bileşenlerde
ortak hasar oluşturmayacak
iletim hatlarına ve yalıtım ön-
lemlerine de ayrıca ihtiyaç bu-
lunmakta.
Yedekli mimarinin yazılım
ayağında en önemli husus,
birden çok algılayıcıdan sağ-
lanan verilerin, güvenli ve tu-
tarlı bir biçimde temin
edilerek doğruluğunun tespiti
ve birden çok noktada işlenen
bu verilere göre ortaya çıkan
sonuçlardan da doğru olanın
seçilerek eyleyicilere yönlen-
dirilmesidir. Veri aktarımı es-
nasında ortaya çıkabilecek
sorunların da ayrıca tespit
edilebilmesi gere-
kir. Yedekli mimari
üzerinde ortaya çıkabile-
cek arızaların teşhis, tespit ve
izolasyonu, sistemin en kritik

noktasıdır. Tespit edilip ayık-
lanamamış arızalı bir bileşen,
sağlıklı bir şekilde çalışan bir
yapıyı tamamıyla işlevsiz kıla-
bilir.
Yedeksiz bir aviyonik ve kont-
rol sisteminin temel şeması,
Şekil 2’de görülmektedir. Ae-
rodinamik yüzey kontrolü,
elektro-mekanik bir sistem
olan servo ile gerçekleştirile-
ceğinden, bozulma hızı yük-
sek olan bir bileşendir. Bütün
kritik bileşenlerden birer
adet bulunan bu sistem, em-
niyet açısından oldukça zayıf
kalmaktadır. 
Şekil 3’te görülen sistemde,
uçuş kritik bütün bileşenler
çift olarak yedeklenmiş, uçuş
kontrol bilgisayarı da üçlü
olarak yedeklenmiştir. Bu ör-
nekte görüldüğü üzere, siste-
min çalışmasını engelleyecek
kritik bir arıza için bozulma
hızında muazzam bir azalma
görülmektedir. Bu da siste-
min emniyetini aynı derecede
arttırmaktadır.
Şekil 4’te görülen 3 yedekli
sensör mimarisi, sensörler-
den gelecek verilerden doğru
olanının en iyi şekilde seçile-
bilmesini sağlayan mimari-
dir. Bu durumda, eğer
sensörlerden birisi bozulmuş
ise oy çokluğu yardımıyla arı-
zalı sensör teşhis edilerek
sistemden izole edilmekte.
Geriye kalan iki sensörden bi-
rinin, aynı uçuş esnasında
arıza yapması, çok düşük bir
ihtimal. Uçuş tamamlandı-
ğında, sistem yedekliliği dü-

zeltilerek sistem emniyeti
yeniden sağlanmakta.

Yer Sistemleri
Kale-Baykar tarafından ta-
sarlanan bir diğer alt sistem
olan Taktik İHA YKİ Sistemi’nin
üretimi, yerli tedarikçiler des-
teğiyle gerçekleştirildi. Özgün
olarak geliştirilen çapraz ye-
dekli komuta kontrol sistemi,
pilot konsolu, faydalı yük ope-
ratör konsolu ve komutan 
konsolu, şelter boyunca yerleş-
tirildi. Konsollarda koşan 
komuta kontrol arayüz yazılı-
mında, harita fonksiyonların-
dan, görüntü üzerine telemetri
verisinin bindirilmesine, suni
ufuk gibi göstergelerden diag-
nostik ekranlarına kadar tüm
detaylar, proje kapsamında ge-
liştirildi. Ayrıca, yedekli güç üni-
tesi, çok eksenli gaz kolu
tasarımı, tuş paneli takımı, kat-
lanabilir klavye mekanizması,
topraklama antenleri gibi bir-
çok özgün tasarım da hayata
geçirildi. Jeneratör veya şebeke
elektriği ile beslenebilen YKİ
Sistemi’nin yerli firmalardan
tedarik edilen alt sistemleri
arasında; şelter, jeneratör, ik-
limlendirme ünitesi ve NBC
filtre ünitesi yer alıyor.

Kale-Baykar 
Geleceğe Güvenle 
Bakıyor
Kale-Baykar’ın insansız tek-
nolojilerde ilerleyişi hızla
devam ediyor. Bayraktar Tak-
tik İHA’sı, teknik gereksinim-
lerini, istenilen değerleri de
aşarak karşılamasının yanı
sıra barındırdığı özgün tekno-
loji ve bileşenlerle de sınıfın-
daki uçakların bir adım
ötesine geçiyor ve İHA sis-
temleri alanında parlak bir
geleceğe de ışık tutuyor. Bu
teknolojilerin daha da gelişti-
rilebilecek nitelikte olması ve
sistemin TSK envanterine
girmesinden sonra gündeme
gelebilecek ihracat fırsatları,
Kale-Baykar’ı heyecanlandı-
rıyor. Ülkemiz havacılık ve
savunma sanayisinin gerçek
gücünü ortaya çıkarabilmesi
ve ortak çalışma potansiyelini
ispat edebilmesi açısından en
öncelikli ve en elverişli alan-
lardan olan İHA teknolojileri-
nin geliştirilmesine yönelik
yıllar önce ateşlenen kıvılcı-
mın alevlendiğini görmek,
bizleri ayrıca ümitlendiriyor.
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YKİ’de yer alan komuta kontrol konsolunun ekranında kuyruk kamerası görüntüsü görülüyor.



Nurol Makina, mevcut
ve yeni ürünleri ile sa-
vunma ve anayurt gü-

venliği alanlarında, başta
Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç-
larının karşılanması olmak
üzere, yurt içi ve yurt dışı 
faaliyetlerini arttırarak devam
ettiriyor. Bu çalışmaların
ürünlerinden EJDER YALÇIN
4x4’ün ön prototipi olan
EJDER 4x4, IDEF 2013 fua-
rında sergilenmiş ve Türk ve
yabancı kullanıcı ve uzmanlar-
dan olumlu eleştiriler almıştı.
Fuarı müteakip Emniyet Genel
Müdürlüğü ile imzalanan teda-
rik sözleşmesi kapsamında 
geliştirilen ve performans 
arttırıcı özellikler eklenen
EJDER YALÇIN 4x4, kalifiye 
edilerek seri üretime geçirildi.
EJDER YALÇIN; 4x4 tasarı-
mıyla, arazi performansıyla,
beka özellikleriyle, operasyo-
nel kabiliyetleriyle ve sını-
fında yüksek iç hacme sahip
olan araçlardan birisi olması
ile ön plana çıkıyor.  Balistik
koruma özelliklerine göre 
4 tona kadar faydalı yük taşıma
kapasitesine sahip olan EJDER
YALÇIN 4x4 üzerine, kullanıcı-
nın isterlerine uygun farklı
silah kuleleri entegre edilebi-
liyor. Hâlihazırda ASELSAN’ın
SARP 12,7 mm uzaktan komu-
talı kulesini taşıyan aracın tek-

nik özellikleri, Tablo 1’de yer
alıyor. EJDER YALÇIN 4x4’ün,
aynı platformda keşif, ko-
muta-kontrol, iç güvenlik,
ambulans, KBRN aracı, silah
taşıyıcı ve muharebe aracı
olarak kullanılabilme imkânı
sunan çok yönlü yapısı dikkat
çekiyor. Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı temsilcilerine ta-
nıtımı yapılan EJDER YALÇIN
4x4, önümüzdeki günlerde
Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığı envanterinde yerini alacak.

Personele 
Tam Koruma
EJDER YALÇIN 4x4’ün öne
çıkan tasarım parametrele-
rinden bir tanesi de içindeki
personelin yüksek koruma
altında görevini icra edebil-
mesi. Araç, kullanıcı istekle-
rine göre, farklı koruma
seviyeleri sağlayacak şekilde
zırhlandırılabiliyor. Mekanik
kilitleme yöntemi ile güçlendi-
rilmiş kaynak bölgeleri, mo-
nokok gövdesi, V şeklinde
taban yapısı, yüzer taban sis-
temi ve mayın emniyet koltuk-
ları gibi detaylar sayesinde
EJDER YALÇIN 4x4, mayına ve
el yapımı patlayıcılara (IED)
karşı yüksek koruma sağlıyor.
Kinetik enerjili mühimmatlara
karşı uluslararası standartla-

rın Türkiye’deki tehdit özellik-
lerini kapsayamıyor olması
sebebiyle EJDER YALÇIN 4x4,
360 derece koruma konsepti
çerçevesinde, kullanıcının is-
tediği koruma değerine göre
tasarlandı. Yüksek faydalı yük
taşıma özelliği sayesinde,
araca, kullanıcı isteklerine
göre ilave zırh takılabilme im-
kânı da mevcut. Ayrıca kafes
zırh (bird cage) uygulaması ile
RPG saldırılarına karşı da ko-
ruma sağlanabiliyor. Aracın
üzerinde opsiyonel olarak yer
alan sis havanları ise aracın
bekasında yardımcı unsurlar
arasında bulunuyor.

Zorlu Arazi Şartları
EJDER İçin Sorun Değil
EJDER YALÇIN 4x4, askeri
birliklerin ve güvenlik güçleri-
nin, kırsal ve kentsel alandaki
her türlü ihtiyaçlarına cevap
veren, dinamik bir araç. 
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Nurol Makina,
EJDER YALÇIN 4x4’ü 

Baştan Yarattı
Özgün sistem tasarımları yapmanın yanı sıra kullanıcıya özel
amaçlı platform çözümleri de sunan Nurol Makina, 2012 yılının
son çeyreğinde başlattığı tasarım çalışmalarını tamamladı ve
EJDER ailesinin yeni üyesi olan EJDER YALÇIN 4x4 aracını,
Mart ayında kullanıcının görüşüne sundu. Geçtiğimiz yıl IDEF’te
sergilenen bir önceki versiyonu ile mukayese edildiğinde, 
araç, dış görünüş olarak da bir hayli değişmiş durumda. 
Dr. Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Personel :11 kişiye kadar
Uzunluk :5421 mm
Genişlik :2486 mm
Yükseklik :2300 mm
Karın Altı Yüksekliği :400 mm
Aks Açıklığı :3100 mm
Muharebe Ağırlığı :12 ila 14 ton
Azami Sürat :110 km/sa
Menzil :600 km
Motor :Cummins 

300 bg, 100 rpm
İvmelenme (0-40 km/sa) :6 s
Dik Engel Aşma :0,5 m
Hendek Geçme :1,1 m
Sığ Sulardan Geçiş :0,7 m
Meyil Tırmanma :%70
Yan Eğim :%30
Dönüş Yarıçapı :7,5 m

Tablo 1. 
EJDER YALÇIN 4x4 
Teknik Özellikleri



Tam bağımsız süspansiyon
sistemi ve seçilen teker bo-
yutları, her türlü arazide yük-
sek sürüş performansı
sağlıyor. Her tekerlekte bulu-
nan merkezi lastik şişirme
sistemi (Central Tyre Inflation
System / CTIS), sürekli lastik
basınçlarını kontrol ediyor ve
gerekirse hareket hâlindey-
ken de lastik basınçları de-
ğiştirilebiliyor. Bu özellik de
EJDER YALÇIN 4x4’ün zorlu
arazi şartlarında gösterdiği
performansı arttıran unsur-
lardan biri.
Araçta, standart olarak 2100
devir/dakika’da 300 BG ve 1100

devir/dakika ile 1600 devir/da-
kika aralığında 1250 Nm tork
sağlayan dizel motor kullanı-
lıyor. 6 ileri ve 1 geri vitese
sahip ve tam otomatik şanzı-
manın kullanıldığı araçta,
transfer dişli kutusu 2 hızlı ve
bir boş vitese sahip ve dife-
ransiyel özelliği ile sürekli
4x4 çekiş özelliği sağlıyor.
Motor, şanzıman ve araç
çekiş sistemi, SAE J1939 pro-
tokolü üzerinden, Nurol Ma-
kina tarafından geliştirilen
algoritmalar üzerinden kont-
rol ediliyor.

Taktik Sahada 
Komutanların Ası
EJDER YALÇIN 4x4, özel ta-
sarımı sayesinde, içerisinde bu-
lunan personelin kolay, rahat ve
ergonomik intikalini sağlayacak
bir oturma düzenine sahip.
Oturma düzeni, aracın kullanım
amacına ve kullanıcının ihtiyaç-
larına uygun olarak, farklı
konfigürasyonlarda da dü-
zenlenebiliyor. Mevcut hâli ile
9 kişilik oturma konfigüras-
yonuna sahip aracın kapasi-
tesi, kullanım amacı ve kule
kullanım durumuna göre, 11
kişiye kadar çıkartılabiliyor.
Araç üzerindeki kapı konfigü-
rasyonu ise personelin hızlı
giriş ve çıkışına imkân sağlı-
yor. Gövdede ve ön camda yer
alan atış mazgalları da farklı
silahların rahatlıkla kullanı-
mına imkân sağlayacak şe-
kilde tasarlandı. 
Araç, üzerinde opsiyonel ola-
rak yer alan gündüz gece
görüş sistemleriyle farklı or-
tamlarda izleme kabiliyeti
sağlıyor. Personelin rahat-
lıkla lastik değiştirmesini
sağlamak amacıyla yedek
lastiğin yerleştirildiği kı-
sımda, bir de vinç sistemi bu-
lunuyor. Aracın, gerektiğinde
kendisini kurtarabilmesi veya
farklı unsurlara yardımcı ola-

bilmesi açısından, araç üze-
rinde hidrolik tahrikli bir kur-
tarma vinci de opsiyonel
donanım olarak yer alabiliyor.

Elektronik Entegrasyon
Aracın tüm kontrol sistemleri
ve kontrol algoritmaları Nurol
Makina bünyesinde tasarlandı
ve gerçekleştirildi. Bu çerçe-
vede, alt sistemlerin istenen
fonksiyonları, tasarlanan se-
naryolar çerçevesinde yerine
getirilebilmesi amacıyla ge-
rekli aktivasyonları sağlayacak
ekipmanlardan durum bildi-
rimi sağlayan sensörlere, bilgi
akışını sağlayan araç bilgisa-
yarları ve kontrol algoritmala-
rına kadar tüm tasarımlar,
Nurol Makina mühendisleri
tarafından yapıldı. Diğer yan-
dan firma, EJDER YALÇIN
4x4’ün geliştirilmesi süre-
cinde, ana yetkinlikleri dışında
kalan konularda, yan sanayi
kullanımı konusuna da özen
göstererek projede yan sanayi
kullanımı hedeflerine ulaştı.

Kullanıcıdan Tam Not
EJDER YALÇIN 4x4; mayın
testleri, kinetik enerjili mü-
himmat ile balistik koruma
testleri, mayın koltukları
testleri, güç paketi dayanıklı-
lık testi ve hareket kabiliyeti

testleri başta olmak üzere,
zorlu testlerden başarıyla
geçti. Bunlardan güç paketi
ile ilgili olanlar için, Nurol
Makina'nın ürün ailesi yakla-
şımının bir getirisi olarak,
EJDER TOMA üzerinde ger-
çekleştirilen testlerin sonuç-
larından da yararlanıldı. Nurol
Makina yetkilileri, kullanıcının
çok amaçlı olarak kullanılabi-
lecek aracın performansını
takdir ettiğini ve aracın terörle
mücadele için de etkin bir rol
oynayacağını değerlendirdi-
ğini belirtiyorlar. Firma, Türk
kara araçları sektöründeki
diğer firmaların faaliyet gös-
termediği bir sınıfta yer alan
EJDER YALÇIN 4x4’ün, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin de ihti-
yaçlarını karşılayabileceğini
değerlendiriyor. Araç, henüz
çok yeni olmasına rağmen,
yurt dışından da takip ediliyor.
Nurol Makina, aracın yurt
içine yönelik tanıtım faaliyet-
lerinin yanı sıra yabancı heyet
ve temsilcilere yönelik tanıtım
çalışmaları da yürütüyor.
Nurol Makina, yenilikçi yakla-
şımı ve çağdaş mühendislik
anlayışı ile kullanıcının ihti-
yaçlarındaki değişimleri izle-
yerek, Ar-Ge çalışmaları ile
araç üzerindeki geliştirme-
lere devam etmeyi hedefliyor.
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Savaş BİÇER: Indra, görüşmemizin 
odağında yer alan savunma ve 
güvenlik sanayilerinin yanı sıra 
ulaştırma ve seyrüsefer, enerji, 
tüketim malları ve hizmetleri, kamu 
idaresi, sağlık, finans, sigorta ve 
telekomünikasyon ve medya alanlarında
da faaliyet gösteriyor. Indra, bu kadar 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösterip, 
her birinde yüksek rekabet gücüne
sahip olmayı nasıl başarıyor?
Öznur VURAL: Kuruluşundan beri Indra,
firmanın çekirdeğini oluşturan bilgi tek-
nolojilerinde uzmanlaşarak her zaman
için müşterilerine değer katmayı hedef-
leyen bir firma oldu. Bu bilgi birikimi sa-
yesinde Indra, tüm faaliyet alanları
arasında sinerji yaratabiliyor ve böyle-
likle, diğer sektörlerdeki tecrübelerden
de faydalanarak müşterilerine ilave
avantajlar sağlayabiliyor.

Savaş BİÇER: Savunma ve güvenlik 
sektörlerindeki faaliyetleriniz, Indra’nın
diğer pek çok sektördeki faaliyetlerinden
ne şekilde yararlanıyor? Farklı 
sektörlerdeki faaliyetleriniz arasında
teknoloji transferi de söz konusu mu?
Öznur VURAL: Kesinlikle evet. Az önce
de değindiğim gibi, sektörler arasındaki
bu tür bilgi aktarımı sadece avantaj değil,
aynı zamanda bir zorunluluk. Günü-
müzde, iş dallarının çoğu teknoloji ile il-

gili ve teknoloji, bir iş dalındaki yenilikle-
rin, değişim yaratıcı yenilikler olarak
diğer iş dallarında da kullanılabildiği,
merkezi bir paradigmaya evriliyor. Bu da
ezberleri bozan (disruptive) yeniliklerle
sonuçlanıyor. Bu tür yenilikler, örneğin
nanoteknoloji, akıllı telefon uygulama-
ları, IP haberleşme ve bulut bilgi işlem,
çoğunlukla sivil sektörden geliyor. Indra,
bir savunma şirketi olarak doğsa da en
ileri teknoloji, ürün ve servislerini geliş-
miş çift kullanımlı teknolojiler ile geniş-
leterek iki taraflı bir sinerji yaratmayı da
başarmış bir firma.

Savaş BİÇER: Indra’nın satışlarındaki 
savunma ve güvenlikle ilgili faaliyetlerin
yüzdesi nedir? Bu yüzde değeri ile ilgili
olarak yakın gelecekte bir hedef var mı?
Öznur VURAL: Öncelikle Indra’nın faali-
yet çeşitliliğinin amacının, her ekonomik
senaryoda firmanın gücünü korumak ol-
duğunu belirtmek isterim. Savunma ve
güvenlik faaliyetleri, toplam şirket faali-
yetlerinin %16’sını kapsıyor.
Uluslararası senaryolara Türkiye’nin gide-
rek daha fazla dâhil olmasının, Türkiye’nin
savunma ve güvenlik endüstrisinin geliş-
mesini sağladığını gözlemliyoruz. Bu geli-
şimin bir parçası olmayı hedefleyen
Indra’nın, Türkiye’nin savunma ve güvenlik
sektöründeki katılım ve iş birliğini daha da
arttırmayı istediğini söyleyebilirim.

Savaş BİÇER: 2013 yılında Indra’nın, 
satış gelirlerinin %6,7’sini Ar-Ge’ye 
harcadığını biliyoruz. Bu oran, Dünya 
ortalaması ile karşılaştırıldığında, 
oldukça yüksek. Ar-Ge harcamalarının
ne kadarı ya da yüzde kaçı savunma 
ve güvenlikle ilgili projelere ayrıldı? 
Öznur VURAL: Indra personeli olarak
bizler yaptığımız işe tutkuyla bağlıyız.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi biliyoruz
ve görünüşte en zor şeylerin kolay gö-
rünmesini sağlıyoruz. Uzun bir zamandır
kendimizi yeniliğe adamış olarak faaliyet
gösteriyoruz. Bu da rekabet gücümüzü
yıldan yıla arttırmamıza ve firma olarak
profilimizi sürdürülebilir büyüme ile ko-
rumamıza olanak tanıdı. Şirket, her yıl
gelirlerinin %6 ila %8’ini yeniliğe ayırıyor
ve son 3 yılda Ar-Ge’ye ayrılan rakam,
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Indra, Başarılı İş Birliği 
Tecrübelerini Türkiye’de de
Tekrarlamaya Hazır

Sivil ve askeri, çok geniş
bir ilgi alanında faaliyet
gösteren, Ar-Ge ve 
yenilikçilik performansı
ile dikkat çeken, 
savunma alanında ise
dünyanın ilk 100 
savunma sanayisi şirketi
sıralamasında 91’inci 
sırada bulunan Indra,
Türkiye’de de sivil ve 
askeri alanlarda çeşitli
projelerde rol alıyor.
Indra ve firmanın 
Türkiye’deki faaliyetleri
hakkında, Indra Turkey
Genel Müdürü Öznur 
Vural’dan bilgi aldık.
Savaş BİÇER
s.bicer@savunmahaber.com
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570 milyon avronun üzerinde gerçekleşti.
Bu bütçenin yarısından çoğu da savunma
ve güvenlik alanında yürütülen 270 adet
Ar-Ge ve yenilik projesinde kullanıldı.

Uydu Haberleşme Pazarında
Lider Konumdayız
Savaş BİÇER: Indra’nın uzmanlık alanları
arasında, otomatik test sistemleri de 
bulunuyor. Örneğin, çeşitli platformlarla
birlikte çalışabilen SAMe sistemi; 
İtalya, İspanya ve İngiltere tarafından
kullanılıyor. SAMe ve sistemde 
uygulanan yenilikçi yaklaşım ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz?
Öznur VURAL: SAMe Otomatik Test Sis-
temi, en son yazılım ve programlana-
bilir aygıt teknolojilerinin mevcut
konsept üzerinde uygulanma-
sının sonucunda, çeşitli
sistemlerde kullanıla-
bilen yenilikçi bir ürün
olarak ortaya çıktı.
Sistemin müşterile-
rimize kattığı ana
değer, çok yönlü-
lük. Bu esneklik,
test sisteminin do-

nanımlarının yeniden yapılandırılması ih-
tiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece, müş-
terilerimizin maliyetlerini ve test için
harcadıkları zamanı düşürüyor.

Savaş BİÇER: Indra, siber güvenlik 
alanında da faaliyet gösteriyor. 
Bu alandaki faaliyetlerinizi ve gelecek
planlarınızı özetleyebilir misiniz?
Öznur VURAL: Indra, siber güvenlik alanı
ile geniş bir yelpazede ilgileniyor. i-CSOC
(Indra Siber Güvenlik Operasyon Mer-
kezi)’nin bir parçası olan CRG Siber Gü-
venlik Araştırma Grubu, yeni teknoloji ve
çözümler geliştirmek amacıyla en son tek-
nolojileri kullanarak siber güvenlik ve

siber savunma alanlarında araştır-
malar yapıyor ve yenilikler ger-

çekleştiriyor. Siber güvenlik
alanındaki çalışmalarımı-

zın ana hatlarını şöyle
sıralayabiliriz:
n Siber güvenlik ve

siber savunma
alanlarında 
eğitim ve deneylere 
yönelik gelişmiş
simülasyon 
platformları ve
yeni metotlar,

n Bilişim teknolojileri risklerini 
gerçek zamanlı olarak 
değerlendirmeye yönelik modeller 
ve algoritmalar,

n Hem standart bilişim sistemleri ve
ağları hem de endüstriyel kontrol 
sistemleri için bütünsel yazılım 
çözümleri,

n Siber operasyonların yürütülmesi için
siber silahlar ve komuta-kontrol 
sistemleri geliştirilmesi,

n Gelişmiş sürekli tehditlerin (APT) 
algılanması ve hafifletilmesi dâhil
olmak üzere, ileri seviye saldırılara
gerçek zamanlı olarak ve otomatik bir
şekilde karşı koyulması.

Firmamızda uygulamaya geçirilen si-
nerjilere örnek de olacak şekilde, bu
bilgi birikimini sivil sektöre de aktardık.
Hassas verilerinin güvenliğini sağlamak
üzere, İspanya’daki en prestijli banka-
cılık kuruluşlarından bazıları ile yıllardır 
çalışıyoruz.

Savaş BİÇER: Indra’nın denizaltılar için
geliştirdiği X-bandı uydu haberleşme 
sistemi, İspanya’nın S-70 sınıfı ve 
Almanya’nın U-212 sınıfı denizaltılarında
kullanılıyor. Bu çözümle ilgili bilgi 
verir misiniz?
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Indra, uydu haberleşme sistemlerinde de iddialı bir konumda.



Öznur VURAL: Deniz platformları için
uydu haberleşmesi, Indra’nın uzmanlık
alanları arasında yer alıyor. Bu açıdan
baktığımızda, dünyanın Ku bandındaki ilk
denizaltı terminalinin Indra tarafından ge-
liştirilmiş olması da aslında bir sürpriz
değil. Indra, uydu haberleşme terminalle-
rinin, aralarında İspanya, Almanya, İtalya,
Portekiz, Brezilya, Hollanda, Polonya, Hin-
distan ve Türkiye’nin de bulunduğu çok
sayıda ülkenin deniz kuvvetleri tarafından
kullanılmasından büyük gurur duyuyor.
Manyetik olmayan hafif malzeme kulla-
nımı, dengeleme sistemi ve dual polari-
zasyon kabiliyeti ile birlikte, Indra’nın uydu
haberleşme sistemleri, yerleşik uydu ha-
berleşme pazarında lider konumuna
geldi. Bu alandaki bir sonraki adımımız,
azaltılmış profiller, birbiriyle değiştirilebi-
lir dairesel polarizasyon ve 521 kbps bant
genişliği sağlayan, yayılı spektrumlu mo-
demle IP haberleşmesi de dâhil olmak
üzere, deniz platformu teknolojilerinin
arazi araçlarına transferi olacak.

Türkiye’ye En Son Teknolojiyi
Sunma Konusunda Hiçbir 
Tereddüdümüz Yok
Savaş BİÇER: Dünya genelinde 
138 ülkede faaliyet gösteren Indra’nın,
50’nin üzerinde ülkede de ofisi bulunuyor.
Indra’nın yabancı ülkelerde iş yapma 
kabiliyetini geliştirmesine ve projelerde
iş birliği yapmasına bu faaliyetlerin ve 
ofislerin ne gibi katkıları oluyor?

Öznur VURAL: Şirket merkezi Madrid’de
olan Indra, gücünü teknolojisi, yenilikçi-
liği ve yeteneğinden alan global bir şir-
ket. Şirket faaliyetlerinin yaklaşık %40’ı
İspanya’da gerçekleştirilirken, kalanı
dünyanın diğer bölge ve kıtalarında bu-
lunan çeşitli ülkelerde yürütülüyor. Sun-
duğumuz ürün ve hizmetlerin %64’ünü
“düşün ve yap” esasına dayalı çözümler;
%36’sını ise “işlet” esasına dayalı hiz-
metler oluşturuyor.
Türkiye’yi, oldukça hızlı gelişen, en iyi
sistemleri kullanan, vasıflı insan gücü ve
üretim kaynakları bakımından gerekli
altyapıya sahip ve sağlam bir ortaklık için
büyük potansiyel taşıyan bir ülke olarak
görüyoruz. Indra olarak biz, Türk sana-
yisi ile ortaklık yapmaya istekliyiz; sun-
duğumuz teknoloji bizim tarafımızdan
geliştirilmiş olduğu için, Türkiye’ye en
son teknolojiyi sunma konusunda hiçbir
tereddüdümüz de bulunmuyor.

Savaş BİÇER: Indra’nın Türkiye stratejisi
biraz daha detaylandırabilir misiniz?
Öznur VURAL: Indra, stratejik vizyona
sahip bir şirket. Rekabet gücü oldukça yük-
sek çeşitli ürün ve hizmetlerle karmaşık
çözüm ve hizmetler sunup uygulamaya ge-
çirme konusunda kanıtlanmış kabiliyeti-
mizle dünyanın her yerinde faaliyet
gösteriyoruz. Bu deneyimlerimiz ile Türki-
ye’deki merkezimizi bilişim teknolojileri,
enerji, sağlık ve kamu idaresi gibi diğer faa-
liyet alanlarına da genişletmeyi planlıyoruz.

Türkiye’yi, yerel sanayiye teknoloji trans-
feri ve iş birliğine dayalı olarak, savunma
ve güvenlikle ilgili mevcut ulusal gerek-
sinimleri karşılamak için niş teknolojiler
sunabileceğimiz büyük bir pazar olarak
görüyoruz.

Savaş BİÇER: Türkiye ve İspanya 
savunma sanayileri arasındaki 
iş birliğinin geliştirilmesinde Indra’nın
rolü nedir?
Öznur VURAL: Kurulduğu günden bu
yana Indra’nın uluslararası kalkınma
modeli, yerel sanayiler ile iş birliğine 
dayalı oldu. Indra’nın politikası, olgun-
laşmaları yıllar alacak olan kilit teknolo-
jilerin edinilmesini ve geliştirilmesini
hızlandırmak amacıyla Indra’nın yerel
sanayilere etkin bir şekilde yardımcı ol-
masına dayanır. Teknoloji transferi, ye-
nilikçi teknoloji ve ürünlerin lisanslı
geliştirilmesi ve/veya birlikte geliştiril-
mesi, dünya genelinde başarılı bir şe-
kilde kullandığımız mekanizmalar.

Savaş BİÇER: Indra Türkiye ofisinin 
geçmişini, şimdiki durumunu ve 
faaliyetlerini özetleyebilir misiniz?
Öznur VURAL: Indra, Türkiye’de çeşitli
sektörlerde önemli projelerde yer aldı.
Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabilirim:
n Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 

2008 yılının Aralık ayında, Türkiye’nin
sivil hava sahasının gözetlenmesi için
kullanılan radarların desteklenmesi
ve yenilenmesi için Indra’yı seçti.
Indra, bu proje kapsamında 5 adet
ana radar, 18 adet ikincil radar, 
14 adet radom ve kontrol merkezi
teslim etti ve ilgili inşa işlerini 
yerine getirdi.

n 2010 yılının Ocak ayında Indra 
SSM tarafından mobil bir KBRN 
laboratuvarı teslim etmek üzere 
seçildi. Bu projenin sözleşmesi 
aynı yılın Mart ayında imzalandı.
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SÖYLEŞİ

Indra’nın Lanza 3 boyutlu, uzun menzilli radarı (altta). 
İspanyol Deniz Kuvvetlerinin havuzlu helikopter gemisi
LHD “Juan Carlos I”de, Indra tarafından geliştirilen
radar, elektronik harp sistemleri ve IFF kullanılıyor.
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n Türkiye’de enerji dağıtım işinin 
özelleştirilmeye başlanması ile 
birlikte Indra enerji sektöründe 
sistem entegratörü firma olarak aktif
bir şekilde rol almaya başladı. 
Elektrik dağıtım firmaları; gömülü
kontrol sistemleri (SCADA), kurumsal
kaynak yönetimi (ERP), coğrafi bilgi
sistemi, talep yönetimi (DSM) ve 
otomatik sayaç okuma (AMR) gibi 
çözümlere önemli yatırımlar yapıyorlar.
Indra da bu çözümlerle ilgili ihaleleri
yakında takip ediyor. Birlikte çalıştığımız
firmalar arasında Sakarya Elektrik
Dağıtım (SEDAŞ) da yer alıyor. 
SEDAŞ için ERP çözümü geliştirdik ve
bununla ilgili 5 yıllık bakım anlaşması
imzaladık. SEDAŞ için geliştirdiğimiz
diğer çözümler arasında sayaç veri
yönetimi ve uzaktan sayaç okuma 
otomasyonu da bulunuyor.

Airbus Helicopters Firmasının
Tercih Edilen Tedarikçisiyiz
Savaş BİÇER: Savunma ve güvenlik 
alanında Indra, Türkiye’de yürütülen
Mobil KBRN Saha Laboratuvarı 
Projesi’nde yer aldı ve projede 
teslimatlar tamamlandı. Bu projedeki
tecrübeleriniz ile ilgili olarak neler 
söylemek istersiniz? Bu tecrübelerin,
Türkiye’de gelecekteki faaliyetleriniz
üzerinde ne gibi bir etkisi olacak?
Öznur VURAL: Büyüyen bu sektörde,
aynı zamanda Türkiye’deki ilk iş birliği-
miz de olan bu çalışmada edindiğimiz
tecrübelerimiz bizim açımızdan oldukça

olumlu. İlk laboratuvar, müşterimize ba-
şarılı bir şekilde teslim edildi; yakın ge-
lecekte ilave sistemlerin tedarik edilme
olasılığı da mevcut.

Savaş BİÇER: Indra, Türkiye’de simülasyon
projelerinde de rol alıyor. Bu faaliyetler
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öznur VURAL: Indra, helikopterler, sivil
ve askeri uçaklar, kara araçları ve tank-
lar, acil durum araçları ve hatta denizal-
tılar da dâhil olmak üzere, her tür
platforma yönelik simülasyon konusunda
dünya lideri konumunda bir firma. Örne-
ğin Indra, Airbus Helicopters firmasının
tercih edilen tedarikçisi konumunda. Faa-
liyetlerimizi genişlettiğimiz ülkelerin yerel
şirketleri ile karşılıklı iş birliği politikamız
doğrultusunda, Türkiye’de ortak simülas-
yon projeleri gerçekleştirdik. Türkiye’de
simülasyon sektörünün gelişmesi konu-
sunda da oldukça heyecanlıyız.

Savaş BİÇER: Indra’nın Türkiye’de 
ilgilendiği savunma ve güvenlik 
projelerini ve ihalelerini sayabilir misiniz?
Öznur VURAL: Kısa vadede Indra’nın
Türkiye’deki başlıca ilgi alanı, yerleşik
elektronik harp sistemleri ve sensörle-
rine ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi ve
radar programları konularında etkin bir
şekilde iş birliği yapmak. Her iki konuda
da Indra’nın bu teknolojilere ilişkin ben-
zer programlarda dünya genelindeki
tecrübesinin, hızlı bilgi kazanımı için so-
nuca götüren bir basamak olduğu kanıt-
lanmıştır.

Savaş BİÇER: Indra’nın savunma ve 
güvenlik alanları ile ilgili olarak 
Türkiye’deki gelecek hedefleri neler?
Indra, ne gibi faaliyetlerde bulunmayı ve
hangi projelere dâhil olmayı planlıyor?
Öznur VURAL: Indra, savunma ve güven-
lik sistemlerinin geliştirilmesi ve üreti-
minde son derece uzman bir firma. Dünya
genelinde 5.000 km’nin üzerinde kara ve
deniz sınırının yanı sıra İspanya Savunma
Bakanlığı ve diğer NATO kuvvetlerinin
kara, hava ve deniz platformlarının bir-
çoğu, Indra teknolojisi ile korunuyor. Sa-
vunma ihtiyaçlarına yönelik olarak
elektronik harp, radar sistemleri, hava
savunma, C4I, sensörler ve elektro-optik,
her tür kara, hava ve deniz platformlarına
ilişkin simülatörler, uzay, ELD, KBRN ve
İHA başta olmak üzere, Türk savunma ve
güvenlik birimlerinin de yararlanmasını
beklediğimiz tümleşik çözümlere sahibiz.

Indra Turkey Genel Müdürü Öznur 
Vural’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Kısa vadede Indra’nın Türkiye’deki başlıca ilgi alanı, yerleşik 
elektronik harp sistemleri ve sensörlerine ilişkin teknolojilerin 
geliştirilmesi ve radar programları konularında etkin bir şekilde 
iş birliği yapmak. 
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Indra tarafından
geliştirilen AS350
simülatörünün 
dıştan görünümü

Indra tarafından
geliştirilen Airbus
Helicopters Tiger
simülatörü
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Konferansın açılış oturu-
munda ilk konuşmayı,
FİGES Genel Müdürü

Dr. Şadi Kopuz yaptı. Dr. Kopuz,
Türkiye’nin çeşitli sektörlerde
ve faaliyet alanlarında üretim
üssü hâline geldiğini; ancak
bunun ötesine geçerek Ar-Ge
üssü olması gerektiğini söyledi.
Son dönemde sıkça gündeme
gelen yerlileşme ve yerli üre-
tim girişimlerinin kendilerini
memnun ettiğini ifade eden 
Dr. Kopuz, bu konuda başlan-
gıcı savunma sanayisinin yaptı-
ğını, diğer sektörlerin de onu
izlediğini belirtti. Dr. Kopuz, ko-
nuşmasında, FİGES’in yetenek-
lerine ve faaliyetlerine de özel
bir parantez açtı ve ASELSAN,
ROKETSAN, HAVELSAN, THY
ve THY Teknik ile çalışmalar
gerçekleştirdiklerini anlattı.
Konferansın konusuna da de-
ğinen Dr. Kopuz, artık otomo-
billere “tekerlekli bilgisayar”
denildiğine dikkat çekti ve oto-
mobil elektroniğinde marka
oluşturmanın ileriye dönük
güzel bir hedef olacağını kay-
detti.

“Savunma ve Havacılık
Sektörlerinden 
Ne Alabiliriz?” 
Diye Yaklaşmalıyız
FİGES Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Tarık Öğüt, etkinlikte
yaptığı konuşmada, FİGES’i
otomotivin kalbi Bursa’da
kurduğunu, oysa ilk müşteri-
lerinin ASELSAN olduğunu
anlattı. Otomotiv, makine ve
diğer sektörlerin savunma
sanayisinde yaşanan geliş-
meleri yakından takip etmesi
gerektiğini belirten Dr. Öğüt,
savunma sanayisi çalışanları-
nın da diğer sektörlerin çalı-
şanları ile aynı üniversite ve
bölümlerden mezun oldu-
ğunu; ancak fark yaratan iş-
lere imza attıklarını söyledi.
Otomotiv elektroniği ile ilgili
görüşlerini de paylaşan 

Dr. Öğüt, Türk otomotiv sana-
yisinin genelinin parça üre-
timi gerçekleştirdiğini; parça
üretiminin ise tedarik zinciri
içerisinde en az para kaza-
nan, kâr eden ve katma değer
üreten alan olduğunu ifade
etti. Dr. Öğüt, katma değeri
arttırmanın çözümünün, sis-
tem tasarlayıp üretir hâle
gelmekte yattığını; elektronik
ve yazılım bileşenlerinin me-
kanik parçaları bir anlamda
birbirine yapıştırdığını ve on-
ları bir sistem hâline getirdi-
ğini belirtti. Dr. Öğüt, bu
konudaki etkinliklerinin bu
konferansla sona ermeye-
ceği, bir konferans ve bir ça-
lıştay daha düzenleyecekleri
haberini de katılımcılarla
paylaştı.
Otomotiv sektörünün “Savunma
sanayine ne satarım?” bakış
açısına sahip olduğunu; kendi-
sinin ise konuya “Savunma ve
havacılık sektörlerinden, Anka-

ra’daki şirketlerden bilgi ve tek-
noloji olarak ne alabilirim?” so-
rusu ile yaklaştığını ifade eden
Dr. Öğüt; otomotiv sektörü ile
savunma ve havacılık sektörle-
rinin dinamiklerinin çok farklı
olduğuna, otomotiv sektöründe
ölçek, savunma ve havacılık
sektörlerinde derinlik bulundu-
ğuna dikkat çekti.
Etkinlikte, Netaş İcra Kurulu
Üyesi Ahmet Hamdi Atalay da
“Otomotivden Savunmaya,
Elektronikte Sektörler Arası
Sinerji” başlıklı bir konuşma
yaptı. Atalay, otomotiv sektö-
ründe elektronik alanında ya-
şanan gelişmelere, Türkiye’de
Ar-Ge teşviklerine ve sa-
vunma sanayisi ile ilgili ra-
kamlara değindi.

Savunma Sanayisi
Kendini Anlattı
Etkinlikte, savunma sanayi-
sinden temsilciler de sunum-
lar gerçekleştirdi. Hema

Savunma Eski Genel Müdürü
Koray Gökalp, savunma sa-
nayisi tarafından yürütül-
mekte olan güç grubu
geliştirme faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi. Geliştirile-
cek güç grubunun, askeri bir
gereksinim olmadığı için sivil
uygulamalara göre emisyon
değeri konusunda zayıf kala-
bileceğini belirten Gökalp,
güç grubunu emisyon konu-
sunda istenilen noktaya getir-
mek için, 1 milyar dolara
yakın bir harcama yapmak
gerekebileceği öngörüsünü
katılımcılarla paylaştı.
Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği (SASAD)
Genel Sekreteri Hüseyin Bay-
sak, SASAD’ı tanıtan ve sek-
törle ilgili rakamları içeren
bir sunum yaptı.
ASELSAN Silah Sistemleri ve
İnsansız Sistemler Programı
Müdürlüğü’nde Proje Lideri
olarak görev yapan Vedat Ünal,

ÖZEL HABER

FİGES tarafından her yıl düzenlenen Bilgisayar Destekli 
Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferanslarının 
18’incisi, 7 Mayıs’ta, “Otomotiv Elektroniği-Savunma 
Sanayimizden Teknoloji Transferi” teması ile İstanbul’da
gerçekleştirildi. Etkinlik, savunma sanayisinde 
sürdürülebilirlik konusunun gündemde olduğu bir 
ortamda, önemli bir iş birliği platformu oluşturdu.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

FİGES, Savunma ve Otomotiv
Sektörleri Arasında Köprü Oldu

FİGES Genel Müdürü 
Dr. Şadi Kopuz

FİGES Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Tarık Öğüt
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otomotiv sektörüne uyarlana-
bilir savunma teknolojilerinden
bahsetti ve ASELSAN’dan ör-
nekler verdi. Savuma ürünle-
rinin otomotiv sektöründe
doğrudan kullanılmasının,
askeri standartların farklılık-
ları nedeniyle pek mümkün
olmadığını; diğer yandan,
ürünlerin temelinde yer alan
teknolojilerin kullanılabilece-
ğini belirten Ünal, bunların
arasında; gece görüş ve ter-
mal görüntülemeyi, görüntü
algılamayı, radar sistemle-
rini, elektrik motoru ve motor
sürücüsünü, otonom hareket
kontrol yazılımını, görev bilgi-
sayarını, sağlamlaştırılmış
kullanıcı arayüzünü ve güve-
nilir, gerçek zamanlı çalışan
gömülü yazılımını sıraladı.
Hareketli yapıların kontrol me-
kanizmalarının da sektörler
arasında iş birliği alanlarından
birisi olduğunu söyleyen Ünal,
elektrikli araçların gündeme
geldiğini, ASELSAN’ın da elek-

trikli motoru, onu kontrol eden
denetleç ve onu destekleyen
sensörler ve algoritmalar ko-
nularında uzmanlığı bulundu-
ğunu, Kaplan insansız kara
aracının bu konuda bir örnek
teşkil ettiğini anlattı.
Paralel oturumlar öncesinde
son konuşmayı, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM) Sa-
nayileşme Daire Başkanlığı
Elektronik ve Yazılım Sektör
Müdürü Evren Yücel yaptı.
SSM’yi tanıtan Yücel, savunma
sanayisinin KOBİ’lerin ve yan
sanayinin omuzlarında yüksele-
bileceğinin bilincinde oldukla-
rını söyledi. Yücel, teknolojisini
ve insan kaynağını oluşturduk-

ları savunma sanayisini yaşata-
bilmenin yollarından birisini
komşu sektörlerde iş yapmakta
gördüklerini kaydederek, oto-
motivi de böyle bir sektör olarak
gördüklerini belirtti. Yücel, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Biz sa-
vunma sanayisinde en fazla
konuştuğumuz bir sistemi
100’lerle ifade ederiz: 200 tane
zırhlı muharebe aracı, 300 tane
karıştırıcı gibi. Otomotivde ise
100 binli rakamlar var. Biz bu
rakamlara, oluşturduğumuz
bilgi birikimini aktarabilirsek,
sektörü idame ettirmemiz açı-
sından geri dönüş yapar. Oto-
motiv ölçeği çok büyük; ama
derinliği kısmen savunma sa-

nayisine göre az olabilir. Sa-
vunma sanayisinde ise ölçek
çok küçük, ama derinlik çok
fazla. Bu ikisini birleştirdiği-
mizde, birbirine kaynak oluştu-
ran ve sonuçta da Türkiye’nin
ilk 10 ekonomi hedefine doğru
hızlı adımlar atmasını sağlaya-
cak bir yapılanma olabilir”.
Etkinlik, paralel olarak gerçekleş-
tirilen “Otomotivde Hafif Tasarım
Teknolojileri”, “Araç Elektroni-
ğinde Model Tabanlı Tasarım ve
Sistem Modelleme”, “Otomotivde
Mekatronik Sistemler”, “Elektro-
manyetik Uyumluluk (EMU)” ve
“ARGE Teknolojileri” oturumları-
nın gerçekleştirilmesi ile sona
erdi.
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Törene, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Genel-
kurmay Başkanı Orge-

neral Necdet Özel, Milli
Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Hava Orgeneral Akın
Öztürk, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, eski hava kuvvetleri
komutanları ve yabancı as-
keri ateşeler ile Hv.K.K.lığı,
TUSAŞ, TEI ve Airbus Defence
and Security firmasından
temsilciler katıldı.
Törende ilk olarak, A400M
Projesi hakkında bilgi su-
numu, 221’inci Filo Komutanı
Hava Pilot Kurmay Yarbay Yıl-
dırım Açıkel ile Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı Uçak Daire
Başkanı Dr. Murat Ceran tara-
fından yapıldı. Yarbay Açıkel,
Türkiye’nin, küreselleşen
dünyada ilgi alanının genişle-
mesine paralel olarak Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin de
harekât çapının büyüdüğünü;
A400M ile daha fazla yükü,
daha uzağa ve daha hızlı taşı-
yabilecek yeteneği kazandık-

larını belirtti. Uçağın teknik
özelliklerini sıralayan Yarbay
Açıkel, uçağın 2 adet T129
ATAK helikopterini taşıyabile-
ceği bilgisini de iletti. Yarbay
Açıkel’in verdiği bilgilere
göre, proje kapsamında
Hv.K.K.lığında görev yapan 8
pilot ve 8 yükleme teknisyeni,
A400M uçakları ile ilgili eği-
tim aldı; 2 pilot ise İspan-
ya’daki eğitimlerine devam
ediyor. Bakım ve destek hiz-
metleri için 4 uçak bakım
subayı ve 35 uçak bakım
astsubayı ihtisas eği-
timlerini tamamla-
dılar. Tüm uçaklar

teslim edildiğinde, toplam 46
pilot, 20 yükleme teknisyeni ve
103 uçak bakım personeli görev
yapacak. Yarbay Açıkel, konuş-
masını “A400M ile gidemeyece-
ğimiz yer, inemeyeceğimiz
meydan, uçamayacağımız hava
yoktur” sözleri ile tamamladı.

Projenin sanayi tarafını anla-
tan Dr. Ceran, sözleşme tarih-
çesini özetledi ve Türkiye’nin
imzaladığı, tasarım ve üretim
faaliyetlerini içeren sözleşme
bedelinin 1,3 milyar avro oldu-
ğunu açıkladı. Dr. Ceran,
uçağın yapısal parçaların-
dan; ön orta gövde ve acil
çıkış kapısı, paraşütçü kapı-
ları, arka gövde üst bölüm ve
kaçış kapağı, kuyruk konisi,
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“A400M ile Gidemeyeceğimiz Yer,
İnemeyeceğimiz Meydan, 

Uçamayacağımız Hava Yok”
Türkiye’nin ilk A400M uçağının Uçak Kabul Belgesi’nin 4 Nisan’da
imzalanmasının ve uçağın 16 Nisan’da Türkiye’ye gelmesinin 
ardından, A400M ATLAS Stratejik Ulaştırma Uçağının Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına Teslimat Töreni, 12 Mayıs’ta, Kayseri’de
bulunan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 
gerçekleştirildi. Tören, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı) için stratejik ulaştırma çağının başlangıcı oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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kanatçık ve sürat frenlerinin
TUSAŞ sorumluluğunda ta-
sarlandığını ve üretildiğini
belirtti. Sistem bazında ise
aydınlatma, su ve atık sis-
temlerinin tasarım ve üreti-
minin ve ayrıca gövde
kabloları üretiminin yine
TUSAŞ sorumluluğunda ger-
çekleştirildiği bilgisini verdi.
Projede, yapısal bileşenler
açısından Türkiye’nin iş payı-
nın %7 olarak gerçekleşti-
ğine dikkat çeken Dr. Ceran,
TUSAŞ’ın proje genelinde ya-
pacağı ihracatın 1 milyar av-
royu geçeceğini ifade etti.
Motor çalışmalarında TEI’nin
iş payına da bir parantez açan
Dr. Ceran, TEI’nin, motorun
ön yatak ve egzoz çıkış mo-
dülleri tasarımı ve üretimini
gerçekleştirdiğini, söz ko-
nusu iş payının, motorun
%3’ünü oluşturduğunu ve
TEI’nin proje boyunca toplam
satış hacminin 130 milyon av-
royu bulmasının beklendiğini
anlattı.
Törenle ilgili bir basın bülteni
yayınlayan TUSAŞ, törende
iletilen bu bilgilere ek olarak,
A400M uçaklarına hizmette
kaldıkları sürece idame ve iş-
letme dönemi destek faali-
yetleri kapsamında; teknik
destek, teknik dokümantas-
yon güncelleme, yedek parça
ve yer destek teçhizatı tedarik
ve üretimi, retrofit ve garanti
hizmetleri vermeye devam
edeceğini açıkladı.
Dr. Ceran, projenin tasarım
ve üretim faaliyetleri dışında

diğer katkılarını da şöyle sıra-
ladı:
n A400M Projesi ile Türkiye,

ilk kez uluslararası bir
konsorsiyumun üyesi 
olarak tasarım ve 
üretim faaliyetlerinde 
rol aldı.

n TUSAŞ, Airbus Military 
firmasının kurucu ortağı
oldu ve Avrupa’nın önde
gelen firmaları ile uzun
dönemli ticari ilişkiler
kurdu.

n TUSAŞ, Avrupa Havacılık
Emniyeti Ajansı (European
Aviation Safety Agency /
EASA)’ndan tasarım ve
üretim organizasyon onayı
aldı. Bu altyapı, başta

HÜRKUŞ olmak üzere
özgün ürün geliştirme
projelerinin temellerinden
birisini oluşturdu.

İlk uçağın 6 aylık bir gecikme
ile teslim alındığını hatırlatan
Dr. Ceran, bu yıl içinde bir
uçak daha teslim alınacağını;
geri kalan 8 uçağın da 2015-
2018 arası her yıl 2 uçak tes-
lim alınarak tamamlanacağını
belirtti.

Ana Karadan 
Bağımsız Harekât
Törende bir sonraki konuşmayı
yapan Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Hava Orgeneral Akın Öz-
türk, artık stratejik ulaştırma
yeteneğine sahip olduklarını
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Toplam Uzunluk :45,10 m
Kanat Açıklığı :42,40 m
Yükseklik :14,70 m
Azami Kalkış Ağırlığı :141.000 kg
Azami İniş Ağırlığı :123.000 kg
Dâhili Yakıt Ağrılığı :50.500 kg
Azami Taşıma Kapasitesi :37.000 kg
Azami Harekât İrtifası :40.000 ft
Uçuş Hızı Aralığı :0,68-0,72 

Mach 
(13.000 m
irtifada 
800 km/sa)

Menzil :37 ton yük 
ile 3.000 km;
30 ton yük
ile 4.500 km; 
20 ton yük
ile 6.400 km;
10 ton yük
ile 9.000 km

A400M Teknik Özellikleri

TEI, A400M’nin 
TP400-D6 motorlarının
egzoz çıkış 
modüllerinde de
tasarım ve üretim 
sorumluluğu aldı.

Törende yapılan sunumda, Türkiye’nin sorumluluğunda tasarlanan ve üretilen
bölümlerin Türk bayrağı ile gösterildiği bir yansı da yer aldı.

TEI, A400M’nin 
TP400-D6 motorlarının

ön yatak bölümünde
tasarım ve üretim 
sorumluluğu aldı.
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vurgulayarak “A400M ATLAS;
TSK için önemli bir yetenektir,
ana karasına bağlı olmaksızın
harekât icra edebilen büyük ve
etkili hava gücünün bir gereği-
dir ve devletimiz için stratejik
bir kabiliyettir” dedi. Hv.K.K.lı-
ğının 100 yılı aşan tarihi bo-
yunca ulaştırma kabiliyetini
yüksek seviyede tutmaya her
zaman büyük önem verdiğini
belirten Orgeneral Öztürk,
Kıbrıs Barış Harekâtı esna-
sında C-47, C-160 ve C-130
uçakları ile adaya binlerce pa-
raşütçü ve yine binlerce ton
malzeme atıldığını hatırlattı.
Orgeneral Öztürk, 10 adet
A400M uçağını 2018 yılına
kadar envantere alırken
emektar C-160 uçaklarını da
peyderpey emekli edecekle-
rini; bunun yanı sıra milli sa-
nayinin desteği ile C-130
uçaklarını Erciyes Projesi kap-
samında modernize ettiklerini;
böylece, A400M, C-130 ve 
CN-235 uçaklarından oluşan
modern bir ulaştırma kabiliye-
tini göreve hazırladıklarını anla-
tarak konuşmasını tamamladı.
Daha sonra kürsüye gelen
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, A400M Proje-
si’nin tasarımından üretimine
ve lojistik desteğine kadar
Türk Savunma Sanayisi’nin
pay sahibi olduğu ilk uluslar-
arası ortak proje olduğuna
vurgu yaparak, Türk firmala-
rının Avrupa ölçeğinde kayda

değer tasarım kabiliyetleri ka-
zandığını belirtti. Havacılık ve
uzay projelerinde son yıllarda
yaşanan gelişmelerden bah-
setti ve teslim edilen özgün
ürünleri sıraladı.

Mevcut Kapasitemizi
Yükseltiyoruz
Törende son konuşmayı,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
yaptı. Gül, Türkiye’nin dünya-
nın en gelişmiş uçaklarına
ortak olan, onların üreti-
minde paydaş olan ülkeler-

den biri hâline gelmesini
büyük bir gururla ve memnu-
niyetle izlediğini belirterek,
küresel kriz ortamında birçok
ülke savunma harcamaların-
dan çok büyük tasarruflar ya-
parken Türkiye’nin güçlü
ekonomisiyle hiç ara verme-
den TSK’nın ihtiyaçlarını
gayet kararlı bir şekilde kar-
şılamaya devam ettiğini vur-
guladı. TSK’nın şu anda
envanterde olan C-130 ve C-
160 uçaklarını yeri geldiğinde
etkin bir şekilde kullandığına

dikkat çeken Gül, A400M ile
mevcut kapasiteyi yükselttik-
lerini ifade etti.
NATO bünyesindeki yeni kuv-
vet yapısı ve stratejik yetenek
geliştirme programları ile
uyumlu bir adım atıldığına
işaret eden Gül, bu tür yete-
neklerin NATO’nun diğer un-
surlarıyla çalışabilir şekilde
geliştirilmesinin, NATO’nun,
2012’de, kendisinin de katılı-
mıyla Chicago’da yapılan zir-
vesinde karara bağlandığını
anımsattı. Gül, A400M Proje-
si’nin, NATO’nun “Akıllı Sa-
vunma” (Smart Defence)
girişimi ile uyumundan da
bahsetti. Gül’ün dikkat çektiği
bir diğer nokta, bu tür proje-
lerin uzun soluklu olduğu ve
günü geldiğinde doğru karar-
lar alınmazsa büyük fırsatla-
rın kaçabileceği oldu. Gül,
zamanında bu proje ile ilgili
kararları alanlara teşekkür
etti.
Konuşmaların ardından, töre-
nin yapıldığı hangarın kapıları
açıldı ve A400M konukların
karşısına çıktı. Daha sonra
uçak, üst düzey konuklar tara-
fından gezildi. Düzenlenen
kokteylin ardından tören sona
erdi.
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A400M, 6 ülkenin ortaklığı ile üretiliyor.
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Toplantıya, SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı
Zübeyde Çağlayan ve ilgili proje müdürleri; MSB ARGE ve
Teknoloji Dairesi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yetkililer; Meteksan Sa-
vunma Genel Müdürü Murat Erciyes ve Haberleşme Sistemleri
Programı Genel Müdür Yardımcısı Tunç Batum, TÜBİTAK SAGE
Müdürü Erdal Çakmak ve Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Kara-
bay, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Necip Pehlivantürk,
TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Lami Kaya, Enstitü Mü-
dürü Fatih Üstüner ve Müdür Yardımcısı Erdal Bayram ile
MilSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit katıldı.
2 faz hâlinde yürütülecek Kement Projesi’nin birinci fazında:
n Milli mühimmatlarda, hava ve su üstü platformlarda 

kullanılacak terminallerin geliştirilmesi ve laboratuvar 
ortamında doğrulanması,

n Hava terminalinin platforma entegrasyonunun 
tamamlanması,

n Mühimmat terminalinin mekanik, elektriksel ve 
yazılımsal entegrasyonunun tamamlanması ve

n Diğer terminallerin entegrasyonuna yönelik sistem 
mühendisliği çalışmalarının tamamlanması çalışmaları 
gerçekleştirilecek.

Projenin ilk fazının tamamlanmasının ardından, SSM tarafın-
dan uygun görülmesi durumunda, ikinci faz faaliyetlerine baş-
lanarak; mühimmatlara terminal entegrasyonu tamamlanacak
ve taktik veri bağı yetenekli mühimmatların hava platformunda
“Atışsız Harici Yük Sertifikasyonu” ile taktik veri bağı yetenekli
mühimmatların hava platformundan “Harici Yük Sertifikasyonu
Atış Testleri” gerçekleştirilecek.
Kement Projesi ile akıllı mühimmatlar ve seyir füzeleri, ağ
merkezli harekât yeteneği edinecek. Böylece mühimmatlar,
kazandıkları ağ temelli durumsal farkındalık yeteneği ile ko-
muta-kontrol koordinasyonunun etkin bir parçası olabilecek-
ler. Bu sayede, mühimmat durum bilgileri ağ üzerinde
paylaşılabilecek; mühimmatın fırlatılmasından sonra farklı
platformlar tarafından hedef bilgisi güncelleme, yeni hedef
atama, görev iptali, beklemeye alma gibi komutlar, operasyo-
nel konsepte göre kullanılabilecek. Ayrıca mühimmat, hedefi
vurmadan önce, yeterli çözünürlükte bir hedef resmini de
hasar kıymetlendirme amacıyla paylaşabilecek.

Alt Yüklenici Sözleşmeleri Tamam
Sözleşme imzalanmasının ardından, ana yüklenici Meteksan
Savunma, alt yüklenicileri ile sözleşme müzakerelerini de ta-
mamladı. Kısa süre içerisinde iş paylaşımları, SSM öngörüleri

ve proje beklentileri doğrultusunda belirlenerek, alt yüklenici
sözleşmeleri imzalandı. Projenin ilk fazı ile ilgili iş paylaşımı
şöyle gerçekleşti:
n Modem alt sistemi, RF ve mikrodalga alt sistemi, 

güç yükselteci, güç kaynağı geliştirme, kutu mekaniği, 
terminal üretimi ve entegrasyonu ile geliştirilen 
terminallerin laboratuvar ortamında fonksiyonel 
doğrulaması, ana yüklenici olarak Meteksan Savunma 
tarafından gerçekleştirilecek.

n Ana alt yüklenici olarak TÜBİTAK SAGE, geliştirilecek 
mühimmat terminalinin entegrasyonuna yönelik sistem
mühendisliği destek çalışmaları, mühimmat mekanik 
modeli ve yarı işlevsel mühimmat üretimi, mühimmat 
ile terminalin mekanik, elektriksel ve yazılım entegrasyonu
ile mühimmat terminal arası uyumlandırma amaçlı 
modifikasyonları gerçekleştirecek.

n Diğer ana alt yüklenici ROKETSAN ise geliştirilecek olan
mühimmat terminali, su üstü terminali ve hava 
terminallerinin, ilgili silah sistemi ve platformlara 
entegrasyonuna yönelik veri bağı kısıtlarının belirlenmesi
ile sistem mühendisliği desteği sağlayacak.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ile Meteksan Savunma arasındaki 
sözleşmesi 31 Aralık 2013’te imzalanan
Kement Projesi’nin Proje Başlangıç 
Toplantısı, 14 Mayıs’ta yapıldı. Projede
görev alacak alt yüklenicilerin 
sözleşmeleri de imzalandı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Kement Projesi 
Başlangıç 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi

©
M

eteksan Savunm
a



n Üretilen terminallerin hava platformuna entegrasyonu,
1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı 
sorumluluğunda yürütülecek. Bu kapsamda, terminal 
antenlerinin platforma entegrasyonu, terminalin fiziksel 
entegrasyonu, aviyonik entegrasyon, Harekât Uçuş 
Programı güncellemeleri ve Sistem Entegrasyon 
Laboratuvarı testleri, yine 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlığı tarafından yürütülecek iş paketleri olarak 
belirlendi.

n TÜBİTAK BİLGEM, proje kapsamında, terminaller 
arasındaki haberleşmenin güvenliğinin sağlanması amacı
ile Milli Kripto Modülü’nü geliştirecek.

n Terminallerde kullanılacak taktik veri linki işlemcileri de
MilSOFT tarafından geliştirilecek. Bu çalışma sonucunda
terminaller, NATO taktik veri bağı mesaj formatları 
kullanılarak haberleşecek.

Proje başlangıç toplantısında, Meteksan Savunma ve tüm alt
yükleniciler, projedeki sorumluluklarını ve proje yürütme yak-
laşımlarını tanıtan birer sunum gerçekleştirdiler. Değerlendir-
meler bölümünde, SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetim Daire
Başkanı Zübeyde Çağlayan tarafından, güçlü bir savunma sa-
nayisinin tesisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu
için ihtiyaç duyulan teknoloji tabanını oluşturmak ve destekle-
mek üzere öncelikli alanlarda, ürün odaklı alt sistem, bileşen
ve teknolojilerin kazanılmasının önemi vurgulandı.
Kement Projesi’nin kapsamı, Milli Taktik Veri Bağı çalışmala-
rını da akla getiriyor. Link 16 gibi gelişmiş taktik veri bağı ter-
minallerinin, uluslararası düzenlemeler nedeniyle yurt
dışından temin edilebilmesi ve bunların milli kripto kullanımına
müsaade etmemesi nedeniyle Kement Projesi’nin ilgilileri, bu
proje ile milli isterlere uygun, özgün bir taktik veri bağı geliş-
tirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını vurguluyorlar.

Meteksan Savunma’dan 
Üniversite-Sanayi İş Birliği Adımı
Meteksan Savunma, Mayıs ayında, üniversiteler ile iş birliğini
derinleştiren adımlar da attı. Firma tarafından 8 Mayıs’ta yapı-
lan açıklamada, Bilkent Üniversitesi ile Meteksan Savunma’nın
uzay projelerinde güçlerini birleştireceği ve bu kapsamda uydu
alt sistemlerinin tasarım ve üretiminde üniversite-sanayi iş bir-
liğine örnek bir sürdürülebilirlik modelinin temellerinin atıldığı
bildirildi. Meteksan Savunma, uzay teknolojileri ve projelerinde,
Bilkent Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (BilUzay) ile iş
birliği yapacak. Meteksan Savunma Genel Müdürü Murat Er-
ciyes, konuyla ilgili olarak “Bu iş birliğinin temel prensiplerine
göre, Bilkent Cyberpark’ta kurulu BilUzay ile faaliyetlerimiz
devam edecek; Bilkent Üniversitesinin diğer birimleri ile ortak
çalışmalar sürdürülecek, paralel olarak Meteksan Savunma’da
oluşan yüksek teknoloji altyapısı ve know-how bu projelere
yönlendirilecek ve nihayet, tüm yönetişim ve taahhüt süreçleri,
Meteksan Savunma tarafından ifa edilecek” dedi. 
Resmi açıklama öncesinde bu iş birliğinin ipucunu veren haber
ise 2 Mayıs’ta geldi. Meteksan Savunma tarafından yapılan
açıklamada, ASELSAN’ın TUMSİS Projesi teknoloji kazanım yü-
kümlülüğü kapsamında, Meteksan Savunma’nın, Uzay Kesimi
X-Bant LNA (Low Noise Amplifier / Düşük Gürültülü Yükselteç)
Geliştirme Projesi’nin alt yükleniciliğini üstlendiği; bu projede
BilUzay ile birlikte çalışılacağı bildirildi. 3 yıllık proje süresi içe-
risinde, Türkiye’nin uydularında kullanılabilecek yeterlilikte ve
Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency / ESA) standart-
larına uygun bir Düşük Gürültülü Yükselteç geliştirilecek.

www.savunmahaber.com
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Ülkede ortaklıklar kurarak ya da yerli olarak üretim ya-
parak önemli ihracat başarıları kaydeden FNSS, Yonca-
Onuk Tersanesi ve Gate Elektronik başta olmak üzere,

Türk Savunma Sanayisi için ciddi bir ortak hâline gelen Ma-
lezya, DSA fuarı ile bölgesinde de kayda değer bir ağırlığa
sahip. Türkiye’nin son yıllarda güçlü bir katılım gösterdiği fuar,
büyümesini bu yıl da sürdürdü. Fuar organizasyonu tarafından
fuar sonrasında açıklanan verilere göre:
n Fuara, 60 ülkeden, yaklaşık 1.000 firma katıldı.
n 28 ülke ulusal pavyon açtı.
n 45 ülkeden 344 delegasyon fuarı gezdi.
n 77 ülkeden 33.544 kişi fuarı ziyaret etti.
n 621’i Malezyalı; 108’i ise yabancı, toplam 729 basın mensubu

fuarı izledi.

MSI Dergisi de fuar için İngilizce özel bir sayı hazırladı. Yakın
dönemde icra edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ve
sektör firmaları ile ilgili haberlerin yanı sıra fuarda sergilenen
ürünlerle ilgili makaleleri de içeren sayının, milli katılıma özel
olarak tasarlanan kapağı da hem Türk hem de yabancı katılım-
cılardan büyük beğeni topladı ve tam not aldı.

Artık Anlatacak Hikâyemiz Var
Fuar sırasında, SSM Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı da
bulduk. Türkiye’nin, DSA fuarına, yıllar geçtikçe daha güçlü bir
şekilde katıldığına dikkat çeken Güldoğan, bu sene OSSA bün-
yesinde katılanlar da dâhil edildiğinde, Türk katılımının 28 fir-
maya ulaştığını; Malezyalı yetkililerin de sayı ve alan olarak en
geniş katılımı gerçekleştiren ülke olarak Türkiye’yi gösterdik-
lerini söyledi. Güldoğan, sanayi katılımının yanı sıra resmi ka-
tılımın da güçlü olduğunu; Milli Savunma Bakan Yardımcısı
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Türkiye, 
DSA’da Yine 

Başrolde
Malezya’da, 2 yılda bir düzenlenen 
ve 14-17 Nisan tarihleri arasında, 
bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen 
DSA fuarının başrollerinden birisinde,
yine Türkiye vardı. Türkiye’nin, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
koordinasyonunda düzenlenen milli 
katılımla yer aldığı fuarda, 28 Türk 
firmasının standı yer alırken, 
HAVELSAN ve OSSA, fuar kapsamında
imzaladıkları iş birliği anlaşmalarıyla
öne çıktılar.
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Hasan Kemal Yardımcı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kı-
lıçlar başta olmak üzere, çok sayıda yetkilinin fuarda hazır bu-
lunduğunu belirtti.
Güldoğan ve SSM ekibi, fuar boyunca, yoğun bir görüşme trafiği
yaşadı. Görüşmeler, Malezyalı yetkililerin yanı sıra çevre ülke-
lerin yetkililerini de kapsadı. Güldoğan, Malezyalı yetkililerin;
FNSS, Yonca-Onuk Tersanesi ve Gate Elektronik’in faaliyetle-
rinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de verdiği bil-
gilere ekledi.
Sektör ve fuarlar konusunda genel değerlendirmelerini de pay-
laşan Güldoğan, son 10 yılda, Türkiye ile ilgili teknoloji algısının
değiştiğine dikkat çekti. Bunu, savunma sektörünün topyekûn
gelişimine bağlayan Güldoğan, firmaların yanı sıra SSI, SASAD
ve OSSA gibi yapıların ve sektör basınının da bu gelişimde
önemli bir payının olduğunu; hep birlikte kaliteyi yukarı çektik-
lerini ifade etti. Güldoğan, bu gelişimin sonucu olarak, artık
gösterecek ürünlerinin ve anlatacak hikâyelerinin olduğunu;

yabancı yetkililerin, artık çok daha fazla bir şekilde “Biz Tür-
kiye’yi böyle bilmezdik” demeye başladıklarını söyledi.
SSM’nin fuar organizasyonuna da bir parantez açan Güldoğan,
milli katılımın düzenlendiği fuarlarda Türk katılımcıların belirli
bir alanda topluluk hâlinde bulunduklarını; bu sayede, fuar faa-
liyetlerinin yanı sıra birbirleriyle de görüşme fırsatı bulduklarını
belirtti. Güldoğan, fuar sırasında çeşitli ülke heyetlerinden,
böyle bir milli katılım organizasyonu nasıl yaptıklarına yönelik
sorular geldiği bilgisini de paylaşan Güldoğan, kaynak ayırarak
böyle organizasyonlar yapmalarına olanak sağlayan Savunma
Sanayii İcra Komitesi’ne teşekkür etti.
Önlerinde yoğun bir fuar takvimi olduğunu hatırlatan Güldoğan;
SOFEX, ILA ve KADEX’in ardından, Eylül ayı ile ikinci dalganın
başlayacağını ve Polonya, Azerbaycan, ABD, Kolombiya ve Pa-
kistan’da fuarlara katılacaklarını söyledi. SSM’nin, bu sene
milli katılım düzenleyeceği fuar sayısı, geçen seneye göre yak-
laşık 3 kat artarak 12’ye ulaştı.



C2Tech, Hava Savunma Mo-
delleme ve Simülasyon Yazı-
lımı ürününü, uluslararası
arenada ilk defa DSA’da ser-
giledi. Firma, fuarda ayrıca,
Radar İzi Kestirim ve Analiz
Yazılımı (RIKA), Diskrypto
Hard Disk Şifreleme çözümü,
mobil video iletim cihazı
Modeo, İnternet sitelerinin
çevrimdışı arşivlenmesine yö-
nelik adli inceleme imkânı
sunan WebChronicle ve NATO
STANAG 4606 standardı ile
uyumlu, frekans atlamalı Sat-
com X-Band EPM Modemi
ürünleri ile NetRASAT siber
güvenlik ürün ailesini tanıttı.
Hava Savunma Modelleme ve
Simülasyon Yazılımı; füze,
uçaksavar topu, radar, IR ka-
mera ve telsiz gibi sistemler
ile uçak, helikopter, insansız
hava aracı, tank, zırhlı perso-
nel taşıyıcı ve gemi gibi plat-

formların modellerini bünye-
sinde barındırıyor. Yazılım ile
bu modeller ve mevcut senar-
yolar üzerinden analiz yapıla-
bildiği gibi, kullanıcı tarafından
oluşturulan model ve senar-
yolarla da analizler gerçek-
leştirilebiliyor. Hava Görev
Emri (ATO) ve Hava Kontrol
Emri (ACO) tanımlamaları ve
hesaplamaları ile birlikte, se-
naryo tanımlama ve yönetim
senaryolarının izlenmesi ve
kaydedilmesi, hasar değer-
lendirme, vurulma olasılığı
hesaplamaları, harekât son-
rası analiz ve bilgilendirme iş-
levleri de yazılımın yetenekleri
arasında yer alıyor. 
C2Tech, yazılım ile birlikte,
bir Hava Savunma Model-
leme ve Simülasyon Eğitim
Merkezi’ni de tüm tesis do-
nanımıyla müşterisine teslim
edebiliyor.

Satcom X Band EPM Modem
ise frekans atlama özelliğinin
sağladığı güvenlik ile küresel
çapta az bulunan bir ürün
olarak öne çıkıyor. Uydu mo-
deme, tek donanımda 6 ileti-
şim kanalı yüklenebiliyor.
C2Tech standı, fuar sırasında
Malezya Savunma Bakanlığı
Müsteşarı ve Malezya Hava
Kuvvetleri Komutanı tarafın-
dan ziyaret edildi. Fuar sıra-

sında yaptığı temaslarda,
Malezya Hava Yollarına ait
kaybolan uçağın tüm ülkede
ve birimlerde özellikle ileti-
şim ağının sorgulanmasına
neden olduğunu gözlemle-
yen C2Tech, iletişim alanın-
daki çalışmalarını bölge
genelinde yoğunlaştırma ka-
rarı aldı. C2Tech’in bu sene
gerçekleştireceği diğer fuar
katılımı, ADEX 2014 olacak.
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C2Tech, İletişim 
Teknolojilerine Ağırlık Verecek
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Malezya’da DEFTECH yükleniciliğinde yürütülen AV8 pro-
jesi kapsamında, Türkiye’nin, tek kalemdeki en büyük

savunma ihracatını gerçekleştiren FNSS, projede üstlendiği
kritik görevleri de başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.
Fuar sırasında AV8 projesinin son durumu ile ilgili bilgi aldı-
ğımız FNSS Genel Müdürü K. Nail Kurt, projede yaşanan de-
ğişiklikleri, projenin tarihçesini özetleyerek anlattı. İlk
sözleşme imzalandığında, o tarihteki PARS 8x8 konfigüras-
yonu üzerinde mutabık kalındı; fakat sözleşme yürürlüğe gir-
dikten sonra, FNSS tesislerinde çalışmalar yürüten Malezya
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve DEFTECH ekibinin çeşitli de-
ğişiklik talepleri oldu. Bunların yanı sıra FNSS’nin de ürün-
lerini sürekli geliştirme çalışmaları kapsamında,
müşterisinin bilgisi ve onayı dâhilinde yaptığı geliştirmeler
gündeme geldi. Tüm bu değişiklikler bir araya geldiğinde,
sözleşme imzalanırken öngörülmeyen kapsamlı çalışmaların
gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıktı. Orijinal PARS 8x8, 24-
25 tonluk bir araç iken AV8, 30 tona yaklaştı ve üzerinde taşı-
dığı donanımlar da önemli ölçüde farklılaştı. Kurt, bu
kapsamlı çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını; proje-
nin 3’üncü yılının içinde bulunduklarını ve artık çalışmaların
daha rutin bir tempoda yürüyeceğini belirtti. Projede, başlan-
gıçtaki kurguya göre, 12 farklı konfigürasyonda araç teslim
edilmesi öngörülüyor. Bunlardan 25 ve 30 mm kulelere sahip
ilk 2 araç konfigürasyonunun, FNSS tesislerinde gerçekleş-
tirilen kalifikasyon testleri tamamlandı ve araçlar Malezya’ya
nakledildi. Fuar sırasında gerçekleşmekte olan ön hazırlık-
ların tamamlanmasının ardından, araçlar, Malezya’da kulla-
nıcı testlerine sokulacaklar. Kullanıcı testlerinin yıl sonuna
doğru tamamlanması bekleniyor. Projede seri üretim hazır-
lıkları da paralelden yürüyor. FNSS, seri üretime yönelik kit
teslimatlarını DEFTECH’e yapmaya başladı. Araçların nihai
montajlarının yapılacağı tesisler de DEFTECH sorumlulu-
ğunda hazırlanıyor. Bu tesisin yıl ortasında faaliyete geçmesi
ve seri üretimden çıkan ilk araçların gelecek yılın hemen ba-
şında teslim edilmeye başlanması planlanıyor.
FNSS, 3’üncü araç konfigürasyonu konusunda da çalışmalara
başladı. Kurt, projede araç sayısı az olan bir konfigürasyonun,
ticari bir araç çözümü ile tedarik edilmesinin gündemde ol-

duğu; bu gelişme gerçekleşirse konfigürasyon sayısının 12’den
11’e inme ihtimalinin bulunduğu bilgisini de paylaştı.
Araçların tabi tutuldukları testler hakkında da bilgi veren Kurt;
atış, arazi ve yol testlerinin yanı sıra kapsamlı elektromanyetik
etkileşim testlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Thales firma-
sının çeşitli elektronik sistemlerinin kullanılacağı araçlar için
ortaya konulan elektromanyetik etkileşim gereksinimleri, as-
keri standartların öngördüklerinden daha zorlu maddeler içe-
riyor. Proje kurgusunda FNSS, Thales ve Denel, DEFTECH’in
altında yükleniciler olarak gözüküyor, bununla birlikte FNSS,
en tepede, sistem entegratörü rolünü de üstleniyor. Kurt, bu
kurgu ve iki ülke arasındaki mesafe de göz önüne alındığında,
çeşitli zorlukları içeren projede iyi bir noktaya geldiklerini vur-
guladı.
Fuarda PARS 6x6 da ASELSAN’ın SARP 12,7 mm’lik uzaktan ko-
mutalı kulesi ile DEFTECH standında yer aldı. Kurt, PARS 6x6’yı,
Malezya’nın talebi üzerine getirdiklerini; aracın fuar sonrasında
yaklaşık 1 ay boyunca Malezya’da test edileceğini söyledi. Ma-
lezya’nın, 8x8 kadar çok sayıda olmayan 6x6 araç ihtiyacı da bu-
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lunuyor. Kurt, AV8’in seri üretim çalışmalarının 2018 yılında ta-
mamlanacağını; bunu takiben 2 parti daha araç alımının gün-
demde olduğunu ve Malezya’nın bunlarla ilgili bütçe planlaması
yaptığını anlattı. Malezya’nın aynı zamanda, çok düşük sayıda
seyyar yüzücü hücum köprüsü ihtiyacı da bulunuyor.
AV8 ve PARS 6x6 DEFTECH standında yer alırken FNSS stan-
dında ise ACV19 şasesi üzerinde şekillendirilmiş SPM120 120
mm havan aracı sergilendi. Kurt, aracı, Malezya dışında, araçla
ilgilenen başka bir ülke için getirdiklerini belirtti. Yine ACV19
şasesi üzerinde şekillendirilmiş paletli lojistik taşıyıcı aracı ise
fuarın başka bir noktasında sergilendi. Bu araç da Malezya’nın
talebi üzerine fuara getirildi.
FNSS’nin bölgedeki diğer çalışmalarını sorduğumuz Kurt, En-
donezya’da yürüttükleri ve önemli ölçüde ilerlemiş olan bir
ürün geliştirme çalışmaları olduğunu söyledi. Bu projede, ko-
nunun devletler arası ilişki boyutuna geldiği ve Türkiye’nin ata-
cağı bazı adımları bekledikleri bilgilerini iletti. Kurt, Vietnam’da
M113 modernizasyon projesinin gündemde olduğunu; konu ile
BAE Systems’ın da ilgilendiğini ve nasıl bir yol izleneceği ile il-

gili görüşmeler yaptıklarını da anlattı. FNSS ayrıca, Brunei Sul-
tanlığı’nda yürütülen paletli araç ihalesini de yakından takip
ediyor. Firmanın Orta Doğu bölgesindeki faaliyetleri de tüm hı-
zıyla devam ediyor.
Malezya ve DSA ile ilgili görüşlerini de paylaşan Kurt, etkinliğin
kara sistemleri ile ilgili bölgenin en önemli fuarı olduğunu söy-
ledi. Malezya’nın çok büyük alımlar yapmasa da kayda değer
bir pazar olduğunu vurgulayan Kurt, Türkiye’nin Malezya ile
savunma alanındaki iş hacminin çok daha yüksek olması ge-
rektiğini ve bunu sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini
ifade etti.
FNSS, kontrat imzalama potansiyeli olan ülkelerde yakın tarih-
lerde ve arka arkaya gerçekleşen fuarlar nedeniyle bu sene Eu-
rosatory’e katılmayacak. Kurt, dünyanın önde gelen fuarlarından
olan Eurosatory’ye, geniş ürün yelpazelerini sergileyebilecekleri
bir stantla katılmalarının gerektiğini; araçlar diğer fuarlarda ola-
cağı için, bu sene böyle bir katılımı gerçekleştiremeyeceklerini
söyledi. Diğer yandan FNSS, mühendis ağırlıklı 45-50 kişilik bir
ekiple Eurosatory’nin ziyaretçileri arasında yer alacak.
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AV8, 30 mm (solda) ve 25 mm (sağda) 
top taşıyan kuleye sahip sürümleri ile 

DEFTECH standında sergilendi.
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HAVELSAN, fuarda, çalış-
maları ile ilgili somut bir

adım atarak, Malezya’nın Im-
pressive Communications fir-
ması ile bir mutabakat
muhtırası imzaladı. Muhtıra,
fuarın ikinci günü olan 15 Ni-
san’da, aynı zamanda Malezya
Kralı’nın da kızı olan Tuğgene-
ral Tunku Datuk Sri di-Raja
Putri Intan Safinaz binti Sultan
Alhaj ‘Abdu’l Halim ve Milli
Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı’nın da
hazır bulunduğu bir törenle
HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç ve Impressive
Communications Genel Mü-
dürü Tan Sri Dato' Wira Abd
Halim Karim tarafından imza-
landı. İki firma arasındaki iş
birliği, HAVELSAN’ın elektro-
nik harp veri tabanı ve bili-
şim sistemleri konusundaki
tecrübe ve yeteneklerinin,
Malezya’nın ihtiyaçlarına yö-
nelik olarak uyarlanması ve
geliştirilmesini konu alacak.
Bu doğrultuda Impressive
Communications, HAVELSAN’ın
yerli ortağı olarak çalışacak.
Ayrıca, Malezya’nın Milli Sa-
vunma Üniversitesi’nin Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü öğrencilerinin elektronik
harp konusunda eğitilmeleri de
mutabakat kapsamında yer alı-
yor. Böylece, Malezya Silahlı
Kuvvetlerinin elektronik harp
konusunda yeteneklerinin ge-
lişmesine temel olacak insan
kaynağının yetiştirilmesi öngö-
rülüyor.
İmza töreninde bir konuşma
yapan Sadık Yamaç, HAVELSAN’ın
yeteneklerini özetledikten
sonra, yaklaşımlarının tekno-
lojiyi paylaşmak olduğunu
belirtti. Yamaç, günümüzde
muharebe ortamında siber
savaşın öne çıkmaya başladı-
ğını ve gelecekte yazılım ta-
banlı sistemlerin açıklığının
önemli bir endişe kaynağı
olacağına dikkat çekerek,

Malezya için güvenilir bir elek-
tronik harp altyapısı geliştir-
mek istediklerini ifade etti.
İmzalanan muhtıra ile ilgili
bilgi aldığımız HAVELSAN
Pazarlama ve İş Geliştirme
Direktörü Alparslan Kuloğlu,
Malezya’da 2 senedir elektro-
nik harp test eğitim sahası
konusunda çalışmalar yap-
tıklarını ve daha önce bir
araştırma üniversitesi ile mu-
tabakat muhtırası imzaladık-
larını; ancak bu iş birliğinde
istenilen ölçüde ilerleme
sağlayamadıklarını anlattı.
Impressive Communications
firmasının ise iletişim tekno-
lojileri ve yazılım alanlarında
yetkinliğe sahip bir firma ol-
duğunu kaydeden Kuloğlu,
ortak geliştirme yapabilecek-
leri bir modeli kurguladıkla-
rını belirtti. Kuloğlu’nun
ilettiği bilgilere göre, Malez-
ya’nın elektronik harp test
eğitim sahasının yanı sıra
elektronik harp ile ilgili eği-
tim desteğine ve toplanan ve-
rilerin analiz edileceği bir
sisteme ihtiyacı bulunuyor.
Bu kapsamda HAVELSAN,
Milli Savunma Üniversitesi’ne
bir elektronik harp bilgi sis-
temi kuracak; bir sonraki
adım ise test eğitim sahası
olacak. Malezya Hava Kuvvet-
lerinden üst düzey yetkililer,

söz konusu sistemleri, Ana-
dolu Kartalı Tatbikatı’na katı-
larak yerinde görecekler.
HAVELSAN’ın, Malezya’da yü-
rüyen bir projesi de bulunuyor.
Malezya Silahlı Kuvvetlerinin
envanterine katacağı DEFTECH
AV8 8x8 araçları için bir eğitim
merkezi kurulması çalışma-
ları kapsamında geçtiğimiz
sene bir sözleşme imzalayan
HAVELSAN, çalışmalarını
gelecek sene sonuna kadar
tamamlamayı öngörüyor.
Kuloğlu, Malezya’nın müş-
terek komuta kontrol sis-
temlerine de ilgi duyduğunu

ve ilk defa IDEF’13 fuarında
tanıtılan DOOB komuta
kontrol bilgi sistemi ürünle-
rinin, bu ihtiyacı karşılayabi-
leceğini belirtti. DOOB’nin
gösterim sürümü, hâlen Pa-
kistan Kara Kuvvetleri tara-
fından kullanılıyor.
Malezya’nın bir diğer ihtiyacı
da müşterek simülasyon ko-
nusunda. Kuloğlu, Türkiye’de
MUHASİM Projesi kapsa-
mında gündeme gelen bu
ürünü, iki ülke ihtiyaçlarına
yönelik olarak geliştirmeyi ve
böylece maliyetini düşürmeyi
önerdiklerini söyledi.
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HAVELSAN,
DSA’ya 
Rekorlarla
Geldi
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Rekorların Yılı
Kuloğlu ile HAVELSAN’ın 2013
yılı performansını ve geleceği
ile ilgili konuları da konuştuk.
2013’te satış ve iş alma reko-
runu kıran HAVELSAN, yaklaşık
570 milyon liralık satış raka-
mına ulaştı. Bu rakam, 2012 yı-
lına göre, %32’lik bir artış
anlamına geliyor. Kuloğlu, bu
performansta, projeleri zama-
nında tamamlamalarının etkili
olduğunu belirtti. HAVELSAN’ın
vergi sonrası kârı, 86 milyon lira
olarak gerçekleşti. 
HAVELSAN’ın 2013 yılında im-
zaladığı kontratların toplam
bedeli ise 420 milyon dolara
ulaştı. Her iki rakam da 
HAVELSAN için yeni birer
rekor oldu. Bu rakamların,
HAVELSAN’ın, gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında ne
kadar etkin olduğunu gösterdi-
ğini vurgulayan Kuloğlu, son 6
yılda HAVELSAN’ın cirosunun
ortalama %25’ini oluşturan ih-
racat rakamlarını daha da yu-

karı çekebilmek için, ekip
olarak, belirli ülke ve fırsat-
lara odaklanmış çalışmalar
yürüttüklerini söyledi.
HAVELSAN, son dönemde,
Türk Silahlı Kuvvetlerine tes-
lim ettiği simülatörlerin boş
saatlerinin yurt dışındaki kul-
lanıcılara hizmet olarak su-
nulması konusunda da
çalışmalar yürütüyor. Kuloğlu,
HELSİM Projesi kapsamında
teslim edilen BLACK HAWK
simülatörleri için Kara Kuvvet-
leri Komutanlığından onay al-
dıklarını ve bu simülatörlerin
boş saatlerinin bir kısmının
Suudi Arabistan İçişleri Bakan-
lığına satılması konusunda
görüşmeler yaptıklarını açık-
ladı. HAVELSAN, bu konudaki
hedeflerini, Genel Maksat He-
likopteri Projesi ile büyütmeyi
planlıyor. S-70i helikopterleri
için, her yıl 1.000 pilotun baş-
langıç ya da yenileme eğitimi
görmesine olanak sağlayacak
bir simülatör merkezi kurmak

isteyen HAVELSAN, Türkiye’nin
kendi ihtiyacı olan yaklaşık 
500 pilotun eğitiminden kalan
kapasiteyi de yine uluslararası
kullanıcıların hizmetine sun-
mayı hedefliyor. Kuloğlu, bu
merkeze Sikorsky’nin de ortak
olabileceğini ve eğitim görecek
yabancı pilotların bulunması
konusunda yardımcı olabilece-

ğini de değerlendirdi. Kuloğ-
lu’nun öngörüleri uyarınca,
böyle bir merkez, uluslararası
kullanıcılardan, yılda 50 milyon
avro eğitim geliri elde edebilir.
Kuloğlu, eğitime gelenlerin,
Türkiye’yi ve Türkiye’nin tekno-
lojik yeteneklerini de tanıdığını,
bunun da firmalara yeni iş fır-
satları yarattığını vurguladı.
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Fuarda, ARMA 6x6 ve hava savunma aracı konfigürasyo-
nunda COBRA II aracını sergileyen Otokar’ın fuar katılımı

ve yürüyen faaliyetleri hakkında, Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç’ten bilgi aldık. İlk olarak fuar ile ilgili değerlen-
dirmelerini sorduğumuz Görgüç, özellikle 4x4 araçlarda çok
geniş bir ürün ailelerinin bulunduğunu, hem silahlı kuvvet-
lere hem de güvenlik güçlerine yönelik çözümler sundukla-
rını belirterek, DSA’nın, bu çözümleri, daha da kuvvetli
olarak sunmak istedikleri bir fuar olduğunu ifade etti. 
Otokar’ın katıldığı fuarlar konusunda seçici olduğunu; IDEX
ve Eurosatory’nin yanı sıra DSA fuarına da önem verdiklerini
söyleyen Görgüç, DSA’nın farkını ise Körfez, Hindiçin ve Uzak
Doğu ülkelerinin fuara katılımı olarak gösterdi.
Ürünlerinin bu bölgede de başarılı olacağını değerlendiren
Otokar, fuar boyunca, hem ürünlerini pazarlamak hem de
değişik ülkelerin ihtiyaçlarını öğrenmek için çeşitli temas-
larda bulundu. Araçlarla birlikte silah kulesi çözümlerinin
de neden gerçek ürünlerle sergilenmediğini sorduğumuzda
Görgüç, bunun özel bir nedeni olmadığını, kulelerinin sergi-
lenmesine ilişkin planlamada, fuar ve test takviminin etkili
olduğunu söyledi. Otokar’ın silah kulelerinden bir tanesi,
ARMA 8x8 ile yurt dışında gerçekleştirilen testlerde bulunu-
yor. Diğeri ise Eurosatory fuarı için hazırlanıyor. Otokar’ın
tasarladığı kulelerde, ROKETSAN’ın füze çözümlerini kul-
lanması konusunda görüşlerini aldığımız Görgüç, dünya ge-
nelinde 8x8 araçların tanksavar rolünü üstlenmeleri
konseptinin yaygınlaştığına dikkat çekerek, çeşitli ihalelerde
bu ihtiyaçla karşı karşıya geldiklerini, milli bir çözüm sun-
mak için ROKETSAN ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Görgüç,
MIZRAK-U ile başladıkları çalışmayı, hazır olduğunda 
MIZRAK-O ile devam ettireceklerini belirtti. Kulelerle ilgili

çalışmaların son durumu hakkında da bilgi veren Görgüç;
ARMA 8x8 üzerinde MIZRAK ve BOZOK kulelerinin atışlı ka-
lifikasyon testlerinin tamamlandığını; MIZRAK’ın seri üretim
aşamasına geldiğini, ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara
yönelik olarak ROKETSAN’ın diğer füzeleri ve farklı firma-
ların 25 ve 30 mm topları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını an-
lattı.
Kazakistan’daki gelişmeleri de sorduğumuz Görgüç, Kaza-
kistan Savunma Bakanlığı ile ARMA ve COBRA araçlarının
alımı ve Kazakistan’da üretimi konusunda bir anlaşmaları-
nın bulunduğunu ve bu kapsamda çeşitli faaliyetlerin yapıl-
dığını; Otokar tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının
Bakanlığa iletildiğini söyledi. Raporun gözden geçirilmesinin
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Otokar, Bölgenin Nabzını 
Tutmaya Devam Ediyor



71

www.savunmahaber.com                                                                                                                            MSI Dergisi - Haziran 2014

ardından başlayan değerlendirme süreci ise hâlen devam
ediyor. Görgüç, en son Kasım ayında ilave sorularla kendi-
lerinden bilgi alındığını da verdiği bilgilere ekledi. Kazakistan
Silahlı Kuvvetlerinin daha önce teslim edilen araçlardan
gayet memnun olduğunu ve bu sene içinde ek bir alım yap-
mak istediğini kaydeden Görgüç, kendilerinin bu alımın da
ortak üretime dâhil edilebileceği düşüncesi ile süreci bek-
lemeye aldıklarını belirtti.
Otokar, Türkiye’de hâlen yürümekte olan Silah Taşıyıcı Araç
(STA) ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ihalelerinde de yer alıyor.
STA ihalesinde yapılan görüşmelerin ardından, özellikle

silah kulesi ve araç kabiliyetleri ile ilgili yeni ihtiyaçların çık-
tığını belirten Görgüç, bunların yeni gereksinimler olarak
bildirilmesini beklediklerini söyledi ve Zırhlı Amfibi Hücum
Aracı ihalesinde de teklif vereceklerini belirtti.
Otokar’ın bir sonraki fuar katılımı ise Eurosatory olacak. 
Eurosatory’nin kendileri için çok önemli bir fuar olduğunu
belirten Görgüç, bu fuarında da Avrupa, Afrika, Körfez ve
Güney Amerika bölgelerinden katılımcıları kendine çektiğini
söyledi. Otokar, Eurosatory’de; ARMA ve COBRA’nın tüm tip-
lerini ve KAYA’yı sergilemeyi planlıyor. ALTAY’ın ise ölçekli
bir maket ve özel bir köşe ile tanıtılması gündemde.

Fuara, Ekonomi Bakanlığı
ile yürütülen URGE pro-

jesi kapsamında destekle-
nen 8 firma ile katılan OSTİM
Savunma ve Havacılık Kü-
mesi (OSSA), hareketli bir
fuar yaşadı. OSSA üyesi fir-
malar, başta Malezya’da
yerleşik firmalar olmak
üzere çok sayıda firma ile
görüşmelerde bulundu.
Küme, fuar sırasında, Ma-
lezya Türk İş Adamları Der-
neği (Malaysian Turkish

Business Associatin-MTBA)
ile bölge pazarında etkin bir
rol üstlenmek amacıyla bir
protokol de imzaladı. Proto-

kol ile her iki ülkede faaliyet
gösteren ilgili taraflar ara-
sındaki iletişim kanallarının
açılmasında ve seminer,

konferans, toplantı, çalıştay,
konsey gibi etkinliklerin ger-
çekleşmesinde kolaylıkların
sağlanması hedefleniyor.

OSSA, Asya
Pazarına 
Malezya 
Üzerinden 
Girecek

ARMA 6x6 ve COBRA II
ARMA zırhlı muharebe araçları ailesinin 6x6 versiyonu olan ARMA
6x6, ihtiyaçlar doğrultusunda, farklı silah ve kule sistemleri ile 
donatılabiliyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek şekilde
geliştirilebilen araç, sürücü ve komutan dâhil 10 personel 
taşıyabiliyor. Bağımsız hidropnömatik süspansiyonu ve kilitli
transfer kutusu özelliğiyle her türlü arazi koşulunda hizmete 
hazır olan ARMA, kullanıcısına amfibi harekât kabiliyeti de
sunuyor. Düşük dönüş çapına, patlak gider lastiklere ve üstün 
balistik korumaya sahip araç, 18.500 kg'lık muharebe ağırlığıyla
çeşitli nakliye uçakları vasıtasıyla havadan da nakledilebiliyor.
Mevcut COBRA aracı temel alınarak geliştirilen COBRA II ise üstün
teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platform. Üstün
hareket kabiliyeti, sağladığı yüksek koruma ve ateş gücü ile
taşıdığı görev ekipmanları sayesinde askeri uygulamalar için ideal
bir araç olarak değerlendirilen COBRA II’nin Malezya’da sergilenen
Hava Savunma Aracı konfigürasyonu, ASELSAN'ın Kaideye 
Monteli Hava Savunma Sistemi (KMHSS) ile donatıldı. Muharebe
sahasındaki sabit veya hareketli birliklerin ve taktik tesislerin
hava tehditlerine karşı savunmasını sağlamak üzere geliştirilen
COBRA II Hava Savunma Aracı’nın esnek mimarisi; hava savunma
birlikleri, kontrol, iletişim ve haberleşme ve müttefik ülkelerin
hava savunma sistemleri ile birlikte müşterek ve otonom 
operasyon imkânı veriyor.



Türk Savunma Sanayisi’nin,
ihracat pazarında aktif fir-

malarından Öztiryakiler, daha
önceden ürün teslim ettiği Ma-
lezya’da; yeni siparişler almak
ve devam eden temaslarını ge-
liştirmek için yer aldı. Malez-
ya’nın, diğer bölge ülkeleri
tarafından da takip edildiğini be-
lirten Öztiryakiler Bölge İhracat
Müdürü Kerem Turan, önceki
yıllara göre çevre ülke katılımı
biraz daha zayıf olan bu fuarda,
fuar öncesinde gerçekleştirdik-
leri çalışmalar neticesinde bazı
ilerlemeler kaydettiklerini an-
lattı. Öztiryakiler, Malezya’da
var olan temsilciliğinin yanı sıra
bir temsilcilik anlaşması daha
yaptı. Turan, bu yeni temsilci 
firmanın yönetim kurulu başka-
nının Malezya’nın önceki sa-
vunma bakanlarından birisi
olduğunu, firmanın önemli bağ-
lantılarının bulunduğunu ve bu

iş birliğinden beklentilerinin
yüksek olduğunu söyledi. Öztir-
yakiler, önümüzdeki dönemde,
belki de bu sene içinde yeni si-
parişler bekliyor. Turan, ürün-
lerinin sadece askeri kullanıma
değil, afetlerle mücadele orga-
nizasyonları gibi kurumlara da
yönelik olduğuna işaret ederek,
her sene sel felaketleri yaşayan
Malezya’nın ihtiyaçlarına cevap
verebileceklerini kaydetti. Tu-
ran’ın dikkat çektiği bir diğer
konu da Öztiryakiler’in ürünle-
rinin bölgenin özelliklerine göre
tasarlanmış, bölge mutfağına
hitap eden ürünler olduğuydu.
Dünya genelindeki çalışmalarını
da ara vermeden sürdüren Öz-
tiryakiler, 2013 yılını önemli bir
sözleşme imzalayarak tamam-
ladı. Bu sözleşme kapsamında
Öztiryakiler, bir Orta Doğu ül-
kesi için, teslimatları Eylül
ayında tamamlanacak, 125 adet

konteyner mutfak üretiyor.
Kendi kendine yeterli olacak şe-
kilde tasarlanan mutfaklarda, 2
saat içerisinde 1.000 kişilik
yemek hazırlanabiliyor. Firma-
nın daha önce İtalya’da ihaleyi
kazandığı; fakat ihaledeki rakip-
lerinin dava açması nedeniyle
yaklaşık 1,5 sene gecikme yaşa-
dığı proje ise davanın Öztiryaki-
ler lehine sonuçlanması ile
yakın bir zamanda başlayacak.
Başlangıç ödemesini bekleyen
Öztiryakiler, bu projede İtalya’ya
80 adet sahra mutfağı teslim
edecek.
Öztiryakiler’in bir diğer önemli
çalışması da bu aşamada adını
açıklayamadığı, NATO ülkeleri-
nin ana tedarikçisi konumunda
bulunan bir şelter üreticisi

firma ile başlattığı iş birliği. Bu
firmanın şelter ürünleri, Öztir-
yakiler tarafından Türkiye’de
üretilecek. İç tasarımını Öztirya-
kilerin yapacağı mutfak, ya-
şama alanı ve çamaşırhane gibi
ürünler, hem Türkiye’nin hem
de Türkiye’nin iyi ilişkileri bulu-
nan Orta Doğu ve Orta Asya ül-
kelerinin ilgisine sunulacak.
Turan, bir kamp içerisinde
genel bir yaşam alanı gibi pro-
jeler de gerçekleştireceklerini
ve bunlarla ilgili Türk yetkililere
bu sene içinde sunum yapacak-
larını belirtti.
Öztiryakiler, DSA sonrası için,
büyük beklentilerinin olduğu
Eurosatory’ye hazırlanıyor.
Firma burada İtalya’ya teslim
edeceği ürünü de sergileyecek.
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Öztiryakiler İhracat Pazarında
Hız Kesmeden İlerliyor

Öztiryakiler, konteyner mutfağı çözümlerinin bir sürümünü IDEF'13 fuarında da sergilemişti.
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Dünya çapında patentlerine de sahip olduğu teknolojilerle, ge-
leneksel yöntemlere kıyasla daha hassas parçaların daha

kısa sürelerde ve daha ekonomik şekilde üretilmesini sağlayan
teknikler, süreçler ve makineler geliştiren REPKON, fuarda tek
makine ve tesis firması olarak yer aldı. DSA fuarına 2’nci kez ka-
tılan firma; harp başlıklarının üretimi için geliştirdiği yenilikçi
yöntemi, patentli “Free Flowforming” (serbest akıtarak sıvama)
teknolojisini ve tanksavar roket ve füzelerinin bakır konilerinin
üretimi için geliştirdiği, tornalama işlemine ihtiyaç duymayan
makineyi tanıttı.
Ucu kapalı ya da her iki ucu açık boru formlu kritik parçaların
üretimi için kullanılan Flowforming tekniğinin temel prensibi,
başlangıç malzemesinin et kalınlığını azaltırken boyunu uzatmak
ve bu esnada gerekli dış veya iç formları vermek. Bu teknik, özel-
likle ince cidarlı hassas parçaların şekillendirilmesi ve geometrik
toleransların yüksek hassasiyetle elde edilmesi için ideal bir yön-
tem. Tekniğin avantajları arasında; soğuk dövme etkisi nedeniyle
yüksek dayanım değerleri, ağırlık optimizasyonu ve önemli sevi-
yede malzeme tasarrufu da yer alıyor. REPKON tarafından ge-
liştirilen free flowforming tekniğinde, parçaların iç yüzeyinde yiv
oluşturulması veya konturlu parçaların şekillendirilmesi sıra-
sında malzemenin hareketinin kalıp üzerinde yarattığı olumsuz
etkiler de ortadan kaldırılıyor. Flowforming tekniği, savunma sa-
nayisinde roket motor gövdeleri ile mühimmat ve füze gövdele-
rinin üretiminde; uzay ve havacılık endüstrisinde ise türbin ve

motor parçalarının, tahrik şaftlarının, nozullar ve yüksek sıcak-
lığa dayanımlı boruların üretiminde kullanılıyor. REPKON, fuara,
tasarladığı makinelerde üretilen numune parçaları da getirdi ve
ziyaretçilerin ilgisine sundu.
REPKON, fuardan önce yaptığı temaslar sonucunda, standında
Azerbaycan, Rusya, Sırbistan ve Pakistan başta olmak üzere, çe-
şitli ülke heyetleriyle görüşmeler yaptı. Ayrıca Malezya, Singapur,
Tayland, Endonezya, Bangladeş ve Kore Cumhuriyeti’nden üst
düzey yöneticiler de REPKON standını ziyaret etti.
REPKON’un bir sonraki savunma fuar katılımı, Azerbaycan’da
düzenlenecek ADEX 2014 fuarı olacak.

Makine Sektörünü 
REPKON Temsil Etti
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Standını özgün ürünlerle dol-
duran ROKETSAN, 2014’teki

yoğun fuar gündeminin Malezya
ayağından da memnun ayrıldı.
Firmanın faaliyetlerinin güncel
durumu ile ilgili bilgi aldığımız
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Eyüp Kaptan, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından,
“Türk Savunma Sanayisinin
Parlayan Yıldızı” olarak nitelen-
dirildiklerini, sözleşmeye bağ-
lanmış 3,5 milyar dolarlık iş
hacimleri ile bu sıfatı hak ettik-
lerini ve önlerinin açık olduğunu
ifade etti. “Üretemezsek değil,
satamazsak yerimizde sayarız;
hatta geriye gideriz” görüşünde
olduklarını belirten Dr. Kaptan,
bunun gereği olarak, dünyanın
neresinde kendilerini ilgilendi-
ren bir fuar varsa katıldıklarını
ve buralardaki elçilikler ve as-
keri ataşeler aracılığı ile görüş-
meler yaptıklarını anlattı. Bu
konuda bir örnek veren Dr.
Kaptan, geçtiğimiz sene, Avus-
tralya’da bir fuara katılmaları-
nın ardından Avustralya’dan bir
Tümgeneral başkanlığında bir
heyetin Ankara’ya gelerek, ken-
dileri ile SOM’un F-35 uçakla-
rına entegrasyonu konusunu
görüştüğünü söyledi.

SOM, özellikle menzilinin getir-
diği avantaj ile birçok ülkenin il-
gisini çekiyor. Füze Teknolojisi
Kontrol Rejimi’nde belirtilen
menzil değerinin altında bir
menzile sahip olan SOM, bu
menzili geçen füzelerin ak-
sine, herhangi bir kısıt olmak-
sızın ihraç edilebilecek. Dr.
Kaptan, füzenin özgün olarak
geliştirilmiş olmasının ve üze-
rindeki alt sistemlerin ihracat
kısıtlarından bağımsız olması-
nın da kendilerine büyük bir
avantaj sağladığını belitti. Fü-
zenin F-35 ile entegrasyonu
konusunda Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından
görevlendirilen ve uçağın üre-
ticisi Lockheed Martin ile bir-
likte çalışmalarını sürdüren
ROKETSAN, SOM’un F-35’in
dâhili silah taşıma bölmesine
sığabilmesi için tasarım deği-
şiklikleri gerçekleştirecek. 
Dr. Kaptan, yapılacak değişik-
liklerin, füzenin menzilini hiç
etkilememesi doğrultusunda
çalışmalar yürüttüklerini; bu
gerçekleşemese bile menzile
etkinin en düşük seviyede tutu-
lacağını söyledi. SOM-J olarak
adlandırılan bu sürüm, gemi-
lere karşı da etkili olacak.

Böyle bir görev için menzilin
yanı sıra füzenin, çok düşük ir-
tifadan ve yüksek hızda uçarak
gemiye yaklaşması da önem
kazanıyor. Harp başlığının ise
gemiyi muharebe dışında bıra-
kabilecek etkinlikte olması ye-
terli görülecek; bu durum da
ROKETSAN’ın harp başlığını
küçülterek bir tasarım yapabil-
mesini; böylece SOM-J’nin
menzilinin düşmesinin önüne
geçmesini olanaklı hâle geti-
recek. ROKETSAN ayrıca,
SOM-J’nin kanatçıklarını kat-
lanabilir olarak tasarlayacak.
Dr. Kaptan, ABD ve müttefikleri
tarafından kullanılacak yeni
nesil muharip jet savaş uçağı
F-35’in, radara yakalanmama
özelliği kapsamında dâhili silah
taşıma bölmesine sahip oldu-
ğuna, bu bölmeye sığabilen
SOM benzeri bir füzenin henüz
bulunmadığına dikkat çekerek,
SOM-J’nin F-35 ile entegrasyo-
nunun, Türkiye ve ROKETSAN’a
sınıf atlatacağını ifade etti. Ben-
zer çalışmaların Norveç’in JSM
çözümü için de gerçekleştiril-
mekte olduğunu hatırlatan Dr.
Kaptan, SOM-J’nin başından
itibaren havadan atılan bir füze
olarak tasarlandığını; JSM’nin
ise satıhtan atılan bir füzenin
uyarlanması ile geliştirildiğini;
bu durumun da iş yükü ve ça-

lışmaların ilerleme hızı açısın-
dan ROKETSAN’a avantaj sağ-
ladığını kaydetti.
Dr. Kaptan’ın ilettiği bilgilere
göre, SOM-J ile ilgilenen ülkeler
arasında; Avustralya, Kore
Cumhuriyeti ve Singapur da yer
alıyor. ROKETSAN ayrıca, diğer
platformlara yönelik olarak 
Boeing ve Airbus Defence and
Security firmaları ile görüşmeler
de yürütüyor. SOM’un Eurofigh-
ter Typhoon uçağına entegre
edilmesi ile ilgili Airbus Defence
and Security ile bir mutabakat
muhtırası imzalanması aşama-
sına da gelindi.
Türkiye cephesinde ise Hava
Kuvvetleri Komutanlığına ilk
SOM teslimatının birkaç ay
içinde gerçekleştirilmesi öngö-
rülüyor. ROKETSAN, projede
bu yılın sonuna kadar süre ol-
masına rağmen, gelen talep
üzerine çalışmalarını hızlandı-
rarak teslimatı öne çekti.

MIZRAK Ailesi 
Genişliyor
ROKETSAN’ın teslimat aşama-
sına yaklaşan bir diğer ürün ai-
lesi de MIZRAK tanksavar
füzeleri. ROKETSAN, CİRİT’ten
edindiği tecrübeyle MIZRAK ai-
lesinin helikopterden atılan uzun
menzilli sürümü MIZRAK-U’nun
çalışmalarında daha hızlı iler-
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ledi ve güdümlü atış denemeleri
safhasına geldi. MIZRAK-U’nun
kalifikasyon sürecinin bu yıl 
sonunda başlaması ve füzenin
gelecek yılın ilk yarısında en-
vantere girmesi planlanıyor.
Orta menzilli MIZRAK-O ise
temel olarak satıhtan ve gerek-
tiğinde kapalı ortamlardan fırla-
tılmak üzere tasarlandı. Bu
doğrultuda, katlanabilir kanat-
çıklara ve farklı bir füze moto-
runa sahip; arayıcı başlığı ve
harp başlığı ise MIZRAK-U ile
aynı. MIZRAK-O’nun geliştirme
çalışmalarının gelecek sene ta-
mamlanması öngörülüyor. 
ROKETSAN, 1 km menzile sahip
bir MIZRAK sürümü üzerinde
de çalışıyor. Resmi sözleşmesi
imza aşamasına gelmiş olan bu
füze ile uzun, orta ve kısa men-
zilli üyeleri olan bir ürün ailesi
tamamlanacak.
CİRİT cephesinde ise Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ve Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE)’ne
yapılan teslimatlar sürüyor.

BAE’nin, füzenin karakol ve
yakın hava destek uçakların-
dan atılacak sürümlerini 
de talep etmesi üzerine ge-
rekli çalışmaları tamamlayan
ROKETSAN, bu sürümleri de
teslim etmiş durumda. Yapılan
8 atış testinin 8’inde de başarı
sağlayan CİRİT, aynı zamanda,
uçak gibi süratli bir platform-
dan atılmasının avantajı ile
menzilini 10 km’ye çıkartabile-
ceğini de gösterdi.
CİRİT’in ihracatı ile ilgili çalış-
malar da aralıksız sürüyor.
Bahreyn ve Tayland, mevcut
AH-1 Cobra serisi helikopterle-
rine CİRİT atabilme yeteneği

kazandırmak ile ilgileniyor.
ROKETSAN’ın Airbus Helicop-
ters ile iş birliği de bu sene ba-
şında yeni bir ivme kazandı. Yıl
içinde, Güney Afrika Cumhuri-
yeti’nde EC635 helikopterinden
CİRİT atış testleri gerçekleştir-
meyi planlayan Airbus Helicop-
ters, EC635’in satış çalışmaları
kapsamında, bazı müşterile-
rine CİRİT füzesini de öneriyor.
Kore Cumhuriyeti de geliştir-
meyi planladığı yeni nesil hafif
taarruz helikopterinde CİRİT
kullanımını değerlendiriyor ve
bu konuda ROKETSAN ile gö-
rüşüyor. ROKETSAN, beklenti-
lerin yükselmesi ile CİRİT’in

üretim hattı kapasitesini de
arttırmaya hazırlanıyor.
ROKETSAN’ın ilk defa IDEF’13
fuarı sırasında sergilediği yeni-
likçi ürünü Mini Akıllı Mühim-
mat ile ilgili çalışmalar ise
CİRİT ve MIZRAK projelerine
göre daha arka planda ilerliyor.
Dr. Kaptan, farklı çap ve boyut-
larla farklı insansız hava aracı
sınıflarına hitap edecek bir
ürün ailesi geliştireceklerini
belirtti.
Son olarak hava savunma pro-
jeleri ile ilgili gelişmelere deği-
nen Dr. Kaptan, Alçak İrtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
Projesi’nde geçtiğimiz Ekim
ayında ilk balistik uçuşu ger-
çekleştirdiklerini hatırlattı. Dr.
Kaptan, alt bileşenlerle ilgili
sözleşmeleri imzaladıklarını ve
önümüzdeki dönemde proto-
tiplerin üretilmesi, atış testle-
rinin yapılması ve kritik alt
bileşenlerin kalifiye edilmesi
çalışmalarını yürüteceklerini
anlattı.
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TUSAŞ’ın ana gündemi, fu-
ardan hemen sonra ilk

teslimatı yapılan T129 ATAK
helikopteri oldu. Fuar sıra-
sında kendisinden bilgi alma
fırsatı yakaladığımız TUSAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Yal-
çın Kaya, fuarın hitap ettiği
bölgede Malezya, Pakistan ve
Filipinler gibi ülkelerin taar-
ruz helikopterine ihtiyacı ol-
duğunu; T129’un da Kore
Cumhuriyeti’nin açtığı ihalede
ilk üç helikopter arasına girip,
ihale sonucunda ikinci olarak
kendini ispat ettiğini belirtti.
Kaya, T129’un mevcut kon-
sept ve son kullanıcıların
görev ve misyonlarındaki de-
ğişim kapsamında avantajına
da vurgu yaparak, T129 ATAK
helikopterinin rakiplerine
göre fiyat ve işletme maliyeti
konularında önemli bir avan-
taja sahip olduğunu belirtti.
Ayrıca, T129 ATAK’ın 5 tonluk
azami kalkış ağırlığı ile özel-
likle yüksek irtifa ve yüksek
sıcaklık şartlarında en etkin
görev yapan taarruz helikop-
terinden biri olduğuna dikkat
çekerek T129 ATAK’ın son
kullanıcı açısından günümü-
zün en iyi ve doğru ürünü ol-
duğunu ifade etti.
İlk yurt dışı fuar tecrübesini Ocak ayında Bahreyn Air Show’da
yaşayan T129’un nakledilmesinin kolaylığı konusuna da bir pa-
rantez açan Kaya, helikopterin bir nakliye uçağı ile taşınması-
nın, 5 kişilik bir ekip ile mümkün olduğunu ve bunun stratejik
intikal için çok önemli bir özellik olduğunu belirtti. Bu ekip, he-
likopteri 1,5 saat içinde söküp, 40 dakika içerisinde uçağa yük-
leyebiliyor; sonrasında ise 30 dakikada uçaktan çıkartıp, 1,5
saatte uçuşa hazır hâle getirebiliyor.
Kaya, Türkiye’de ilk teslimatın gerçekleşmesinin ardından, ih-
racat çalışmalarının ivme kazanacağını; Türkiye’nin envanterine
aldığı bir helikopteri gözü kapalı seçecek ülkeler bulunduğunu
kaydetti. Fuarın hedef pazarı Uzak Doğu’nun yanı sıra Orta Doğu
ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinin de taleplerinin bulunduğunu
söyleyen Kaya, T129 ATAK ile sadece helikopter ihraç etmeye-
ceklerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara havacılık felsefesini ve
altyapısını da ihraç edeceklerini vurguladı.
Kaya’ya Özgün Helikopter Programı’nın son durumunu da sor-
duk. Çalışmaları devam eden projede, kısa bir süre önce sistem
gereksinimleri gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildi ve
SSM koordinasyonunda; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün isterler listesi
oluşturuldu. Kaya, yapılan çalışmalarda, pazarın 10 yıllık bir
dönemde 400-450 adet helikopter olarak görüldüğünü; çalış-
malarını, ihracat pazarlarını da göz önüne alarak yürüttüklerini
ve önümüzdeki 5 yıl içinde ilk uçuşu gerçekleştirme hedefle-
rinde bir değişiklik olmadığını söyledi.
Kaya’dan son olarak ANKA cephesindeki gelişmelerle ilgili al-
dığımız bilgiye göre, ANKA’nın seri siparişini almasını takiben,
kazandırılacak yeni kabiliyetler ve zamanında teslimat için ça-
lışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Fuara Tam Not
Yalçın Kaya, fuarla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ma-
lezya’nın ülke olarak fuarcılığı baştan keşfettiğini ve bu işin
önemini kavradığını belirten Kaya, Malezya’nın çevre ülkelerin
fiziksel ve mental olarak buluşabileceği bir yer olduğunu ifade
etti. TUSAŞ’ın özgün ürünlerine olan talep sebebi ile ILA Berlin
Air Show ve Farnborough Air Show’da, T129 ATAK ve ANKA’yı
sergileyeceklerini ve buralarda şale ile sergi alanı oluştura-
caklarını anlattı.
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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

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

AĞUSTOS 2015
MAKS 2015

25-30 Ağustos 2015

Zhukovsky-Moskova, Rusya

www.aviasalon.com/en 

EYLÜL 2015
DSEI 2015

15-18 Eylül 2015

ExCel - Londra, İngiltere

www.dsei.co.uk

EKİM 2015 
Deniz Sistemleri 

Semineri 2015

12-13 Ekim 2015

Ankara, Türkiye

www.navalsystemsseminar.com

KASIM 2015 
DUBAI AIRSHOW 2015

8-12 Kasım 2015

Dubai, BAE

www.dubaiairshow.aero

MILIPOL 2015

17-20 Kasım 2015

Paris, Fransa

http://en.milipol.com
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