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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Türk Savunma Sanayisi markasının yaratıldığı ve Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarına ilişkin pozitif
algının başarılı bir şekilde oluşturulduğu bir dönemin ardından, Savunma Sanayii Müsteşarımız
Prof. Dr. İsmail Demir ile tabir yerindeyse “bardağın boş tarafı”nın ele alındığı bir döneme 

girdiğimizi gözlemliyoruz.
Bu dönemde savunma sanayisinin dümeninde yer alacak isim olan ve bu sayımızın kapağına da 
taşıdığımız Savunma Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. Demir ile Müsteşarlık makamında gerçekleştirmiş
olduğumuz söyleşimiz, bu yeni döneme dair işaretler ve ipuçlarını da içeriyordu. 
Prof. Dr. Demir’in, savunma sanayisine, aklımıza “bileşik kaplar teorisi”ni getiren yaklaşımı, birkaç kez
vurgu yaptığı “envanter çıkartılması” ve ticari olarak sürdürülebilirlik, bu yeni dönemin anahtar konu ve
kavramları arasında en üst sırada yer alıyor.
Söyleşiden, özellikle aşağıdaki şu iki alıntıya dikkatinizi çekmek istiyoruz:
1-“Sanayileşmenin, offset kullanımının, Ar-Ge fonlarının kullanımının ve özgün geliştirme projelerinin 
dağılımının, çeşitli firmalara eşit imkânlar sağlanarak ve rekabet şartları altında yapıldığının; 
bahsettiğim ekosistemi belli ölçüde besleyecek yapının yerli yerinde olduğunun, yürüdüğünün kontrol 
edilmesi gerekiyor.”
2-“Bizim de Türkiye’de, artık bir Türk şirketinin milliliğinden şüphe etmememiz gerekiyor. Sektörde 
faaliyette bulunan şirketlerimizin, en az bir TSKGV şirketi ya da TSK birimi kadar milli olduğunu da 
düşünmemiz gerekiyor. İşin nasıl yapılacağını iyi tarif ederseniz, özel sektör şirketlerinden de 
performans alırsınız.”
Prof. Dr. Demir’in bu iki tespitini, sektörün, gelecek için ortaya konan hedeflere ulaşma şansını 
arttıracak, daha dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulacağı şeklinde değerlendirmek mümkün.
Konunun bir tarafında yer alan sektörün de kendisini bu yeni döneme hızlı bir şekilde hazırlaması 
ve beklentilere karşılık verebilmesi gerekliliğini de hatırlatalım.
Tüm taraflarıyla bütünleşme ve gerçek manada bir iş birliği ortamının oluşmasına olanak sağlayacak 
bu dönüşüm süreci başarılı bir şekilde tamamlandığı takdirde, “kutlama” yapacak daha çok şey ortaya 
çıkacağı değerlendirmesini yapabiliriz.
Prof. Dr. Demir’in, “Ham insan kaynağımız zengin; ama pişmiş insan kaynağımız yeterli değil.” 
şeklinde ifade ettiği insan kaynağına ilişkin değerlendirmelerinin üzerinde de düşünülmeli.
Bu konularla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtip Haziran ayının en
önemli yurt dışı etkinliği olan Eurosatory’ye geçelim. Etkinliğin, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin
gelişmesi adına önemli bir dönüm noktası olarak ele alınabileceğini gösteren gelişmeler, fuarın ilk günü
yaşandı. Prof. Dr. Demir’in, DGA Başkanı Laurent Collet-Billon ile yaklaşık yarım saatlik bir toplantı 
yapması ve Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etmesi,
malum konularda siyaseten farklı bir gelişme olmadığı takdirde, iki ülke arasındaki savunma alanındaki
iş birliğinin seviyesinin daha da yükseleceğini gösteriyor.
Türkiye’de uzun bir süre “sır” gibi saklanan, hatta IDEF 2013’te bile açıkça sergilenemeyen 
“milli” piyade tüfeğimiz MPT 76’nın ilk kez Fransa’da sergilenmiş olmasını da bu değerlendirmemizi 
destekleyici bir gelişme olarak algıladığımızı belirtelim.
Bu arada şanslıydık ki günlük basından da takip ettiğiniz üzere, fuarda çalınan silah MPT 76 olmadı. 
Aksi takdirde, milli piyade tüfeğimizi görmek için, ta Fransa’ya kadar da boşu boşuna gitmiş olacaktık.
Söz etkinliklerden açılmışken biraz da yurt içine bakalım ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen SAVTEK’ten izle-
nimlerimizi aktaralım. 2’ncisinden itibaren yakından takip ettiğimiz etkinliğin 7’ncisine gösterilen ilgisiz-
liği ortaya koyan katılım azlığı ve seviyesinin düşüklüğü, Türk Savunma Sanayisi’ndeki gelişimi görmeyi
beklediğimiz bu etkinlikte, bizim açımızdan büyük bir hayal kırıklığıydı.
Savunma Sanayii Müsteşarının konuşma yaptığı bir salonda, birkaç tane KOBİ temsilcisi hariç genel
müdür seviyesinde kimsenin olmaması bir yana Türk Savunma Sanayisi’ndeki son 10 yıllık gelişimin 
SAVTEK’e yansımamış ya da yansıtılamamış olması dikkat çekiciydi. Bakan seviyesinde katılımlara 
ve tıklım tıklım dolu salonlara şahitlik ettiğimiz; bizim açımızdan sektörün gelişimiyle özdeşleşmiş 
SAVTEK’in bir sonrakinde farklı bir tablo göreceğimiz umudunu dile getirip şimdilik sözlerimizi 
sonlandıralım.
Temmuz ayının öne çıkan gelişmelerinin yanı sıra Eurosatory fuarı özel dosyasına yer vereceğimiz 
Ağustos sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…
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Uluslararası Kıdemli Astsubaylar 
Sempozyumu, Türk Hava Kuvvetleri

Komutanlığı ev sahipliğinde, 09-13 Haziran
2014 tarihleri arasında, İstanbul ve
İzmir’de gerçekleştirildi. Ana hedefi,
ortak konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmak ve dünyanın 
her yerindeki astsubaylar arasındaki 
ilişkileri arttırmak olarak belirlenen 
sempozyum, kültürel ve akademik 
faaliyetler çerçevesinde düzenlendi.
Sempozyuma, yurt dışından; ABD, 
Avustralya, Cezayir, Danimarka, 
Gürcistan, İngiltere, Kanada, Kazakistan,
Litvanya, Macaristan, Makedonya, 
Malezya, Nijer, NATO, Pakistan, Senegal, Sudan, Yemen
olmak üzere, 18 farklı ülke ve organizasyonu temsilen 
27 katılımcı; yurt içinden ise Genelkurmay Başkanlığı 
Astsubayı, kuvvet astsubayları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ordu astsubayları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 
görev yapan komutanlık ve üs astsubayları ile diğer 
katılımcılardan oluşan, toplam 105 katılımcı iştirak etti.
Sempozyum, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral 
Akın Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. Orgeneral 
Öztürk, Hava Kuvvetlerinin gücüne, ekipmandan çok 
personelin katkıda bulunduğunu ve hiçbir silahın, eğitimli 
ve motive olan personelden daha kuvvetli olmadığını 
söyledi. Bir saatlik uçuş için, 10 saatten fazla 
yer destek hizmetinin sunulması gerektiğine dikkat 
çeken Orgeneral Öztürk, uçuş destek hizmetlerinin de 
astsubaylar tarafından sağlandığını; Hava Kuvvetlerinin 
gücünün, çalışan personelin bağlılığından kaynaklandığını 
belirtti. Orgeneral Öztürk, kuvvetlerindeki 
kıdemli astsubayları kendisinin sözcüsü olarak gördüğünü;
Hava Kuvvetlerinde kanat arkadaşlığının olduğunu; bunun 
pilottan bakım ekibine kadar herkesi içerdiğini ve tüm 
personeli bir araya getiren bir bağ olduğunu ifade etti.
Sempozyumun, 9-11 Haziran tarihleri arasında, İstanbul’da
gerçekleştirilen birinci bölümünde, “kurum içi eğitim ve genç

personele rehberlik etmek” ile “kariyer planı ve kuvvet 
astsubaylığı sistemi” konuları üzerinde grup çalışmaları ve
akademik sunumlar yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda, 
sempozyuma katılan bütün ülkelerin genel görüşü olarak 
şu sonuçlara ulaşıldı:
n Genç personel ile yakın iletişime geçilerek özellikle 

uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi kendisine ve gizliliğin
korunması kuralına zarar getiren alışkanlıklarla mücadele
yoğun olarak sürdürülmeli,

n Genç personele, kendini geliştirme açısından yabancı dil
öğrenmeleri ve yüksek lisans, hatta doktora yapmaları 
konusunda cesaret verilmeli,

n Astsubaylara, bahsi geçen eğitimleri kendi nam ve 
hesaplarına yapabilecekleri gibi, kuvvet nam ve 
hesabına da yapmaları için şans tanınmalı.

Ayrıca grup çalışmaları sonrasında katılımcılara “Liderlik
Eğitimi ve Genç Personele Rehberlik Etmek” konulu bir 
akademik sunum yapıldı.
Sempozyumun ikinci bölümü; 12-13 Haziran tarihleri 
arasında, İzmir’de, Hava Teknik Okullar Komutanlığında 
gerçekleştirildi. Bu bölümde, Hava Astsubay Meslek 
Yüksekokulu’nun tanıtımı yapıldı,  akademik sunumlar 
gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından 
Uluslararası Kıdemli Astsubaylar
Sempozyumu
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Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Akın Öztürk
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ASELSAN, Haziran ayında,
5 yeni sözleşmeye imza

attığına yönelik haberleri 
kamuoyu ile paylaştı. 
Bu sözleşmelerden 4 tanesi,
Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığı ile 
duyuruldu:
n 2 Haziran’da yapılan 

açıklamada, ASELSAN ile
STM arasında termal 
kamera tedariki ile ilgili,
toplam bedeli 8.137.550
dolar olan bir sözleşme
imzalandığı, söz konusu
sözleşme kapsamında,
teslimatların 2014 yılında
gerçekleştirileceği 
bildirildi.

n 12 Haziran’da yapılan
açıklamada, ASELSAN ile
Tunus Savunma Bakanlığı
arasında, elektro-optik
sistemlerin satışına 
yönelik olarak toplam

7.535.380 dolar tutarında
bir sözleşme imzalandığı;
sözleşme kapsamında
teslimatların 2015 yılı 
içerisinde tamamlanmasının
öngörüldüğü bildirildi.

n 13 Haziran’da yapılan
açıklamada, ASELSAN ile
ROKETSAN arasında, 
bir yurt dışı son kullanıcının
ihtiyacına yönelik olarak
komuta kontrol ve 
haberleşme sistemi 
tedariki için 10.543.000
dolar tutarında bir sözleşme
imzalandığı; proje 
teslimatlarının 2015 yılında
tamamlanmasının 
hedeflendiği bildirildi.

n 30 Haziran’da yapılan
açıklamada ise ASELSAN
ile bir yurt dışı müşteri
arasında, gece görüş 
cihazları satışına yönelik,
toplam bedeli 19.295.250

dolar olan bir sözleşme
imzalandığı; teslimatların
2014-2015 yıllarında 
gerçekleştirileceği 
bildirildi.

ASELSAN tarafından
6 Haziran’da yayınlanan
basın bülteninde ise Kazak
ordusunun gece görüş 
cihazlarının, ASELSAN’ın
Kazakistan’daki iştiraki 
Kazakhstan ASELSAN 
Engineering (KAE) firması

tarafından üretileceği 
duyuruldu. Kazakistan Sanayi
Bakanlığından gece görüş 
cihazları ve termal görüş
sistemlerinin üretimi 
ve üretilen cihazların 
Kazakistan’da satışı için 
lisans alan KAE, bu gelişmenin
ardından, Kazakistan 
Savunma Bakanlığı ve 
Kazakistan Sınır Güvenlik
Komutanlığı ile iki ayrı 
sözleşme imzaladı.

ASELSAN, Haziran Ayında
5 Yeni Sözleşme İmzaladı
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KAE tarafından
üretilecek cihaz ve
sistemler, Türk
silahlı Kuvvetleri
tarafından da 
kullanılıyor.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından 

düzenlenen “Verimlilik Haftası”
kapsamında, 1-7 Haziran 
tarihleri arasında çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirildi. 
2 Haziran’da yapılan Verimlilik
Haftası Etkinlikleri Açılış ve
Ödül Töreni’nde, 2014 yılı 
Verimlilik Proje Ödülleri verildi.

“Yazılım Geliştirme Ortamı (YGO) Projesi” ile aday olan 
HAVELSAN, “Büyük Ölçekli İşletme Otomasyon ve Teknolojik
Yenilik” kategorisinde, jüri özel ödülünün sahibi oldu. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından takdim edilen
ödülü, HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç aldı.
Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi bakışı ile yazılım 
geliştirme sürecini ve bu süreçte kullanılan yazılım geliştirme
araçlarını bütünleştirerek otomasyona alan YGO Projesi’nin
temel hedefi, sistem ve uygulamaların yüksek kalitede ve hızlı
bir şekilde teslim edilebilmesini sağlamak. Yazılım geliştirme
sürecine izlenebilirlik ve güçlü raporlama yeteneği de 
kazandıran YGO’nun bir sistem olarak ele alınması ve diğer
bilgi sistemleri ile entegre edilmesi, kurumsal otomasyonun
sağlanması açısından da önemli bir özellik olarak nitelendiriliyor.
Sahip olduğu bu niteliklerle YGO, tümleşik ve merkezi çalışan
altyapı sayesinde, şirketin geliştirme ortamı kurulumu için
harcadığı toplam donanım ve yazılım maliyetlerini ve kurulum
ve uyarlama emeğini azaltıyor. Ürün geliştiricileri için standart
bir geliştirme ortamı sağlanarak birden fazla projede çalışırken
ortaya çıkan araç, yabancılaşmanın azaltılması, personel 
verimliliğinin artmasını da beraberinde getiriyor. Sürekli 
iyileştirme ve raporlama için güvenilir veri toplanması, 
süreç faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlıyor. 
YGO’nun, matematik model ile 5 yıllık öngörüye göre 
hesaplanmış iş gücü geri kazanımı, 984 adamxay olarak 
veriliyor. Ayrıca, geliştirme ortamının ortaklaştırılması ile 
sunucu donanımları ve lisans konularında da tasarruf sağlıyor.
HAVELSAN’ın spor alanındaki ödülü ise 14-15 Haziran 
tarihlerinde, Ankara Mogan Park Fener Adası’nda düzenlenen,
Ankara 2014 Dragon Festivali’nden geldi. HAVELSAN 1453
Dragon Boat Takımı, ilk gün yarışlarını birincilikle tamamlayarak
Federasyon Kupası’nı; ikinci gün yarışlarını da yine birinci 
olarak tamamlayarak Festival Kupası’nı kazandı. HAVELSAN’ın
takımı, gönüllü olarak bir araya gelen, 4 kadın ve 18 erkek 
çalışandan oluşuyor.

HAVELSAN, 
Hem Teknolojide Hem de
Sporda Ödül Aldı
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi 21'inci Olağan

Genel Kurulu ve 2013 İhracat
Şampiyonları Ödül Töreni,
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ile çok 
sayıda bakanın katılımıyla 
7 Haziran’da gerçekleştirildi.
Savunma ve havacılık 
sanayisinin 2013 yılı ihracat
şampiyonları TUSAŞ, TEI ve
ASELSAN olarak sıralandı.

TUSAŞ tarafından konu ile 
ilgili yapılan açıklamada, 
TUSAŞ’ın geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi bu yıl da birinci
olduğu vurgulandı ve firmanın
genel sıralamadaki yerini de
10 basamak arttırarak, 31’inci
sıraya çıktığı belirtildi. 
ASELSAN tarafından yapılan
açıklamada ise ASELSAN’ın
ödülünün Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Gençlik ve
Spor Bakanı Ali Çağatay Kılıç

ile TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi tarafından Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Hasan
Canpolat’a verildiği bilgisi yer

aldı. Bir süredir sessizliğini
koruyan TEI cephesinden ise
bu ödül ile ilgili de herhangi
bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu - 2013 Yılı” araştırma sonuçlarını, 24 Haziran’da 

açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük şirketi TÜPRAŞ
olurken, savunma sanayisinde ise zirveye ASELSAN oturdu. 
Listede yer alan savunma sanayisi firmaları şöyle sıralandı:
n ASELSAN (35’inci, üretimden net satışı 1.833.875.752 lira)

n Otokar (47’nci, üretimden net satışı 1.535.199.242 lira)
n TUSAŞ (74’üncü, üretimden net satışı 1.016.203.108 lira)
n HAVELSAN (144’üncü, üretimden net satışı 564.336.127 lira)
n ROKETSAN (147’nci, üretimden net satışı 545.973.818 lira)
n Yakupoğlu (248’inci, üretimden net satışı 360.392.141 lira)
n FNSS (348’inci, üretimden net satışı 270.362.857 lira)

Savunma ve Havacılık 
Sanayisinin İhracat 
Şampiyonları Ödüllendirildi

Savunma Sanayisinin En Büyüğü ASELSAN
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Işıklar Askeri Hava Lisesi tarafından düzenlenen Havacılık,
Bilim ve Kültür Şenliği’nin 6’ncısı, 8 Haziran’da, Bursa Eski

Havaalanı’nda gerçekleştirildi. Bursa Valisi Münir Karaloğlu,
Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Mehmet Çetin, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay ve Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanı Hava Pilot
Kurmay Albay İshak Dayıoğlu‘nun da katılımcılar arasında
bulunduğu etkinliği, yaklaşık 100.000 kişinin ziyaret ettiği 
tahmin ediliyor. Etkinlikte; ASELSAN, BİTES, CNK Havacılık,
Fotoniks, HAVELSAN, Lockheed Martin, ROKETSAN, Saab,
TUSAŞ ve TEI başta olmak üzere çeşitli firmaların yanı sıra
üniversiteler ve havacılıkla ilgili kurumlar stant açtılar. 
Etkinliğin basın sponsorları arasında yer alan MSI Dergisi de
bir stant açarak, katılımcılara çok sayıda ücretsiz dergi 
dağıttı. Etkinlik süresince gerçekleştirilen gösteriler 
şöyle sıralandı:
n Bursa Osmangazi Belediyesi Mehter Takımı gösterisi,
n Türk Hava Kurumu paramotor, planör, paraşüt atlayışı

ve yarasa adam Arif Kemal Buhara gösterisi,
n Uçuş okulları tek ve kol geçişleri ve uçuş gösterileri
n Ali İsmet Öztürk uçuş gösterisi
n Türk Hava Kuvvetleri MAK Ekibi’nin gösterisi
n Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA uçağı ile paraşüt atlayışı
n F-4E, Türk Yıldızı ( F-5) ve T-37 uçaklarının sergilenmesi
n SOLO TÜRK uçuş gösterisi
n Işıklar Askeri Hava Lisesi Orkestra ve Bandosu ve 

Grup Gripin konserleri.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Işıklar Askeri Hava Lisesi
Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay İshak Dayıoğlu, "Bu yıl
geçmişten farklı olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın
da desteğini alarak TUSAŞ, TEI, HAVELSAN, ASELSAN ve 
ROKETSAN gibi savunma sanayimizin önemli firmaları ile
Bursa'da savunma sanayine destek veren firmaları 
buluşturduk ve stant olarak izleniminize sunduk" dedi. 
Albay Dayıoğlu, bu sene 6’ncısı düzenlenen şenliğin, 
önümüzdeki seneden itibaren, uluslararası hava gösteri
gruplarının ve sanayi firmalarının katılımıyla daha geniş 
kitlelere ulaşmasını sağlamak istediklerini de belirtti.

Işıklar Şenliği 
Bursa’yı Fethetti
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Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın 

ihtiyacına binaen Savunma
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından başlatılan ve 
sözleşmesi, 28 Ekim 2011’de,
İstanbul Tersanesi ile 
imzalanan Kurtarma ve 
Yedekleme Gemisi Projesi
kapsamında inşa edilen 
2 gemiden ilki olan IŞIN (A-583),
25 Haziran’da düzenlenen
törenle denize indirildi.
Projede inşa edilen gemilerin
üstleneceği görevler şöyle
sıralanıyor:
n Yara alan, karaya oturan

veya arıza yapan 
gemilerin kurtarılması ve
yedeklenmesi.

n Açık deniz yedeklemesi.
n Dalgıç, Uzaktan 

Kumandalı Sualtı Aracı
(ROV) ve Atmosferik Dalış 
Suiti (ADS) vasıtasıyla 
yapılabilecek su altı 
onarım ve enkaz çıkarma
gibi su altı çalışmaları.

n Su üstü atışlarında hedef
çekme.

n Torpido atışlarında 
hedef gemisi olarak 
faaliyet gösterme.

n Torpidoların denizden
alınması.

n Denizaltıların satha 
gelememesi durumunda,
azami 600 m derinliğe
kadar personele yaşam
desteğinin sağlanması ve
personel kurtarma 
faaliyetlerine destek.

n Gemi yangınlarına 
müdahale.

n Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait hava vasıtaları başta
olmak üzere, sivil hava
vasıtaları da dâhil, denize
inen veya düşen tüm hava 
vasıtalarından personel
kurtarma, bahse konu 
vasıtalardan personel ve
malzeme çıkarma ve
enkaz çıkarma.

n Denize inen veya düşen
hava vasıtalarının, 
imkânları doğrultusunda
suda batmadan kalmasını
sağlama ve ihtiyaç 
duyulması durumunda
yedekleme.

Projede inşa edilen gemilerin
tasarım, inşa, donatım ve
sistemlerinin entegrasyonu,
İstanbul Tersanesi tarafından
yapılıyor. Gemi inşa 
malzeme ve hizmetlerinin
yanı sıra gemiye entegre
edilen sistemlerin büyük 
bölümü de yurt içinden
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Denizciler IŞIN 
ile Güvende Olacak

Harekât kabiliyeti : Kurtarma ve su altı çalışması: 5 deniz durumunda 
Yedekleme harekâtı: 6 deniz durumunda

Boy : Yaklaşık 68 m
Genişlik : Yaklaşık 14 m
Deplasman : 1950 ton
Ekonomik sürat : > Saatte 14 deniz mili
Azami devamlı sürati : > Saatte 18 deniz mili
Seyir siası : > 4500 deniz mili
Denizde kalma süresi : > 30 gün
Personel sayısı : 94 kişi (82 gemi personeli  + 12 kurtarma personeli)
Helikopter faaliyetleri : Helikopter dikey ikmal
Ana Tahrik Sistemi : Klasik tahrik sistemi: Dizel makineler, dişli kutuları,

şaft sistemi, değişken piçli pervanele
Asansörlü tip itici pervane
Tünel tip iticiler

Silahlar : 2 adet 12,7 mm makinalı tüfek
Hassas Mevki Muhafazası : IMO DP Class I
Kontrol, Muhabere : Seyir Radarı
 ve İzleme Sistemleri Mevki Konumlandırma Sistemi

İskandil
DGPS
Cayro
Elektromanyetik Parakete
Otomatik Tanımlama Sistemi (WAIS) 
Dinamik Konumlandırma Sistemi
Harici Muhabere Sistemi
Dâhili Muhabere Sistemi
Helikopter faaliyetlerine yönelik sistemler

Sonar : Pasif Sonar
Aktif Sonar
Yandan Taramalı Sonar (Çalışma derinliği en az 1000 m)

Hayatı İdame Sistemleri : Denizaltı Havalandırma Sistemi
Denizaltı Emercensi Yaşam Destek Paketleri

Kurtarma Destek Sistemleri : Sabit Basınç Odası Sistemi
 Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı 

(Çalışma derinliği en az 1000 m)
Atmosferik Dalış Suiti
Dalış İstasyonu
Su Altı Kaynak Makinesi

Kurtarma Sistemleri : Kurtarma Çanı
Kreynler : Hidrolik ve teleskobik kreynler
Gemi Vasıtaları : Palamar Botu

RHIB Bot
Kurtarma Botu

Gemi Yangınlarına Müdahale : Su Yangın Söndürme Sistemi
Köpük Yangın Söndürme Sistemi

Kurtarma ve Yedekleme Gemilerinin Teknik Özellikleri
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temin ediliyor ve proje 
bedelinin yaklaşık %65’i 
sanayi katılımı ve offset 
olarak gerçekleştiriliyor.
Bunların arasında ROV da
bulunuyor. Gemilerin 
klaslaması ise Türk Loydu
tarafından yapılıyor.

Hazırız: Umarız 
Hiç İhtiyaç Olmaz
IŞIN’ın denize indirilmesi 
nedeniyle düzenlenen 
törende, ilk konuşmayı, 
İstanbul Tersanesi CEO'su
Atilla Çiftçigüzeli yaptı. 
Çiftçigüzeli, geminin inşa 
sürecinin başarı ile 
tamamlanması ile bölge 
denizlerinde görev yapan
tüm yüzer ve dalar unsurların
artık daha büyük güven 
ile görevlerine devam 
edeceklerini belirtti. 
Çiftçigüzeli, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Karşınızda, 
yaptığı görevlerle çok önemli
destek ve katkı sağlamak

imkân ve kabiliyetleri ile 
donanmış IŞIN, denizlere
açılmayı ve görevine bir an
önce başlamayı istercesine
gururla beklemektedir.
Gönül ister ki görev yaşamı
boyunca IŞIN’ın mevcudiyeti,
bir güven olarak tüm 
denizcilerin duygularında 
yaşasın ve fiili olarak hiç 
ihtiyaç olmasın. Ancak, 
ihtiyaç duyulduğunda, 
onun imkân ve kabiliyetleri

ile yapacağı katkılar, bizlere
tam bir güven verecektir”.
Daha sonra kürsüye gelen
Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Hasan Kemal
Yardımcı, Tuzla bölgesinin
gemi inşası konusunda 
uzmanlığını ilerlettiğini,
bunda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın
desteğinin ve güveninin
büyük bir payı olduğunu 
söyledi. Dz.K.K.lığı için 

yapılan işlerin yurt dışında
çok önemli bir referans 
olduğuna dikkat çeken 
Yardımcı, sektörün 
Dz.K.K.lığının güvenini 
esas almasının ve bu 
güvenin devamlılığını 
sağlamasının önemine 
işaret etti.
Tören, anı objesi takdiminin
ardından, IŞIN’ın denize 
indirilmesi ile sona 
erdi.

İstanbul Tersanesi CEO'su Atilla Çiftçigüzeli Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde, her yıl 
düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama 

Kurtarma Tatbikatı, Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası,
kara suları ve topraklarında ve Türkiye’nin arama 
kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası 
sularda, bu yıl 10-11 Haziran tarihleri arasında icra edildi. 
Geçtiğimiz Kasım ayında, Sahil Güvenlik Komutanlığının
100’üncü gemisi olarak envantere giren TCSG GÜVEN
(702) de ilk kez bir tatbikatta yer aldı. Tatbikatın seçkin
gözlemci gününe, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve
KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu da dâhil olmak
üzere, üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tatbikatı
Pakistan, Gambiya, Bahreyn, Sri Lanka, Afganistan ve
Azerbaycan’dan, toplam 10 yabancı gözlemci takip etti.
Deniz ve kara olmak üzere 2 safhada ve 3 farklı senaryo
dâhilinde gerçekleştirilen tatbikatta, arama-kurtarma
(AK) operasyonları için görevlendirilmiş aşağıda 
belirtilen sivil ve askeri kurumlar ile güvenlik 
kurumları yer aldı:
n Türkiye Cumhuriyeti’nden; Genelkurmay Başkanlığı ve

bağlı kuvvetler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı,

n KKTC’den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Özel Görev Kuvveti Komutanlığı, Havacılık Birlik 
Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma
Teşkilat Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma
Limited Şirketi.

Tatbikatta; TCG GEMLİK (F-492) fırkateyni, CN235 AK
uçağı, TCSG GÜVEN (702) sahil güvenlik AK gemisi, 
AS532 Cougar tipi AK ve ambulans helikopterleri 
başta olmak üzere, çeşitli kara, deniz ve hava platformları
yer aldı.
Tatbikat öncesinde yapılan bilgilendirme toplantısında,
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Baki 

Kavun, KKTC’nin Türkiye ile birlikte gece ve gündüz, 
kara sularında veya uluslararası sularda AK harekâtı
icra etmeye hazır olduğunu vurguladı. 
Tatbikata ilişkin dağıtılan kitapçıkta yer alan bilgilere 
göre, KKTC birimleri tarafından, 2003-2014 arasındaki 
11 yıllık dönemde, 50’nin üzerinde AK faaliyeti 
gerçekleştirildi. Toplantıda, Caner Gönyeli’nin annesi 
Kezban Gönyeli’ye, Tümgeneral Kavun tarafından 
tatbikat anısı da takdim edildi.

Tatbikatın ilk safhası, bir uçak kazası sonrasında 
meydana gelebilecek durumları içeren bir senaryo 
dâhilinde, 10 Haziran’da icra edildi. Senaryoya göre, 
iniş için alçalma aşamasında düşen bir uçak, 
kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi ve arama 
kurtarma faaliyetleri AK uçağı, AK helikopteri 
ve karadan intikal eden ekipler tarafından 
yerine getirildi.
Tatbikatın deniz safhası ise 2 farklı senaryoya 
dayandırılarak 11 Haziran’da, Gazimağusa açıklarında 
gerçekleştirildi. Bu safhanın ilk senaryosuna göre; 
KKTC karasuları dışında, Türk AK bölgesi içerisinde 
seyir hâlinde olan bir feribotun yardım çağrısına 
müdahale edildi. Deniz safhasındaki diğer senaryo, 
KKTC kara sularında ve gece tam karanlık ortamda 
icra edildi. Gazimağusa açıklarında ve KKTC karasuları
içerisinde bir deniz uçağının tehlike sinyali vermesi 
üzerine ekipler müdahale etti ve uçaktakileri kurtardı.
Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu,
tatbikatın bitiminde yaptığı açıklamada, tatbikat ile 
AK konusunda iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun
arttırıldığını ve AK harekâtına ilişkin komuta kontrol ve
muhabere usullerinin denendiğini söyledi.
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KKTC’de Gelenek Sürüyor: Şehit Teğmen 
Caner Gönyeli-2014 Arama Kurtarma Tatbikatı
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Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği

(MÜSİAD)’nin, her 2 yılda 
bir eş zamanlı olarak 
düzenlediği Uluslararası 
İş Forumu (IBF) Kongresi 
ve MÜSİAD Uluslararası
Fuarı kapsamında, 
2010 yılından beri, yeni 
teknolojilerin fuar alanında
sunumuna imkân veren ve
proje sahipleri ile firmaları
bir araya getiren Yeni 
Teknolojiler Sergisi de 
gerçekleştiriliyor. Sergi, 
bu sene, genişleyerek ve 
gelişerek “High-Tech Port by
MÜSİAD” adı altında, 
26-30 Kasım tarihleri 
arasında, 15. MÜSİAD 
Uluslararası Fuarı ile 
eş zamanlı olarak 
düzenlenecek. High-Tech
Port by MÜSİAD; savunma
sanayisi, havacılık ve uzay,
iletişim, deniz sistemleri, 
bilişim teknolojileri ve 
mühendislik, enerji ve çevre,
donanım, medikal ve 
otomotiv ve yan sanayi 
teknolojileri alanlarında 
yoğunlaşacak.
High-Tech Port by MÜSİAD

etkinliği ile ilgili tanıtım 
resepsiyonu, 16 Haziran’da,
Ankara’da yapıldı. 
Resepsiyona Bilim, Teknoloji
ve Sanayi Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,
MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir ile 
Arjantin, Ürdün, Hırvatistan,
Kolombiya, Meksika, 
Letonya, Endonezya, 
Yunanistan, Pakistan, 
Gambia, Bangladeş, Benin,
Romanya ve Ruanda’nın
başkonsolosları ve 
diplomatları başta olmak
üzere, davetliler katıldı.
Resepsiyonda ilk konuşmayı
yapan MÜSİAD Genel 
Başkanı Nail Olpak, bu sene,
“High Tech Port” konsepti
kapsamında gerçekleşecek
sergi için, tüm bir holü 
ayıracaklarını ve 15. MÜSİAD
Uluslararası Fuarı’nda stant
açmak için MÜSİAD üyesi
olma şartının aranmayacağı
tek alanın da burası olaca-
ğını belirtti. Olpak, Yeni 
Teknolojiler Sergisi’nin bu
dönüşümünün, tesadüfi 

gelişmeler sonucunda değil,
bir ihtiyacın ve uzun süreli
bir çalışmanın sonucunda
gerçekleştiğini de vurguladı.
Bir önceki fuara, yoğun yurt
içi katılımın yanı sıra 
92 ülkeden 5140 yabancı 
iş adamının da katıldığını 
hatırlatan Olpak, fuara 
katılım yelpazesinin, 
Türkiye’nin teknoloji 
portföyü itibari ile hitap ettiği
Avrupa Birliği, Orta Doğu ve
Afrika ülkeleri ile Türk 
Cumhuriyetleri’ni 
kapsadığını da söyledi.
Resepsiyonda, Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Davut
Kavranoğlu da bir konuşma
yaptı. Prof. Dr. Kavranoğlu,
Türkiye’de teknoloji 
geliştirme konusunda, ancak
doğru mevzuat ve zamanla
çözülebilecek bir kalite 

sorunu olduğunu belirtti 
ve bu durumun göstergesi
olarak, TÜBİTAK’ın 
kendisine ayrılan kaynağın
tamamını kullanabileceği
kadar sayıda, kaliteli proje
başvurusu alamadığı 
bilgisini paylaştı. 
Girişimciliğin önemine vurgu
yapan Prof. Dr. Kavranoğlu,
girişimcinin asıl sorununun
kaynak bulmak değil, 
müşteri bulmak olduğunu;
yüksek teknolojinin en büyük
müşterisinin de devlet 
olduğunu; devletin ileri 
teknoloji geliştirmeye 
çalışan kendi kurum ve 
kuruluşlarının bulunduğu
ortamda ise girişimcilik 
yapılamadığını ifade etti 
ve devletin oyundan 
çıkarak hakem rolünü 
üstlenmesi gerektiğini 
belirtti.

Meteksan Savunma, Sayısal Sualtı Akustik Modem
(SSAM)  Prototip Geliştirilmesi Projesi‘nin kabul 

testlerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve İstanbul Denizcilik A.Ş. gözlemcilerinin 
katılımı ile başarıyla tamamladı. Firma tarafından, 
10 Haziran’da konu ile ilgili yayınlanan basın bülteninde,
Türkiye’nin yakın zamana kadar su altında sadece analog
olarak sesli haberleşme yeteneğine sahipken, Meteksan
Savunma’nın milli olarak geliştirdiği SSAM ile veri 
haberleşmesi yapma kabiliyetine kavuştuğu vurgulandı. 
Bu konuda henüz uluslararası bir standart oluşmadığına
dikkat çekilen açıklamada, Meteksan Savunma’nın oldukça
erken bir aşamada, NATO standartlarında bir modemi 
geliştirdiği; bu sayede, NATO sistemleri ile uyumlu 
çalışabilecek, yurt dışı ürünlere bağımlılığı ortadan 

kaldıracak ve yurt dışına ihraç edilebilecek nitelikte bir 
ürün tasarımının ilk yapıtaşlarının ortaya çıktığı da 
belirtildi. SSAM’nin sağladığı diğer avantajlar; düşük güç 
tüketimi, kısa haberleşme süresi, tespit edilme zorluğu,
tespit edilmesi hâlinde bile alınan mesajın çözülememesi,
su altı tanıma-tanıtma maksatlı çift-yönlü kullanım, sensör
ağ sistemleri arasında kısa menzilli emniyetli haberleşme
olarak sıralanıyor ve bunların kritik önemdeki sistemlerin
güvenli su altı haberleşmesinde önemli rol oynaması 
bekleniyor. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Meteksan
Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, bu proje
ile geliştirilen Sayısal Sualtı Akustik Modemin, bundan 
sonraki aşamalarda ürüne dönüşmesi ile su altı ve su üstü
gemilerinin ve su altı sensörlerinin su altından güvenli 
haberleşmesinin önünün açılacağını söyledi.

MÜSİAD, 
Savunma Sanayisine 
Yeteneklerini Sergileme 
Fırsatı Verecek

Meteksan Savunma’nın Sayısal Sualtı 
Akustik Modemi Testleri Başarı ile Tamamlandı
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SAVTEK 2014 7. Savunma
Teknolojileri Kongresi,

25-27 Haziran tarihleri
arasında, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’nde gerçekleştirildi.
Katılımcı sayısının 
ve seviyesinin çok 
düşük olduğunun 
gözlemlendiği etkinliğin
açılış oturumunda, 
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir de
bir konuşma yaptı. 
SAVTEK’i ortak dertlerin,
konuların ve ideallerin 
konuşulduğu ve bunların
masaya yatırıldığı bir
ortam olarak gördüğünü
belirterek sözlerine 
başlayan Prof. Dr. Demir,
etkinliğe katılımın çok
daha geniş ve kalabalık 
olmasını beklediğini, bir
sonraki etkinlikte daha
yoğun çabalarla bunun
sağlanabileceğini 
umduğunu; yapılacak 
her türlü faaliyetin, 
konferansın, kongrenin 
ve fuarın sonucunda bir
adım daha ileri gidildiği
hissediliyorsa ilerlemeden
bahsedilebileceğini söyledi.
Kavramlar üzerine 
değerlendirmelerini de 
aktaran Prof. Dr. Demir,
teknoloji ve sanayinin 
geniş bir spektrum ve 
ekosistem olduğuna 
dikkat çekti ve savunma

sanayisinin ise bu 
ekosistemin belki de 
en uç noktasını temsil eden
ürünler zinciri olduğunu;
diğer yandan, eğer 
ekosistem zengin değilse
savunma sanayisinde de
zenginlik doğurmanın
mümkün olmayacağını
ifade etti. Prof. Dr. Demir,
savunma sanayisinin, 
ülkelerin, zorunluluk 
hissederek daha çok 
kaynak ayırdığı bir alan 
olduğunu ve bu niteliği ile
teknolojide itici bir güç
oluşturduğunu da 
değerlendirmelerine 
ekledi.
Anahtar terimlerden 
birisinin “uzun vadeli 
planlama” olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr.
Demir, şunları söyledi: 
“Bir hedefler zinciri koyup,
ona göre planlamanızı
yapıp o yolda yürümezseniz,
sizden beklenen anlık 
sonuçları almanız pek
mümkün olmayabilir. 
Konuştuğumuz ve 
uğraştığımız alanlar,
hemen anında 
gerçekleştirilmesi çok
mümkün olmayan konular.
Bugün istediğiniz ürünün
çalışmalarının, 10-20 yıl
öncesinde başlatılması 
gerekiyor. Altyapısının,
bilgi sisteminin ve 
insan kaynaklarının 

hazırlanması, teorik ve
pratik çalışmalarının 
bugünden başlatılması
lazım ki 10-15 yıl sonraki
sonuçları alabilesiniz. 
Uzun vadeli planlamaları
çok önemsemeliyiz. Bugün
bizden istenilen ürünler,
bir anlamda yangın 
söndürme mantalitesiyle,
acil çözümler bulma 
mantalitesiyle gidiyor 
ve birçok üründe dışa 
bağımlılık devam ediyor.
Çözümlerimiz kısmi 
yerli, kısmi yabancı 
oluyor. İdeal orandaki 
çözümlerin hazırlıklarının
çok önceden yapılması 
gerekiyor.”
Konuşmasının sonunda,
bahsettiği konuların 
birbiri ile bağlantısını, 
üniversite-sanayi 
iş birliği kavramı üzerinden
ortaya koyan Prof. Dr.
Demir, Türkiye’de ürünü
ortaya çıkartacak 
ekosistemin tam olarak 
var olmadığını, ürün ile 
ilgili konuların sanayi 
tarafından ele alınması 
gerektiğini, üniversitelerin
alacağı rolün ise en ileri
teknolojiler konusunda
çağı yakalamak olduğunu
belirtti.
Etkinlikle ilgili bilgilendirme
ise SAVTEK 2014 Kongre
Başkanı Prof. Dr. Kemal
Leblebicioğlu tarafından

yapıldı. Bu sene bildirilerde
hava araçları ve uzay 
teknolojileri konusunda 
bir yoğunluk olduğunu
açıklayan Prof. Dr. 
Leblebicioğlu, bunun 
özel olarak sağlamaya 
çalıştıkları bir durum 
olmadığını; gönderilen 
bildirilerin bu durumu 
yarattığını belirtti. Prof. 
Dr. Leblebicioğlu ayrıca, 
bu yıl ANKA ve ALTAY gibi
büyük projeler ve hava 
savunma projelerinde 
gelinen noktayı ortaya 
koymak için özel 
oturumlar düzenlediklerini
anlattı ve bu oturumların
sistem entegrasyonunun
önemini göstereceğini 
söyledi. 
Prof. Dr. Leblebicioğlu, 
bu yıl, özellikle yer ve
zaman kısıtları nedeniyle
bildiri ret oranlarını 
arttırdıkları bilgisini de 
katılımcılarla paylaştı.
Açılış konuşmalarının 
ardından, etkinlik 
sponsorlarına plaketleri
takdim edildi. SAVTEK
2014’te, 3 gün boyunca 
düzenlenen toplam 
41 oturumda, 200 bildiri
sunuldu. Ayrıca, 
etkinliğin ilk gününde
“Sürdürülebilirlik ve 
Rekabetin Geliştirilmesi”
başlıklı panel 
gerçekleştirildi.

18

MSI Dergisi - Temmuz 2014                                                                                                                                    www.milscint.com

SAVUNMA KISA

SAVTEK, Kan Kaybediyor
©

M
SI D

ergisi ©
M

SI
 D

er
gi

si

SAVTEK 2014 Kongre Başkanı Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu





Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak
ve girişimciliğe açık, dinamik bir inovasyon ortamı 

yaratmak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul
Ticaret Odası iş birliğiyle kurulmakta olan Teknopark 
İstanbul, sürdürdüğü gelişim ile ilgili olarak 5 Haziran’da 
bilgilendirme yaptı. 
Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın ilk 3 teknoparkından
birisi olması hedeflenen 
Teknopark İstanbul, 62.000 m²
kapalı alana sahip ilk 
bloklarını, 2013 yılı sonu 
itibariyle devreye aldı. 
Bu aşamada, yaklaşık 
100 ileri teknoloji firmasının
ve 35 kuluçka girişimcisinin
yer aldığı Teknopark İstanbul,
tamamlandığında, toplamda
950.000 m² kapalı alana
sahip olacak, 30.000 yüksek
nitelikli çalışan barındıracak
ve 1.000’in üzerinde yerli ve
yabancı Ar-Ge odaklı kuruluşa ve 500’ün üzerinde kuluçka 
girişimcisine ev sahipliği yapacak. Teknopark İstanbul’un ilk
bloklarında yeni girişimciler için 2.000 m²’lik kuluçka alanı
tahsis edildi; toplam kuluçka alanı, Türkiye’nin en büyük ve en

nitelikli Kuluçka Merkezi olarak, 2015 yılına kadar, 16.000 m²’ye
ulaşacak. Kurulmakta olan risk sermayesi fonuyla da 
başlangıç ve gelişim aşamasındaki yüksek teknoloji 
girişimcilerine, ilk aşamada, 25 milyon lira tutarında sermaye
desteği sağlanması hedefleniyor. 

“İstanbul Özelinde bir 
Türkiye Projesi” sloganıyla
yolan çıkan Teknopark 
İstanbul’da; GE, Siemens ve
SAP gibi dünya devi firmalara
da ofis tahsisi yapıldı. 
Türkiye’nin kendi markalarını
yaratacak bir teknoloji üssü
olmayı da hedefleyen 
Teknopark İstanbul; THY
Teknik, STM, ROKETSAN,
YALTES, PAVO, FEMSAN, 
C-Tech, TEI, Kale Havacılık,
Altınay Robot, DEARSAN,
FİGES, GATE Elektronik,
Heksagon gibi firmalara da
ev sahipliği yapacak. 

Üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi ilişkilerinin tesisinde aktif
yönlendirme ile 2023 yılı hedefleri çerçevesinde yaklaşımını
ortaya koyan Teknopark İstanbul, bu çerçevede, İstanbul’un
önde gelen 16 üniversitesi ile organik bağ oluşturdu.

SAVUNMA KISA

Teknoloji Devleri Teknopark İstanbul’da Buluşuyor

©
T

eknopark İstanbul





Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 

Teknokent Savunma Sanayii
Kümelenmesi (TSSK) ve 
BAE Systems tarafından 
düzenlenen tanıtım turu 
(roadshow) ve teknoloji 
pazarı, 4-5 Haziran’da, 
Ankara’da gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, 
TSSK üyesi firmalarla ortak
geliştirme ve iş birliği 
alanlarını görüşmek üzere,
BAE Systems firmasının 
9 iş biriminden 15 yönetici,
Ankara’ya geldi. TSSK 
tarafında ise çoğu KOBİ 
seviyesinde, 32 firma 
yer aldı. Etkinlikte, teknik
kabiliyetler ve yürümekte
olan projeler üzerine, 60’ın
üzerinde iş birliği görüşmesi
gerçekleştirildi. Etkinlik,
BAE Systems ile Türk-İngiliz
Ticaret ve Sanayi Odası

(TBCCI) sponsorluğunda,
TÜBİTAK 1503 desteği ile
ODTÜ Teknokent ve
TSSK’nın organizasyonu ile
gerçekleştirildi. Etkinliğin 
4 Haziran’da düzenlenen
açılış oturumunda, TSSK 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve ETA Elektronik Genel 
Müdürü Hürsel Kendir, 
İngiltere’nin Ankara 
Büyükelçisi Richard 
Moore, BAE Systems 
Turkey Genel Müdürü 
Nick Glover, ODTÜ Rektör
Yardımcısı Prof. 
Dr. Volkan Atalay ve 
TÜBİTAK’tan Ahmet 
Pembegül birer konuşma
yaptılar. Kendir, etkinliğin
yoğun programına işaret

ederek kısa bir konuşma
yaptı ve etkinlikle ilgili iyi 
dileklerini ifade etti. İngiltere
ile Türkiye arasındaki 
savunma sanayisi iş 
birliğinin, İngiliz Hükümeti
tarafından desteklendiğini
vurgulayan Moore ise 
Türkiye’ye ürün satmak için
değil, iş birliği yapmak için
geldiklerini belirterek,
FNSS’nin bu konuda çok iyi
bir örnek olduğunu söyledi.
Glover, Prof. Dr. Atalay ve
Pembegül ise kurumlarını 
ve faaliyetlerini tanıtan 
sunumlar yaptılar. 
Daha sonra BAE Systems 
firmasının iş kolları 
tarafından sunumlar 
gerçekleştirildi. Bu sunumlar

sırasında, bazı ürünlerle 
ilgili bileşen bazında 
ayrıntılar verilerek iş birliği
fikirlerinin oluşmasına 
yönelik bilgilendirme 
yapıldı. BAE Systems, 
özellikle önümüzdeki 
dönemde gündeme 
gelmesi beklenen, T-38
uçaklarının yerini 
alacak yeni nesil eğitim
uçağı için BAE Hawk 
modelini önermeyi planlıyor.
Yapılan sunumlarda, bu 
uçağın tamamının 
Türkiye’de üretilmesi ve 
çeşitli alt sistemlerinin 
yerlileştirilmesi de dâhil
olmak üzere, çeşitli iş birliği
seçeneklerinin gündeme 
gelebileceği belirtildi.

TUSAŞ, kuruluş yıldönümü olarak belirlediği 28 Haziran’da, 
41 yaşına bastı. Hatırlanacağı üzere,  “Kendi Uçağını Kendin

Yap” toplumsal motivasyonuyla 28 Haziran 1973 tarihinde, 
1784 sayılı kanun çerçevesinde Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ);
1984 yılında ise Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak TUSAŞ 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kurulmuş; 2005 yılında da 
bu iki kuruluş, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adıyla
tek çatı altında milli bir şirket konumuna gelmişti. Bu kapsamda,
TUSAŞ’ın kuruluş tarihi olarak 28 Haziran 1973 kabul edilmiş ve
geçtiğimiz sene, 28 Haziran gününün “TUSAŞ Havacılık ve 
Uzay Sanayii Günü” olarak kutlanması uygulaması başlatılmıştı.
TUSAŞ tarafından 28 Haziran’da yapılan açıklamada, Manisa’nın
Soma ilçesinde yaşanan maden kazası dolayısıyla bu yılki 
kutlama etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.
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Türk-İngiliz Savunma Sanayisi İş Birliği için 
BAE Systems ve TSSK’dan Önemli Adım

TUSAŞ 41 Yaşında

TSSK Yönetim Kurulu Başkanı 
ve ETA Elektronik Genel 

Müdürü Hürsel Kendir

İngiltere’nin Ankara 
Büyükelçisi 

Richard Moore

BAE Systems 
Turkey Genel Müdürü 

Nick Glover
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Boeing ve Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında

çalışan öğretmenlere yönelik uçak bakım eğitimi olan, Temel
Uçak Bilgisi ve Uçuş Teorisi Kursu’nun ikinci bölümünü 
tamamladı. Boeing tarafından eğitimler kapsamında sertifika
töreninin gerçekleştirildiği 26 Haziran’da yapılan açıklamada,
16-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimin
ikinci bölümünde, öğretmenlerin bilgi ve pratik becerilerini
uluslararası havacılık standartları çerçevesinde geliştirdiği;
programa katılan 25 öğretmenin Türkiye’deki 1.400’den fazla
öğrencinin eğitiminde önemli bir rol oynayacağı belirtildi. 
Katılımcılar, Anadolu Üniversitesi’nin atölye ve laboratuvarlarının
yanı sıra Uçak Bakım Merkezi’nde uygulama eğitimleri
gördü. Bunun yanında öğrencilerine verecekleri uygulama
eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları ekipman, alet ve test 
cihazları da öğretmenlere tanıtıldı. Boeing Türkiye ve Kuzey

Afrika Başkanı Bernard J. Dunn, kursla ilgili olarak şunları
söyledi: “Türkiye’nin havacılık sektöründeki gelişimi oldukça
dikkat çekici. Bu hızlı gelişimin devam edebilmesi için kalifiye
ve iyi yetişmiş insan kaynağının varlığı çok önemli. 
Bu zorluğun üstesinden gelmek için öğretmenlere yönelik
olarak düzenlenen bu eğitim oldukça anlamlı bir adım ve biz de
Boeing olarak bu ileri görüşlü çabanın bir parçası olmaktan
gurur duyuyoruz”. Temel Uçak Bilgisi ve Uçuş Teorisi Kursu’nun
üçüncü ve son bölümü Eylül ayında düzenlenecek.

Rolls-Royce Power
Systems AG bünyesinde 

yer alan MTU’nun Türkiye
kolu MTU Türkiye, son 
5 yılda girdiği büyüme trendi
çerçevesinde, İstanbul 
Hadımköy’de bulunan 
Yönetim, Üretim ve Servis
Tesisleri’nin ardından, Satış,
Pazarlama ve Servis 
Merkezi’ni, 12 Haziran’da,
İstanbul Kartal’da hizmete
açtı. Açılış için düzenlenen
ve müşteri ve iş ortaklarından
oluşan yaklaşık 250 kişinin
katılımı ile gerçekleştirilen
törende, MTU Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Ekrem 
Kuraloğlu da bir konuşma

yaptı. MTU Türkiye’nin, 
24 yıldır faaliyet gösterdiğini
hatırlatan Kuraloğlu, artık
müşterilerine, bir motorun
ötesinde, bir sistem teslim
ettiklerini ve bunun da 
müşteriye daha yakın olmayı
gerektirdiğini belirtti. 
Kuraloğlu, yeni tesis ile 
tersanelere ve Anadolu 
yakasındaki müşterilere

daha yakın olacaklarını da
söyledi. MTU Türkiye’nin
kaydettiği gelişimden de
bahseden Kuraloğlu, son 
5 yılda cirolarının %38 
oranında; çalışan sayılarının
da %43 oranında arttığını;
Adana’da, İzmir’de, 
Antalya’da, Ankara’da ve
Azerbaycan’da bölge 
müdürlükleri açtıklarını ve

Türkiye’de birçok segmentte
pazar lideri olduklarını 
açıkladı. Türkiye ile birlikte
büyüdüklerini ve Türkiye’de
kazandıklarını Türkiye’ye 
yatırdıklarını vurgulayan 
Kuraloğlu, Hadımköy Üretim
Tesisleri’nde, dünya pazarı
için motor ve silindir 
gömleği ürettiklerini 
belirtti.

Indra, 30 Haziran’da yaptığı açıklama ile PEGASO elektronik harp sisteminin, Kore Cumhuriyeti’nin yeni nesil denizaltıları
için seçildiğini duyurdu. Denizaltı modernizasyonunu 3 aşamalı bir program olarak ele alan ve bu programın 3’üncü 

aşamasında özgün tasarım denizaltılar tasarlayıp inşa etmeyi hedefleyen Kore Cumhuriyeti, PEGASO’yu, 3’üncü aşamada
inşa edilecek 2 denizaltısı için seçti. Yeni nesil bir radar elektronik destek sistemi olan PEGASO, denizaltıların görev 
ortamındaki radar sinyallerini tespit edip bunları analiz ederek radar tipini ve radarın bağlı olduğu tehdidin türünü 
teşhis edebiliyor; böylece denizaltının kendini korumasında önemli bir rol üstleniyor. Indra, geniş bant sayısal 
algılama teknolojisini kullanan PEGASO’nun, yoğun elektromanyetik yayın olan ortamlarda bile yüksek hassasiyetle 
çalışabilmesine, uzun tespit menziline ve reaksiyon zamanının kısalığına vurgu yapıyor. Indra’nın bu alandaki 
çözümleri İspanyol, Alman, İtalyan ve Endonezya Deniz Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.
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Boeing ve Anadolu 
Üniversitesi İş Birliğinin
İkinci Aşaması Tamam

MTU, 
Türkiye’deki
Ağını 
Genişletiyor

Kore Cumhuriyeti’nin Denizaltılarına Indra Koruması
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Fokker Technologies şirketlerinden birisi olan ve havacılık ve
savunma alanında elektrik kablolama (kablaj / harness) 

sistemleri üreten Fokker Elmo’nun Türkiye’deki iş kolu Fokker
Elmo Turkey’in, İzmir’de, Ege Serbest Bölgesi’nde yer alan yeni
tesisinin açılışı, 5 Haziran’da yapıldı. Türkiye’de, 2008 yılından
beri faaliyet gösteren ve müşterileri arasında AgustaWestland,
Airbus, Boeing ve Lockheed Martin bulunan firmanın yeni 
tesisi, toplam 8.000 metrekarelik kapalı alana sahip. 
Tesiste, 275 çalışan, ayda 1.000 adet kablo sistemi üretecek.
Fokker Elmo Turkey’in büyüme hedefleri arasında, 
önümüzdeki 5 yıllık süreçte, 400 çalışana çıkmak yer alıyor.
Açılış için düzenlenen törene, İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Ron Keller ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş başta
olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk olarak, 
Fokker Elmo Turkey Genel Müdürü Mischa Baert kürsüye geldi
ve katılımcılara ve tesisin açılmasında katkısı olanlara teşekkür

etti. Daha sonra söz alan Fokker Elmo Başkanı Tim Hayter,
görev yaptığı ülkeler arasında, Türkiye’nin özel bir yerinin 
bulunduğunu; Fokker Elmo’nun tesis kurma sürecinde, 
2008 yılından beri SSM ile mükemmel bir ilişkileri olduğunu 
belirtti. Türkiye’deki yatırımlarının 20 milyon dolara ulaştığını ve 
yatırımlarını daha da genişletmek istediklerini açıklayan Hayter,
Fokker Elmo Turkey’in, bugüne kadar 36.000 adet kablo sistemi
ürettiğini; üretim kapasitelerini, ayda 2.000’e çıkartmak 
istediklerini ve firmanın genel müdürü dışında tüm 
çalışanlarının Türk olduğunu söyledi.
SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, Fokker Elmo 
Turkey’in iş birliği ve offset konularında çok doğru ve güzel bir
örnek olduğunu ifade etti ve bu yeni yatırımın, Türkiye’nin 
uluslararası havacılık sektöründeki rekabetçi gücünü 
arttıracağını belirtti. Aktaş, Türkiye’ye yatırımın avantajlarından
bahsetti ve Fokker Elmo’nun yatırımlarını desteklemeye devam 
edeceklerini vurguladı. Törende, Hollanda Büyükelçisi 
Ron Keller ve İzmir Valisi Mustafa Toprak da birer konuşma 
yaptılar ve bu tesisin açılmasında katkısı bulunanlara 
teşekkür ettiler.

SAVUNMA KISA

Fokker Elmo, Hedef Büyüttü
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Raytheon’un Entegre 
Savunma Sistemleri 

bölümü tarafından her yıl 
verilen Tedarikçi Mükemmeliyet
Ödüllerine bu yıl layık görülen
firmalar arasında, ASELSAN ve 
ROKETSAN da yer aldı. Ödüller,
tedarikçilerin, teslimatları 
zamanında gerçekleştirmesi, 
performansı ve süreç ve 
kalitede sürekli iyileştirme 
yapması kriterlerine göre 
değerlendirilmesi ile belirleniyor.
5 Haziran’da, ABD’nin Boston

kentinde düzenlenen törenle
alınan ödül ile ilgili ASELSAN 
tarafından yapılan basın 
açıklamasında, Patriot uzun
menzilli hava ve füze savunma
sisteminin ana bileşenlerinden
birisi olan ve tasarımı yenilenen
"Antenna Mast Group" (AMG /
anten direk grubu) sisteminin
son ürün entegratörü olarak
Raytheon’un alt yükleniciliği
görevinin 2010 yılından beri
sürdürüldüğü belirtildi. 
ASELSAN, 8 adet AMG 

sisteminin üretim, entegrasyon
ve test faaliyetlerinin, yenilenen 
tasarım için ilk kez 
gerçekleştirilmesinden 
sorumlu olarak tüm teslimatlarını
gerçekleştirdi ve projeyi başarı
ile tamamladı. Sistemler, 
Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı
Kuvvetleri envanterine girerek 
kullanılmaya başlandı. 
ROKETSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Hayri Torun’a 
takdim edilen ödül ile ilgili 
ROKETSAN tarafından 

yapılan açıklamada ise 
ROKETSAN’ın bu ödüle 4’üncü
kez layık görüldüğü belirtildi.
“Patriot GEM-T Hava Savunma
Füzesi Kontrol Bölümü 
Üretimi” için dünyada onaylı tek 
kaynak olan ROKETSAN, 
ayrıca “RAYTHEON 
Öncelikli Patriot Tedarikçisi” 
konumunda bulunuyor.

SAVUNMA KISA

Raytheon’dan ASELSAN ve ROKETSAN’a
Tedarikçi Mükemmeliyet Ödülü

Kurumsal kaynak yönetimi (enterprise resource planning / ERP) yazılımı konusunda dünyanın önde gelen firmalarından IFS’nin
müşterileri arasına, Yepsan Savunma Havacılık San. ve Tic. A.Ş. de katıldı. IFS tarafından 2 Haziran’da yayınlanan basın 

bülteninde, Yepsan Savunma ve Havacılık’ın Ankara’daki yeni işletmesinde; üretim, kalite yönetimi, dağıtım, insan kaynakları ve 
finans gibi kritik iş süreçleri için IFS ERP uygulamalarını tercih ettiği duyuruldu. Bültende, IFS ERP uygulamalarının tamamı 
devreye alınarak tam üretim kapasitesine ulaşıldığında, tesisin yılda 30.000 ton hammadde işleme kapasitesi ile faaliyet göstereceği
ve IFS ERP uygulamaları ile izlenebilirlik, güvenilirlik ve verimlilik artışı gibi faydalar sağlanacağı belirtildi. Türkiye ofisini 2004 
yılında kuran IFS’nin müşterileri arasında; ADİK Tersanesi, DEARSAN Tersanesi, FNSS ve HAVELSAN Teknoloji Radar da yer alıyor.

YEPSAN Savunma ve Havacılık, IFS’yi Tercih Etti

©
R

aytheon





30

MSI Dergisi - Temmuz 2014                                                                                                                                    www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir:

“Türk Savunma Sanayi’nin 
Gelişimi İçin Eşit İmkânlar 
Sağlanarak Rekabet Arttırılmalı”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevine 12 Nisan’da
atanan Prof. Dr. İsmail Demir; törenler, fuarlar ve 

toplantılarla dolu yoğun bir gündemle göreve hızlı bir
giriş yaptı. MSI Dergisi’ni Müsteşarlık makamında kabul

eden Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir ile
sektöre ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na 

bakışını, sektöre nasıl bir vizyon getireceğini ve gelecek
hedeflerini konu alan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

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

MSI Dergisi: Sayın Müsteşarım, 
öncelikle hoş geldiniz. Zaten sektörün
bir bölümünün yakından tanıdığı, 
çeşitli etkinlikler vesilesiyle sıklıkla 
bir araya geldiği bir isim olan 
Prof. Dr. İsmail Demir, sektöre 
nasıl bir vizyon getirecek?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Benim sana-
yiye bakışımı toplu bir yaklaşımın ifa-
desi olarak değerlendirebilirsiniz.
Savunma sanayini, sanayinin geri ka-
lanından ayırmıyorum. Sanayi kavra-
mının olgunlaşmadığı bir ülkede,
sadece savunma sanayinden bahset-
mek, savunma sanayinin geliştirdiği
çok iyi ürünlerden bahsetmek doğru
olmaz. Biz şu konumda olamayız: 
“Savunma sanayinde harikalar yara-
tıyoruz; ancak sanayinin diğer kesim-
lerinde biraz iyiyiz”. Sanayinin bir
tarafında biraz iyi, diğer tarafında çok
iyi olamazsınız. Ancak sanayi ekosis-
temini toptan harekete geçirebilmiş
bir Türkiye, tam anlamıyla bir sa-
vunma sanayi kurabilir ve onu gelişti-
rebilir. Hedeflerimden bir tanesi, bu
ekosistemi harekete geçirmek.



Temel araştırma, Ar-Ge, teknoloji geliş-
tirme ve ürün geliştirme gibi konulara
katmanlar olarak yaklaşıp, bu katman-
ları birbirinden iyi ayırt edebilmemiz, he-
defleri buna göre belirlememiz
gerekiyor. Eksik olan alanlara kaynak
ayırmak, ihtiyaç duyulan alanlarda uz-
manlık oluşturabilmek için, elimizde
neler olduğunu gösteren bir “envanter
veri tabanı”na ihtiyaç var. 
Akla gelen her alanda “ürün çıkartalım,
çok iyi olalım” diyebilirsiniz. Ancak
bunun için, dünyanın ilk 10, hatta ilk 5
ekonomisi arasında yer almalısınız. Bu
yüzden, bugün geldiğimiz noktada, hem
yorganın uzunluğunu bilip ayağımızı ona
göre uzatmaktan, hem de gerektiğinde
yorganın daha ne kadar uzatılmasına ih-
tiyaç olduğunu araştırmak gerekir ondan
sonra yorgandan bahsedebilirsiniz.
Toparlamak gerekirse, vizyonumuz, sa-
nayi ekosistemini savunma sanayi ile en-
tegre edip mümkün olduğunca yerli ve
bizi kritik alanlarda dışarıya bağımlı kıl-
mayan ürünlere doğru gitmek. Burada
da son derece dürüstçe yaklaşıp, olanı
olmayanı iyi tanımlayıp, daha çok eksik-
leri gidermeye, yokları var etmeye,

iyileri daha iyi yapmaya yönelik çalışmak
gerekiyor. Hiçbir zaman biz çok iyiyiz
duygusunda olamayız. Önce çalışmak,
sonra kutlama yapmak gerekiyor.

MSI Dergisi: Herkesin merak ettiği 
bir diğer konu da görev sürenizde 
önceliklerinizin neler olacağı. 
Örneğin, sektörün yeniden yapılanması,
öncelikleriniz arasında yer alıyor mu?
Sektöre, görev sürenizde yapmayı 
hedeflediklerinizle ilgili hangi mesajları
vermek istersiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Öncelikle soru-
nuzda belirttiğiniz “yeniden yapılanma”
ifadesine değinmek istiyorum. Bu ifadeyi
kullanmam; “Sektörde bir şeyler kötü gi-
diyor, bunu yeniden yapılandıralım” an-
lamında anlaşılabilir; konuya bu şekilde
yaklaşmadığımı vurgulamak isterim.
Kaynakları ve yetenekleri geliştirmek,
entegre etmek ve paylaşmak; kaynakları
olabildiğince etkin ve efektif bir şekilde,
hiçbir şeyi ziyan etmeden, eksik gedik bı-
rakmadan kullanmak, hedeflerimiz ara-

sında yer alıyor. Bunun için de eksiklikleri
tespit etmek, var olan kaynak ve yetenek-
lerin envanterini çıkartmak gerekiyor.
Böylece, var olanı iyi analiz edip, geleceği
onun üzerine inşa edebiliriz.
Sektörün en büyük kaygısı, “sürdürüle-
bilirlik” olmalı ve öyle olduğunu da gö-
rüyorum. Sürdürülebilirlik üzerinde çok
duruyorum. Savunma sanayinin çok 
kritik aşamalarına, tamamen devlet des-
teği ile gidebilirsiniz; ama bunu her ko-
nuda yapamazsınız; ancak çok kritik,
birkaç ‘’niş’’ alanda yapabilirsiniz. İhra-
cat, sürdürülebilirliğin bir parametresi
olarak söyleniyor; ama tek parametre de
olmamalı. Savunma sanayi şirketleri,
çeşitli ürün gamlarında ticari alanlara çı-
kabiliyorsa, cazip ürünlerin tetikleyicisi
olabiliyorsa, belli patentleri satabili-
yorsa, bunlar da bir sürdürülebilirlik pa-
rametresi olarak düşünülebilir. Bu
açıdan, sektörü yeniden yapılandırma
demeyelim; ama sektörün ufkunu deği-
şik boyutlara taşıma, boyutları değiş-
tirme, daha geniş bakmasını sağlama,
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daha geniş iş birliklerini tetikleme ve belki
tekrarları önlemeden bahsedebiliriz.
Herkesin birbirinin ayağına basacağı ka-
labalık konsantre alanlar yerine, daha
geniş alanlar yaratmalıyız; ancak bu şe-
kilde birbirinin ayağına basmak yerine,
birbirine destek olmak, birbirini tetikle-
mek sağlanabilir. O açıdan alan tespiti,
alan teşviki önemli. Belli alanlar çok
cazip oluyor ve gelip doldurulduğunda
belli alanlar boş kalıyor. Bunun önüne
geçmemiz lazım. Teşvik unsurlarımız,
daha çok doldurulması gereken ve ilk
başta ticari olarak cazip olmayan alan-
lara odaklanmalı; ondan sonra da sür-
dürülebilirliği sağlamamız lazım.
Konunun bir başka bacağı da sanayinin
yapılandırılması için offset kullanımı ile
ilgili. Offset kullanan her sanayicimizin,
offset kullanımı sonrasında devamlılığı
bizim için bir kontrol noktasıdır. Offset
sonrasında işini devam ettirebildiyse ba-
şarılı olmuştur; yoksa bir problem var

demektir ve buna eğilmek gerekir.
Kuşkusuz tüm bu konular, değişik za-
manlarda mutlaka konuşulmuş, tartışıl-
mıştır. Dolayısı ile bir anlamda, bu
konulara tekrar vurgu yapmak istiyoruz.
Bu yaklaşım, bir anlayış değişimi değil;
bu konuların ön plana çıkartılması ola-
rak nitelendirilebilir.
Ekosistem teriminin de nerelerde kulla-
nıldığını iyi anlamak lazım. Sanayinin
kendi iç ekosistemi olabildiği gibi di-
keyde; temel bilimlerden başlayan, bil-
ginin sanayiye transferi, sanayinin bilgiyi
ürüne dönüştürmesi ve o süreçte satışa
kadar geçen bir sistemden de bahsede-
biliriz. Bu sistemin bileşenlerinin birbiri
ile entegre olmasını önemsiyoruz.
Bu tabii tek başına Müsteşarlığımızın ya
da savunma sanayinin yapabileceği bir iş
değil. Diğer kuruluşlarla iş birliği de
bunun bir bacağı. Bu kapsamda Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gibi
kurumlarımız ile çok yakın çalışmalıyız.

MSI Dergisi: Bu kamu kurumları 
arasındaki iletişim sizce nasıl 
sağlanabilir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Herhâlde önce-
lik, kurumların birbirini anlaması olur.
Bakanlar ve Müsteşarlar seviyesinde bir
anlayış hâkim kılınmalı ve bu da zaten var
diye değerlendiriyoruz. Bunun detaylandı-
rılıp bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor.
Tabii bu irade kurumlar bazına indiğinde,
bazı kurumsal reflekslerin de bozucu et-
kileri olabileceğini göz ardı etmemeliyiz.
Konu iyi anlatılırsa, iyi bir paylaşım yapı-
lırsa, bunun gerçekleşmeyeceğini değer-
lendiriyoruz. Amaca dikkat etmek,
herkesin rolünü iyi tanımlamak gerekiyor.
Diğer yandan, bir ürünü ya da hizmeti or-
taya çıkartıp onu gösterdiğinizde, kendi-
nizi tanıtmış oluyorsunuz. Ama o ürünün
ya da hizmetin temelinde, altyapısında
kimlerin tuğlası var; bazen kimse buna
bakmayabiliyor. Ürün ya da hizmet kimin
elinden çıktıysa gündemde o kalıyor. Ku-
rumlar arasındaki uyumu, tanıtımın ge-
tirdiği bu cazibe bozabilir. Herkesin,
“temelde bir taşım olsun” fedakârlığında
olması gerekiyor; bunu sağlamak zor
olsa da.
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Toparlamak gerekirse, vizyonumuz, sanayi ekosistemini savunma 
sanayi ile entegre edip mümkün olduğunca yerli ve bizi kritik 
alanlarda dışarıya bağımlı kılmayan ürünlere doğru gitmek. 
Burada da son derece dürüstçe yaklaşıp, olanı olmayanı iyi 
tanımlayıp, daha çok eksikleri gidermeye, yokları var etmeye, 
iyileri daha iyi yapmaya yönelik çalışmak gerekiyor.
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Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, Haziran
ayında gerçekleştirilen Eurosatory
fuarında, SSI Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş ile birlikte
ziyaret ettiği ROKETSAN standında,
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Kaptan ve 
ROKETSAN Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar’dan bilgi alıyor.





Eşit İmkânlar Sağlanarak 
Ekosistem Beslenmeli
MSI Dergisi: Önümüzdeki süreçte nelerin
yapılacağı, yeni bir Stratejik Plan ile mi
sektörle paylaşılacak?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Aslında bahset-
tiğim çoğu unsur, SSM’nin mevcut Stra-
tejik Planının satır aralarında var. Mühim
olan, bunların uygulanması ve bu uygu-
lamalardaki ilerlemenin bir yol harita-
sında adım adım izlenmesi, çok sıkı takip
edilmesi. Sanayileşmenin, offset kulla-
nımının, Ar-Ge fonlarının kullanımının ve
özgün geliştirme projelerinin dağılımı-
nın, çeşitli firmalara eşit imkânlar sağ-
lanarak ve rekabet şartları altında
yapıldığının; bahsettiğim ekosistemi belli
ölçüde besleyecek yapının yerli yerinde
olduğunun, yürüdüğünün kontrol edil-
mesi gerekiyor.

MSI Dergisi: SSM’nin mevcut 
sanayileşme politikasının daha çok TSKGV
şirketleri üzerinden yürütüldüğüne dair
iddiaların zaman zaman sektörde dile 
getirildiğine şahit oluyoruz. Az önce 
söylediklerinizi bu açıdan nasıl 
yorumlamalıyız?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Kâğıt üzerinde
baktığımızda, her bir şirkete getirilen bir
sanayileşme oranı var; “Aldığınız işin şu
kadar yüzdesini sanayileşme için kullan-
malısınız” gibi. Bunun iyi çalışması du-

rumunda, bahsettiğiniz iddialarda dile
getirilen sorun büyük oranda çözülebilir.
Ama örneğin, 28 milyar dolarlık proje
portföyünüz olduğunu varsayalım; %70
de sanayi katılımı oranı getirdik diyelim.
Sanayinizin, yaklaşık 20 milyar dolarlık iş
yapması lazım. Bunun olması iyi bir şey;
ama böyle bir sanayi var mı? Buna evet
diyemiyorsak, bazı konulara da daha iyi
bakmak lazım.
TSKGV şirketleri ile ilgili söylenenlerden
birisi de şu: Savunma sanayinin özel ko-
şulları nedeniyle dünyada pek çok ül-
kede, az sayıda savunma sanayi şirketi
var. Bu geçerli bir argüman ama o birkaç
savunma sanayi şirketi de belli ölçüde
kendi ticarileşmesini sağlamış firmalar.
Bir şirketimiz ticari olarak ayakta kalma
gücü gösterebilmeli ki, bizim destek un-
surlarımız da sadece çok kritik, artık pa-
radan çok ürünün stratejik öneminin
olduğu alanlara kayabilsin. Ticari olarak

sürdürülebilirlik yoksa sırf büyük sa-
vunma sanayi şirketi diye oraya para ak-
tarmak anlamlı değil.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı görevinizden önce de 
savunma sektörü ile temaslarınız vardı.
Savunma sanayi ile ilgili görüşlerinizde;
dışarıdan baktığınız zaman ile göreve
başladıktan sonraki zaman arasında
görüş ya da fikir farklılıkları oldu mu?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Belli ölçülerde
oldu. Ama bunlar çok da büyük farklılıklar
değil. Dışarıdan bilinmesi zor olan bazı
konular var; farkı bunlar yaratıyor. Örne-
ğin, Müsteşarlığımızın iç işleyişini ve TSK
ile ilgili çeşitli parametreleri daha yakın-
dan tanıma fırsatı buldum. Zamanla daha
da iyi tanıyacağım diye değerlendiriyorum.
Müsteşarlığımız, TSK ile birebir çalışıyor
ve örtüşen alanlarla ilgili belli tanımlama-
ların yapılması gerektiğini görüyorum.
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TSKGV şirketleri ile ilgili söylenenlerden birisi de şu: Savunma 
sanayinin özel koşulları nedeniyle dünyada pek çok ülkede, az sayıda
savunma sanayi şirketi var. Bu geçerli bir argüman ama o birkaç 
savunma sanayi şirketi de belli ölçüde kendi ticarileşmesini 
sağlamış firmalar. Bir şirketimiz ticari olarak ayakta kalma gücü 
gösterebilmeli ki, bizim destek unsurlarımız da sadece çok kritik,
artık paradan çok ürünün stratejik öneminin olduğu alanlara 
kayabilsin. 





Dışarıdan bunlar çok sorun olarak gö-
rülmüyor ama içeride biraz daha ince
çalışılması gerektiğini, planlamanın ve
koordinasyonun daha iyi olması gerek-
tiğini, iş birliği yapan kurumlar manta-
litesinin olgunlaşması gerektiğini
değerlendiriyorum.

Yurt Dışından İnsan Kaynağı
Getirebilmeliyiz
MSI Dergisi: Bölgesel yolcu uçağı ya da
FX/TX olarak da bilinen Jet Eğitim Uçağı
ve Muharip Uçak Kavramsal Tasarım
Projesi gibi havacılık projelerinin sizin
görev sürenizde öncelik kazanması
ya da hızlanması gibi bir durum 
söz konusu olacak mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Türkiye’nin
kendi uçağını yapması konusu, uzun za-
mandır konuşuluyor. Helikopter ala-
nında Özgün Helikopter; uçak alanında
da HÜRKUŞ projeleri başlatıldı. Bundan
sonrası için başlangıç noktası, Bölgesel
Yolcu Uçağı mı olur, FX/TX mi olur, şu an
için bunu bilemiyorum. Burada biraz da
meselenin parasal boyutunu gözlemek
lazım. Biz kaynakları sonsuz olan bir
ülke değiliz. Önümüzdeki 10 yıl içinde
hangi ürünleri özgün olarak geliştirmek
istiyoruz, hazır alımlarımız ne kadar,
özgün projelerimizin finansal isterleri
ne, bizim finansal kaynağımız ne kadar?
Bunların gerçekten çok detaylı masaya
yatırılıp, kaynağımıza göre planlamanın
yapılması gerektiğini düşünüyorum.

FX/TX, Özgün Helikopter, Bölgesel Yolcu
Uçağı, İHA sistemlerinin iyileştirilmesi...
İnsan ister ki bütün ürün gamlarında
bizim de ürünlerimiz olsun, tümünde
yerli ürünler çıkartalım. Bu kadar ürün
çıkartacak kadar finans ve insan kayna-
ğımız var mı? Bunlar iyi planlanmadan
yola çıkıldığında, yarı yolda kalma tehli-
kesi mevcut. Daha hassas tahminler
yapıp, gideceğimiz yolun nereye çıkaca-
ğını ortaya koymalıyız.
Tabii ki, uçak mühendisi olduğum için,
havacılık bir öncelik olabilir ama dipsiz
bir kuyuya da girmemek lazım. Finansal
fizibilite, sistemin performans olarak ne-
reye oturacağı gibi konular sorgulan-

malı. Belli kararlar verilmiş gibi; ama
bunların her zaman gözden geçirilmesi
mümkün.
Ham insan kaynağımız zengin; ama
pişmiş insan kaynağımız yeterli değil.
Bazı ortamlarda, ben de insan kaynağı-
mızdan bahsediyorum; avantajlarına
vurgu yapıyorum. Ama tecrübe, işe eli
değmek gibi de kavramlar var. Tecrübe
ve birikim olmadan, ürün geliştirme
süreciniz çok sancılı ilerliyor. Ya kalite-
den ödün veriyorsunuz, ya da süreç çok
uzuyor. İnsan kaynağını geliştirmek için
dışarıdan da kaynak kullanılabilir. Tür-
kiye artık şunu yapabilmeli: Yurt dışın-
dan belli alanda uzman kişileri getirip
faydalanabilmeli. Ayrıca, nasıl bizden
beyin göçü olduysa yurt dışından da
Türkiye’ye gelmeye hazır kişiler var.
Öyle ülkeler var ki Türkiye onların va-
tandaşları için çok cazip. Oradan insan-
ları getirip kendi sisteminize
katabilirsiniz. Bugün FX/TX ve Bölgesel
Yolcu Uçağı için kaç mühendisiniz ol-
malı? Elinizde kaç tane var? Boşta
kalan alanlar neler? İhtiyaç duyulan iş
gücünü şimdiden yetiştirmeye başla-
mak gerekiyor. Bunun için kararlı ve
sürecin her adımını çok iyi koordine
eden bir yapılanma gerekli. Örneğin,
uçakla kim ilgileniyorsa, “5 sene sonra
şu kadar doktoralı, şu kadar yüksek li-
sanslı çalışan olmalı, firmalarda çalı-
şan şu kadar kişi şu tecrübeleri
kazanmalı; 5 sene sonra şöyle bir port-
föy olmalı ve 10 sene 15 sene sonra-
sında da şurada olmalıyız” denmesi
yeterli. Çok üst seviyede koordinasyon
gerektiren yapılar yerine ne yaptığını ne
yapacağını bilen kararlı bir yaklaşım
yeterli olabilir diye değerlendiriyorum.

Offset, Dünya Ölçeğinde 
Mindere Çıkmaktır
MSI Dergisi: Gerek ATO tarafından 
düzenlenen “1. Kamu Alımlarında Yerli
Katkı ve Offset Uygulamaları Paneli”nde
gerekse ABD’de düzenlenen ATC 
etkinliğinde, offset ile ilgili dile getirdiğiniz
söylemleriniz, bugüne kadar süre gelen
yaklaşımlardan farklı bazı noktaları 
içeriyordu. Offset konusuna bakışınızı,
sektöre yol gösterecek şekilde ayrıntılı
olarak anlatabilir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Şu anda eli-
mizde kullanılmayı bekleyen epey bir
miktar offset var. Bunların hepsinin, şu
anda dağıtılıyor olması gerekir. Bunun
gerçekleşmemesi, “Bizde bir tıkanıklık
mı var?” sorusunu aklıma getiriyor. Belki
de sanayimiz yeterli olgunlukta değil.
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Ham insan kaynağımız zengin;
ama pişmiş insan kaynağımız 
yeterli değil. Bazı ortamlarda,
ben de insan kaynağımızdan
bahsediyorum; avantajlarına
vurgu yapıyorum. Ama tecrübe,
işe eli değmek gibi de kavramlar
var. Tecrübe ve birikim olmadan,
ürün geliştirme süreciniz çok
sancılı ilerliyor. Ya kaliteden
ödün veriyorsunuz, ya da süreç
çok uzuyor. İnsan kaynağını 
geliştirmek için dışarıdan da 
kaynak kullanılabilir. 
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Onları bu olgunluğa getirecek sistematiği
kurmak gerekiyor. Örneğin, ben THY Tek-
nik’teyken yaptığımız çeşitli sergilerde,
sanayici gelip, “Şu ürünü yapabilirim, ama
gösterdiğiniz yol çok zor, elimden tutun”
derdi. “İyi şirket” nasıl olunur, offset’ ten
sonra sürekli yüklenici nasıl olunur, sür-
dürülebilir bir yapı nasıl kurulur? Bu so-
ruların cevabını aramamız gerekiyor.
Belli parametreleri yerine oturtmadan,
sadece ürün bazlı, sırf offset hacmine da-
yalı iş yaptığınızda, bunun sürdürülebilir-
liği de olmuyor. Belki de “iyi şirket nasıl
olunur” sorusunun cevabını ortaya koyup,
bunu zorlamak gerekiyor. Şirketleri bu
yönde bir mekanizma ile denetlemek ge-
rekiyor. Şirketlerin de ürün ve sistem ka-
litesi oturtulduktan sonra, artık dünya
seviyesinde iş yapabileceklerini göster-
meleri lazım. Bunları yapmadan,  şirket-
leri dünya çapında mindere çıkartmamak
lazım. Offset, benim için dünya ölçeğinde
mindere çıkmaktır. Şirketlere “hadi siz
çıkın” dememek gerekiyor. Bunu göster-
mek gerekiyor ve bir kuruluşun da bu sü-
reci adım adım izlemesi lazım.

MSI Dergisi: THY tarafını çok iyi 
biliyorsunuz. Bu kimliğiniz, TUSAŞ ve
HAVELSAN başta olmak üzere, özellikle
havacılık sanayinde var olan, 

THY’nin tedarik süreçlerinde offset 
mekanizmasının daha etkin işletilmesine
ilişkin beklentinin karşılık bulması 
anlamına gelebilir mi? Konuyla ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: THY, son alımla-
rında, adına offset demeyip, “sanayi katkı
payı” ve “teknoloji katkı payı” gibi madde-
ler koydurdu. Bunların hakları da THY’ye
ait. THY, “Ben ticari bir şirketim, offset
alsam bile bunun kullanımından bana ne
gelir, ona bakarım” yaklaşımını ortaya ko-
yuyor ve bu da ticari bir şirket için normal.
Bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili bir
formül ise henüz belirlenmiş değil. Belki
bunları oturup konuşmak gerekiyor.
Bazı örneklerde, bir şirket diyor ki ben
çok iyi bir ürün çıkarttım ama falanca
şirket bunu almıyor. Bahsi geçen, alımı
yapmayan şirkete gittiğinizde ise kalite
sorunundan bahsediyor. Bazı örneklerde
de şirketler “Bizi zorlamayın, offseti şu
şirketle kullanayım” diyebiliyorlar. Belli
kalitede belli bir ürünü seçmiş şirketle-
rimiz varsa offseti kullanmak çok kolay
olabiliyor. Offset sürecinde, bilgi akışında
sorunlar yaşanabiliyor ve her şey çok
şeffaf olmayabiliyor. Tedarik zinciri bil-
gisi gerekiyor, bu bilgi ise tam sağlana-
mıyor. Yetkin şirketler olduğunda, offset
kullanımında sorun yaşamıyorsunuz.

Kimse Boeing’in ya da 
Lockheed Martin’in 
Milliliğinden Şüphe Etmez
MSI Dergisi: Başta İstanbul olmak üzere,
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde önemli 
sanayi yetenekleri ve altyapı bulunuyor.
Sizce, Ankara ağırlıklı olan savunma 
sanayi bu yetenekleri yeterince biliyor
mu? Özellikle İstanbul ve Ankara’nın 
sanayi potansiyellerinin bir araya 
gelmesi, görünürlüğün ve bilinirliğin 
artması için neler yapılmalı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Belirttiğiniz gibi,
bu konuda bir açık var ve konunun iyi
analiz edilmesi gerekiyor. Şu anda çeşitli
illerde kümelenmeler oluşuyor. Örneğin,
İzmir’de havacılık kümelenmesi dediği-
nizde, İzmir’e de bakalım deniliyor.
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Sivil alanlar, savunma sanayine
önemli ölçüde katkıda 
bulunabilir; o entegrasyonun
sağlanması gerekiyor. Fakat 
askeri konular söz konusu
olduğunda, harbe hazırlık, 
kendi güvenliğini başkalarının
eline bırakmamak gibi çeşitli 
parametreler gündeme geliyor.



Adında havacılık ya da kümelenme geç-
memesi, belki ilgi eksikliği doğuruyor.
Bir başka örneği de Müsteşarlığımızdan
verebilirim. Müsteşarlığımız bünyesinde,
motor bakımı ve iniş takımı bakımı gibi
konular gündeme geldiğinde, bu çalış-
maların yapılabileceği yerler arasında,
bunları zaten yıllardır yapan THY Tek-
nik’in adı bile geçmiyor. Demek ki bu-
rada bir eksiklik var; belki başka
alanlarda da benzer durumlar yaşanıyor.
Biraz önce ekosistemden, toplam sana-
yiden bahsettik. Adında savunma olması
gerekmiyor; örneğin otomotiv sanayinde
de çok önemli yetenekler olabilir. Hem
insan kaynağımızın hem de sanayi en-
vanterimizin çok hassas ve akıllı bir veri
tabanında toplanması gerekiyor. Bu veri
tabanı, bence çok kritik. Envanteri bildi-
ğiniz zaman, sistemleri birbiri ile entegre
edebilirsiniz.
Sivil alanlar, savunma sanayine önemli
ölçüde katkıda bulunabilir; o entegras-
yonun sağlanması gerekiyor. Fakat as-
keri konular söz konusu olduğunda,
harbe hazırlık, kendi güvenliğini başka-
larının eline bırakmamak gibi çeşitli pa-
rametreler gündeme geliyor.
Bir de şu konu var: ABD’de bugün, Bo-
eing’in ya da Lockheed Martin’in millili-
ğinden kimse şüphe etmez. Bunlar da

nihayetinde özel şirketlerdir. Bizim de
Türkiye’de, artık bir Türk şirketinin mil-
liliğinden şüphe etmememiz gerekiyor.
Sektörde faaliyette bulunan şirketlerimi-
zin, en az bir TSKGV şirketi ya da TSK 
birimi kadar milli olduğunu da düşün-
memiz gerekiyor. İşin nasıl yapılacağını
iyi tarif ederseniz, özel sektör şirketle-
rinden de performans alırsınız.

MSI Dergisi: Çeşitli platformlarda, 
Türkiye’nin savunma bütçesinin son 
yıllarda oransal olarak düştüğüne ve 
NATO’nun, üye ülkeler için belirlediği
gayri safi milli hâsıla oranı olan %2’nin
de altına indiğine yönelik tespitler 
dile getiriliyor. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Tabii savunma
bütçesi genel bir konu. Bizim üzerinde
durduğumuz, bunun bir alt alanı; sa-
vunma sanayi. Türkiye profesyonel or-
duya geçmek istese, asker sayısı azalsa,
sabit kalemlerde düşme olur; ama bu sa-
vunma sanayine yansımayabilir. Hangi
harcamanız doğrudan vurucu güce gidi-
yor, hangisi levazım işlerine gidiyor, onu
da ayırmak lazım. Savunma sanayinde,
şu anda mevcut projeleri yürütebilecek
bir yapımız var. Önümüzdeki 5-10 yılda ne
kadar fonumuz olacak, projelerimizin gi-

derleri nelerdir gibi parametrelere iyi
bakmalıyız ki kaynak sorusunun cevabını
verebilelim. Neye göre sorusu da gelebi-
lir. İdeal projelerimiz olabilir, kaynaklar
yetersiz olabilir. Bu durumda ideal pro-
jeler de sorgulanabilir.

İhracat Hedefinde Değişiklik Yok
MSI Dergisi: Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin, 
11-12 Aralık 2012’de, Sapanca’da 
düzenlediği, “Savunma Sanayinde İhracat
Nereye Koşuyor ve Nasıl Koşmalı?” 
konulu arama konferansında, 2023’te 
25 milyar dolarlık ihracat hedefi 
konulmuştu. Bu hedefin kırılımı ise; 
sivil havacılık sektörü için 10 milyar
dolar, sivil havacılığa yönelik bakım, 
onarım ve yenileme (BOY - Maintenance,
Repair, Overhaul / MRO) faaliyetleri için 
5 milyar dolar, güvenlik sektörü içi 
5 milyar dolar ve savunma sanayi için ise
5 milyar dolar şeklinde yapılmıştı. 
Son zamanlarda yapılan etkinliklerde, 
25 milyar dolarlık rakamın “savunma 
ihracatı” olarak telaffuz edildiğine 
sıklıkla şahit oluyoruz. Burada bir hedef
değişikliği mi söz konusu? Konuya 
açıklık getirebilir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Öyle algılanırsa
işimiz zor! Savunma sanayinin ihracat
kalemlerine iyice bakmak lazım. Özgün
ürünlerimizi ne ölçüde pazarlayıp sata-
biliyoruz; offset’in payı nedir? Tabii ki id-
dialı olmak güzel. Platform ve alt sistem
projelerinde çok başarılı oluruz, onları
ihraç etmeye başlarız, o zaman durum
değişir. Diğer yandan, biz ürünlerimizi
satarken, müşterilerimize o ana kadar
ürün satanların meydanı çok kolay bı-
rakmayacağını da göz ardı etmemeliyiz;
bunlar da işin siyasi yönü.

MSI Dergisi: Söz ihracattan açılmışken,
şunu sormak istiyoruz: Türk firmalarının,
yurt dışındaki bazı ihalelerde, yabancı 
firmaların yanı sıra birbirleri ile de 
rekabet ettiklerini görüyoruz. Bu 
rekabet, zaman zaman zarar verici 
boyutlara da ulaşabiliyor. Diğer yandan,
Fransa gibi ülkelerin, aynı alanda birden
çok firmaları bulunsa da ihalede çatı 
bir organizasyonla temsil edildiğini 
görüyoruz. Türkiye, bu konuda sizce 
nasıl bir yol izlemeli?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Rekabet iyi bir
şeydir. Bahsettiğiniz zarar verici reka-
bet sayısının fazla olduğundan emin
değilim. Genel olarak rekabeti engel-
lemektense, kuvvetli olanın işi almasını
sağlamak gerekiyor. Bahsettiğim 
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ekosistemi kurarken, bir alanda birden
fazla şirketin olmasını isteriz. Yurt dı-
şında hakemlik rolüne soyunmak iste-
meyiz ama firmaların birbirlerine zarar
vermelerini de istemeyiz. Orada bir
denge noktası var ve o da ticari şart-
larla oluşuyor. Zarar verici rekabet bir-
kaç kez yapılabilir, sürekliliği yok.
Rekabetçi bir fiyat ortaya çıkınca, bir
tanesi çekilir. Çok da fazla müdahale
edeceğimiz bir alan değil.

SSM’nin İştiraklerine 
Yeni Bir Gözle Bakılabilir
MSI Dergisi: Savunma alanında, son 
yıllarda, sanayi ile üniversiteler ve 
araştırma kurumlarının iş birliği 
konusunda önemli mesafeler kaydedildi.
Siz, akademisyen kimliğinizle konuya
yaklaştığınızda, önümüzdeki dönemde 
bu alanda neler yapılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bu alanda hâlâ
ciddi eksiklikler görüyorum. Burada
önemli adımlar atılmalı; yol gösterici
olma açısından vites değiştirme gibi bir
şeyler lazım. Bir akademisyenin, bir
alanda proje verirken sırf laboratuvar
alayım, bilgisayar alayım mantalitesinin
ötesine geçmesi gerekiyor. Akademisye-
nin sanayiyi, sanayinin de üniversiteleri
ve akademisyenleri bilmesi gerekiyor.
İkisi oturup bir konuyu birlikte tanımla-
yabilirler. Bu gerçekleşirse bir sinerji
oluşur. Burada bir katalizör gerekiyor.

En büyük sorunumuz da bence bu kata-
lizörün olmaması. SSM’nin burada
bence önemli rolü olacak. Ürün ne, Ar-
Ge nereye tekabül ediyor, bunu biliyoruz.
Spesifik konularda detaylar ve teknolo-
jiler konularında iş birliği kurulabilir. En-
vanter veri tabanına bu nedenle de önem
veriyorum.

MSI Dergisi: SSM’nin kurumsallaşma 
konusunda geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki 
dönemde, SSM’nin kurumsallaşma adına
atacağı ek adımlar var mı? Varsa bunlar
hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: SSM, özel sta-
tüsü olan bir kamu kuruluşu. Şirket or-
taklıklarımız var. Bu şirketlere iş de
veriyoruz; bunların üzerinden başka bir
şirkete ortak da oluyoruz. Bir ağ oluşu-
yor. Bu ağ, hem maliyet açısından değer-
lendirilmeli hem de ilişkiler açısından
sorgulanmalı. Böyle bir ağ, bazen doğru,
tarafsız ve sırf performans kriterlerine
göre karar vermekte bizi zorlayabilir. Bir
de proje yürütme stratejimizde, projeyi
ve piyasayı bilen, sanayiyi bilen, işin as-
lına vakıf bir kadronun varlığından sü-
rekli emin olmamız gerekiyor.

MSI Dergisi: ATC toplantısında bir 
ombudsman atanmasından bahsettiniz.
Bu konuda ayrıntı verebilir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Türk-Amerikan
savunma iş birliği çalışmalarında gün-

deme gelen Uluslararası Silah Trafiği
Mevzuatı (International Traffic in Arms
Regulations / ITAR) gibi konular, ABD’de
bir devlet ofisinde, diğer dosyalarla bir-
likte işlem görüyor. Diğer bir deyişle sı-
radan bir iş olarak ele alınıyor. Bizim
talebimiz, ABD tarafında, ITAR gibi konu-
lara, Türkiye’yi tanıyan birisinin bakması.
Böyle bir kişi, konulara, Türkiye’nin şart-
ları, tarihsel ilişkiler ve stratejik kon-
jonktür açılarından yaklaşabilir. Bu
durum, Türkiye ile ilgili kararları her-
hangi bir görevlinin vermesinden daha
yararlı olacaktır. Mevcut durumda, iki
taraf da zaman kaybediyor; lüzumsuz
enerji kaybı oluyor. Bunlar, Türkiye için
“özel muamele” talep ediyoruz gibi an-
laşılmamalı. Türkiye için “olumlu yönde
bilinçli muamele” talep ediyoruz.

MSI Dergisi: Sayın Müsteşarım, eklemek
istediğiniz başka bir konu var mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: “Milli” kelime-
sinin kullanımı ile ilgili de birkaç şey söy-
lemek isterim. Bu kelimeyi, gerçekten
milli olmayan bir ürün için kullanmama-
lıyız; bu da milli kelimesini çok çok daha
az kullanabileceğimiz anlamına geliyor.
Önemli olan kritik teknolojilerdir. Ya-
bancı bir ürün kullanabilirsiniz; ama bu
zaten gerektiğinde kendinizin de yapabi-
leceği bir üründür. Kullandığımız ürün-
leri A’dan Z’ye biz yapmıyorsak, bu,
ekonomik nedenlerle yapmak istemiyor
olduğumuzdan kaynaklanmalı; yapama-
dığımızdan değil. Ama yapamadıklarımız
da kabiliyet spektrumumuzda olmalı.
Gerektiğinde, en kritik zamanda yapabil-
meliyiz.

Savunma Sanayii Müsteşarımız 
Prof. Dr. İsmail Demir’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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“Milli” kelimesinin kullanımı ile 
ilgili de birkaç şey söylemek 
isterim. Bu kelimeyi, gerçekten
milli olmayan bir ürün için 
kullanmamalıyız; bu da milli 
kelimesini çok çok daha az 
kullanabileceğimiz anlamına 
geliyor. Önemli olan kritik 
teknolojilerdir. Yabancı bir 
ürün kullanabilirsiniz; ama bu
zaten gerektiğinde kendinizin de
yapabileceği bir üründür. 
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Ümit BAYRAKTAR: Aral Bey, 
Türkiye’deki hafif silah sanayisine 
ilişkin değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz? Dünya ile mukayese 
ettiğimizde, sizce neredeyiz?
Latif Aral ALİŞ: Türk hafif silah sanayisi
hızlı gelişen dinamik bir yapıya sahiptir ve
dünya ölçeğinde rekabet yeteneğini geliş-
tirmiştir. Örnek olarak, 7-10 Mart tarihle-
rinde düzenlenen hafif silah fuarı IWA'yı
gösterebiliriz. Katılımcı Türk firmaların
sayısının gittikçe arttığı fuarda, geçen yıl,

52 şirketle yer almıştık. Bu yıl ise 66 fir-
mayla çıkarma yaptık. Bu fuar hafif silah
ve av ve spor silahlarının tanıtıldığı bir yer.
Burada bu yıl, İspanyol firmalarını geride
bıraktık. Ayrıca ATF’nin 2013’te yayınlanan
son verilerine göre, Türk hafif silah üreti-
cileri, ABD’ye 478.000 adet silah ihraç
ederek 4’üncü sıraya yükseldi ve İtalya’nın
da önüne geçti. Oysa şimdiye kadar, bu
alanda, İtalya, Almanya ve İspanya ön-
deydi. Burada da bizim fiyat-kalite avan-
tajımız öne çıkıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Tabanca, Türklerin
ilgi gösterdiği bir silah ve üreticiler 
açısından baktığımızda, yurt içinde 
çeşitli rakiplerinizin olduğunu görüyoruz.
Sarsılmaz’ı Türkiye’de nereye 
konumlandırıyorsunuz? Sizi diğer 
firmalardan ayıran başlıca özellikleriniz
nelerdir?
Latif Aral ALİŞ: Bu alanda mütevazı ol-
maya gerek yok. Sarsılmaz, tartışmasız
olarak sektörde liderdir yurt içi paza-
rında da liderdir. Bizim imkân ve kabili-
yetimizi, içinde bulunduğumuz fabrikada
görüyorsunuz. Bu fabrika, 40.000 metre-
karelik kapalı üretim alanı ile Avrupa’nın
da en büyük ve en modern entegre hafif
silah üretim tesisidir.
Biz bu noktaya bir günde ve devlet des-
tekleri ile gelmedik. Yıllardan bu yana,
adeta tırnaklarımızla kazıya kazıya, hem
yurt içinde hem de yurt dışında müca-
dele ederek bu noktalara ulaştık. Hem
yurt içinde, yasal olarak kontrollü ve bol
engelli bir alanda üretim ve satış yapa-
caksınız hem de yurt dışında devlerle
mücadele edeceksiniz…
Bugün, av ve spor tüfekleri, tabanca,
makineli tabanca ve piyade tüfeğini, aynı
anda ve tek çatı altında üretme kabiliye-
tine sahip bizden başka Türk firması yok.
Dışarıda gördüğünüz Balistik Test Mer-
kezi’ne sahip başka firma yok. Özgün
ürün tasarlayacak bağımsız bir Ar-Ge
kabiliyetini bünyesinde barındıran başka
hafif silah firması yok. Bizim aldığımız
kadar, yurt içi ve yurt dışında patent
almış başka hafif silah üreticisi yok. Ve
bütün bunların yanında yurt dışında, hafif
silah alanında üretim yapan prestijli bir
markaya sahip başka firma da yok.
Bütün bunları bir kuruş devlet desteği
almadan ve tüm engellemelere rağmen,
kendi gayret, alın terimiz ve yalnızca
kendi öz kaynaklarımızla yarattığımızı
özellikle vurgulamak istiyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Sarsılmaz’ı 
Türk Savunma Sanayisi’nde farklı bir
yere koyan gelişmelerden birisi de

Sarsılmaz Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş

“Sarsılmaz, 
Tartışmasız Olarak
Sektörde Liderdir”

Hafif silahlar konusundaki geleneğini ve tutkusunu,
Ar-Ge çalışmaları ile özgün ve gelişmiş ürünlere
dönüştüren Sarsılmaz, genişleyen ürün ailesi ile 
hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye
devam ediyor. IDEF’13’te tanıttığı makineli tabanca 
ve piyade tüfeği ürünleri ile fuarın sürprizlerinden 
birisine imza atan Sarsılmaz’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş ile piyade tüfeği üretim 
sürecinde aşmak zorunda kaldıkları güçlükleri de 
konuştuğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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marka konusuna verdiğiniz önem. 
Bu kapsamda, geçmişte, İtalyan 
Bernardelli markasını satın aldınız. 
Bu satın almanın faaliyetlerinize ve 
satışlarınıza ne gibi etkileri oldu?
Latif Aral ALİŞ: Biz, marka konusuna
gerçekten çok önem veriyoruz. Bu
alanda, Sarsılmaz markası, 1964 yılından
itibaren kullanılmaya başlandı ve yasal
olarak da 1982 yılında tescil edildi. Yurt
içinde, öncü ve kaliteli ürünleri ile sağ-
lam silah imajını yerleştiren Sarsılmaz,
bu süreç içinde, güçlü bir şekilde marka
tanınırlığını da sağladı.1996 yılında, İtal-
ya’da, Bernardelli firmasını satın alarak
Avrupa’da 1729 yılından bu yana kullanı-
lan, en prestijli markalardan birine sahip
olduk. Zaman içinde, kullandığımız logo

ve amblemleri de günün koşullarına
uygun olarak birkaç defa yeniledik.
Marka konusundaki hassasiyetimiz hep
devam etti ve edecek de. Markayı yük-
sekte tutan ana unsur, kaliteli üründür.
Bu konuda hiç taviz vermediğimizi ifade
etmek isterim.
Son 10 yıldır, yurt dışı satışlarımızın ve
faaliyetlerimizin artması nedeniyle ya-
bancı müşterilerimizin kolaylıkla telaffuz
edebileceği ve akıllarında kalacak bir
marka üzerinde çalıştık ve “SAR” ve
“SAR ARMS” markalarını tescil ettirdik.
Özellikle SAR ARMS, ABD’de artık tanınır
ve ürünleri aranır bir marka oldu. Gele-
cek planlarımızı içeren başka markala-
rın yurt dışında da tescil sahibiyiz.
Bernardelli ise İtalya ve tüm Avrupa’da,
en prestijli butik silah üreticisidir. Ancak
bizim fiyatlarımızın çok çok üzerinde fi-
yatlarla satış yapar. Bunun iki sebebi var.
Birincisi, kuşaklardan bu yana, Avru-
pa’nın en iyi gravürlerini yapan sanatçı-
ları ve stil yaratan profesyonelleriyle
çalışırlar -ki bu Türkiye’de mümkün de-
ğildir- ikincisi de markanın değeridir. El-
bette Bernardelli’ye sahip olmak, bu
güne kadar Sarsılmaz’a, hem teknik
hem de estetik açıdan pek çok değer de
kazandırdı.

Ar-Ge Departmanına 
Sahip Olan İlk Firmayız
Ümit BAYRAKTAR: Ar-Ge faaliyetleri
kapsamında Sarsılmaz neler yapıyor? 
Ar-Ge biriminiz ile ilgili; personel sayısı,
kullandığı yazılım ve makine-teçhizat,
yıllık bütçesi, ürüne dönüşmüş olan 
ve yakın gelecekte ürüne dönüşmesi
beklenen Ar-Ge çalışmalarınız ve 
varsa alınan Ar-Ge destekleri gibi 
bilgiler verebilir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Hafif silah sektöründe
gerçek anlamda bir Ar-Ge departmanına
sahip olan ilk firmanın Sarsılmaz oldu-
ğunu söyleyebilirim. Uzun yıllardan bu
yana, az çok sektörü yakından tanıyor ve
biliyoruz. Aslında tüm sektör, bu işe ter-
sine mühendislik ile başladı ve çoğunluk
hâlâ da öyle devam ediyor. Bu nedenle
Ar-Ge yatırımı yapmak ve personel istih-
dam etmek ihtiyacı da duymuyorlar. Ama
hangi firmaya giderseniz, size görkemli
bir Ar-Ge bölümü gösteriyorlar. Bu ma-
nada sektörün büyük bölümü, Ar-Ko
(araştırma-kopyalama) yapıyor.
Bizim Ar-Ge çalışmalarımız, 1990’lı yıl-
ların ortalarında tabanca üretimine niyet
etmemizle başladı. Hem üretim izin bel-
gesi (ÜİB) çalışmaları hem de ürünün ni-
teliği, böyle bir departmanın varlığını

Sarsılmaz’ın Düzce’de bulunan 
fabrikasındaki üretim çalışmaları, 

geniş bir kapalı alanda yer alan 
CNC tezgahlarla gerçekleştiriliyor.
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zorunlu kılıyordu. 1998 yılında, Türki-
ye’nin ilk özel sektör tabancasını üretti-
ğimizde, dış görünümüne bakarak
silahın bir kopya olduğu söyleniyordu.
Ama 2005 yılına geldiğimizde, aynı plat-
form üzerinde, birbirinden farklı meka-
nizmalar içeren 25 modelimiz oluştu. Bu
gün K2 45 adını verdiğimiz, .45 cal. bir ta-
bancamız var. Örneğini arayın, dünyada
bulamazsınız. Bu tabancanın temelinde,
1998 yılında ürettiğimiz KILINÇ modeli-
miz var; ama bambaşka, özgün bir ürün
hâline geldi.
2007 yılında ise Ar-Ge departmanımızı,
yalnızca tasarım, prototip, test ve de-
neme yapabilecek, proje hedefine ve
özgün ürüne odaklanmış, fabrika üreti-
minden bağımsız yapıya sahip hâle ge-
tirdik. Ar-Ge çalışmalarını temel olarak
destekleyecek tasarım programlarını,
simülasyon, dinamik analizler yapacak
programları ve bunları verimli olarak
kullanacak mühendisleri ekibimize kat-

tık. Önümüze de küresel pazarda söz sa-
hibi olabilecek özgün ürünler geliştirme
hedefleri koyduk. 2008-2012 döneminde,
TÜBİTAK tarafından desteklenmeye
değer bulunan iki büyük TEYDEB projesi
yürüttük. Bu projeler, hafif silah ala-
nında, TÜBİTAK’ın desteklediği ilk özel
sektör projeleridir. Bu sayede, özgün ta-
sarlanmış ürünler elde ettik: Makineli
tabanca ve piyade tüfeği. Proje çalışma-
ları kapsamında, 15 yurt içi ve yurt dışı
patent tescili sağlandı. Bu da sanırım
özgün ürünler yaptığımızın kanıtıdır.
Projeler başarı ile sonuçlandı ve ürünler
ticarileşti.
Ar-Ge departmanımızda, çok kuvvetli ve
konularında oldukça profesyonel yaratıcı
bir ekibimiz var ve bu çalışmalar, ihtiyaç
hâlinde, fabrikadaki diğer departmanlar
tarafından da destekleniyor. Ar-Ge,
kendi atölyesine sahip ve prototiplerini
bu atölyede geliştiriyor.

Ümit BAYRAKTAR: Önümüzdeki 
dönem için ciro, personel sayısı gibi 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Bu konuda fazla detay
vermek istemiyorum; ama şunları söy-
leyebilirim: Her yıl artan üretim rakam-
larına ve ciroya ulaşıyoruz. Yurt içinde
satış miktarlarında belli bir stabilizasyon
mevcut. Yalnızca ihalelerde talep edilen

miktarlar değişiklik gösteriyor. Bizim
asıl hedefimiz, yurt dışı satışlarımızı art-
tırmak. Bu bakımdan, özellikle ABD’de
önemli çalışmalar yapıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Kurmuş olduğunuz
Sarsılmaz Harp ve Av Silahları Müzesi 
ile savunma sanayisinde farklı bir 
noktadasınız. Kendi ürünlerini içeren
sergi alanları ve müzeleri olan 
firmalarımız olsa da bildiğimiz kadarı ile
faaliyet alanı ile ilgili müze açan 
başka bir savunma sanayisi kuruluşu 
bulunmuyor. Müze ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Çeşitli koleksiyonları
tarih ve bilim bakımından inceleyip de-
ğerlendiren, halkın eğitimi için teşhir
edip tanıtan Sarsılmaz Harp ve Av Silah-
ları Müzesi’nin amacı; kendi alanına
giren konularla ilgili bilimsel, eğitsel,
teknik ve yönetim hizmetlerini başarı ile
uygulamak, yürütmek ve yurt kalkınma-
sına katkıda bulunmak. Bu kapsamda
medeniyetimize ışık tutmayı, kendi tari-
himizi ve dünya tarihini aydınlatan ateşli
ve ateşsiz silahları korumayı ve kolla-
mayı birinci vazifemiz olarak görüyoruz.
Devlet destekli müzeler olmasına rağ-
men, Sarsılmaz Harp ve Av Silahları Mü-
zesi, kendi dalında, Türkiye’de ilk ve tek
özel müzedir ve Mayıs 2010’dan beri hal-
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Çeşitli koleksiyonları tarih ve bilim bakımından inceleyip değerlendiren,
halkın eğitimi için teşhir edip tanıtan Sarsılmaz Harp ve Av Silahları
Müzesi’nin amacı; kendi alanına giren konularla ilgili bilimsel, 
eğitsel, teknik ve yönetim hizmetlerini başarı ile uygulamak, 
yürütmek ve yurt kalkınmasına katkıda bulunmak. 

Sarsılmaz Harp ve Av Silahları Müzesi’nden bir görünüm.



kımızın ziyaretine açıktır. Müzemizde,
Osmanlı dönemi çakmaklı tüfek ve ta-
bancalardan, Birinci Dünya Savaşı’ndan
günümüze kadar kullanılan ateşli ve
ateşsiz silahlar kronolojik olarak sergi-
leniyor. Bu sergileme, klasik müze anla-
yışının dışında tutuluyor; ziyaretçilerimiz
müzeye girdiği zaman, kendisini o döne-
min savaşlarının içinde buluyor.
Müzemizde, 110 adet eser sergileniyor.
Bunların 30 tanesi, etnografik eserdir.
Önemli eserler arasında şunları sırala-
yabiliriz:
• Çakmaklı Silahlar: Osmanlı’da, 

savaşların yanı sıra genellikle av için
kullanıldıkları bilinir. Av için 
kullanılanlarda, silahın üzerine 
çeşitli hayvan motifleri vardır.

• Osmanlı Karadağlı Tabanca: 
Genellikle subayların kullandığı 
bu silah, Çanakkale cephesinde 
ön plandadır. Çok etkili bir menzili 
ve ateş gücü vardır.

• Mitralyöz: Su soğutmalıdır. Birinci
Dünya Savaşı Gazze hattında 
kullanılmıştır.

• Bren Makineli Tüfekler: Osmanlı’nın
Fransızlardan satın aldığı ve 
Osmanlıca seri numaraları yazılıp 
envantere kayıt edildikten sonra 
Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal
Harbi’nde kullanılmış silahlardır.

• Browning Makineli Tüfek: Zamanın
en etkili silahlarından biridir. Seri atış
yapabilme özelliğine sahiptir.

• MP 18 Bergman Makineli Tabanca:
İlk makineli tabanca olarak geçer.
Yapım tarihi 1920’dir. İstiklal 
Harbi’nde kullanıldığı bilinmektedir.
Yandan şarjörlü (Salyangoz Şarjör) 
32 mermi atabilme özelliğine sahiptir.

Sarsılmaz Harp ve Av Silahları Müze-
si’nin ziyaretçi sayısı oldukça fazla. 

İl içinin yanı sıra il dışından da gelen 
ziyaretçilerimiz, tarihimizi bir kez de mü-
zemizde yaşıyor. Somut kültürel miras-
larımızdan olan silahlarımızı tanımak,
ziyaretçilerimizi mutlu ediyor.

Muharebe Silahları Üretimi
Her Zaman Gündemimizdeydi
Ümit BAYRAKTAR: Sarsılmaz’ın savunma
ve güvenlik sektörlerine yönelik 
ürünlerine baktığımızda, tabanca ve
pompalı tüfek ürün ailelerini, diğer 
bir deyişle yakın menzilde etkili silahlar
tasarlayan ve üreten bir şirket olarak 
görüyoruz. Son dönemde, Milli Savunma
Bakanlığı (MSB)’ndan ÜİB almanızla 
birlikte, aileye, 5,56 mm piyade tüfeği ve
makineli tabancayı da dâhil ettiniz. 
Piyade tüfeği ve makineli tabancanın 
geliştirme sürecinde, herhangi bir 
yurt dışı destek aldınız mı?
Latif Aral ALİŞ: Özellikle Türkiye’de ilk
özel firma olarak tabanca üretimi iznini
aldıktan sonra, her zaman muharebe si-
lahları üretimi konusunu gündemimizde

tuttuk. Bu alanda yaşanan bütün geliş-
meleri takip ettik. Örneğin, silahlı kuv-
vetlerimizin, 2000’li yılların başından
itibaren yeni bir silah arayışı kapsamında
düzenlenen özel sektöre açık bütün se-
miner, sempozyum ve diğer toplantıla-
rına katılarak imkân ve kabiliyetlerimiz
ile hedeflerimizi tanıttık, anlattık. Silahlı
kuvvetlerimizin ne istediğini de anla-
maya çalıştık. Çünkü bizim için öncelikli
hedef; yapacak isek önce kendi ordumu-
zun kullanabileceği bir silah yapmak idi.
Geçen süreçte, boş durmadık ve kendi
imkân ve kabiliyetlerimizi, kendi öz kay-
naklarımızı kullanarak özgün bir piyade
tüfeği üretmek amacıyla TÜBİTAK des-
tekli bir proje geliştirdik. Malumunuz
TÜBİTAK, ciddi bir inceleme süzgecin-
den geçirerek Ar-Ge projelerine destek
kararı veriyor. Eğer projenizde özgün bir
Ar-Ge niteliği yoksa destek almanız da
mümkün değildir. Bu projede, öngörülen
bütün özgün tasarım çalışmaları ta-
mamlayıp prototip yapma aşamasına
geldiğimizde, izin engeli ile karşılaştık ve
uzun bir süre prototip üretebilmek için
bekledik. Sonunda gereken izinler alındı,
prototipleri yaparak test aşamasına ge-
çildi ve MSB ve ilgili bakanlıklarca oluş-
turulan heyet tarafından, ürün ve hat
denetimi yapılarak ÜİB verildi.
Piyade tüfeğini, TÜBİTAK projesi kapsa-
mında yaptık; ancak bu silahı destekleye-
cek bir alt ürün olan 9 mm makineli
tabancada, spiral bir geliştirme yönte-
mini, diğer bir deyişle elde edilen bilgi,
teknoloji ve tecrübenin, aynı anda diğer
ürüne uygulanması yolunu kullandık. 
TÜBİTAK projesinden bağımsız; ama aynı
platform yapısı kullanılarak geliştirdik.
2013 yılı başında ÜİB alarak geliştirdiği-
miz silahları piyasaya çıkardık. Bu sü-
reçte, hiçbir yurt dışı destek söz konusu
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Sarsılmaz, 
fabrikada 

kullanılan robotik
tezgahlarla 

geleceğin
teknolojilerine de

uzanıyor.

Sarsılmaz Harp ve Av Silahları Müzesi’nde sergilenen 
makineli tüfeklerden bazıları.



değildir. Zaten dış destek olsa proje 
TÜBİTAK tarafından kabul edilmezdi.
Ürün özgündür; çünkü yurt içi ve yurt dı-
şında tescil edilmiş ve hâlen incelemesi
devam eden 6 farklı patent vardır.

Ümit BAYRAKTAR: TSK, piyade tüfeği için
7,62 mm’de karar kılmışken siz neden
kendi çalışmalarınızda 5,56 mm’yi 
tercih ettiniz?
Latif Aral ALİŞ: Çap konusu, belki 50 yıl-
dan bu yana hep tartışılıyor. Muharebe
silahı üretimi, bizim için bir prestij unsu-
rudur ve rasyonel verilere dayanır. Bu-
rada temel öngörümüz, dünyada
orduların tercih ağırlığı ile sivil piyasanın,
özellikle ABD piyasasının tercihleridir.
Müşterilerimiz bizden ne istiyorlarsa ön-
celiği ona veririz.
Biz muharebe silahları üretme çalışma-
sının konseptini hazırlarken de uzun va-
deli bir ürün ailesi geliştirme sürecini
öngördük. Önce piyasa talepleri ve
trendlerini değerlendirerek üreteceği-
miz ürünlerin çapını belirledik. Hafif si-
lahlarda tercihimiz; NATO’nun resmi
kalibresi olan ve NATO ülkelerinin tercih
ettiği kalibre olan 5,56 mm’den yana
oldu. Ancak istersek 7,62’mm, 8,6 mm ya
da 12,7 mm kalibrelerini de uygulayabi-

liriz. Önemli olan, sistemi yapmak, o bil-
giyi, teknolojiyi hazmetmek ve sahip ol-
maktır.

Ümit BAYRAKTAR: Piyade tüfeğiniz için
sipariş aldığınıza ve geride bıraktığımız
Mart ayı gibi üretime başlayacağınıza
dair haberler çıkmıştı. Konuyla ilgili 
detaylı bilgi verir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Evet, yılın başında, öyle
bir eğilimimiz mevcuttu; ancak Shot
Show 14’ten sonra gelen siparişler ve or-
taya çıkan ihtiyaçları değerlendirerek
öncelik sırasını değiştirdik. SAR 109 adını
verdiğimiz makineli tabanca öyle yoğun
ilgi gördü ki üretim hattına bu silahı 
koyduk. Her iki silahın da müşterisi ve si-
parişleri hazır. Ancak hepsine aynı anda
cevap veremiyorsunuz. Çünkü seri üre-
tim hazırlığı, projenin tasarlanması sü-
recinden daha uzun ve pahalı. Bu
sebeple piyade tüfeğimiz, Eylül 2014 gibi
ihraç edilmeye hazırlanacak.

MPT Çalışmalarının, 
Şeffaf ve Eşitlikçi Bir Ortamda
Yapılmasını Arzu Ederdik
Ümit BAYRAKTAR: Milli Piyade Tüfeği
(MPT) Projesi’nin 200 adetlik ilk kafilesi,
9 Mayıs’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığına

teslim edildi. Seri üretim sürecinin ise
diğer üreticilere açılması da söz konusu.
Bu gelişmeleri Sarsılmaz açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Latif Aral ALİŞ: Önce şunu vurgulamak
isterim. TSK’nın modern bir piyade tüfeği
arayışı, güneydoğudaki harekâtın yoğun
olduğu 1990’lı yıllara dayanır. Ancak o
yıllarda, milli bir silah geliştirilmesinin
yerine, lisans altında üretim yoluna gi-
dildi; biraz da Makina ve Kimya Endüs-
trisi Kurumu (MKEK)’nun zorlaması ile
Alman Heckler & Koch (HK) firması
ürünü, dünyada hiçbir ordunun kullan-
madığı, 5,56 mm HK-33 piyade tüfeğinin
üretilmesi için, 1998 yılında lisans ile
üretim sözleşmesi imzalandı. Başlan-
gıçta, mevcut G-3 üretim hattının kulla-
nılabileceği düşünülürken, evdeki hesap
çarşıya uymadı ve yeni bir üretim hattı
kurulmak zorunda kalındı. Üstüne bir de
TSK, eski teknoloji gerekçesi ile bu silahı
istemediğini beyan etti. Harcanan parayı
karşılayacak miktarda siparişten sonra,
alımın kesilmesi ile onca masraf ve
emek de boşa gitti.
Sanıyorum bu tecrübe ile güvenlik güç-
lerimizin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak
karşılanmasında; kaynakların yurt içinde
kalması, yerli savunma sanayisi açısın-
dan hedeflenen özgün silah tasarım ve
imalat yeteneğinin kazanılması ve reka-
bet ortamının yaratılarak ürün geliştirme
yeteneklerinin arttırılması gerektiği an-
laşıldı. Ardından, TSK’nın, 2004-2008 yıl-
ları arasında, yeni bir piyade tüfeği arayış
çalışmaları başladı ve yeni bir konsept ile
milli bir piyade tüfeği geliştirilmesi çalış-
maları da hız kazandı.
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Biz muharebe silahları üretme çalışmasının konseptini hazırlarken
de uzun vadeli bir ürün ailesi geliştirme sürecini öngördük. 
Önce piyasa talepleri ve trendlerini değerlendirerek üreteceğimiz
ürünlerin çapını belirledik. Hafif silahlarda tercihimiz; NATO’nun
resmi kalibresi olan ve NATO ülkelerinin tercih ettiği kalibre olan 
5,56 mm’den yana oldu. 



TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayacak silah
arayışları, başlangıçta özel sektörü de
kapsayacak bazı seminer, sempozyum
ve toplantılarda tartışıldığı hâlde, karşı-
lıklı bilgi alışverişi yapılan platformlar,
2006’dan sonra, birden bire ortadan
kalktı. Sanki çok gizli teknolojiler plan-
lanıyormuş da bundan kimsenin haberi
olmaması gerekiyormuş gibi bir havada
çalışmalar sürdürüldü ve 2008 yılında,
birden bire MPT Projesi’nin başlatıldığı;
ana yüklenici olarak da MKEK’nin belir-
lendiği açıklandı. Ardından, çok kısa bir
süre içinde, bir ana alt yüklenici belirle-
neceği ve özel sektör kabiliyetlerinin de-
ğerlendirileceği ifade edilerek firma
ziyaretleri yapıldı. Bu süreç de ne oluyor,
ne isteniyor vb. gibi konularda hiçbir di-
yalog olmadan yürütüldü. Fakat bir de
gördük ki 9 Nisan 2008 günü gerçekle-
şen Savunma Sanayii İcra Komitesi top-
lantısının sonrasında, TSK’nın ihtiyacı
olan piyade tüfeğinin geliştirileceği pro-
jede, ana yüklenici olarak MKEK’nin gö-
revlendirildiği ve tek alt yüklenici olarak
özel bir firmanın belirlendiği açıklandı.
Biz bu tutuma sessiz kalmadık ve ilgili
makamlarda itirazlarımızı dile getirdik.
Ancak anladık ki; “bu işi yalnızca MKEK
yapabilir, başka formüller için mevzuat
müsait değildir” gerekçesi kullanılarak,
mevzuat müsait olmasına rağmen, karar
vericilerin kararları etkilenmiş.
Ama doğrusunu isterseniz, biz bu kap-
samda hâlâ şu sorunun cevabını bulabil-
miş değiliz: Asıl görevi TSK için silah
tasarlayarak üretmek olan MKE Silah-
san’ın kendi imkân ve kabiliyetleri bu işi
tek başına yapmasına yetmemekte
midir; hangi gerekçe ile bir alt yükleni-
ciye ihtiyaç duymuştur?
MPT sözleşmesi, 2008 Nisan ayında im-
zalanmasına ve 30 aylık bir geliştirme
süresine bağlanmasına rağmen, şimdi
65 ay geçtikten sonra, “pilot kafile tö-
renle TSK’ya sevk edildi” haberlerini gö-
rüyoruz. Bu arada, alt yüklenici firma da
silahı kendisinin yaptığını ima eden ha-
berler yayınlatıyor.
Biz MPT çalışmalarının, şeffaf ve eşitlikçi
bir ortamda yapılmasını arzu ederdik.
Rekabetçi bir yapı ile yeteneği olan tüm
firmaların bu alanda rol alması ve ürün-
lerini ortaya koymasını arzu ederdik.
Böylece, belki bu alanda devletin daha az
kaynak harcayarak daha çok seçeneğe
ulaşabileceği bir ortam yaratılması sağ-
lanabilirdi.
Daha önce de belirttiğim gibi, bu süreçte
biz de boş durmadık ve kendi imkân ve
kabiliyetlerimizi, kendi öz kaynaklarımızı

kullanarak özgün bir piyade tüfeği üret-
mek amacıyla TÜBİTAK destekli proje-
mizi geliştirdik ve 2013 yılı başında, ÜİB
alarak, geliştirdiğimiz silahı piyasaya çı-
kardık.
Şimdi artık, MPT Projesi’nin ikinci fazı
olan seri üretim aşamasını izliyoruz. Sa-
nırım fazladan geçen 35 ay, ciddi bir ihti-
yaç oluşturdu. Çünkü TSK’nın da bir
tedarik planı var ve teslimatlar gecikmiş
durumda. Bunu Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) nasıl formüle edecek gö-
receğiz.

Son zamanlarda, piyade tüfeği üretme
alanındaki imkân ve kabiliyetlerimizi
5,56 mm SAR 223 silahımız vesilesi ile
devletin daha iyi gördüğü ve değerlendir-
diğini düşünüyorum. Açığı hızla kapatma
yolunda ilave kararlar alınırsa biz görev
almaya hazırız. Zaten bu yeteneğe ve bil-
giye sahip tek özel sektör firmasıyız; yap-
tığımız ürünler de bunu doğruluyor.

Tabancada Hedef 
Dünya Pazarları
Ümit BAYRAKTAR: Sarsılmaz’ın savunma
ve güvenlik sektörüne yönelik tabanca
ürün ailesindeki son gelişmeleri 
okuyucularımızla paylaşır mısınız? 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile 
SSM arasında imzalanan, “Milli 
Tabanca Geliştirme Projesi” (MTGP) 

başlatılmasına yönelik iş birliği protokolü
konusunda sizin değerlendirmelerinizi
alabilir miyiz? Sarsılmaz bu çalışmada 
ne şekilde yer almak istiyor?
Latif Aral ALİŞ: Biliyorsunuz yıllardır,
hem Silahlı Kuvvetlerin değişik birimle-
rine hem de EGM’ye tabanca tedarik edi-
yoruz ve miktarları da yüzbinlerin
üzerinde. Ancak iç talep sınırlı ve yıllara
sari olarak değişimler de gösteriyor. Bu
bakımdan, hedeflerimizi dünya pazarına
uygun belirleyerek yeni projeleri hayata
geçirdik. Yine bir TÜBİTAK projesi olarak

yürüttüğümüz tabanca projemizde, bir
polimer bir de hafif metal gövdeli ta-
banca ailesi oluşturduk. Ticari isimleri
ST 9 ve ST 10 olan tabancalarda, üstün
nitelikleri içeren gelişmeler sağladık.
Son yıllarda, küresel pazarda hafif metal
tabancalara rağbet azaldığından, ST 10
biraz geri planda kaldı; ancak polimer
gövdeli tabancamız ST 9, çok başarı ka-
zandı ve ilgi gördü. Geçtiğimiz yaz, 
SSM tarafından yerli tabancaların per-
formanslarının denenmesi maksadı ile
yapılan bir çalışmada, tabancamız 
50.000 mermi atarak testi başarı ile bi-
tirdi.
EGM için SSM tarafından başlatılan
MTGP’ye, çalışmanın başladığı andan iti-
baren dâhil olduk ve bir milli tabanca ge-
liştirme konusunda, teklif dosyamızı
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Sarsılmaz’ın piyade tüfeği ve makineli tabanca ürünleri, 
Eurosatory 2014’te de sergilendi.



verdik. Şu ana kadar bir sonuç açıklan-
mamakla birlikte, SSM tarafında çalışma-
nın devam ettiği ve yakın zamanda teklif
mektuplarının isteneceğini umuyoruz. El-
bette böyle bir projenin sorumluluğunu
alarak milli tabancayı geliştirmenin guru-
runu yaşamak bizim ana hedefimizdir.

Ümit BAYRAKTAR: Pompalı tüfeklerle 
ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
Latif Aral ALİŞ: Pompalı tüfekler ile ilgili
olarak, devlet tarafından, şu anda yurt
içinde yürütülen bir çalışma mevcut
değil. Sanıyorum bu noktada, güneydo-
ğudaki olayların azalması etkili oldu. Biz
de ticari modelimize ağırlık vererek ABD
pazarına satış yapıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Daha önce Colt 
firması ile yapmış olduğunuz bir iş birliği
vardı. Bugün ise IDEF’13’te de ürünlerini
sergilediğiniz Heckler & Koch ile bir 
iş birliği içerisinde olduğunuzu 
görüyoruz. Bu süreçlerle ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Latif Aral ALİŞ: Biz 2004-2009 yılları
arasında, Colt firmasının temsilcisi idik.
Bu süreç içinde, özellikle EGM Özel Ha-
rekât Grubuna M4 tüfekleri temininde
önemli rol oynadık. Ancak Colt firması-
nın, yıllar içinde, özellikle tedarik, bakım,
onarım ve yedek parça temini husu-
sunda yavaş kalması gibi nedenlerle ba-
ğımızı kendi isteğimiz ile kopardık.
HK ile de geçtiğimiz yıl, onların talebi ile
temsilcilik ilişkisi kurduk ve ürünlerini
tanıtarak satışına başladık. Dünyaya
silah fabrikaları kuran HK, Türkiye’deki
sektörün bütün firmalarını gezdi ve yal-
nızca bizimle çalışma kararı aldı. Her-
hâlde bu karar, Sarsılmaz’ın ne düzeyde
olduğuyla alakalı bir fikir veriyordur.
EGM’nin 7,62 mm piyade tüfeği tedarik
süreci, geçtiğimiz haftalarda, Alman-

ya’da HK tesislerinde testler yapılarak
başarı ile sonuçlandı. Başka kurumlar-
dan da HK ürünlerine yoğun talep var.

Ümit BAYRAKTAR: HK ile mevcut iş 
birliğiniz hangi konuları kapsıyor? 
İş birliğiniz sadece Türkiye ile mi sınırlı?
Çerçevesi ve potansiyel genişleme 
alanları hakkında bilgi verir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Yalnızca temsilcilik içe-
riyor. Türkiye ile sınırlı. Bunun dışında bir
iş birliği alanımız şimdilik mevcut değil.
Birbirimizi tanımak için yaptığımız ziya-
retlerde gördük ki üretim altyapısı ve
kültürü açısından bir yakınlık mevcut.
HK, bugüne kadar, yalnızca muharebe
silahları üretmiş ve devletler ile çalışmış
bir firma. Sivil piyasa ve ürünler konu-
sunda tecrübeleri sınırlı. Örneğin pom-
palı tüfek alanında ürün ve üretim
tecrübeleri yok. Bunun uluslararası
alanda nasıl değerlendirilebileceğini ko-
nuşuyoruz. Özellikle ABD’de birlikte
proje geliştirme konusunda fırsat alan-
ları var. Bu tip ilişkileri de adım adım gö-
türmek konusunda bir kararımız var.

Ümit BAYRAKTAR: HK’nın, geçmişte,
MKEK ile de çok yakın ilişkiler içerisinde

olduğunu biliyoruz. Hatta Mehmetçik-1
adıyla anılan bir piyade tüfeğiyle ilgili 
çeşitli haberlerde, her iki firmanın adı
birlikte geçmişti. HK’nın temsilcisi 
olarak bu konuda bizi aydınlatır mısınız?
Latif Aral ALİŞ: Bu alanda bizim açık bir
bilgimiz yok. Ancak projeyi ve ürünü ya-
kından takip ettiklerini biliyoruz.

2013 Yılında Kendi İhracat 
Rekorumuzu Kırdık
Ümit BAYRAKTAR: Sarsılmaz’ın, 
son yıllardaki ihracat rakamları, ihraç
ürünleri ve başlıca ihracat başarılarınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: 2013 yılında, kendi reko-
rumuzu kırdık diyebilirim. Tabanca ve
tüfekte, en yüksek ihracat rakamlarımızı
yakaladık. En çok da ABD’ye ihracat yap-
tık. Türk Savunma Sanayisi’ndeki ihracat
yapan 250 firma içinde, en fazla ihracat
yapan ilk 10 firmanın içindedir Sarsıl-
maz. Bu yıl, ABD alımlarında azalma ola-
cağını; ancak bizim ürünlerimizin, SAR
ARMS markası ile tanınırlığının artaca-
ğını değerlendiriyoruz.
Ayrıca müşterilerimiz arasına, özellikle
Uzak Doğu’dan yeni ülkeler katılıyor. Çok
hızlı büyüyen bir pazar olmasa da istik-
rarlı bir alım potansiyeli olduğunu görü-
yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sarsılmaz, 
yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyor. 
Bu faaliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?
İhracat yaptığınız ülkelerde 
temsilcilikleriniz var mı?
Latif Aral ALİŞ: İhracat yaptığımız ülke
sayısı 76’ya ulaştı. Fuarlara çok önem
veriyoruz ve bölgesel bütün fuarlara ka-
tılıyoruz. Özellikle ABD, Uzak Doğu, Orta
Doğu ve Afrika pazarında daha çok ge-
lişme ve satış çabamız var. Çoğunlukla
temsilcilikler vasıtası ile ihracat operas-
yonlarımızı düzenliyoruz. Birçok ülkede,
uzun yıllardan bu yana çalıştığımız iş or-
taklarımız var.

Ümit BAYRAKTAR: İhracat yaptığınız ül-
kelerde, bakım ve onarım konularında
faaliyet gösteriyor musunuz?
Latif Aral ALİŞ: Temsilciliklerimiz vası-
tası ile yedek parça akışını sağlıyoruz.
Zorunlu hâllerde, önemli atölye onarım-
ları için teknisyen gönderiyoruz.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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İhracat yaptığımız ülke sayısı 76’ya
ulaştı. Fuarlara çok önem veriyoruz
ve bölgesel bütün fuarlara katılıyoruz.
Özellikle ABD, Uzak Doğu, Orta
Doğu ve Afrika pazarında daha çok
gelişme ve satış çabamız var. 
Çoğunlukla temsilcilikler vasıtası
ile ihracat operasyonlarımızı 
düzenliyoruz. Birçok ülkede, 
uzun yıllardan bu yana çalıştığımız
iş ortaklarımız var.
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Kale, F-35’in Motoru İçin 
Kolları Sıvadı

Kale Grubu’nun %51,
Pratt & Whitney firması-
nın ise %49 oranında

ortak olduğu Kale Pratt &
Whitney Uçak Motor Sanayi
A.Ş.’nin İzmir ESBAŞ Serbest
Bölgesi’nde kurulan fabrikası-
nın temeli, 2011 yılı Mayıs
ayında, Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül tarafından atılmıştı. 
İlk etap yatırımı kapsamında 
75 milyon dolarlık harcama 
yapılan fabrika, 13.600 m2

kapalı, 101.000 m2 açık alana
sahip. Fabrikada, bu aşamada,
15’i yüksek lisans mezunu; 38’i
ise lisans mezunu olmak
üzere, 123 kişi çalışacak. 
5 yıllık dönemde istihdam he-
defi ise 700 kişi.

Fabrikanın açılış törenine,
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, millet-
vekilleri, İzmir ve Çanakkale
Valileri, belediye başkan-

ları ile Kale Grubu’nun Ku-
rucusu ve Onursal Başkanı
İbrahim Bodur, Kale Grubu
Başkanı ve CEO’su Zeynep
Bodur Okyay, Kale Grubu
Teknik Bölüm Başkanı Osman
Okyay, Pratt & Whitney As-

keri Motorlar Grup Başkanı
Bennett M. Croswell, Pratt &
Whitney Başkan Yardımcısı
Jill M. Albertelli ve çok sa-
yıda davetli katıldı.
Törende ilk konuşmayı yapan
Kale Grubu Teknik Bölüm

Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı olarak seçtiği F-35, Hava Kuvvetleri Komutanlığına
kazandıracağı yeteneklerin yanı sıra Türk Savunma Sanayisi’ne de teknoloji kazanımı
ve iş hacmi yaratılması konularında önemli bir katkı sağlayacak. Bugüne kadar, 
daha çok uçağın yapısal ve aviyonik sistemleri ile ilgili iş payıyla gündeme gelen 
Türkiye’nin, F-35’e güç verecek F135 motorunda da pay sahibi olması yolunda önemli
adımlardan biri, Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş. tesislerinin, 
6 Haziran’da, İzmir’de gerçekleştirilen açılış töreni ile atıldı. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com         Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Başkanı Osman Okyay, Kale
Grubu olarak, ticaretin birey-
leri, sanayinin ise toplumları
zenginleştirdiği ilkesinden
hareketle bugüne kadar tüm
yatırımlarını, ne kadar zorlu
olursa olsun, hep sanayi sek-
törüne yaptıklarını söyledi.

Grubun bir diğer düsturunun
da yatırımları ülke geneline
yaymak olduğunu belirten
Okyay; Çanakkale, Yozgat, İs-
tanbul, Isparta, Mersin, Erzu-
rum ve Mardin’den sonra,
İzmir’e böyle bir teknoloji te-
sisi kazandırdıkları için çok

mutlu olduklarını ifade etti.
Grubun savunma ve havacılık
sektörlerindeki faaliyetlerini
de özetleyen Okyay; 1989 yı-
lında girdikleri savunma ve ha-
vacılık sanayisinde ilk olarak
Stinger füzelerinin parçalarını
ürettiklerini; bugün Boeing,

Lockheed Martin ve Airbus gibi
dünyanın en büyük havacılık
firmalarının birinci seviye kritik
gövde ve kanat parçaları üreti-
cisi konumunda bulundukla-
rını; ortakları Baykar Makina
ile Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterine giren ilk milli insan-
sız hava aracını teslim
ettiklerini; Türkiye’nin ilk çok
namlulu roketatarının gelişti-
rilmesinde rol aldıklarını ve
MKEK ile birlikte ilk milli pi-
yade tüfeğini geliştirip ürettik-
lerini anlattı.
Okyay, fabrikanın imkânların-
dan da bahsederek, “one-stop-
shop” terimi ile anlatılan

51

www.savunmahaber.com                                                                                                                          MSI Dergisi - Temmuz 2014

Kale Grubu 
Teknik Bölüm 
Başkanı 
Osman Okyay

Pratt & Whitney
Askeri Motorlar
Grup Başkanı
Bennett 
M. Croswell

Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Başkan 
Baş Danışmanı ve 
İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım

Kronolojik olarak Kale Pratt & Whitney’in kuruluşuna uzanan yol



özellikteki tesisin; değişik üre-
tim teknolojilerinden ve çeşitli
kaplama proseslerinden tahri-
batlı ve tahribatsız muayenelere
kadar birçok süreci bünyesinde
barındırdığını belirtti.
Törende Pratt & Whitney adına
kürsüye gelen Pratt & Whitney
Askeri Motorlar Grup Başkanı
Bennett M. Croswell, konuş-
masında, Türkiye’nin ilk F-35
uçaklarını sipariş etmesinden
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Sivil alanda da Türkiye ile
yakın çalıştıklarını belirten

Croswell, IAE V2500 motorları-
nın THY tarafından kullanıldı-
ğını; yine THY ile Pratt &
Whitney Turkish Technic Uçak
Motoru Bakım Merkezi Ltd. fir-
masını işlettiklerini hatırlattı.
Croswell, Savunma Sanayii

Müsteşarlığı ile ILA 2014 fuarı
sırasında imzaladıkları ve F135
motorları için, Türkiye’nin ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde
nihai montaj hattı ve bakım-
onarım tesislerinin Türkiye’de
kurulmasına yönelik olan niyet
mektubuna da vurgu yaptı.

Siyasi Destek Tam
Törende Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Başkan Baş Da-
nışmanı ve İzmir Milletvekili Bi-
nali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci de birer ko-

nuşma yaparak, Türkiye’nin ha-
vacılık alanındaki atılımlarından
ve serbest bölgelerin başarıla-
rından bahsettiler; Kale Grubu
ile Pratt & Whitney firmalarının
ortak yatırımları ile ilgili mem-
nuniyetlerini ve bu yatırıma

desteklerini ifade ettiler.
Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz ise 2014 yılının projelerin
neticelerinin alındığı bir yıl oldu-
ğuna dikkat çekerek, Barış Kar-
talı, A400M ve Milli Piyade
Tüfeği projelerinde gerçekleşen
teslimatlara ve ATAK Proje-
si’nde yakın tarihte gerçekleşe-
cek teslimata dikkat çekti.

Türkiye’ye olan 
Güvenin Göstergesi
Törenin son konuşmasını
yapan Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ise temelini attığı tesisin
açılışını gerçekleştirmekten
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Bu tesisin sıradan bir sa-
nayi tesisi olmadığına dikkat
çeken Cumhurbaşkanı Gül;
ileri teknoloji ve hassas üretim
isteyen, çok hassas standart-
ları olan, her türlü güvenlik
testlerinden geçmiş olan bir
üretimden bahsettiklerini be-
lirtti. Amerikan firmalarının da
Türkiye’yi sadece ticari amaç-
larla tercih etmediğini söyle-
yen Gül, kapasite, standartlara
uyum ve kalite gibi konularda
Türkiye’nin istenilen seviyede
olduğunu ve böyle tesislerin

kurulmasının, Türk sanayisine,
Türk müteşebbisine, Türk mü-
hendisine, Türk teknisyenine
ve Türkiye’deki organizasyon
kabiliyetine güveni gösterdiğini
ifade etti.
Bodur ailesine de ayrı bir pa-
rantez açan Gül, şunları söy-
ledi: “Bazı aileler vardır -tabii
hiç kimseyi kınayamayız, çünkü
nihayetinde herkes çok kazan-
mak için uğraşmak ister ve en
doğal, en yasal ve en meşru
haklarıdır çok kazanmak- ama
bazı aileler de vardır ki, onlar
çok kazanmaktan çok gerçek-
ten üretmeye, sanayici olmaya
çok önem verirler. İşte onlar-
dan birisi ve onların en önde
gelenlerinden birisi de değerli
Bodur ailesidir. Bundan dolayı
kendilerini gerçekten tebrik
ediyorum. Bunu yakinen bildi-
ğim için, bu kadar vurgu yapa-
rak doğrusu bunu söyledim.
Birçok hikâyelerini biliyorum,
çok daha rahat bir şekilde ka-
zanç imkânları varken ısrarlı
bir şekilde, sanayide ve üre-
timde kalmayı kendilerine
prensip edinmişlerdir. Şüphe-
siz ki ülkemizde buna benzer
birçok değerli şahsiyetler ve
değerli aileler de vardır.”
Gül, konuşmasının sonunda, bu
tesisin giderek genişleyeceği,
büyüyeceği ve üretilen parçala-
rın artacağı beklentileri ile tesi-
sin Türkiye’nin ileride kendi
tasarlayacağı uçaklar ve diğer
yine yüksek teknoloji ihtiva eden
araç ve gereçler için de kullanı-
lacağı beklentisini dile getirdi.
Konuşmaların ardından tesis
açılışı gerçekleştirildi ve tesis
gezildi.
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MSI Dergisi: Aziz Bey, öncelikle projenin
kısa bir tarihçesini ve ilk uçuşa kadar
olan gelişmeleri özetleyebilir misiniz?
Aziz SİPAHİ: Vestel Savunma’nın İHA 
konusunda çalışmaları, 2005 yılında, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun bir ekibin
şirket bünyesine katılması ile yoğun-
laştı. Bu ekip, ağırlıklı olarak, ABD’de,
AUVSI’nin düzenlediği İHA yarışmasında,
2003 yılında 2’ncilik elde etmiş, yeni
mezun mühendislerden oluşuyordu. Bir
yol haritası belirledik ve ARI, EFE ve 
KARAYEL adı verilen İHA’lardan oluşa-
cak bir ürün ailesi tanımladık. 2005 yı-
lında, mini İHA projesinin ihalesine
katıldık; daha sonra da taktik sınıfı İHA’ya
yönelik ihale süreci başladı. Bu ihalede

de seçim öncesinde, kabiliyet gösterimi
amaçlı uçuş testleri gerçekleştirildi.
İhale sürecinin başlangıcında, ihtiyaç,
katapult yardımı ile kalkışı ve paraşütle
inişi de gerçekleştirebilecek bir hava
aracını tanımlıyordu. Biz de bu ihtiyaç
doğrultusunda, hafif bir İHA tasarladık
ve KARAYEL Blok 1 olarak ifade edebi-
leceğimiz, azami 275 kg’lık kalkış ağır-
lığına sahip, 35 kg faydalı yük
taşıyabilen bir hava aracı ortaya çıktı.
İhalenin sonuçlanmasına yakın bir dö-
nemde, katapult ve paraşüt ihtiyacından
vazgeçildi. İhale sonucunda, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 2010 yılı-
nın sonunda sözleşmeyi imzaladık ve
güncellenen ihtiyaçlar doğrultusunda,
tüm tasarımımızı gözden geçirerek, 

KARAYEL Blok 2 olarak adlandırabile-
ceğimiz, azami kalkış ağırlığı 550 kg
olan, 70 kg faydalı yük taşıyabilen yeni
bir hava aracı geliştirdik.
MSI Dergisi: Tasarım çalışmalarını, 
KARAYEL’in yapısal tasarımı ile aviyonik
sistemler olarak ikiye ayıracak olursak,
yapısal tasarım çalışmaları ile ilgili 
biraz detay verebilir misiniz?
Hakan Avcı: KARAYEL, sade ama etkin
bir aerodinamik tasarıma sahip. İhale

döneminde test-
lere katılan hava
aracı ile nihai
hava aracı ara-
sındaki en belir-
gin farklılık, V
kuyruk yerine,
nihai konfigü-
rasyonda, klasik
T kuyruk kulla-
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KARAYEL, 
Vestel Savunma’ya Pazarın

Kapılarını Açıyor

Vestel Savunma, sektöre 
platform tedarikçisi olarak 
girmesini sağlayan KARAYEL taktik insansız hava aracı (İHA)’nın ilk uçuşunu,
Nisan ayının son günü gerçekleştirdi. Sade dış tasarımının altında önemli bir 
mühendislik çalışmasını barındıran KARAYEL, yetenekleriyle Vestel Savunma’ya
geniş bir pazarın kapılarını açma potansiyelini de taşıyor. KARAYEL’in 
geliştirme sürecini, projenin mevcut durumunu ve Vestel Savunma’nın 
İHA konusundaki gelecek planlarını, Vestel Savunma Genel Müdürü 
Aziz Sipahi ve Aviyonik Grup Yöneticisi Hakan Avcı ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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nılması. Elektro optik faydalı yükü, uça-
ğın ağırlık merkezine yakın bir noktada
taşıyoruz. Bu yerleşim, faydalı yükün bu-
runda taşınmasına göre önemli avantaj-
lar sağlıyor. Örneğin, faydalı yükü burun
kısmında taşıdığınızda, bu faydalı yükü
farklı ağırlığa sahip başka bir faydalı
yükle değiştirmeye çalışmanız, ağırlık
merkezi sorunu yaratıyor. KARAYEL ise
tasarımı sayesinde, mevcut faydalı yük
taşıma noktasında ya da kanat altlarında
değişik yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor.
Aerodinamik olarak son derece kararlı
olan yapısal tasarımımız, üretim ve mon-
taj avantajları da sunuyor. Proje kapsa-
mında, sadece tasarım çalışması
yapmadık; aynı zamanda hava aracının
üretimini de Vestel Savunma bünyesinde
gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla kompozit
üretim tesisi yatırımı yaptık.

Yedeklilik Konusuna 
Doğru Yaklaşımı Getirdik
MSI Dergisi: Benzer şekilde, aviyonik 
sistem tasarım çalışmaları ile ilgili 
detay verebilir misiniz?
Hakan Avcı: Aviyonik tasarımımız, süreç
içinde alınan dersler sonucunda olgun-
laştı ve çok iyi bir noktaya ulaştı. Dağıtık
mimari kullanıyoruz; bu mimarinin etkin
şekilde kullanımının gereği olan soyut-
lama (abstraction) ve iletişim protokolü

konularında, olgun çözümler geliştirdik.
Kendimizin geliştirdiği, VSS adını verdi-
ğimiz bir protokol kullanıyoruz. Şu anda,
aviyonik sistemimize yeni bir bileşen ek-
lemek, bizim için sadece birkaç haftalık
bir çalışma gerektiriyor. Yazılımda ger-
çekleştirdiğimiz soyutlama ve VSS saye-
sinde, sisteme yeni takılan bir cihazın
hangi bilgiyi nasıl sunduğu, bu bilginin
nasıl kullanılacağı, hangi komutların
nasıl ele alınacağı, karmaşık ve emek
yoğun arayüz geliştirme çalışmalarına
gerek olmaksızın, günlük bilgisayarları-
mızda kullandığımız “tak ve çalıştır”
mantığına benzer bir mekanizma ile sis-
teme tanıtılabiliyor. Bu altyapı, müşteri-

lerimizin ihtiyaç duyduğu farklı bileşen-
lerin sisteme eklenebilmesi ya da teda-
rikinde sorun yaşanan herhangi bir
bileşenin değiştirilmesi konularında,
bize çok büyük bir esneklik sağlıyor.
Yedeklilik konusunda da muadil sistem-
lere göre ileri bir noktadayız. KARAYEL
üzerinde çalışmalara başladığımızda,
STANAG 4671’in oluşturulma çalışma-
ları devam ediyordu. Bu standardın tas-
lak hâlindeki yedeklilik gereksinimlerini
inceledik. Konu üzerinde araştırmalar
yaptıkça, yedeklilik konusunun aslında
nasıl yanlış anlaşılabileceğini gördük.
Şöyle bir örnek vereyim: Evinizde yedek-
leme amaçlı 2 tane buzdolabı kullandı-
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ğınızı ve bu ikisinin de X markanın Y mo-
deli olduğunu; bu model buzdolaplarının
da elektrik şebekesindeki voltaj belli bir
değerin altına düştüğünde çalışmayı
durdurduğunu ve tamir edilmeyi gerek-
tirdiğini varsayalım. Kâğıt üzerinde ye-
deklilik sağladınız, 2 tane buzdolabınız
var. Ama eğer şebekedeki voltaj o bah-
settiğimiz değerin altına düşerse ikisi de
çalışmayacak; sağladığınızı düşündüğü-
nüz yedeklilik de bir işe yaramayacak.
Oysa 2 buzdolabından birisi X markanın Y
modeli, diğeri A markanın B modeli ol-
saydı, voltaj düşmesinin ardından, B mo-
deli çalışmaya devam edecekti. Burada
verilen voltaj düşmesi örneğindeki gibi
hatalara, o modelin sistematik hatası de-
nilir ve üretilen tüm modellerde görülür.
Demek ki yedekliliği, sistematik hatalar-
dan bağımsız olacak şekilde kurgulama-
lısınız. Bizim de yaptığımız bu oldu.
KARAYEL’de, her kritik bileşenden, örne-
ğin ataletsel seyrüsefer sisteminden 3’er
tane var. Hepsi farklı firmaların farklı
modelleri. Bu anlamda, KARAYEL’in avi-
yonik sistemini geliştirirken, aslında 
3 uçaklık geliştirme çalışması yaptık.
KARAYEL’in aviyonik sisteminde, işletim
sistemi de dâhil olmak üzere, tüm yazı-
lım kendimize ait. Bunu, otopilot mima-
rimiz sayesinde başardık. KARAYEL’de 
3 tane otopilot var. Bunlardan 2 tanesi,
olağan şartlarda kullanılan, son derece
karmaşık bir yazılıma sahip birimler.
Bunlardan bir tanesinde sorun yaşandı-
ğında, kullanıcı açısından bir şey fark et-
miyor; uçak görevini yerine getirmeye

devam ediyor. Her ikisinde de sorun ya-
şanırsa 3’üncü ve çok daha basit bir ya-
zılıma sahip olan otopilot devreye giriyor.
Bu otopilot, uçağı daha önceden belirle-
nen bir noktaya götürüyor ya da pilotun
uçağı SAS modunda kullanabilmesine
olanak sağlıyor.

MSI Dergisi: Ulaştığınız yerlilik oranı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Aziz SİPAHİ: Uçağın yapısal üretimini
kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.
Aviyonik tarafında, tüm yazılımları ve
önemli sayıda donanım bileşenini biz ge-
liştirdik. Biz yerlilik oranı konusuna, yurt
dışına çıkan para ve yurt içinde kalan
para olarak bakıyoruz. Faydalı yük gibi
hazır alınan ve maliyeti yüksek birimleri
de biz tedarik ediyoruz. Bu çerçevede,
faydalı yükü dâhil etmediğimizde, yerli
katkı oranımızı %75 olarak verebiliriz.

MSI Dergisi: İlk uçuş başarıyla geride 
bırakıldı; uçuş testleri sürüyor. Gelinen
nokta ile ilgili genel bir değerlendirme
alabilir miyiz? İşin zor kısmı bitti 
diyebilir miyiz?
Aziz SİPAHİ: İşin teknik açıdan zor kısmı
bitti diyebiliriz. Uçuş testlerine devam
ediyoruz. Yaklaşık 150 saatlik uçuş ile

testleri tamamlamayı öngörüyoruz. Uça-
ğın uçuşu, aviyonikler ya da platformla
ilgili herhangi bir eksik kalmadı. Tabii
ufak tefek düzeltmeler ve her uçuşta
bazı ayarlamalar yapılıyor. Ama bunlar
artık daha ince ayarlar. Teknik anlamda
bence ciddi bir kısmı bitti.
Projenin teknik olmayan zor kısmı ise
devam ediyor. Testlerin tamamlanması-
nın ardından, kabul testleri gibi sözleş-
mesel kısımlar var. Mevcut planlamaya
göre, kabul muayene sürecini yılın son
çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Daha genel bir bakış açısı ile İHA serü-
veninin neresindesiniz derseniz daha yo-
lumuz var. 

Katapulttan Kalkış ve 
Paraşütle İniş Opsiyonel 
Özelliklerdir
MSI Dergisi: Projenin resmi isminde,
“Katapult/Paraşüt Özellikli Taktik İHA”
ifadesi geçiyor. Uçak, şu anda, otonom
olarak pistten kalkıp piste inebiliyor. 
Katapult yardımı ile kalkış ve paraşütle
iniş özellikleri hâlâ proje kapsamında 
yer alıyor mu?
Aziz SİPAHİ: Aslında bu seviyedeki her
uçağın, otonom olarak kalkıp inmesi esas-
tır. Dolayısı ile proje isminden hareketle
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Biz yerlilik oranı konusuna, yurt dışına çıkan para ve yurt içinde kalan
para olarak bakıyoruz. Faydalı yük gibi hazır alınan ve maliyeti yüksek
birimleri de biz tedarik ediyoruz. Bu çerçevede, faydalı yükü dâhil 
etmediğimizde, yerli katkı oranımızı %75 olarak verebiliriz.



“Katapultla kalkış yapacak ve paraşütle
iniş yapacak bir hava aracı yerine, pistten
kalkan ve piste inen bir uçak geliştirildi”
gibi bir yanlış anlaşılma olmasını istemem.
Her durumda, esas olan otonom kalkış ve
iniştir, bunu çok net ifade etmekte fayda
var. Bazı kullanım senaryolarında ve çevre
koşulları nedeniyle pistin olmadığı durum-
larda, katapult ile kalkış ve paraşütle iniş
seçeneği, bizim sözleşmemizde ek bir
özellik olarak yer alıyor.

MSI Dergisi: KARAYEL’in faydalı 
yükünü oluşturan elektro optik sistemin
tedarikinde yaşanan sorunlar, geçtiğimiz
dönemde, kamuoyunun gündemine de
geldi. Bu konuda hangi gelişmeler 
yaşandı?
Aziz SİPAHİ: Faydalı yük ile ilgili şu anda
herhangi bir sorun kalmadı; ancak ciddi
bir süre kaybettiğimizi belirtmek isterim.
ABD Savunma Bakanlığı kurallarına
göre, “laser designator” içeren faydalı
yüklerin İHA’larda kullanımı için satışı,
bir kaç ülke dışında özel izne bağlı. Şaka
gibi gelebilir; ama bu süreç, tam 17 ay
sürdü. Sanırım bu yaşananlardan, Tür-
kiye olarak çıkartmamız gereken dersler
var. Bununla beraber, önümüzdeki gün-
lerde, son kabul muayene testini de

yapıp teslim alacağımız faydalı yüklerin,
özellikleri ile de kullanıcı nezdinde fark
yaratacağını düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Projede; 18.000 feet irtifaya
çıkma, 35 kg faydalı yük taşıma ve asgari
10 saat uçma hedeflerinin üzerine 
çıkılarak, çalışmaların 22.500 feet uçuş
irtifası, 70 kg faydalı yük ve 20 saate
kadar havada kalış süresi hedeflerinin
tutturulması yönünde ilerlediği 
belirtiliyor. Bu durumu nasıl 
yorumlamalıyız?
Aziz SİPAHİ: Açıkçası biz, “değerlerin
üzerindeyiz” gibi bir söylemi uygun gör-
müyoruz. Proje çalışmalarının en başın-

dan beri tasarım kriterlerimizi sözleş-
menin gereksinimlerinin üzerinde seç-
tik. İhaleyi aldığımız günden itibaren de
bu değerlere göre çalıştık. Bu kararı al-
mamızın nedeni, ileriye dönük farklı se-
naryolar, farklı faydalı yükler ve farklı
uçuş süreleri gibi konulara adapte ola-
bilmekti. Sonuçta, değişik görev ihtiyaç-
larına kolayca adapte olabilecek, esnek
bir sistem ortaya çıktı.

MSI Dergisi: Standartlara uyum ve 
emniyet kriterleri dışında, diğer teknik
kriterler açısından KARAYEL ile yabancı
ve yerli rakipleri karşılaştırıldığında, 
öne çıkan noktalar var mı?
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Aziz SİPAHİ: Rakiplere göre öne çıkan
noktalardan ziyade, farklılıklar olduğunu
söylemeyi tercih ediyorum. Hem yerli
hem de yabancı tüm İHA üreticilerinin
ürünlerinin birer kullanım alanı, perfor-
mansına bağlı harekât senaryosu vardır.
Ancak özellikleri açısından, benzerlerin-
den hiç bir eksiği olmayan, tam aksine
Türk Silahlı Kuvvetlerinin deneyimlerinin
de yansıtılması nedeniyle artıları olan
KARAYEL’in, NATO STANAG 4671 Uçuşa
Elverişlilik Standardı’na göre geliştiril-
miş ve üretilmiş olmasının, sadece Tür-
kiye’de değil Dünya’daki ürünler
arasında da bir fark yarattığını belirtmek
gerekir.

KARAYEL’in Başarısı, 
İhracatın Kapısını Araladı
MSI Dergisi: KARAYEL’in ihracatı ile 
ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz? KARAYEL’in STANAG
4671’e uyumluluğu ve sistematik hata
emniyetinin uygulanmış olması gibi 
özelliklerinin ihracat pazarında 
KARAYEL’e ne gibi kolaylıklar 
sağlayacağını değerlendiriyorsunuz?

Aziz SİPAHİ: İhracat tabii ki bizim için çok
önemli bir konu, İHA konusunda bu kadar
yatırım yaptıktan sonra, ihracat olanakla-
rını değerlendirmek için yoğun çaba için-
deyiz. Gerçekçi olmak gerekirse hazır bir
İHA sistemini olduğu gibi ya da müşteri
ihtiyaçlarına göre ufak bazı değişikliklerle
satabileceğimiz pazarlar ABD ve Batı Av-
rupa değil. Bunun dışındaki pazarlar; Af-
rika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri
olabilir. Dolayısı ile hedef pazarımız aşağı
yukarı belli. Ama bunu sistem bazına in-
dirgerseniz İHA kapsamında çeşitli konu-
larda iş birliği olarak görürseniz, o zaman
Batı ile çalışma fırsatı çıkıyor.
Örneğin, bu kapsamda, bir Fransız fir-
ması ile bir iş birliği çalışması başlattık.
Bu iş birliği girişimi, bizim İHA teknoloji-
sinde geldiğimiz noktanın seviyesini gös-
termesi açısından da önemli. Söz konusu
firma, pilotlu uçak tasarlayıp üretiyor. İş
birliği kapsamında, öncelikle bir Fransız
müşteri için olmak üzere, daha sonra-
sında tüm Dünya pazarı için, onların uça-
ğının insansızlaştırılması üzerinde
çalışacağız. Aviyonik, yazılım ve enteg-
rasyon bizim üzerimizde olacak. Batı pa-
zarına girebilmek için en iyi yöntemin,
belki de yegâne yöntemin bu olduğu dü-
şüncesindeyim Bu iş birliğini çok önem-
siyorum ve bu işi almamızın ve
başarmamızın, hem Vestel Savunma
hem de Türkiye için çok önemli olduğunu
değerlendiriyorum.

Ayrıca, STANAG 4671 uyumluluğumuz,
Batı Avrupalı şirketlerin de ilgisini çeki-
yor. Büyük bir Avrupa savunma ve hava-
cılık firması ile de bazı aviyonik sistem
bileşenlerini kapsayacak farklı bir iş bir-
liği için görüşmeler yürütüyoruz.

MSI Dergisi: İHA alanında KARAYEL’den
sonraki hedefiniz ne olacak? Daha alt 
ya da daha üst sınıf bir araç ile ilgili 
çalışmalarınız olacak mı?
Aziz SİPAHİ: İHA alanında, sadece Tür-
kiye’de değil, bölgede de önemli bir
oyuncu olmayı hedefliyoruz. Tabii ki
bunun için birkaç şart var. Bir tanesi
ürününüzün kendi silahlı kuvvetleriniz
tarafından kullanılması. Türk Silahlı
Kuvvetleri, dünyanın en önemli refe-
ranslarından birisi. Teslimat aşamasına
çok yaklaştık ve İHA’nın kullanılmaya
başlanmasının getireceği bir ivme mut-
laka olacak. İkincisi, her şeyini; tasarı-
mını, elektroniğini, yazılımını, üretimini
kendinizin yapabilmesi ki müşteri istek-
lerine, operasyonel isteklere uyabilme
imkânınız olsun. Üçüncüsü de farklı İHA
alternatifleri üzerinde çalışmalar yap-
mış olmanız lazım. Küçük olabilir, silah
sistemi taşıyan olabilir, hedef uçak ola-
bilir, helikopter olabilir, daha yüksekten
daha uzağa daha hızlı uçan olabilir.
Bizim şu anda bütün bu spektrumda;
küçüğü, büyüğü, sabit kanat, döner
kanat, hepsi ile ilgili çalışmalarımız var,
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İHA alanında, sadece Türkiye’de değil, bölgede de önemli bir oyuncu
olmayı hedefliyoruz. Tabii ki bunun için birkaç şart var. Bir tanesi 
ürününüzün kendi silahlı kuvvetleriniz tarafından kullanılması. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en önemli referanslarından birisi.
Teslimat aşamasına çok yaklaştık ve İHA’nın kullanılmaya 
başlanmasının getireceği bir ivme mutlaka olacak. 



bazıları ile ilgili de başlatmış olduğu-
muz somut çalışmalarımız var. Ancak
KARAYEL’den daha büyüğünü, kendimiz
finanse edip bir ürün ortaya çıkartmayı
da hedeflemiyoruz. Daha büyüğüne
geçmek için bir projede, yurt içi ya da
yurt dışı müşteri isterlerine uygun bir
tasarımı, onlarla birlikte yapmak istiyo-
ruz. Bizim mevcut uçağımızda çok az
değişiklik yaparak ya da çok fazla yeni
geliştirme yatırımı yapmadan çıkartabi-
leceğimiz ürünler var. Bununla ilgili
kendi içimizde çalışmalar yapmayı dü-
şünüyoruz.
Biz İHA konusunda, şirket olarak belli
bir döneme kadar, aslında küçük bir
kadro ile çalıştık. Genelde projeler
geniş bir kadro ile başlar; sonlara doğru
küçülür. Bizim hedeflerimizi anlamak
için genişlemeye bakmak lazım. En
fazla genişlediğimiz dönem, KARA-
YEL’in tasarımının tamamlandığı dö-
nemdir. Neden böyle? Konu sadece
tasarımı yapmak değil. Sonrasında, yurt
içindeki ve yurt dışındaki çeşitli proje-
lerde çalışacak kadroyu oluşturmanız
gerekiyor. Bizim ne kadar iddialı oldu-
ğumuzu gösteren de bu. Son 1 sene
içinde, kadromuz yaklaşık ikiye kat-
landı.

MSI Dergisi: Döner kanat İHA çalışmalarınız
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Aziz SİPAHİ: Döner kanat İHA, çok daha
zor bir konu. Sabit kanatta olduğu gibi,
bir döner kanat hava aracı geliştirmek
değil ama hazır bir aracın insansızlaştı-
rılması çalışmasına girmeyi düşünüyo-
ruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız ve
temaslarımız var. Sabit kanadın, küçük-
ten büyüğe, her özellikte ve her boyu-
tunu yapabilecek konumdayız. Döner
kanatta ise Türkiye’nin genelinde ol-
duğu gibi, bizde de bir platform uzman-
lığı eksikliği var.

Doğru Proje Modeli
MSI Dergisi: KARAYEL ile ilgili yapılan
açıklamalarda dikkat çeken bir nokta da
Vestel Savunma’nın, öz sermayesinden
30 milyon doları aşan yatırım yapmış 
olmasıydı. Bu yatırım ile ilgili biraz daha
ayrıntı verebilir misiniz? Bu yatırımın
geri dönüşü ya da Vestel Grubu’nun 
diğer faaliyetlerine yansıması ile ilgili 
öngörüler var mı?
Aziz SİPAHİ: Bunun geri dönüşü ile ilgili
çeşitli hesaplar yapmak mümkün ancak
şu bir gerçek ki; hiçbir ticari şirketin “iyi
bir iş fırsatı” olarak gösterebileceği bir
durum söz konusu değil. Zorlu Gru-
bu’nun bu işe kalkışmasını, daha ziyade
grubun buna inanmış olmasına, sa-
vunma ve havacılık alanında Türkiye için
iyi bir şey yapma isteğine ve projeyi pres-
tij sağlayan bir proje olarak görmesine
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AYESAŞ Desteği
Aynı zamanda AYESAŞ’ın da genel 
müdürlüğü görevini yürüten Aziz 
Sipahi’den, AYESAŞ’ın projeye katkıları ile
ilgili de bilgi aldık. Sipahi, yer kontrol 
istasyonu yazılımlarını, alt yüklenici
olarak AYESAŞ’ın geliştirdiğini söyledi 
ve iki kardeş şirketin, birbirinin 
tamamlayıcısı olduğunu belirtti. 
Sipahi, geçtiğimiz dönemde, Vestel
Savunma ve AYESAŞ’ın çeşitli kurumsal
işlevlerinin birleştirilmesi hakkında da
bilgi verdi. Buna göre, her iki şirketin
satın alma, insan kaynakları, sözleşme
yönetimi, finans, muhasebe ve kalite
fonksiyonları birleştirilerek tek bir çatı
altında yürütülmekte. Teknik tarafta ise
şirketler birbirinden bağımsız olarak
çalışmaya devam ediyor. Sipahi, komuta
kontrol ve aviyonik alanlarında; 
elektronik tasarım, yazılım geliştirme, 
sistem mühendisliği ve üretim 
kabiliyetlerini bir arada barındıran
AYESAŞ’ın, ABD’nin ilk 5 savunma ve
havacılık şirketinin 3 tanesi ile dünya
çapında ise ilk 10 şirketin yarısından 
fazlası ile doğrudan iş yaptığını 
hatırlatarak, bunun için AYESAŞ’ın 
o firmaların kalite, performans ve fiyat
gibi kriterlerini yerine getirebilmesi 
gerektiğine; bunun da her zaman rekabetçi
olmayı zorunlu kıldığına dikkat çekti.

BORA, KARAYEL
operatörlerinin
eğitimi için de
kullanılacak.



bağlamak daha doğru bir yorum olur.
Kuşkusuz bu kaynak, başka bir ticari işe
yatırılsa geri dönüşü daha kısa za-
manda gerçekleşebilirdi. Bu da sa-
vunma sektörünün bir gerçeği.
Bu çalışmanın, Grubun diğer faaliyetle-
rine ticari katkıdan ziyade prestij katkısı
var. Teknolojik konularda, Grubun geri
kalanı ile iş birliği faaliyetlerini gerçek-
leştirme fırsatı pek olmuyor. Bunun ana
sebebi, savunma sanayisinin dinamik-
lerinin, standartlarının ve kalifikasyon-
larının ticari sektör dinamiklerinden çok
farklı olması. İleride, özellikle üretim
sayıları arttığında, iş birliği artabilir.
Diğer yandan, fikir alışverişlerinde bu-
lunuyoruz. Örneğin, üretim ekipmanla-
rının satın alınması konusunda
deneyimleri ile ilgili veya çevre koşulları
testleri ile ilgili olanaklarından yarar-
lanmak üzere görüşüyoruz.

MSI Dergisi: Taktik İHA geliştirilmesi
kapsamında uçuş gösterimlerinin de 
olduğu bir ihale süreci yaşandı ve 
geliştirme işi de iki farklı proje altında 
iki farklı firmaya verildi. Bu proje modeli
ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Aziz SİPAHİ: Bu proje modeli, Tür-
kiye’de ilk defa uygulandı ve SSM’ye,
Türk özel sektörüne güvendiği için te-
şekkür ediyorum. Modelin, firmalara
ve sanayiye çok ciddi katkısı olduğu
kanaatindeyim. Genel olarak bakar-

sak TUSAŞ’ı da dâhil ettiğimizde, Tür-
kiye’de 3 şirketin İHA konusunda ça-
lıştığı bir model var. Şirketler projeleri
birlikte yapmaya çalışsa bu kadar ba-
şarılı olunamazdı. Çünkü ortada ürün-
ler yokken, yetenekler henüz
geliştirilmemişken iş birliğinin kurgu-
lanması pek kolay değil. Ancak ileriye
dönük daha büyük projelerde, mut-
laka iş birliklerinin yapılması lazım.
Geride bıraktığımız dönemde, şirket-
lerin neler yapıp yapamayacağını, hem
şirketler hem de sektör öğrendi. Artık
somut verilere dayanarak bir iş birliği
kurulabilir. Böylece, herkesin uzman
olduğu ve en yüksek derecede katkı
vereceği alanlarda çalışabildiği bir
kurgu oluşturulabilir.

Vestel Savunma Genel Müdürü 
Aziz Sipahi ve Aviyonik Grup 
Yöneticisi Hakan Avcı’ya, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdıkları ve 
verdikleri bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Genel olarak bakarsak TUSAŞ’ı da dâhil ettiğimizde, Türkiye’de 
3 şirketin İHA konusunda çalıştığı bir model var. Şirketler projeleri
birlikte yapmaya çalışsa bu kadar başarılı olunamazdı. Çünkü 
ortada ürünler yokken, yetenekler henüz geliştirilmemişken 
iş birliğinin kurgulanması pek kolay değil. Ancak ileriye dönük 
daha büyük projelerde, mutlaka iş birliklerinin yapılması lazım. 
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Seçilecek çözümün li-
sans altında üretimini
kapsayan bir ihale ola-

rak başlatılan ATAK ihalesi,
2004 yılının Mayıs ayında ger-
çekleştirilen Savunma Sanayii
İcra Komitesi (SSİK) kararı ile
iptal edilmiş ve ortak geliştir-
meyi içeren bir modelle tekrar
kurgulanmıştı. Bu kurgu kapsa-
mında, AgustaWestland firma-
sının AW129 modelini temel
alarak T129 ATAK helikopteri-
nin geliştirilmesini konu alan
projenin sözleşmesi, 7 Eylül
2007’de imzalandı. Toplam 50
adet helikopterin teslim edil-
mesini kapsayan projeye,
daha sonra acil ihtiyaca bi-
naen, başlangıç konfigürasyo-
nunda 9 adet erken duhul
helikopteri (EDH) de eklendi.
10 Haziran’da gerçekleştirilen
tören, ilk 3 EDH’nin teslim
edilmesi ile ilgili olarak dü-
zenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Necdet
Özel, Kara Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Hulusi Akar,
Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, Başbakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emrullah
İşler, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri
Bakanı Efkan Ala, Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek, Milli
Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik
Ve Haberleşme Bakanı Lütfi

Elvan ve Somali Genelkurmay
Başkanı Tuğgeneral Dahir
Adan Elmi başta olmak üzere,
çok sayıda üst düzey yetkili
katıldı.
Törende ilk olarak, proje hak-
kında bilgi vermek üzere, Kara
Havacılık Komutanlığı 1’inci
Alay Komutanı Kara Pilot
Albay Ekrem Çağlar ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
Helikopter Daire Başkanlığı

Helikopter Ortak Üretim/Ge-
liştirme Projeleri Grubu Mü-
dürü Hüseyin Avşar kürsüye
geldiler. Avşar, projenin sa-
nayi tarafı ile ilgili bilgilen-
dirme yaptı. Avşar’ın ilettiği
bilgilere göre, sözleşmesi 2
Temmuz 2008 tarihinde yürür-
lüğe giren ve son teslimatın
2018 yılında gerçekleştirileceği
projede, 9 adet EDH’nin üre-
timi tamamlandı. 5 adet heli-

kopter ise üretim hattında de-
ğişik aşamalarda bulunuyor.
Projenin toplam maliyeti; ta-
sarım, üretim ve entegre lojis-
tik desteği de kapsayacak
şekilde, yaklaşık 3,3 milyar
dolar olarak gerçekleşecek.
Projede ana yüklenici olarak
görev alan TUSAŞ; sistem en-
tegratörlüğü, imalat ve üretim
mühendisliği ve ömür devri
lojistik destek sorumlulukla-
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ATAK, Modern 
Süvarilerle Buluştu
Türkiye’nin özgün ürünler geliştirebilen bir savunma 
sanayisi yaratma çabasının önemli kilometre taşlarından 
bir tanesi olan Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri (ATAK)
Projesi’nde ilk 3 helikopterin envantere alınması ile 
ilgili tören, 10 Haziran’da, Ankara’da, Kara Havacılık 
Komutanlığında gerçekleştirildi. Böylece, T129 ATAK 
helikopteri, süvari sınıfının çağımızdaki temsilcilerinden
kara havacıları ile buluşmuş oldu.
Şebnem ASİL / s. asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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rını üstleniyor. Alt yüklenici
olarak yer alan firmalardan
AgustaWestland, performans
isterlerini karşılayan temel
helikopteri sağlamakla yü-
kümlü. ASELSAN ise aviyonik
merkezi kontrol bilgisayarı ile
seyrüsefer, görüntüleme, ha-
berleşme, elektronik harp ve
silah kontrol sistemlerinin ge-
liştirilmesi ve entegrasyonun-
dan sorumlu bulunuyor.
Avşar, Türkiye’de helikopter

sanayisi altyapısının oluştu-
rulması açısından çok önemli
olan proje kapsamında, Türki-
ye’de ilk defa pal üretiminin
yapıldığını; helikopterin yakla-
şık 6400 yapısal parçasının
6200’ünün TUSAŞ ve diğer
Türk firmaları tarafından üre-
tildiğini ve proje kapsamında
yaklaşık 80 KOBİ ve yan sanayi
firmasının rol aldığını belirtti.
Tüm bu çalışmalar, 800’ü mü-
hendis olmak üzere, yaklaşık

2.000 kişiye istihdam sağladı.
Helikopterin yüksek bir ihra-
cat potansiyeline sahip oldu-
ğuna da dikkat çeken Avşar,
pek çok ülkeden talep olduğu
ve 2 ülke ile sözleşme görüş-
melerinin sürdüğü bilgilerini
aktardı. Avşar, ihraç edilecek
helikopterlerin de mevcut
proje kurgusu ile aynı iş pay-
laşımına göre üretileceğini
sözlerine ekledi.
Albay Çağlar ise sunumunda,

helikopterin teknik özellikle-
rini sıraladı. Proje kapsa-
mında şu ana kadar 28 pilot ve
85 uçuş teknisyeninin eğitim-
lerinin İtalyan Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Havacılık Okulu
ile TUSAŞ tarafından verildi-
ğini; 22 pilot ve 23 uçuş teknis-
yenine daha TUSAŞ tarafından
eğitim verilmesinin planlandı-
ğını; müteakip dönemde, eği-
timlerin Kara Havacılık Okulu
tarafından verileceğini söyledi.
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar



Muharebe Sahasını
Şekillendirecek
Proje ile ilgili bilgi arzının ar-
dından kürsüye gelen Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Hulusi Akar, kara havacılı-
ğının sahip olduğu sürat,
hareket yeteneği ve ateş gücü
ile komutana muharebe saha-
sını şekillendirilmesinde ve
görevin başarılmasında ciddi
düzeyde katkı sağladığını ifade
etti. Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının ihtiyaç duyduğu pilot
ve teknisyenleri yetiştiren
Kara Havacılık Okulu’nun,
dünya ülkeleri arasında saygın
bir yere sahip olduğunu belir-

ten Orgeneral Akar, okulun
1975 yılından beri Hava ve
Jandarma Genel Komutanlık-
ları ile Emniyet Genel Müdür-
lüğü pilot ve teknisyenlerine
de eğitim verdiğini; 1998 yılın-
dan beri de her yıl 25 ila 36
dost ve müttefik ülke pilot ve
teknisyeninin bu okulda yetiş-
tirildiğini anlattı. Orgeneral
Akar, okulun, NATO projeleri
kapsamında, çok uluslu askeri
eğitim merkezlerinden birisi
olmaya aday pozisyonunda bu-
lunduğu bilgisini de iletti.
Orgeneral Akar’ın dikkat çek-
tiği bir diğer nokta, T129 ATAK
helikopteri için milli olarak

geliştirilen görev bilgisayarı ve
yazılımı oldu. Orgeneral Akar,
gelecekte, bu bilgisayar ve ya-
zılım sayesinde ihtiyaçlara ve
mühimmata göre moderni-
zasyon yapılabileceğini vurgu-
ladı.

İstiklal ve İstikbal 
Mücadelesi
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyaç duyduğu 
savunma sistemlerinin yerli 
imkânlarla karşılanmasının,
göreve geldikleri günden bu
yana temel önceliklerden bi-
risi olduğunu ve bu durumun
devam ettiğini vurguladı. Baş-
bakan Erdoğan, yerli savunma
sanayisinin gelişmesinin ve
TSK’nın ihtiyaçlarının yerli fir-
malar tarafından özgün ürün-
lerle karşılanmasının, Türkiye
için bir nevi istiklal ve istikbal
mücadelesi olduğunu ifade
etti. Bu doğrultuda, Türki-
ye’nin savunma ihtiyaçlarının
yurt içinden karşılanması ve
TSK’nın modernizasyonu için64
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Dış İstasyonlar
4 adet MIZRAK-U tanksavar füzesi veya
4 adet CİRİT güdümlü roket veya
19 adet güdümsüz 2,75" roket veya
2 adet Stinger havadan havaya füze

İç İstasyonlar
4 adet CİRİT güdümlü roket veya
19 adet güdümsüz 2,75" roket veya
2 adet Stinger havadan havaya füze

Burun Topu 500 adet 20 mm mermi
* Dış (2 adet) ve iç (2 adet) istasyonlara asimetrik silah yüklenebilir. 
Helikopter, silahları otomatik olarak tanır ve kokpit göstergesinde pilota gösterir.

Tablo 2. T129 ATAK Helikopterinin Silah Sistemleri *

T129 ATAK AH-64A Apache AH-64D Apache AH-64D Longbow Apache Tiger HAP Mi-28NE Ka-52
Uzunluk (m) 14.60 17.73 17.73 17.73 15.83 RBY RBY
Yükseklik (m) 3.95 4.64 4.05 4.95 4.31 RBY RBY
Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 5,000 6,838 7,270 7,530 6,100 10,900 RBY
Azami Seyir Hızı (km/sa) 274 279 273 262 271 270 260
HIGE (m) * 4,420 4,845 4,465 4,172 RBY RBY RBY
HOGE (m) ** 3,353 3,866 3,206 2,889 RBY 3,600 RBY
Servis Tavanı (m) 4,572 RBY RBY RBY 4,000 5,600 5,500
Menzil (km) 519 RBY RBY RBY 800 RBY 460
"RBY: Resmi Bilgi Yok (Üreticinin ya da kullanıcının resmi kaynaklarında bu konuda bilgi bulunmuyor)
* Hover In-Ground Effect / Yer Etkisinde Havada Asılı Kalma
** Hover Out-of-Ground Effect / Yer Etkisi Olmadan Havada Asılı Kalma"

Tablo 1. T129 ATAK helikopteri ile diğer taarruz helikopterlerinin karşılaştırması
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her alanda kritik ve büyük
projeler başlattıklarını hatırla-
tan Erdoğan, yola, 2004 yılının
Mayıs ayında gerçekleştirilen
SSİK toplantısında alınan
stratejik kararlarla çıktıklarını
ve büyük emekler harcandık-
tan sonra bugüne gelerek ba-
şarı zincirine yeni bir halka
daha eklediklerini söyledi. Er-
doğan, tüm bu gelişmelerin, o
zaman verilen kararların ne
kadar doğru ve yerinde oldu-
ğunu gösterdiğini de vurgu-
ladı.
Projenin uluslararası iş birliği
kapsamında, dost ve müttefik
İtalya ile birlikte gerçekleşti-
rildiğini belirten Erdoğan, bu
tür projelerde, farklı ülkeler-
den, farklı kültürlere sahip
firma ve çalışanların bir araya
geldiğini ve bu şartlarda elde
edilen başarının, en az proje-

nin kendisi kadar takdire
şayan olduğunu da de-

ğerlendirmelerine

ekledi. Erdoğan, konuşması-
nın sonunda, bu proje ile Tür-
kiye’nin artık helikopter satın
alan ülke konumundan heli-
kopter üreten ve satan ülke
konumuna yükseldiğini ifade
etti.

Gururumuz 
Daha Büyük
Törende son konuşmayı ger-
çekleştiren Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, vaktiyle alınan
kararların, aradan geçen yıllar
sonra semeresini bu şekilde
verdiğini söyledi. Son aylarda
arka arkaya gerçekleşen tö-
renlerle Barış Kartalı Projesi
kapsamında havadan erken
ihbar ve kontrol uçaklarının
ilki ile A400M nakliye uçakları-
nın ilkini teslim aldıklarını ha-
tırlatan Gül, gurur duydukları
bu projelerde, yabancı firmala-
rın ana yüklenici olduğunu 
hatırlattı. Gerçekleştirilen bu
törenin ise TUSAŞ’ın ana yük-
lenici olduğu bir projede üreti-
len helikopteri konu aldığını
söyleyen Gül, gururlarının
daha büyük olduğunu ifade etti.
Törenin geri kalan bölümünde,

hatıra fotoğrafı çekimi
gerçekleştirildi ve

projenin tanı-
tım filmi gösterildi. Tören,

teslim edilen 3 helikopterin
gerçekleştirdiği uçuş gösterisi
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı
envanterindeki tüm helikop-
terlerin her aldığı formasyon
uçuşunun ardından düzenle-
nen kokteyl ile sona erdi.

AgustaWestland, 
ATAK Projesi’ndeki
Başarısını Sürdürmek 
İstiyor
T129 ATAK helikopterinin temel alındığı platform olan AW129 
helikopterinin tasarımcısı ve üreticisi olan AgustaWestland (AW), 
projede, ana alt yüklenicilerden birisi olarak önemli görevler üstlendi.
Firmanın projedeki katkılarını ve Türkiye ile ilgili gelecek planlarını, 
AW Türkiye Genel Müdürü Ross Kelly ile konuştuk. Kelly, projede, 
T129’u Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için önemli çalışmalar
yaptıklarını anlattı. Projede TUSAŞ, AW ile birlikte T129’u yeni 
motorlarla, transmisyonla, rotorlarla, aviyoniklerle ve otomatik uçuş
kontrol sistemi ile donattı. 6 adet prototip helikopterin 3 tanesi de 
AW tarafından üretildi.
Kelly, AW129 helikopterinin İtalyan Silahlı Kuvvetleri envanterinde 
gösterdiği başarılara da vurgu yaptı. 1990’lı yılların ilk yarısından beri
çeşitli operasyonlarda kullanılan AW129; yüksek irtifa ve sıcak hava
koşullarında, yüksek güvenilirlik, etkin bir performans ile yüksek bir
beka kabiliyeti sergiledi. Kelly, helikopterin operasyonel sahada 
gösterdiği esneklik kadar, helikopterde müşterinin istediği 
değişikliklerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi konusunda 
AW’nin sergilediği esnekliğin de bu başarıda önemli rolü olduğunu 
belirtti. AW129, en son Afganistan’da görev yaptı. Afganistan’a 
gönderilen helikopterler, 2007 yılının bahar aylarından bugüne kadar, 
10.000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Helikopterin bu performansı
sonrasında, İtalyan Silahlı Kuvvetleri, Haziran ayının başında, 
“AW129 ile herhangi bir görev %100 başarılır” ifadesini kullandı. 
Kelly, T129’un, temel alındığı platform olan AW129’un bu operasyonel
performansından büyük ölçüde yararlandığını da vurguladı.
AW, T129’un ihracat çalışmalarında da TUSAŞ ile birlikte çalışacak.
Kelly, helikopterin ihraç edilebileceği birçok potansiyel ülke olduğunu 
ve T129’un fuarlarda boy göstermeye başlamasının, bu konudaki 
çalışmalara önemli bir katkı yapacağını belirtti. T129’un ihracat 
pazarındaki başlıca avantajlarını ise yüksek performans, esneklik ve
maliyet etkinlik olarak sıraladı.
AW, projedeki rolü ile SSM ve TUSAŞ başta olmak üzere, Türk Savunma
ve Havacılık Sanayisi ile yüksek teknolojiyi içeren konularda yakın bir iş
birliği yapabileceğini gösterdi. Kelly, proje boyunca Türk, İtalyan ve 
İngiliz mühendislerinin “aynı dili” konuşabildiklerini söyledi. Türkiye,
AW için stratejik pazarlardan birisi olmaya devam ediyor. Türkiye’de bir
ofisi olan ve Türkiye ile ilgili çalışmalara adanmış bir ekibi bulunan AW,
Türkiye’nin helikopter ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim ihtiyaçlarına da
çözümler sunmak istiyor. ATAK Projesi ile kurulan iş birliğini ilerletmeyi
amaçlayan AW, TSKGV şirketleri, diğer özel şirketler ve KOBİ’lerle 
Türk ve ihraç pazarları için çalışmalar yürütmeye hazır.
Yürümekte olan ihalelerden Sahil Güvenlik Komutanlığının arama
kurtarma helikopteri ihalesine teklif veren AW, bu ihalede AW101 
modeli ile yarışıyor. Kanada, Danimarka ve Portekiz’de uzun yıllardır
arama kurtarma görevlerinde başarıyla kullanılan AW101 helikopteri,
son olarak da Norveç tarafından seçildi.
AW’nin Türkiye’deki bir diğer ortağı ise HAVELSAN. İki firma eğitim
konusunda iş birliği yapıyor.





Arama konferansı şek-
linde düzenlenen etkin-
likte, sabah oturumunda

açılış konuşmaları ve HAVELSAN’ın
faaliyetleri ile ilgili tanıtım su-
numu gerçekleştirildi. Öğleden
sonra yapılan Tematik Tekno-
loji Alanları Tanıtım Oturumları
ise eş zamanlı olarak 3 grupta
düzenlendi:
n Bilişim ve Güvenlik 

Teknolojileri
n Simülatör Eğitim ve 

Test Sistemleri
n Komuta Kontrol ve 

Savaş Sistemleri
Bu gruplarda, akademisyen-
ler ile HAVELSAN teknik uz-
manları görüşmeler yaptılar.
Etkinlikte, akademisyenler ve
HAVELSAN teknik uzmanları,
toplam 217 Ar-Ge ve inovas-
yon projesinin ön görüşmesini
gerçekleştirdi. Bu projeler
HAVELSAN tarafından değer-
lendirilecek ve gelecekleri ile
ilgili kararlar alınacak.
Etkinliğin açılışında ilk konuş-
mayı, HAVELSAN Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yüksel Öztekin
yaptı. Öztekin, HAVELSAN’ın
özellikle üzerinde durduğu ve
günümüz için önem arz eden
siber güvenlik konusuna
vurgu yaptı ve bu konudaki
faaliyetleri ekip çalışması
ruhu ile sürdüreceklerini be-
lirtti. 
Aynı gün gerçekleştirilen
Bilim ve Teknoloji Yüksek Ku-
rulu’nun toplantısına katılmak
için etkinlikte kısa bir süre bu-
lunabilen, yine de çok önem
verdikleri bu etkinliğe gelen
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu ile Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir, açılış oturu-
munda kısa birer konuşma
gerçekleştirdiler. Prof. Dr.
Kavranoğlu, Türkiye’nin sa-
vunma sanayisinin bulunduğu
seviyeye gelmesinde önemli
katkıları olan HAVELSAN’ın,
üniversitelerle sanayiyi bir
araya getirip ortak ve ileriye
dönük bir vizyon oluşturmak
için yaptığı toplantıda bulun-
maktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Prof. Dr.

Demir de bu tür toplantıların
devamının gelmesinin ve top-
lantılardan sonuç alınmasının
önemine vurgu yaptı. Prof.
Dr. Demir, sonuç almakla il-
gili başarılı örnekler ortaya
konulduğunda, bu tür etkin-
likleri gerçekleştirme konu-
sunda hem moral hem de
cesaret kazanılacağını be-
lirtti. Teknoloji transferi ye-
rine teknolojiyi kendilerinin
geliştirmesi gerektiğine dik-
kat çeken Prof. Dr. Demir,
bunun için Ar-Ge kaynakları-
nın koordinasyonunun öne-
mine işaret etti.
Etkinliğin açılış oturumunda,
Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu Baş-
kanı Prof. Dr. A. Hamit Ser-
best de bir sunum yaptı.

Stratejik İş Birliği 
Vurgusu
Törende Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar da bir konuşma
yaptı. Prof. Dr. Acar, üniver-
site-sanayi iş birliğinin sıfır
noktasında olmadığını, diğer
yandan istenilen noktada da
bulunmadığını; mevcut mev-
zuatla üniversitelerin kısıt-
landığı çerçeve kalktığında,
üniversite-sanayi iş birliğinin
daha kolay yapılabilir hâle ge-
lebileceğini; bu ve benzer et-
kinliklerde, söz konusu çerçeve
varken neler yapabileceklerini
konuştuklarını söyledi. Üniver-
site-sanayi iş birliği ile ilgili
önemli noktanın, bu konunun
üniversitenin ve firmanın
hangi kurullarında konuşul-

duğu olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Acar, bu sorunun
cevabına göre iş birliğinin çe-
şidinin belli olduğunu belirtti
ve bu çeşitleri şöyle sıraladı:
n Parça Başı İş: 

Kişiler üzerinden giden,
tez, konferans ve jüri 
üyelikleri gibi çalışmaları
içeren iş birliği.

n Operasyonel İş Birliği:
Üniversite tarafında 
fakülte, enstitü ya da 
merkez seviyesinde, firma
tarafında da birim bazında
yürütülen, 1-3 yıllık 
süreleri kapsayan 
iş birlikleri.

n Stratejik İş Birliği: 
Üniversitede en üst 
seviyede yürütülen, 
senatoda görüşülen, firma
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HAVELSAN’dan 
Üniversite-Sanayi 
İş Birliğine Buluştay
“Üniversite Sanayi Buluşuyor, Teknoloji Araştırma Yanyana”
sloganı ile 18 Haziran’da, Ankara’da düzenlenen 
“HAVELSAN Üniversite-Sanayi BULUŞ-TAYI” (Buluştay),
60’tan fazla üniversiteden, yaklaşık 300 akademisyeni, 
HAVELSAN çalışanları ile bir araya getirdi. Konsepti ve 
katılım yoğunluğu ile sektörde bir ilk olan etkinlik, Ar-Ge 
ve üniversite-sanayi iş birliği konularının yoğun olarak 
tartışıldığı bir dönemde, örnek bir uygulama olarak öne çıktı. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksel Öztekin

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir
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tarafında da yönetim 
kurulunun gündeminde
yer bulan, 1-5 yıllık 
iş birlikleri. Bu tür iş 
birlikleri, üniversitenin 
öğretim ve araştırma
programlarına yön 
verebilir, firmaların 
politikalarını 
şekillendirebilir.

Prof. Dr. Acar, bu tür etkinlik-
lerde parça başı iş ya da ope-
rasyonel iş birliği kategorisine
girecek iş birliklerinin çıkabi-
leceğini, ulaşılmak istenen
noktanın ise stratejik iş birliği
olduğunu belirtti. Stratejik iş
birliğinin önemini gösteren bir
de örnek veren Prof. Dr. Acar,
üniversitede insan yetiştirme-
nin ya da bir araştırma grubu
kurmanın zaman aldığını,
bunu doğru planlamanın yolu-
nun da stratejik iş birliğinden
geçtiğini söyledi. Konu ile ilgili

olarak Savunma Sanayii Müs-
teşarlığının 7-8 senedir ortaya
koyduğu vizyona, öncelikli
alanlara ve stratejilere de sa-
vunma sanayisinde iş birlikle-
rini kolaylaştıran etmenler
olarak değindi.
Prof. Dr. Acar, konuşmasının
son bölümünde, üniversite-
sanayi iş birliğinde yaşanan
bir zorluğa da parantez açtı.
Firmaların, temel araştırma
ve sınırları zorlayan araş-
tırma yapmak istiyorsa bun-
ların risk içerdiğini ve her
girişimin olumlu sonuç ver-
meyeceğini kabul etmek zo-
runda olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Acar, işin riskinin
üniversiteye yüklendiği bir
modelin dünya genelinde
olmadığını; kâr ve proje ba-
şarısı gibi kıstasların dışına
çıkılması gerektiğini söy-
ledi.

Ar-Ge’ye 
Öz Kaynaklardan 
27 Milyon Lira
Açılış oturumunun son konuşma-
sını gerçekleştiren HAVELSAN
Genel Müdürü Sadık Yamaç,
Türkiye’deki tüm üniversitelerle
çalışmak istediklerini ve akade-
misyenlerden de biraz risk al-
malarını beklediklerini belirtti.
Ciro ve Ar-Ge harcaması ile il-
gili mevcut durumu ve gelecek
hedeflerini özetleyen Yamaç;
mevcut durumda, yıllık cirola-
rının 565 milyon lira olduğunu;
2023 yılında 4 milyar lira ciroya
ulaşmayı hedeflediklerini; bu
cironun da %25’ini ihracattan
gerçekleştirmek istediklerini
anlattı. Yamaç, bu iddialı hedef-
ler için, katılımcıların da yardı-
mına ihtiyaç duyduklarını ifade
etti. Son 2 yıl içerisinde cirola-
rını %100 arttırmalarına rağ-
men personel mevcutlarının

1.100 kişi olarak kaldığı bilgisini
paylaşan Yamaç, kişi başı ci-
roda 250.000 dolar rakamına
ulaştıklarını açıkladı. 
HAVELSAN’ın, son yıllarda
siber tehditler, veri füzyonu,
bulut bilişim ve büyük veri ko-
nularına ağırlık verdiğini söyle-
yen Yamaç, geçtiğimiz yıl
Ar-Ge harcamaları için öz kay-
naklarından 17 milyon lira ayır-
dıklarını; bu sene, bu rakamı
%80 arttırarak 27 milyon lira
harcama yapacaklarını bildirdi.
Dünya pazarına baktıklarında,
kendilerine hitap eden pazarı
100 milyar dolar olarak gör-
düklerini belirten Yamaç,
yoğun bir şekilde, paydaşları
ile çalışarak hedeflere ulaşa-
bileceklerini vurguladı.
Sabah oturumunun ikinci kıs-
mında, HAVELSAN İş Geliş-
tirme ve Pazarlama Direktörü
Alparslan Kuloğlu, katılımcılara,
HAVELSAN’ın hangi konularda
çalıştığını ve bu çalışmalarda
teknoloji olarak hangi alanlara
yöneldiğini anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. Teknolojik olarak
istedikleri noktaya gelebilmek
için, temel bilimler seviyesinde
ileriye taşımaları gereken nok-
talar olduğunu belirten Kuloğlu,
HAVELSAN’ın faaliyetlerini; Ko-
muta Kontrol; Eğitim, Simülas-
yon, Test ve Değerlendirme;
Yönetim Bilgi Sistemleri ve
Siber ve Güvenlik Sistemleri
başlıkları altında anlattı.
Etkinlik sonrasında HAVELSAN
tarafından yayınlanan basın
bülteninde, Buluştay’ın her
sene tekrarlanarak bir gele-
neğe çevrilmek istendiği be-
lirtildi.

69

www.savunmahaber.com                                                                                                                          MSI Dergisi - Temmuz 2014

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri
Platformu Başkanı Prof. 
Dr. A. Hamit Serbest

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar

HAVELSAN Genel Müdürü 
Sadık Yamaç

HAVELSAN İş Geliştirme ve 
Pazarlama Direktörü 
Alparslan Kuloğlu



Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 
okuyucularımızın İŞBİR’i gözlerinde 
daha iyi canlandırabilmeleri için; 
personel sayısı, bunların mühendis, 
teknisyen ve hizmet personeli olarak 
kırınımı, tesisler, yıllık ciro, ciroda askeri
projelerin payı ve ciroda ihracatın payı
gibi bilgileri bizimle paylaşır mısınız?
Burhan ÖZGÜR: Bildiğiniz gibi İŞBİR Hol-
ding kapsamında kurulan ve fabrikası
1978 yılında faaliyete geçen İŞBİR, 1988
yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı (TSKGV) bünyesine katıldı ve
İŞBİR Holding ile –değişmeyen ismi dı-
şında– bir bağlantısı kalmadı. Sermaye-
mizin %99,85’inin ait olduğu TSKGV
bünyesindeki 6 şirketten birisiyiz; büyük-
lük açısından 5’inciyiz. Yaptığımız işleri;
jeneratör, alternatör, elektrojen grup-
ları, elektrik panoları, aydınlatma setleri
ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi,
üretimi, test faaliyetleri, sertifikasyonu
ve kalifikasyonu ve lojistik desteğinin
sağlanması şeklinde özetleyebiliriz. Bir
jeneratör, 3 ana birimden oluşur: Motor,
alternatör ve pano. Biz motoru dışarıdan
hazır olarak alıyoruz, alternatör ve
panoyu ise kendimiz tasarlayıp
üretiyoruz.

Bugün itibari ile personel sayımız 96. Ba-
lıkesir’de, yaklaşık 30 dönümlük bir arazi
üzerinde, 8.300 m2 kapalı alana sahip
tesislerimizde faaliyetlerimizi sürdürü-
yoruz. Ankara ve İstanbul’da da birer ofi-
simiz var. Mühendis gücü olarak
baktığımızda; 3 tane elektrik elektronik,
3 tane makina, 1 tane bilgisayar, 1 tane
endüstri, 1 tane de metalürji mühendi-
sinden oluşan, toplam 9 kişilik mühendis
işgücümüz bulunuyor. Üretim hattımızda
çalışan personel sayımız ise 64.
Geçtiğimiz yıl, ciromuz 19 milyon lira ola-
rak gerçekleşti. Bunda askeri projelerin
payını yaklaşık %60 olarak verebiliriz. 

Ümit BAYRAKTAR: İŞBİR’in 
yürüttüğü askeri projeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) için gerçekleştirilen TASMUS, 
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Özgün Ürünler 
İŞBİR’den Güç Almaya

Devam EdecekMevcut yeteneklerini ve
kapasitesini sürdürebilmek

ve bunları daha da 
geliştirebilmek için yurt

dışı pazarlara açılmayı 
hedefleyen Türk Savunma

Sanayisi, bu uzun yolda, 
geliştirdiği sistemlerin 

çeşitli bileşenlerini 
tasarlayacak ve üretecek

stratejik ortaklara da 
ihtiyaç duyuyor. Geçmişte

olduğu gibi bugün de 
jeneratör bileşeni alanında

sektörün bir numaralı 
stratejik ortağı olarak 

öne çıkan İŞBİR Elektrik
Sanayi A.Ş. (İŞBİR)’nin
Genel Müdürü Burhan

Özgür ile firmanın savunma
sanayisine yönelik 

çalışmalarını, projelerini ve
gelecek planlarını konuştuk.

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com



HERİKKS ve MİLKAR projeleri kapsa-
mındaki işlerimizi tamamladık; Ateş
Destek Otomasyon Projesi (ADOP), Jan-
darma Entegre Muhabere Sistemi
(JEMUS) ve MİLKED projeleri ise hâlen
devam ediyor. ADOP’ta toplam 33 set
teslim ediyoruz. Römorklu olan her
sette, 2 tane motor bulunuyor. Projede,
toplamda 66 adet 27 kVA’lık jeneratör
üretiyoruz. JEMUS kapsamında, yine her
birinde 2 motor bulunan 392 set yer alı-
yor ve toplam 784 adet, 13 ve 20 kVA’lık
jeneratör bulunuyor. MİLKED için ise 
58 adet 20 kVA’lık jeneratörlerin 2’şer
adet olarak yer aldığı, 29 adet set üreti-
yoruz. Bu projede, diğerlerine göre daha
büyük, 500 litrelik yakıt tankı kullanıyo-
ruz. Tank, jeneratörlerin altında yer alı-
yor. Ayrıca kar ve buz tutmasını önlemek
için kabini eğimli olarak tasarladık.

Deniz platformlarında, bildiğiniz gibi, 
MİLGEM Projesi’ndeki ilk 2 geminin jene-
ratör sistemlerini biz sağladık; bu gemi-
lere 4’er adet 750 kVA’lık sistem teslim
ettik. Bu proje ile gurur duyuyoruz. Şu
anda Barbaros Türk Deniz Görev Gru-
bu’nda yer alan TCG HEYBELİADA’yı,
takip ediyorum. Problemsiz bir şekilde
dünya sularında seyrediyor. Projenin
diğer gemilerinin jeneratörlerinin de
İŞBİR tarafından sağlanmasını bekliyo-
ruz. MİLGEM, bizim kâr bakış açısıyla
yaklaştığımız bir proje değil. Gemi nerede
olursa olsun, bize ihtiyaç duyulduğu anda
ekibimizle gidip destek vereceğimiz bir
proje olarak bakıyoruz.
Bir diğer projemiz olan Yeni Tip Karakol
Botu (YTKB) Projesi’nde, 16 geminin je-
neratörlerini de tamamladık. Her botta,
2’şer adet 240 kVA’lık jeneratörümüz var.

Tank Çıkarma Gemisi (LST) Projesi’nde, 2
adet gemi için, her birine 4 adet 1000 kVA,
1 adet de 350 kVA Emergency jeneratör
teslim edeceğiz. Şu anda, bunların motor-
larını bekliyoruz. Alternatörlerini ürettik,
altyapı çalışmalarını tamamladık. Pano ça-
lışmalarını yapıyoruz. Mevcut planlamaya
göre, ilk geminin sistemleri için kabul test-
lerini bu yılın sonunda yapacağız.
Sismik Araştırma Gemisi için de 4 adet
2520 kVA’lık jeneratör teslim edeceğiz.
Bunların motorlarının yanı sıra alterna-
törleri de yurt dışından alınıyor. Bunların
kabul testleri, Temmuz ayı içinde Belçi-
ka’da olacak.
HAVELSAN’ın teslim ettiği simülatör
merkezleri için de jeneratör sağladık. Bu
proje de tamamlandı.
ROKETSAN için ise komuta, fırlatma ve
bakım onarım araçları için muhtelif güç-
lerde 13 adet jeneratör teslim ettik. 

Ümit BAYRAKTAR: Sivil tarafta
yürüttüğünüz projeler hangileri?
Burhan ÖZGÜR: Hava meydanlarının bir-
çoğunda İŞBİR jeneratörleri var.  Batman,
Edremit ve son olarak, Iğdır Havaalanı’nın
2x1250 kVA ve Eskişehir Havaalanı’nın
2x500 kVA senkron gruplarını biz verdik.
Hastanelere de senkron sistemleri teslim
ediyoruz. Aydın Devlet Hastanesi, Akçaa-
bat Devlet Hastanesi ve Başkent Üniver-
sitesi Hastanesi, teslim ettiğimiz son
hastaneler arasında yer alıyor.
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Altın madenlerine sistem teslim ediyo-
ruz. Madencilik sektöründe kalite ve satış
sonrası destek çok önemli; çünkü jene-
ratörün 1 saat çalışmaması, 10.000 ila
20.000 dolar arasında bir zarar anlamına
geliyor.anlamına geliyor. Bu yüzden altın
madenleri de İŞBİR’i tercih ediyor.
TÜVASAŞ Personel Taşıma Vagonu Pro-
jesi için jeneratör veriyoruz. Yurt dışında
üretilen hızlı trenlerin jeneratör bakım-
larını da biz yapıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Yurt dışında 
yürüttüğünüz projeler ile ilgili de bilgi 
verebilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Yurt dışında yürüttüğü-
müz projeleri şöyle sıralayabilirim:
n Fransız Degremont firması, 

Katar’ın başkenti Doha’da, 2008-2009
yılları arasında, bir su arıtma tesisi
projesi yürüttü ve bu proje 
kapsamında, toplamda 11.500 kVA’lık
7 adet jeneratörü İŞBİR’den aldı. 
Teslim ettiğimiz jeneratörlerin 
bazıları 1500 kVA; bazıları da 
2000 kVA’lıktı.

n Bir inşaat firmasının Kuzey Irak’ta 

yaptığı inşaatlar için, son yıllarda 
24 adet jeneratör teslim ettik.

n ESDAŞ tarafından Arnavutluk Silahlı
Kuvvetlerine verilen jeneratörler
İŞBİR tarafından üretildi ve 
sistemlerin bakımları ile ilgili 
faaliyetlerimiz var.

n Kazakistan’da ENERGON firması,
yaklaşık 10 yıldır müşterimiz. Burada,
20 yıldır görev yapan değil yaşayan bir
Türk arkadaşımız var; yaklaşık 
500 adet jeneratörümüz tarafımızdan
verildi.

n Somali’de, hastane ve okullara 
jeneratör veren firmalar ile
çalışıyoruz.

n Azerbaycan’da, elektrik dağıtımı 
üzerinde çalışan Azenco firmasına da
geçtiğimiz yıllarda çok sayıda 
sistem teslim ettik. Onlara 
yakın zamanda yeni bir teklif de 
verdik.
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Türkiye’de yaptığımız deniz platformlarına yönelik projelerde, 
jeneratörlerimiz Türk Loydu tarafından onaylanmıştı. Türkmenistan’a
teslim edilen römorkörlerde ise onay, Fransız Bureau Veritas 
tarafından verildi. Böylece, 2 farklı onay almayı başarmış bir 
şirket hâline geldik.

Teslimata hazır 
bekleyen İŞBİR 
üretimi kabinsiz 
jeneratörler



n Pakistan’a teslim edilen EHTES’in 
jeneratörlerini İŞBİR sağladı. 
Bu projede, garanti süresini 
tamamladık.

Yurt dışında yürüttüğümüz en önemli ça-
lışmamız ise DEARSAN’ın, Türkmenis-
tan’da kurduğu tersanede inşa edilen
gemiler için teslim ettiğimiz jeneratör-
ler. Bunları da şöyle sıralayabilirim:
n 10 adet Serhet sınıfı bot için, 

toplam 20 adet, 10 adet de Emergency
jeneratörler teslim ediyoruz. 
İlk 8 gemi için, teslimatı tamamladık;
9 ve 10’uncu gemilerin sistemlerinin
kabul testleri yapıldı ve sevk edildi.  

n 5 adet römorkör için, 10 adet jeneratör.
n 1 adet çıkarma gemisi (LCM) için, 

2 adet jeneratör.
n 1 adet deniz otobüsü için, 2 adet 

jeneratör.
n 1 adet hidrografi gemisi için, 

4 adet jeneratör.
Bu arada şu bilgiyi de paylaşmak isterim.
Türkiye’de yaptığımız deniz platformla-

rına yönelik projelerde, jeneratörlerimiz
Türk Loydu tarafından onaylanmıştı.
Türkmenistan’a teslim edilen römorkör-
lerde ise onay, Fransız Bureau Veritas
tarafından verildi. Böylece, 2 farklı onay
almayı başarmış bir şirket hâline geldik.

Ümit BAYRAKTAR: Satışın yanı sıra satış
sonrası destek de sizin açınızdan çok
önemli. Bu alandaki faaliyetleriniz 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Burhan ÖZGÜR: Bizim için satıştan daha
ziyade ürünümüzün arkasında durmak,
desteklemek ve satış sonrası destek ver-
mek önemli. Askeri ya da sivil fark
etmez, garanti kapsamında ya da dışında
olsun, sistemimiz neredeyse, onu des-
tekleriz. “Satış sonrası hızlı hizmet des-
teği” ifadesi vizyonumuzda da yer alıyor.
Müşteri ve kullanıcı eğitimlerine de
önem veriyoruz. Bu konuda, JEMUS Pro-
jesini örnek olarak verebilirim. Bu proje
kapsamında teslim edilen sistemlerin
kullanımında, kullanıcı personelin tayin
olarak yer değiştirmesinden dolayı bir
takım sıkıntılar yaşanıyordu. Jandarma
Genel Komutanlığına, yerden ve zaman-
dan bağımsız olarak ücretsiz eğitimler
veriyoruz. Bu eğitimlerle bildirilen arıza
sayısını önemli ölçüde azalttık.

Ümit BAYRAKTAR: Türkmenistan’a 
teslim ettiğiniz sistemlerin bakım ve 
idamesi nasıl ele alınıyor? Bu ülkede 
bir ofis açmanız söz konusu mu?
Burhan ÖZGÜR: Ofis açmak henüz gün-
demimizde değil. Şu anda projeler
devam ediyor, zaten personelimiz sü-
rekli olarak orada bulunuyor. Garanti sü-
relerimiz; yurt içi projelerde 2 yıl ya da
1.000 çalışma saati; yurt dışı projelerde
1 yıl ya da 500 çalışma saatidir. Hangisi
önce dolarsa o geçerlidir. Türkmenis-
tan’a teslim ettiğimiz sistemlerin hepsi-

nin garanti süresi dolduktan sonra, ter-
sane ya da Türkmenistan ile bir bakım
sözleşmesi imzalanması durumunda
ofis konusu gündeme gelebilir.

İlk ve Tek Fabrika: İŞBİR
Ümit BAYRAKTAR: Jeneratör ve 
alternatör alanlarında, sivil sektöre 
yönelik yerli ve yabancı birçok firma 
iç pazarda yer alıyor. İŞBİR’in kurumsal
yapısı ve uzun yılların birikimi sonucu
oluşmuş tecrübesi, kuşkusuz askeri 
projelerde İŞBİR’i öne çıkartıyor. 
Konunun teknoloji boyutuna geldiğimizde,
İŞBİR’i farklı kılan ve öne çıkartan 
birikimlerini, özelliklerini ve niteliklerini
nasıl sıralarsınız?
Burhan ÖZGÜR: 1981 yılında, bugün
dünya pazarında önemli bir yeri olan Hit-
zinger alternatör firması ile birlikte ça-
lışmaya başladık. Ekiplerimiz de o
firmada yetişmişti; onların lisansı ile
1981’den 1984’e kadar alternatör ürettik.
Artık işi iyice öğrenince, kendi marka-
mızla üretime geçtik ve yaklaşık 30 yıldır
da bu üretim devam ediyor. Bu işte, tec-
rübe ve bilgi birikimi çok önemli. Onun
için, “İŞBİR bir okul ve ekol olmuştur” di-
yoruz. Sektördeki bugünkü aktörlerin
birçoğu, İŞBİR’den yetişmiş kişilerdir.
Biz 2000 kVA’ya kadar alternatör üreti-
yoruz. Türkiye’de, bizim dışımızdaki fir-
maların üretim yeteneği ise 500 kVA’ya
kadar. Deniz platformlarına yönelik al-
ternatörleri, bizim dışımızda üretebilen
yok. Ayrıca biz, şartnameye göre alter-
natör üretebiliyoruz; özellikle sivil sek-
törde iş yapan pek çok firma ise tek tipte
alternatör üretebiliyor, bunu uyarlama
yetenekleri bulunmuyor.
Yine üretim açısından baktığımızda, ilk
ve tek jeneratör fabrikasıyız. Çünkü sek-
tör, montaj sektörü hâline geldi. Motor,
alternatör, şasi farklı yerlerden geliyor.
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Türkmenistan’ın Serhet sınıfı 
botları için üretilen jeneratörler



Aslında bu sadece bizim sektörümüz için
geçerli değil. Uzak Doğu ve Çin menşeli
bileşenler, firmaları bu yola itiyor. Biz al-
ternatörün tamamını kendimiz yapıyo-
ruz. Pano da basit bir konu değil;
standart, senkron, dual gibi türleri var.
Tamamı İŞBİR mühendislerince tasarla-
nıyor ve çalışanları tarafından üretiliyor. 

Ümit BAYRAKTAR: Görev aldığınız askeri
projelerde rekabet şartları altında mı 
seçiliyorsunuz? Diğer firmalar da 
teklif veriyorlar mı?
Burhan ÖZGÜR: Tüm projelerin seçim
süreçleri ile ilgili bilgi sahibi değiliz.
Diğer yandan, pek çok projeyi de rekabet
ederek kazanıyoruz. MİLKED ve JEMUS
bu konuda örnek olarak verebileceğim 2
proje.

Ümit BAYRAKTAR: İŞBİR bünyesinde 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında
bilgi verir misiniz? Projeler, Ar-Ge 
personeli sayısı, cirodan Ar-Ge için 
ayrılan pay gibi?
Burhan ÖZGÜR: Ar-Ge çalışmaları, diğer
proje çalışmaları ile birlikte yürüyor ve
bu doğrultuda, bazı çalışanlarımız hem
proje hem de Ar-Ge personeli olarak, 
2 şapka ile çalışıyorlar. Yaklaşık 15 kişi-
nin bu şekilde çalıştığını söyleyebilirim.
Jeneratörlerde aranan önemli özellik-
lerden bir tanesi de sessiz olma. Çünkü
karşı tarafa yerinizi belli etme riski or-
taya çıkar. TSK da uzun zamandır sessiz
jeneratör ihtiyacını yurt dışından sağlı-
yor. ASELSAN ile birlikte yurt içinde ses-
siz jeneratör yapmaya soyunduk ve 
30 kVA’lık bir sessiz jeneratör tasarladık.
Hedef 64 desibeldi. Bunun da altına
inmek için çalışıyoruz. Jeneratörümüz,
önümüzdeki günlerde çevresel testlere
girecek. Daha sonra da EMC/EMI testleri
yapılacak. Tüm çalışmaların yıl sonundan
önce tamamlanmasını planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sessiz jeneratörün
asıl sahibi kim olacak peki?
Burhan ÖZGÜR: Nihai ürün İŞBİR’in
olacak. Tüm çalışmaları öz kaynakları-
mızla yürütüyoruz. Bu jeneratör için
patent müracaatını da yaptık. Sessiz je-
neratörde, asenkron su soğutmalı al-
ternatör kullanılıyor. İŞBİR, bunu
Türkiye’de üretmeyi başaran ilk firma
oldu. Özel bir kabini, özel bir panosu,
özel bir fan sistemi ve özel bir radyatör
sistemi var. Bunun paralelinde, 10
kVA’lık sessiz jeneratör konusunda da
çalışmaya başladık. Bu sefer, Balıkesir
Üniversitesi ile birlikte çalışacağız.
Projeye destek almak için TÜBİTAK’a
da başvurduk. Sessiz jeneratörlerin,
sivil sektörde de önemli bir kullanım
alanı bulunuyor. Örneğin yatlarda, nak-
len yayın araçlarında ve konutlarda ter-
cih ediliyor. 30 kVA’nın üstü ve 10
kVA’nın altı jeneratörler konusunda da
ileride çalışma başlatabiliriz.
Milli tren çalışmaları kapsamında, 
85 kVA gücünde jeneratör geliştiril-
mesi hedefleniyor. Motor ve alterna-
törü belirledik. Prototipini Ağustos
ayında tamamlamayı planlıyoruz. Bu
çalışmayı da öz kaynaklarımızla yürü-
tüyoruz.
Orta vadeli bir çalışma kapsamında,
havaalanlarında kullanılan ve 6.300 V
ile 6.900 V’ta çalışan alternatörlerin ta-
sarımı ve üretimi işine girmeyi planlı-
yoruz. Şu anda, tasarlayıp ürettiğimiz

alternatörler 400 V’luk. 6.300 V ve
6.900 V’a çıkmak önemli bir yatırım ge-
rektiriyor; işin mali ve insan gücü bo-
yutu var.

Otomasyona Geçiş
Ümit BAYRAKTAR: İŞBİR, yaptığı 
yatırımlar ile emek yoğun olan üretim
sürecinden modern teknoloji ve 
otomasyona bağlı imalat sürecine 
geçiyor. Bu çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Teknolojinin imkân
sunduğu konularda, otomasyona geçme
çalışmaları yürütüyoruz. Fakat bazı şey-
ler, hâlâ emek yoğun olmak zorunda.
Örneğin sessiz jeneratör, özel bir sarım
gerektirir; onu otomasyonla üretmezsi-
niz. Biz, 150 kVA’ya kadar alternatörleri
otomatik sarım makinaları ile üretebili-
yoruz. Bunun paralelinde, saç kesme,
pres gibi diğer makina tedariklerini de-
ğerlendiriyoruz. Yer durumu da ele aldı-
ğımız kriterlerden birisi. Ayrıca,
alternatör üretim hattında uzun yıllardır
kullanılan makinaların değiştirilmesi de
gündemimizde.
Test altyapımızı da geliştirme yönünde
çalışmalarımız var. Deniz platformlarına
yönelik ürünlerimizi test edebilmek için
deniz suyuyla çalışan test sistemimiz
var. Yine test amacıyla kullanmak için,
1.000 kVA’lık yük bankamız var. Bunu
geliştirmek için bir tedarik çalışmamız
da var.
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10 yıl sonra da İŞBİR’in; bugünkü
gibi sektörde adı ve gücü olan,
kalitesi ve verimi ile tanınan, 
kapımızda yazdığı gibi ulusal
ekonomiye doğrudan katkı veren,
büyük hedeflere sahip bir şirket
olarak ayakta kalmasını hayal
ediyorum. Bu süreçte, personel
sayısını %100 arttırmasını; 
cirosunun da en az 50 milyon
dolar seviyesinde olmasını 
bekliyorum.



Ümit BAYRAKTAR: İŞBİR’in projeler 
cephesindeki gelecek hedefleri ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Burhan ÖZGÜR: Eğer gemilerin kabulleri
ile ilgili takvim konusunda bir aksama ol-
mazsa bu yılı 30 milyon liranın üzerinde
bir ciro ile tamamlayacağız. Bunun yak-
laşık %7 ila %8’inin ihracattan gelmesini
hedefliyoruz.
İş hacmi olarak baktığımızda, askeri pro-
jeler kapsamında, yüklü bir bütçeye sahip
projeleri görüşüyoruz. Deniz platformla-
rına yönelik olarak da bazı projeleri takip
ediyoruz.
Askeri gemilerdeki bilgi ve tecrübemizi
sivil gemilere de uygulamak istiyoruz. Bu
amaçla Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
(GİSBİR) ve Gemi İnşa Mühendisleri Oda-
sı’nı İstanbul’da ziyaret ettim ve sunumlar
yaptım. Bizi tanımıyorlardı, bilmiyorlardı.
Memnun oldular.
Sektörün kalbi İstanbul ve Ankara’da 
atıyor. Faaliyetlerimizin artması duru-
munda, elbette ki büyümeyi, gelişmeyi,
ilave istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ge-
nişleme Balıkesir’de olabilir; daha küçük
bir boyutta İstanbul’da da olabilir.

Ümit BAYRAKTAR: İhracat cephesinde,
önümüzdeki dönemde İŞBİR hangi 
faaliyetlerde bulunacak? Hedef sistem 
ve pazarlarınız neler? Türkiye’nin 2023
hedeflerine nasıl bir katkı vereceksiniz?
Burhan ÖZGÜR: İŞBİR olarak hedeflenen
ihracat rakamlarının içerisinde kayda

değer bir şekilde bulunmak bizi mutlu ede-
cek. Gerek askeri gerek endüstriyel tip je-
neratör projeleri için arayış içerisindeyiz.
Özellikle Kafkas ülkeleri, Türkmenistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Malezya
ve Tayland ile görüşmeler yapıyoruz.
Libya’dan bir teklif aldık. Bizim sektörde
çalışan bir firma bizi ziyaret etti. 2-3 
konteynerlik malzeme alımı ile başladık.
Cezayir ile görüşmeler yapıyoruz. Ana en-
tegratör ve sistem firmalarının yurt dışında
alacağı işler de bizi etkileyecek. Onların ba-
şarısı, bizim de ciromuzu arttıracak. Bazı-
larını çok yakından takip ediyorum; nerede
olduklarını ve ne yaptıklarını izliyorum.
2014 hedeflerimizde, ciromuzun en az
%10’u kadar ihracat yapmak var.

Ümit BAYRAKTAR: İŞBİR’in zaman
zaman yurt dışı fuarlara katıldığını 
görüyoruz. Bu yıl hangi fuarlara 
katılacaksınız? Bu fuar katılımları 
gelecekte devam edecek mi?
Burhan ÖZGÜR: Özellikle Savunma Sa-
nayi fuarlarına katılımın çok yararlı oldu-
ğunu değerlendiriyorum. Bu doğrultuda,
bundan sonra da aynı şekilde fuarlara ka-
tılmayı hedefliyoruz. Malezya’ya YTKB’nin
jeneratörünü götürdük. DEARSAN gemi-
nin maketini sergiledi, “İşte jeneratörü-
müz de burada” dediler. KADEX fuarına
katıldık, ADEX fuarlarına da katılacağız.
Ekim ayında da Angola’daki bir fuara, sa-
dece ziyaretçi olarak gitmeyi değerlendi-
riyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son soru olarak, 
10 yıl sonra nasıl bir İŞBİR 
hayal ediyorsunuz?
Burhan ÖZGÜR: 10 yıl sonra da İŞBİR’in;
bugünkü gibi sektörde adı ve gücü olan,
kalitesi ve verimi ile tanınan, kapımızda
yazdığı gibi ulusal ekonomiye doğrudan
katkı veren, büyük hedeflere sahip bir
şirket olarak ayakta kalmasını hayal edi-
yorum. Bu süreçte, personel sayısını
%100 arttırmasını; cirosunun da en az 50
milyon dolar seviyesinde olmasını bekli-
yorum.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
bir konu var mı?
Burhan ÖZGÜR: Sektörde çok etkin 
bir yeri olan MSI Dergisi’ni burada gör-
menin mutluluğunu ve memnuniyetini
yaşıyorum. Şahsım ve tüm İŞBİR çalı-
şanları adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Sizlerin de aynı hedefleri
paylaştığınızı, ülkemizin değerlerini
tanıtmak adına üstün bir gayret gös-
terdiğinizi yakından takip ediyorum.
Bahsettiğimiz işlerin, özellikle milli
projelerin her gerçekleşmesinde siz-
lerle birlikte olmayı, derginizde yer al-
mayı umut ediyorum. Çok teşekkür
ediyorum, başarılar diliyorum.

İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür’e,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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İŞBİR, 150 kVA’ya kadar 
alternatörleri, otomatik sarım

makinaları ile üretebiliyor. Daha
büyük sarımlar ise elle yapılıyor.



Törene, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Bü-
lent Bostanoğlu, Do-

nanma Komutanı Koramiral
Veysel Kösele, Deniz Hava 
Komutanı Tümamiral Hakan
Üstem, Sahil Güvenlik Ko-
mutanı Tümamiral Adnan
Özbal, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, NATO Deniz
Hava Komutanı Tuğamiral
Thomas Ernst, ASELSAN Yö-
netim Kurulu Başkanvekili
Murat Üçüncü, HAVELSAN
Genel Müdürü Sadık Yamaç, 
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar ve TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
ile 13 ülkeden 33 yabancı
konuk ve diğer davetliler ka-
tıldı.
Törenin açılış konuşmasını
yapan Deniz Hava Komutanı
Tümamiral Hakan Üstem,
1914 yılında temelleri atılan
deniz havacılığının oluşu-
munda, Türk halkının maddi
ve manevi desteğinin de
önemli katkısı bulunduğunu
belirtti.  Deniz hava vasıtala-
rına yönelik olarak “uçan ge-
miler” benzetmesini yapan
Tümamiral Üstem, bir deniz
havacının görevini başarmak

ve harekât hedefine ulaşmak
için deniz subayı gibi düşün-
mesi, ancak faaliyetini hava-
cılığın kurallarına göre icra

etmesi gerektiğine dikkat
çekti. Tümamiral Üstem,
Türk Deniz Havacılığının 100.
yılında ulaştığı seviyeyle dün-

yadaki yerini aldığını vurgu-
ladı.
Tümamiral Üstem’in ardın-
dan kürsüye gelen Deniz
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ÖZEL HABER

İki Mavide Bir Asır
Türk Deniz Havacılığı’nın 100. yılı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) tarafından, 20-22 Haziran tarihleri
arasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler 
kapsamında, 20 Haziran’da, Kocaeli’de, Cengiz Topel 
Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında bir tören düzenlendi.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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ROKETSAN, etkinlikte, Dz.K.K.lığı helikopterlerinde de kullanılması öngörülen MIZRAK-U füzesini sergiledi.



Kuvvetleri Komutanı Orami-
ral Bülent Bostanoğlu, 2014
yılının, ilk Türk deniz havacısı
Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi
Bey’in İstanbul-İskenderiye
seyahatinin ve şehadetinin
100. yıldönümü olduğunu
hatırlatarak, Türk deniz ha-
vacılığının tarihsel serüve-
nini özetledi. Oramiral
Bostanoğlu, deniz havacılığı-
nın, cumhuriyetin kuruluşu-
nun 100. yıl dönümü olan
2023 yılını; 50’ye yakın mo-
dern helikopter ve uçak,
deniz hava eğitim merkezi,

deniz hava harekâtı destek
merkezi ve gelişmiş teknik
ve lojistik destek birimleriyle
karşılaması için çalışmalar

yürütüldüğünü söyledi.
Deniz Hava Komutanlığının
yüksek nitelikli insan gücü
ve modern sistemleri saye-

sinde dost ve müttefik ülke-
lerin deniz hava kuvveti
oluşturma ve geliştirme faa-
liyetlerine de katkı sağladı-
ğını belirten Oramiral
Bostanoğlu, “İki Mavide Bir
Asır” sloganıyla 100. yaşını
kutlayan Türk Deniz Havacı-
lığının, önümüzdeki yıllarda
yeni başarılara imza ataca-
ğına olan inancını dile getirdi.
Tören, HAVELSAN’ın katkıla-
rıyla hazırlanan ve Türk
Deniz Havacılığı’nı anlatan ta-
nıtım filminin gösterimiyle ve
düzenlenen panelle devam
etti. Törenin yapıldığı alanda,
savunma sanayisi firmaların-
dan ASELSAN, HAVELSAN,
ROKETSAN ve TUSAŞ ile Si-
korsky ve Thales’in stantları
da yer aldı.
Kutlama etkinliklerinin 2’nci
gününde, “Deniz Hava Ailesi
100’üncü Yıl Buluşması” icra
edildi. Aile Günü faaliyetleri
kapsamında, personel aileleri
tarafından Deniz Hava Komu-

TUSAŞ, 
etkinliğe, 

Rotorlu 
İHA (RİHA) 

çalışmaları 
kapsamında

geliştirmekte
olduğu R-300

modelini 
getirdi.

Dz.K.K.lığı envanterinde yer alan bir SEAHAWK helikopteri de tören alanında yer aldı.



tanlığında konuşlu birlikler,
helikopterler, uçaklar, maket
ve resim sergileri gezildi.
Uçak ve helikopterler tören
geçişi icra etti, 100’üncü yıl
pastası kesildi ve tüm katı-
lımcılar ile 100’üncü yıl fotoğ-
rafı çektirildi. 3’üncü günde
ise “Halk Günü" etkinlikleri,
toplam 1063 ziyaretçinin işti-
raki ile gerçekleştirildi. Halk
Günü faaliyetleri kapsamında
da uçaklar ve helikopterler

gezildi, 100’üncü yıl filmi iz-
lendi, resim ve maket sergi-
leri gezildi ve hava araçlarının

geçişi izlendi. Ayrıca SAT ko-
mandoları tarafından kaza böl-
gesinin kontrol altına alınması

ve kazazedenin kurtarılması
tatbikatı kapsamında, “fast-
rope” ve paraşütle atlama 
faaliyetleri icra edildi. Bu et-
kinliklerde yer alan ve ilk kez
TUSAŞ dışında görücüye
çıkan HÜRKUŞ da 22 Hazi-
ran’da bir uçuş gösterisi
yaptı. Gösteri uçuşunda,
HÜRKUŞ'a, 21 Haziran’da
solo bir uçuş gösterisi de
gerçekleştirmiş olan S-2E/T
Test Uçağı da eşlik etti.

ÖZEL HABER
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu ve Deniz Hava Komutanı Tümamiral Hakan Üstem.

HAVELSAN,
standında,
Dz.K.K.lığı için
geliştirdiği
çözümleri
tanıttı.
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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

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

1. Uluslararası Havacılık 

ve Uzay Konferansı “Malzeme”

25-26 Eylül 2014

Ankara, Türkiye

intaac.thk.edu.tr

AIREX / İstanbul Air Show

25-28 Eylül 2014

İstanbul, Türkiye

www.istanbulairshow.com

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

NAVDEX 2015

22-26 Şubat 2015

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

www.navdex.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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