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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bir önceki sayımıza konuk ettiğimiz Savunma Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir 
ile söyleşimiz sonrası değerlendirmelerimizi şu cümlelerle ifade etmiştik:

“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.”
Türk savunma ve havacılık sanayisinin dünyanın, en önde gelen havacılık etkinliklerinden Farnborough
Airshow performansına, Prof. Dr. Demir’in “havacı” kimliği penceresinden baktığımızda, bardağın 
boş tarafında, özellikle “havacılık” adına, yapılacak çok iş olduğunu söyleyebiliriz.
Son birkaç yıldır, hem Farnborough Airshow hem de Paris Air Show sonrası sürekli gündeme 
getirdiğimiz bu konuyla ilgili çok şey söylediğimiz için sözü fazla uzatmamaya çalışarak, referans alınan
Meksika modeli dolayısıyla kıyasladığımız Meksika firmaları ve Türk firmalarına yönelik istatistiki 
bilgi amaçlı bazı rakamsal verileri paylaşarak devam edelim.
Farnborough Airshow 2012 ve Paris Air Show 2013’te 20’li sayılarda olan katılımcı Meksika firması 
sayısı bu fuarda 39’a çıkarken; Farnborough Airshow 2012 ve Paris Air Show 2013’te 4 olan katılımcı 
Türk firması sayısı, bu fuarda 3’e düştü. Dünyanın en önde gelen iki havacılık fuarına, son 4 yılda 
Türkiye’den katılan firma sayısı ise bu etkinliklerin değişmeyen katılımcıları TUSAŞ ve TEI’nin yanı sıra
EJS Turbomak, Gür Metal, myTECHNIC ve Uygur Ltd. olmak üzere, sadece 6 oldu. Bu noktada, 
Farnborough’da;
- Standın yanı sıra fuara katılan Türklerin de buluşma noktası haline gelen bir şale açan ve
- T129 ATAK helikopteri ile uçuş gösterisi de yaparak, adeta Türk havacılık sanayisinin bayrak taşıyıcısı

şeklinde hareket eden TUSAŞ’a ayrı bir parantez açmamız; bu başarılı katılım ve temsilden dolayı
hakkını teslim etmemiz gerekiyor.

Türk havacılık sanayisinin bu durumu, Prof. Dr. Demir’e Farnborough’da eşlik edenler arasında yer alan
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Savunma ve Havacılık Tanıtım
Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’i de yakından ilgilendiriyor
kuşkusuz. Sektörün 2023’teki toplam 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda, sektörün 
tanıtımına ve bu kapsamda uluslararası fuar katılımlarına büyük önem verdiğini bildiğimiz Aliş’in, 
bu 25 milyar doların 10 milyar dolarını gerçekleştirecek havacılık sanayisinin -ki bakım, onarım ve 
yenileme faaliyetlerini de dâhil edersek bu rakam 15 milyar doları buluyor- bu konudaki düşük 
performansına dikkatini çekmek istiyoruz.
Belki de Temmuz ayının sektör adına en önemli gelişmesi olan, ASELSAN’daki organizasyon değişikliği
ile devam edelim.
Geçmişteki ASELSAN yönetim kurulu üyeleri ile sohbetlerimizde, hep sorduğumuz, ancak
hiçbir zaman cevap alamadığımız ya da bizi tatmin edecek cevapları alamadığımız bir soru vardı:
“Peki, tespit edilen bu hedeflere ulaşabilmek için, organizasyonel anlamda bir değişiklik de 
düşünülüyor mu?”
Genelde aldığımız cevap, böyle bir değişikliğe gerek olmadığı şeklindeydi. Fakat gördüğümüz kadarıyla
Dr. Hasan Canpolat başkanlığındaki yeni ASELSAN yönetim kurulu, geçmiştekilerle aynı fikirde değildi 
ve göreve geldikten kısa bir süre sonra da bir süredir sektör kulislerinde de konuşulan bu konuda, 
adımlar atılmaya başlandı.
Detayları ilgili haberimizde yer alan bu organizasyon değişikliğinde, dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla
kurulan yeni genel müdür yardımcılıklarına, ASELSAN’ın kendi içinden isimler atanmış. Bu yeni yapıda
ayrıca, teşkil edilen danışma kurulları ile ASELSAN’ın tecrübeli isimlerinin birikimlerinden faydalanmak
da ihmal edilmemiş.
Her değişimde olduğu gibi, muhakkak ki burada da sancılar olacaktır. Henüz yapılanma sürecinin 
devam etmesi dolayısıyla şu an için çok fazla bir şey söylemek mümkün olmasa da çalışmaların 
tamamlanması ve uygulamaların hayata geçirilmesi ile birlikte, süreçlere ve sonuçlara ilişkin detaylara
ulaştıkça, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Bu yeni yapılanmanın, sadece ASELSAN tarafındaki muhataplarına değil, sektörün tüm paydaşlarına 
hayırlı olmasını diliyoruz.
Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Eylül sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…



SSavunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan ve aynı zamanda üniversitelerde lisansüstü 
programlara kayıtlı öğrencilerin tez çalışmalarının, şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri

doğrultusunda ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilmesi amacıyla 
başlatılan Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) genişliyor. 4 Ekim 2011’de, SSM, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ arasında imzalanan protokolle başlayan SAYP, 25 Kasım
2013’te SSM, ODTÜ, FNSS, HAVELSAN ve MilSOFT; 20 Şubat 2014’te de SSM, Gazi Üniversitesi, ROKETSAN ve TUSAŞ 
arasında imzalanan protokollerle uygulamaya geçmişti. Bu protokoller kapsamında, Haziran ayı itibarıyla 13’ü 
sözleşmeye bağlanan 18 proje başlatıldı. SAYP, kapsama alanına, son olarak da Abdullah Gül Üniversitesi’ni kattı. 
30 Haziran’da, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katılımıyla SSM, ROKETSAN ve Abdullah Gül 
Üniversitesi arasında bir mutabakat metni imzalandı. SSM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, SSM Teknoloji 
Yönetim Stratejisi içerisinde yer alan stratejik hedeflerden biri olan; “Savunma sektörünün nitelikli işgücü ve araştırma
ihtiyacının karşılanması için sanayii-üniversite işbirliklerinin teşvik edilmesi” yolunda önemli bir adım daha atıldığı belirtildi.
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Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi’nde Teklifler Yeniden Uzatıldı

SAYP, Abdullah Gül Üniversitesi ile Genişliyor

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

tarafından, 2 Temmuz’da,
kamuoyu ve günlük basın 
tarafından da yakından takip
edilen Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma 
Sistemi Projesi ile ilgili bir
basın bildirisi yayınlandı. 
Bildiride;
n Çin’in CPMIEC firması ile

sözleşme görüşmelerine
devam edildiği,

n İhalede, 2’nci ve 3’üncü
sıraları alan EUROSAM
konsorsiyumundan ve
ABD hükümetinden 
tekliflerinin sürelerini
uzatmalarının talep 
edildiği,

n Bunun sonucunda da 
tekliflerin geçerliliğinin,
31 Ağustos’a kadar 
uzatıldığı açıklandı.

Ayrıca, böylesine önemli 
bir projede, sözleşme 
görüşmelerinin uzamasının
doğal olduğu bilgisine de 
yer verildi. Hâlihazırda
CPMIEC ile görüşmelere
devam eden SSM, sonuç 
alınamaması durumunda,
önce EUROSAM 
konsorsiyumu ile 
görüşmelere başlayacak.
EUROSAM konsorsiyumu 
ile de bir sonuca 
ulaşılamaması durumunda
ise ABD hükümeti ile 
sözleşme görüşmeleri 
yapılması gündeme gelecek.
Ancak, görüşme planının 
bu şeklide ilerleyebilmesi
için, ihaleye verilen 
tekliflerin geçerliliğini 
koruması gerekiyor. 

Bu kapsamda, daha önce de
olduğu gibi, teklifler, 
3 ayda bir yenileniyor.
Söz konusu proje 
kapsamında CPMIEC ile 
görüşmelere 26 Eylül 2013
tarihli Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK) Kararı ile
başlanmıştı. Projede teklif
sürelerinin uzatılması, daha
önce kamuoyunda ve 
basında yanlış anlaşılmalara
yol açmış; Çin firması ile 
görüşmelerin kesilmesi
ya da diğer firmaların 
yeni teklif sunması gibi 
yansıtılmıştı. Son dönemde
başarılı kurumsal iletişim
uygulamaları ile dikkat
çeken SSM, bu açıklama ile
kamuoyunu, projenin son
durumu hakkında birincil
kaynaktan bilgilendirmiş
oldu.
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ASELSAN, Temmuz ayında; organizasyon değişikliği, 
ziyaretler, imzalar ve bir de siparişin yer aldığı yoğun 

bir gündemi geride bıraktı. Bu gündemde öne çıkan 
gelişme, hiç kuşkusuz, organizasyon değişikliği oldu. 
ASELSAN Yönetim Kurulu tarafından, 26 Haziran ve 
24 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar
doğrultusunda, şirket genelinde organizasyon değişikliğine
gidildi. Değişiklikler, Borsa İstanbul’a yapılan, 
“Organizasyon Değişikliği ve Üst Yönetim Atamaları” 
başlıklı bildirim ile duyuruldu. Yapılan açıklamada:
n Stratejik seviyede planlamayı, izlemeyi ve değerlendirmeyi

daha etkin olarak yerine getirebilmek amacı ile 
5 genel müdür yardımcılığı kurulduğu,

n Tüm faaliyet alanlarında yürütülecek çalışmaların 
5 sektör başkanlığı altında düzenlendiği,

n Yönetim Kuruluna bağlı olarak İç Denetim Başkanlığı 
kurulduğu ve

n Genel Müdürlüğe bağlı olarak Strateji Danışma Kurulu ile
Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu’nun oluşturulduğu 
bildirildi.

Yeni organizasyonla ilgili atamalar da 1 Eylül’den itibaren 
geçerli olacak şekilde şöyle yapıldı:
n Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı’ndan

sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Yavuz Bayız,
n Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör 

Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına 
Baki Şensoy,

n Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör 
Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına
Oğuz Şener,

n Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı’ndan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kaval,

n Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör
Başkanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına
Yavuz Suat Bengür,

n Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığına Levent 
Akkoyunlu,

n Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığına 
Hezarfen Oruç,

n Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına
İsmet Atalar,
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ASELSAN, Geleceğe 
Uzanan Yolda, 
Yenilenerek İlerliyor
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n Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına 
Özcan Kahramangil,

n İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına
Hüseyin Yavuz,

n İç Denetim Başkanlığına Abdülkadir Göktaş,
n Strateji Danışma Kurulu Başkanlığına Fuat Akçayöz ve
n Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu Başkanlığına Ergun

Bora getirildi.
ASELSAN, Temmuz ayında iki önemli konuk da ağırladı. Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 2 Temmuz’da;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise 4 Temmuz’da

ASELSAN’ın Macunköy tesisine birer ziyaret gerçekleştirdiler.
Her iki konuğa da gezileri esnasında ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat eşlik etti. Oramiral Bostanoğlu’na
denizcilik ile ilgili projeler hakkında bilgi verilirken Işık’a ise elektrikli
araçlar, dördüncü nesil (4G/LTE) iletişim teknolojileri ve yarı iletken
yonga alanlarında yapılan faaliyetlerin son durumları aktarıldı.

İş Birliklerine KHO SAVBEN ve 
AeroVironment de Eklendi
Türkiye’nin genelinde çeşitli eğitim kurumları ile iş birlikleri
bulunan ASELSAN, bunların arasına, Kara Harp Okulu (KHO)
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Savunma Bilimleri Enstitüsü (SAVBEN)’nü de ekledi. 
İki kurum arasındaki iş birliği protokolü, 8 Temmuz’da, 
Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Uyar ve
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat 
arasında imzalandı. ASELSAN’ın Macunköy tesislerinde 
düzenlenen törenle imzalanan protokolün başlıca hedefleri
şöyle sıralanıyor:
n Lisansüstü eğitimine yönelik ortak tez ve proje 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
n KHO SAVBEN öğrencilerinin, ASELSAN’ın teçhizat ve 

personel desteği ile teknik konularda akademik 
çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlanması, 

n SAVBEN tarafından, ASELSAN personeline, özel alanlarda,
karşılıklı mutabakat ile lisansüstü eğitim verilmesi ve

n Yüksek lisans eğitimlerinin uzaktan, eş zamanlı ve 
örgün olarak yapılması.

Törende bir konuşma yapan Dr. Canpolat, ASELSAN’ın, 
her yıl cirosunun yaklaşık %7’sini Ar-Ge çalışmaları için 
ayırdığını; bu miktarın, 2013 yılında, alınan Ar-Ge 
destekleri ile birlikte 380 milyon dolar civarında 
gerçekleştiğini belirtti. ASELSAN’ın Ar-Ge 
merkezlerinde, toplam 2.164 personel çalıştırdıklarını
kaydeden Dr. Canpolat, 100’e yakın mühendisi, tersine
beyin göçü ile kendi bünyelerine kattıkları; 2009 yılından
bu yana, 24 üniversite ile 240 proje gerçekleştirdikleri ve
bu üniversitelere, 130 milyon doların üzerinde kaynak
aktardıkları bilgilerini de paylaştı.
Tümgeneral Uyar da KHO’nun çalışmalarına değindiği bir 
konuşma yaptı. KHO’da, tekli lisans programından çoklu 
lisans programlarına geçtiklerini hatırlatan Tümgeneral
Uyar, 6 araştırma merkezine sahip olduklarını söyledi. 
İmzalanan protokol ile SAVBEN bünyesinde yapılan yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin daha anlamlı hâle geleceğini 
öngördüklerini vurgulayan Tümgeneral Uyar, KHO’da, 
hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek lisans, doktora 
ve bütünleşik doktora yapan 400 öğrenci bulunduğu 
bilgisini de iletti.
İmzaların atılmasının ardından protokol ile ilgili bilgilendirme
yapan KHO SAVBEN Müdürü Prof. Dr. Müh. Alb. Önder Haluk
Tekbaş, KHO SAVBEN’de, ASELSAN’ın 5 personeline doktora
eğitimi verildiğini ve doktora derecesine sahip iki ASELSAN
personelinin ise öğretim görevlisi ve tez danışmanı olarak
görev yaptığını; ASELSAN’ın potansiyeli düşünüldüğünde, 
bu sayıların daha da yukarı çekilebileceğini kaydetti.
ASELSAN, bir diğer iş birliğine ise insansız hava aracı (İHA)

alanında imza attı. ASELSAN, 15 Temmuz’da yaptığı 
açıklamada, AeroVironment ve %49 hissesi AeroVironment’a
ait olan Altoy Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. ile 
6 Haziran’da bir mutabakat muhtırası imzaladığını duyurdu.
Muhtıra kapsamında, AeroVironment firması ürünü 
HALE (High Altitude Long Endurance / Yüksek İrtifa Uzun 
Havada Kalış) sınıfı Global Observer İHA’sı için istihbarat, 
gözetleme ve keşif (ISR) uygulamalarına yönelik çözümlerin
ASELSAN tarafından geliştirilmesi ve uluslararası hedef 
pazarlara sunulması planlanıyor. Bu çözümler arasında;
elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler ve haberleşme
sistemleri yer alacak. ASELSAN tarafından yapılan 
açıklamada, bu anlaşma ile tarafların, yeni pazarlara 
ulaşmayı ve birçok ülkede potansiyel fırsatları araştırmayı
hedefledikleri bildirildi. Aynı açıklamada, AeroVironment
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Roy Minson’un; 
“Yapılan bu iş birliğiyle ortaya çıkacak rekabetçi ürünler ve 
çözümlerle tarafların Türkiye ve ihracat pazar paylarının 
artacağına inanıyoruz” sözlerine de yer verildi.
ASELSAN’dan bir de sipariş haberi geldi. Thales’in 
Smart-S Mk2 3 boyutlu arama radarlarının gönderme / alma 
modüllerini üretecek olan ASELSAN, 100 adetlik 
gönderme / alma modülü satışına ilişkin ilk siparişi aldığını, 
18 Temmuz’da yaptığı açıklama ile duyurdu. Bu modüllerin
teslimatları, 2015 yılında başlayacak. Konu ile ilgili yapılan
açıklamada, yeni nesil radar ve elektronik harp sistemlerinde
kullanılan mikrodalga modüllerin ASELSAN tarafından 
10 yılı aşkın süredir özgün olarak geliştirilip üretildiği de
vurgulandı. Smart-S Mk2 radarı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının GABYA sınıfı ile BARBAROS sınıfı
fırkateynlerinde ve ADA sınıfı korvetlerinde de kullanılıyor.
Müşterilerine verdiği hizmetin kalitesini arttırabilmek için

sertifikasyon ve standardizasyon
faaliyetlerini de ara 
vermeden sürdüren ASELSAN,
son olarak AQAP-2310 
belgesi almaya hak kazandı.
ASELSAN tarafından 
10 Temmuz’da yapılan 
açıklamada, Radar, 
Elektronik Harp 
ve İstihbarat Sistemleri
(REHİS) Grubunun yönetim 
sisteminin AQAP-2310 
Havacılık, Uzay ve Savunma 
Yüklenicileri İçin NATO 
Kalite Yönetim Sistemi 
Gerekleri standardına

uygun olarak 
gerçekleştirilen denetim sonunda 

belgelendirmeye hak kazandığı bildirildi. 
ASELSAN, AQAP-2310 standardının tercüme edilerek 
yayımlanmasının ardından, Türkiye'de, Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından belgelendirilen ilk firma oldu. 
Açıklamada, AS9100 Rev.C standardını temel alan 
AQAP-2310 standardı, ilave olarak NATO kalite yönetim 
sistemi gereklerini de içerdiği; NATO ülkeleri tarafından
ortak kabul gören bu standardın, özellikle üye ülkelerle 
havacılık, uzay ve savunma projelerinin yapılmasında 
önemli bir referans teşkil ettiği bilgilerine de yer 
verildi.
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Radar, komuta kontrol ve
atış kontrol sistemleri

ASELSAN, füze sistemleri
ise ROKETSAN tarafından
geliştirilmekte olan 
HİSAR-O Orta İrtifa Hava 
Savunma Füzesi, ilk balistik
uçuş testini, 23 Temmuz’da,
Aksaray’da gerçekleştirdi.
Test kapsamında füze, 
fırlatma aracından başarıyla

ayrıldı ve hesaplanan 
yörüngesinde kararlı bir 
şekilde uçtu. Gerçekleştirilen
teste, geliştirme ekibinin
yanı sıra Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’ndan
yetkililer de katıldı. 
Testle ilgili haber ve video,

SSM tarafından kurumun
Twitter, Facebook ve 
YouTube sayfalarında, 
24 Temmuz’da yayınlandı.
ASELSAN ve ROKETSAN da
aynı gün birer basın 
açıklaması yaptı. Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin
orta irtifa hava savunma 
sistemi ihtiyacını milli bir
çözüm ile karşılamak amacı
ile başlatılan HİSAR-O 
projesinin sözleşmesi, 
20 Haziran 2011’de 
imzalanmıştı. 
ASELSAN’ın ana yüklenici
olarak görevlendirildiği

HİSAR-O proje modelinde,
alt yükleniciler arasında 
ROKETSAN ve Meteksan 
Savunma da bulunuyor. 
Hatırlanacağı üzere, TSK’nın
alçak irtifa hava savunma
sistemi ihtiyacını yine milli
olarak karşılamak amacıyla
benzer bir proje modeli 
benimsenerek HİSAR-A
Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi Projesi de 
başlatılmıştı. Sözleşmesi 
20 Haziran 2011’de 
imzalanan proje 
kapsamında, HİSAR-A 
füzesinin ilk deneme atışı,
6 Ekim 2013’te, Tuz Gölü
atış sahasında yapılmıştı.
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HİSAR-O, İlk Balistik Uçuş Testini Başarıyla İcra Etti

HÜRKUŞ Projesi 
kapsamında üretilen

üçüncü uçak olan TC-VCI
kuyruk numaralı uçak, 
4 Temmuz’da hangardan
çıktı. İkinci prototip uçağın,
yapısal dayanım testleri için
statik test uçağı olarak 
kullanıldığı projede, 
TC-VCI, uçuş testlerinde, 
ilk prototip TC-VCH’ye eşlik
edecek. TC-VCI’nın montaj
faaliyetleri 14 Mayıs’ta 
tamamlandı. Yer testlerine
başlanan uçağın hangardan
çıkışı öncesinde, hangar içi
testleri yapıldı. Tüm bu gelişmeler, 5 Temmuz’da, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın Facebook sayfası üzerinden
duyuruldu. Açıklamada, TC-VCI’nın motorunun ilk olarak 
14 Temmuz’da çalıştırılacağı ve ilk uçuşun Ağustos ayında
gerçekleştirilmesinin planlandığı da belirtildi. Dergi baskıya
girmeden önce, TC-VCI’nın motorunun ilk defa çalıştırılması

ile ilgili ek bir açıklama ise henüz yapılmamıştı. SSM, aynı
açıklamada, projenin genel durumu ile ilgili de bilgilendirme
yaptı. Buna göre, TC-VCH, açıklamanın tarihine kadar 
gerçekleştirilen 62 sortide, toplam 70 saatlik uçuş icra etti;
statik test uçağı ise limit yükleme testlerini başarı ile 
tamamladı ve kritik yükleme testlerine geçti.

Gökyüzündeki HÜRKUŞ Sayısı Artıyor
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Bu sene 10. yılını kutlayan
Yeni Fikirler Yeni İşler

(YFYİ) yarışmasında, 2’nci
aşamaya geçmeye hak 
kazanarak kuluçka 
programına katılacak 
girişimciler, yarışma 
organizasyonu tarafından, 
18 Temmuz’da ilan edildi.
Yarışmanın ilk aşaması 
kapsamında, 122 girişimci
online eğitim aldı. 
Online eğitim sonrasında 

girişimciler, kuluçka 
programına kalmak için 
sunumlarını yaptılar ve 
jüri tarafından 
değerlendirildiler.
Kuluçka programı, 
Ağustos ayının 
ilk haftasından
itibaren 
başlayacak. 
Girişimciler, bu 
süreçte; eğitim, 
mentorluk, 
danışmanlık ve 
iş geliştirme destekleri 
alacaklar. 
Yarışmanın finali ise 
18 Ekim’de 
gerçekleştirilecek.
Savunma 
Sanayii Kategorisi’nde 
2’nci aşamaya kalan 
projeler ve takımları, 
tablodaki gibi 
sıralandı.

SAVUNMA KISA

Proje Adı Takım Adı
CİTOS .......................Intest
Flight For Real...........AltaTECH
Grafen Batarya..........Grafentek
KARA3......................AIV Labs
MoSKit......................Shooting Star
OKUTUS ....................Linden
PRO-MIL ...................METU

Savunma Sanayii 
Kategorisi’nde 2’nci aşamaya
kalan projeler ve takımları

YFYİ’de 2’nci Aşamaya Geçildi
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CTECH de CMMI 
Kulübüne Katıldı
Türk savunma sanayisi, yazılım geliştirme konusunda

ulaştığı olgunluğunu, çeşitli firmaların CMMI 
(Capability Maturity Model-Integration / Yetenek Olgunluk 
Modeli-Entegrasyon) belgesi almaları ile gözler önüne 
seriyor. CMMI belgesi almaya hak kazanan firmalar 
arasına katılan CTECH tarafından 4 Temmuz’da yapılan
açıklamada, savunma ve bilişim sektöründe önemli 
projelere imza atan firmanın, CMMI Dev v1.3 Seviye 3 
belgesi aldığı bildirildi. CMMI Institute tarafından 
yayınlanan değerlendirme verilerine göre, CTECH’in 
projelerinin %60’ı, çalışanlarının ise %71’i 
değerlendirmeye dâhil edildi.

www.savunmahaber.com

Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi, 

I. Uluslararası Havacılık 
ve Uzay Konferansı (1st 
International Aeronautics
and Astronautics 
Conference / INTAAC’14)’nı
25-26 Eylül tarihlerinde, 
Ankara’da düzenleyecek.
“Havacılık ve Uzay 
Malzemeleri” teması ile 
gerçekleştirilecek 
konferansın konuları 

arasında; kompozit 
malzemeler, metaller, 
seramik malzemeler, 
yüzey kaplamaları, 
nanomalzemeler,  
elektronik, optik, manyetik
malzemeler, polimerik 
malzemeler ve malzeme 
işleme ve üretimi yer alıyor.
Konferansla ilgili detaylı 
bilgi ve programa, 
http://intaac.thk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir.

INTAAC’14, 
Malzeme Konusunu 
Masaya Yatıracak
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İnsansız sistemler üzerine dikey uzmanlaşmayı hedefleyen
bir mühendislik ve teknoloji firması olarak kurulan 

Otonom Teknoloji Robotik, Elektronik ve Yazılım Sanayi 
Limited Şirketi (Otonom Teknoloji), geçtiğimiz yılın 
Mayıs ayında başladığı Ar-Ge çalışmalarının ilk ürünü olan
Doruk Balon Sistemi’nin ilk uçuşunu, 16 Temmuz’da 
gerçekleştirdi. Uçuşta, yere bağlı bir balon sistemi 
(Aerostat) olan Doruk’un yer kontrol istasyonu, demirleme 
istasyonu (mooring station), bağlantı sistemi ve faydalı yük
ile ilgili işlevleri başarıyla test edildi. Yaklaşık 2 saat süren
testlerde; faydalı yük olarak elektro-optik kamera, görüntü
aktarma sistemi olarak 802.11n tabanlı kablosuz erişim 
cihazları ve tasarımı ve montajı Otonom Teknoloji’ye ait olan
demirleme istasyonu kullanıldı. Otonom Teknoloji 
tarafından tasarlanıp yurt içi imkânlar ile üretilen gövde 
malzemesi ile üretilen balon da beklendiği gibi görev yaptı.
Sistemin test uçuşu, iki kademeli olarak, yerden 65 m ve 
155 m yükseklikte gerçekleştirildi. Farklı irtifalarda 
elde edilen görüntüler, kablosuz olarak yer kontrol birimine
indirildi. Balon sisteminin uçuş öncesi kurulumu ve nakliyesi,
uçuş sırası işletimi ve uçuş sonrası aşamalarında toplam 
9 personel görev aldı. 
Doruk Balon Sistemi’nin ilk prototipi, 10 m uzunluğunda ve
12 kg faydalı yük kapasitesine sahip. Bununla birlikte, yapılan
denemelerde, sistemin, farklı rüzgâr hızlarına sahip gerçek
uçuş koşullarında, beklentilerin üzerinde, 20 kg’a kadar 
faydalı yük kapasitesi olduğu tespit edildi. Otonom 
Teknoloji, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, alınan 
sonuçlar doğrultusunda, sistemin çok çeşitli faydalı 
yükler (termal kamera, radar, LIDAR, vb.) ile uzun süreli 
görevler icra edebilecek bir platform olarak öne çıktığını 
vurguladı. 

Ar-Ge çalışmalarını ODTÜ Teknokent’te sürdüren Otonom
Teknoloji, üretim faaliyetlerini ise Haziran ayında İvedik 
Organize Sanayi Bölgesi’nde açtığı tesisinde yürütüyor.

Otonom Teknoloji
“Doruk”a Çıktı
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MELTEM-3 projesinde
MK 54 ve MK 46 

torpidolarının deniz karakol
uçaklarına entegrasyonu,
torpidoların üreticisi 
Raytheon firmasının desteği
ile gerçekleştirilecek. 
Raytheon, 17 Temmuz’da
yaptığı açıklamada, 
torpidoların ATR-72-600
uçaklarına entegre edilmesi

için, Alenia Aermacchi 
firmasına, 31 ay boyunca

mühendislik desteği 
vermek üzere bir sözleşme 
imzaladığını duyurdu. 
Toplam bedeli 5,7 milyon
dolar olarak açıklanan 
sözleşme kapsamında, 
Raytheon, Alenia
Aermacchi’ye, torpidoların
uçağın silah istasyonunda 
taşınması ve uçaktan 
atılması konularında test,
entegrasyon ve kalifikasyon
desteği verecek.

A irbus tarafından lansmanı Farnborough International
Airshow’da gerçekleştirilen A330neo uçakları, 

Rolls-Royce Trent 7000 motorları ile uçacak. Rolls-Royce 
tarafından, konu ile ilgili olarak 16 Temmuz’da yapılan 
açıklamada, geçtiğimiz 19 yıl içerisinde toplam 75 milyon
saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Trent ailesinin 
en yeni ve 7’nci üyesi olan Trent 7000’in; Trent 700, 
Trent 1000-TEN ve Trent XWB’nin teknolojilerinin bir 
bileşkesi olarak ortaya çıktığı belirtildi. İtme gücü 68.000
ila 72.000 lb arasında olacak Trent 7000, A330 
uçaklarında kullanılan Trent 700’ye göre bypass oranını 
2 katına çıkartacak, %10 yakıt tasarrufu sağlayacak ve
gürültü seviyesini yarıya düşürecek. İlk Trent 7000 
motoruna 2015’te güç verilmesi ve motorun 
sertifikasyonunun 2017 yılında tamamlanması 
planlanıyor. Böylece, motorun, fuar boyunca 121 tane 
sipariş alan A330neo’nun, 2017 yılının son çeyreğinde 
hizmete girme hedefine olanak sağlaması öngörülüyor.
Rolls-Royce cephesinden, Farnborough International 
Airshow kapsamında, savunma alanında da bir haber
geldi. İngiltere ile Fransa ortaklığında geliştirilecek 
muharip insansız hava aracında kullanılacak motor 
Rolls-Royce ve Snecma (Safran) tarafından tasarlanacak.
Firma, 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, bu konuda
Snecma ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmaların, 
2012 yılının Eylül ayından beri sürdüğünü vurguladı.

Airbus Helicopters EC175 modeli için geliştirilen ilk seviye
D tam uçuş simülatörü, EASA (European Aviation Safety

Agency / Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) sertifikasyonunu
aldı. Gelişme, simülatörün üreticisi Indra tarafından, 
9 Temmuz’da açıklandı. Simülatör, Airbus Helicopters 
firmasının Fransa’da bulunan genel merkezinin yanında 
yer alan, Helisim Training Academy eğitim kurumuna 
kuruldu. İkinci simülatörün de ABD’de kurulması planlanıyor.
Simülatörün sertifiye edilmesi ile EC175 helikopterleri için 
simülasyon ortamında, yüksek sadakatli eğitim verilmesinin
de önü açılmış oldu. 210x80 derecelik görüş sistemine sahip
olan simülatörün, özellikle kıyı açıklarında bulunan petrol ve
gaz platformlarına iniş ve bu platformlardan kalkış 

senaryolarının koşturulmasında etkin olarak kullanılacağı
belirtiliyor. İlk teslimatının bu yıl sonunda gerçekleştirilmesi
beklenen EC175 helikopteri için simülasyon ortamında 
eğitimler, yine Indra tarafından geliştirilen, sabit bir uçuş ve
seyrüsefer prosedürleri simülatöründe veriliyordu.
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MELTEM-3’te Torpido 
Entegrasyonu Raytheon’dan

EC175’in Simülatörü Indra’dan

A330neo 
Rolls-Royce ile Uçacak
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Seri üretimi ve teslimatları süren A400M’nin, tüm askeri
yeteneklerine kavuşması için test ve denemeler de 

hız kesmeden devam ediyor. Airbus Defence and Space 
firması tarafından 14 Temmuz’da yapılan açıklamada,
A400M ile gerçekleştirilen ilk paraşütçü denemelerinin 
tamamlandığını bildirdi. İspanyol Kara Kuvvetlerinin 
paraşütçülerinin rol aldığı ve İspanya ve Fransa üzerinde
gerçekleştirilen denemelerde, toplam 11 uçuş 
gerçekleştirildi. Uçuşlarda, rampadan serbest atlayışların
yanı sıra sağ ve sol kapılardan aynı anda 10’ar paraşütçünün
1.500 fit irtifada atlayış yaptığı bir deneme de 
gerçekleştirildi. Firma, açıklamasında, denemelerin 
önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.
Airbus Defence and Space, 16 Temmuz’da yaptığı bir diğer
açıklamada ise A400M’nin, İngiliz Hava Kuvvetleri 
envanterindeki bir Voyager (A330 MRTT) tanker uçağından
yakıt alma denemelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini 
duyurdu. Denemeler kapsamında, gece ve gündüz 
gerçekleştirilen toplam 4 uçuşta yapılan 100 adet 
bağlantıda, 80 tondan fazla yakıt A400M’ye aktarıldı.
Türk Hava Kuvvetleri de A400M uçağını etkin olarak 
kullanıyor. 7 Temmuz’da, Genelkurmay Başkanlığı ve 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan basın
açıklamalarında, A400M’nin gerçekleştirdiği ilk yurt dışı
görev ile ilgili ayrıntılar kamuoyu ile paylaşıldı. 
Uçak, 2 Temmuz’da, SOLOTÜRK Gösteri Ekibi’ni İngiltere'ye
intikal ettirdikten sonra, 4 Temmuz’da Lüksemburg'a uğradı
ve yaklaşık 20 ton yükü Türkiye’ye getirdi.
Airbus Defence and Space firmasının bir diğer popüler
ürünü olan C295 de Temmuz ayında yeni siparişler aldı. 
Airbus Defence and Space, 16 Temmuz’da, Mısır’ın 
8 adet C295 sipariş ettiğini; 28 Temmuz’da da Brezilya’nın 
3 adet C295 sipariş ettiğini duyurdu. Her ikisi de 
envanterlerinde C295 bulunduran ülkelerden Mısır,
daha önceden 12 uçak sipariş etmiş; bunların 6 tanesini 
teslim almıştı. Bu son sipariş, Mısır’ı en büyük C295 
kullanıcısı hâline getirecek. Envanterinde nakliye görevleri
için konfigüre edilmiş 12 adet C295 bulunan Brezilya ise 
yeni uçaklarını arama ve kurtarma konfigürasyonunda 
sipariş etti.
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A400M Yeteneklerini Geliştirmeye, 
C295 Siparişlerini Arttırmaya Devam Ediyor
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Ümit BAYRAKTAR: SSI’nin, kurulduğu 
22 Ekim 2011 tarihinden itibaren, 
faaliyetlerini yoğun bir şekilde 
sürdürdüğünü ve hem yurt içinde hem de
yurt dışında sürekli adından söz ettirerek
gündemin üst sıralarında yer aldığını
gözlemliyoruz. Öncelikle bu konudaki
vizyonunuz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Latif Aral ALİŞ: Biz SSI olarak Türki-
ye'nin en genç ve aynı zamanda en hızlı
büyüyen ihracatçı birliklerinin başında
yer alıyoruz. Çünkü savunma ve havacılık
sanayisi Türkiye'nin en hızlı gelişen,
dünya pazarında rekabet gücü her geçen
gün artan sektörleri arasında yer alıyor.
Bu stratejik sektörün ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek ve bürokrasiyle ve dünyayla
entegre olmasını sağlamak, üretim
kadar kritik önemi bulunan konular. Biz,
geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca, bunun için 
çalıştık. Sektörün ana ihtiyaçlarını belir-
ledik, sektör temsilcileri ve ilgili bakan-
lıkların temsilcilerini bir araya getirdik,
arama konferanslarıyla ihracatın önün-
deki sorunları ve bu sorunları aşabilmek
için sektörün ihtiyacı olan yol haritasını
ortaya koyduk. Tüm bunları yaparken,
bir yandan da tanıtım faaliyetleri ile
sektörü uluslararası pazarlarda daha
fazla görünür ve bilinir hâle getirmeye
yönelik faaliyetler gerçekleştirdik.
Önümüzdeki dönemde, tanıtım faaliyet-

lerine daha da önem vereceğiz. Bu
amaçla geçtiğimiz yıl, Savunma ve Ha-
vacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence
Alliance / TDA)’nu kurduk. TDA; etkin
tanıtım kampanyaları, etkinlikleri ve
fuar organizasyonları ile Türk savunma
ve havacılık sanayisini dünyaya daha
çok, daha etkili ve daha verimli bir şe-
kilde tanıtacak.
Yurt dışında tanıtım ve pazarlama faa-
liyetlerine devam ederken yurt içinde de
önemli çalışmalar yürüteceğiz. Ar-Ge
yatırımları ve yüksek teknoloji ihracatı-
nın artmasının yanı sıra sektörün ta-
bana yayılması, yani KOBİ'lerle ortak
çalışma alanlarının geliştirilmesi ve ih-
racata yönelik üretimin yaygınlaştırıl-
ması, temel hedeflerimiz. Bunun için
sektör envanteri ve hedef ülke pazarları
konusunda çalışmalarımız sürüyor.
Amacımız, sürekli gelişen sektörde,
uluslararası rekabette öne çıkmak ve
buna paralel olarak ihracatımızı daha
da arttırmak.
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Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları 

Birliği (SSI), kurulduğu
2011 yılından bu yana,
savunma ve havacılık

sektörüne ciddi bir 
hareketlilik getirdi. 

2012 ve 2013 yıllarında
düzenlediği arama 

konferansları ile ortak
akıl oluşturulması 

yönünde önemli adımlar
atan ve organize ettiği
fuar katılımları ile de

sektörün uluslararası
arenada tanınırlığını 

arttıran SSI’nin Yönetim
Kurulu Başkanı 

Latif Aral Aliş ile 
gelecek öngörülerini
konu alan bir söyleşi 

gerçekleştirdik.
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş: 

Temel Hedeflerimiz; 
Ar-Ge Yatırımları ve Yüksek
Teknoloji İhracatının Artması 
ve Sektörün Tabana 
Yayılması ©
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2014’te Hedef 
2 Milyar Dolarlık İhracat
Ümit BAYRAKTAR: Bu döneme 
yönelik hedeflerinizi ne ölçüde 
gerçekleştirebildiniz? Ana hatlarıyla
2014 ve yakın geleceğe ilişkin 
hedeflerinizden de bahseder misiniz?
Latif Aral ALİŞ: 2012 yılı sonunda yaptı-
ğımız projeksiyonlarda, 2013 için, kendi-
mize, 1,4 milyar dolar ihracat hedefi
koymuştuk. Yıl sonu rakamları da bu he-
defe ulaştığımızı gösteriyor.
İhracat hedefimizi her yıl revize ediyoruz;
her yıl daha da yukarılara çekiyoruz.
2014 yılına ilişkin hedefimiz, toplam 
2 milyar dolar ihracat. 2014'e de hızlı bir
başlangıç yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 
toplam ihracatımız, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14,3 arttı. Tüm 
sektörler içinde, ihracatını en çok 
arttıran sektörlerden biri olduk. Artık
Türk savunma ve havacılık sanayi firma-
ları tarafından geliştirilen ürünler, plat-
formlar ve yazılımlar, hızla satılabilir
niteliğe ulaştı. Bu, ihracat performansı-
mızın da hızla yükseleceği anlamına ge-
liyor. Sektör, yoğun Ar-Ge faaliyetleri ve
teknolojik yatırımlarla büyüyor. Amacı-
mız, ulaştığımız coğrafyayı daha da ge-
nişletmek ve dünya savunma sanayi
liginde en önemli global tedarikçiler
arasında yer almak. Türk savunma ve
havacılık sanayisi, çoğunlukla Kuzey
Amerika ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri,
Orta Doğu ülkeleri ve Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu ülkelerine ihracat yapıyor.
Bu bağlamda, önümüzdeki süreçte ih-
racat yapmayı hedeflediğimiz bölgeler
arasına, Uzak Doğu ve Asya ülkelerini de
dâhil ettik. Özellikle markalaşma prog-
ramı Turquality kapsamında, Birlik ola-
rak Uzak Doğu ve Asya pazarına yönelik
başlattığımız proje ve tanıtım grubumuz
TDA'nın etkili çalışmalarıyla hedef pa-
zarlardaki varlığımızı ve yeni ortaklıkla-
rımızı her geçen gün arttıracağız.

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın milli fuar 
katılımı organizasyonları ve TDA dışında
başka ne gibi girişimleri ve faaliyetleri
olacak?
Latif Aral ALİŞ: SSI olarak kuruluş
amaçlarımızdan birisi de Türk savunma
ve havacılık sanayinin ihracatını olabildi-
ğince arttırmak, Türkiye'yi dünyanın
önde gelen tedarikçilerinden biri yap-
mak. Tabii bunun için yapılması gereken
çok şey var. Bunların başında da tanıtım
geliyor. Milli fuar katılımı organizasyon-
ları, sektörün global ölçekte buluştuğu
bir mecra olarak önemli bir tanıtım im-

kânı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl oluşturduğu-
muz TDA da yine tanıtım konusunda
önemli çalışmalar yürütüyor. Fuarlar ve
TDA'nın faaliyetleri dışında da çalışmalar
yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde ya-
pacaklarımız arasında, çeşitli ülkelerle
karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlemek
var. Geçtiğimiz Nisan ayında, ABD’den
gelen bir heyete, Türk savunma ve hava-
cılık sanayini anlatma fırsatı bulduk. Bu
tür organizasyonları arttıracağız. Yine,
yeni hedef pazarlar olarak belirlediğimiz
Asya ve Uzak Doğu ülkelerine yönelik
hazırlayacağımız pazar araştırmaları ve
ihtiyaç analizleri ile firmalarımıza yeni iş
olanakları yaratacağız. Önümüzdeki dö-
nemde yapmak istediklerimiz arasında,
sektöre yönelik etkili pazarlama iletişimi
konusunda eğitim çalışmaları gerçek-
leştirmek de var.

Sektör Envanteri Üzerinde 
Çalışıyoruz
Ümit BAYRAKTAR: İhracatın tabana 
yayılması için sektörel yapılanma ve 
KOBİ’lerin konumlandırılması konusunu
gündeme getirdiniz. Bu ifadelerden 
ne anlaşılmalı? Örneğin KOBİ’lerin 
sadece ana sanayiyi desteklemeleri mi
yoksa ürün sahibi de olup, doğrudan 
ihracat yapmalarını mı bekliyorsunuz?
Bu konuyu detaylandırır mısınız?
Latif Aral ALİŞ: Savunma ve havacılık
sanayi projeleri, çok büyük yatırımlar,
insan kaynağı ve uzun süreler gerektiren
projeler. Dolayısıyla çok maliyetli ve

zorlu bir süreci barındırıyor. KOBİ'leri-
mizin daha fazla ürün sahibi olmalarını
istiyoruz; ancak bu süreci iyi analiz
etmek, hesaplamak ve yönetmek gere-
kiyor. Biz ihracatın tabana yayılması an-
lamında KOBİ'lerle iş birliğine çok önem
veriyoruz. Sonuçta, her zaman dediğimiz
gibi, hep birlikte aynı gemide ilerliyoruz
ve bu anlamda rotamızı iyi belirlemeli,
birbirimize destek olmalıyız. Bu konuda,
bir sektör envanteri üzerinde çalışıyoruz.
Bu çalışmayla Türkiye'deki firmaların,
KOBİ'lerin neler ürettiklerini, neler üre-
tebileceklerini, hangi ihtiyaçlara yanıt ve-
rebileceklerini tespit edeceğiz. Çalışma
sonunda ortaya çıkacak tabloyla 
KOBİ'lerimize yeni iş alanları, yeni proje
ortaklıkları yaratabileceğiz. Bir anlamda
KOBİ'leri daha aktif hâle getireceğiz.
Biraz önce de belirttiğim gibi sektörümüz
çok stratejik; dolayısıyla derinlik, uzman-
lık ve yoğun iş birliği gerektiriyor. Ürün-
lerin çoğu, yazılımdan donanıma, çok
fazla detay ve malzeme içeriyor. Firmala-
rın bu detay imalatın hepsini kendi bün-
yelerinde yapmaları çok zor ve verimsiz.
Dolayısıyla bunların her birini gerçekleş-
tirmek için, özellikle KOBİ'lerle yoğun iş
birliğine, yani kuvvetli bir yan sanayiye
ihtiyaç var.

Ümit BAYRAKTAR: Sizce Türkiye’deki
mevcut sanayi yapısı, KOBİ’lerin ürün 
sahibi olmalarına ne kadar olanak 
tanıyor? KOBİ’lerin ürün sahibi olmaları
ne kadar kolay?
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Savunma ve havacılık sanayi projeleri, çok büyük yatırımlar, insan
kaynağı ve uzun süreler gerektiren projeler. Dolayısıyla çok maliyetli
ve zorlu bir süreci barındırıyor. KOBİ'lerimizin daha fazla ürün sahibi
olmalarını istiyoruz; ancak bu süreci iyi analiz etmek, hesaplamak ve
yönetmek gerekiyor. Biz ihracatın tabana yayılması anlamında 
KOBİ'lerle iş birliğine çok önem veriyoruz. Sonuçta, her zaman 
dediğimiz gibi, hep birlikte aynı gemide ilerliyoruz ve bu anlamda 
rotamızı iyi belirlemeli, birbirimize destek olmalıyız. 
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Latif Aral Aliş, Eurosatory fuarı sırasında
Türk firmalarını da ziyaret eden 
Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves 
Le Drian ile birlikte.



Latif Aral ALİŞ: Türk sanayisi, çok önemli
bir güce ve büyüklüğe sahip. Ancak sa-
vunma ve havacılık sanayi söz konusu
olunca, kabiliyetleriniz gibi ihtiyaç da öne
çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada bir ihtiyacı
karşılayabilen ve tabii ki diğerleriyle re-
kabet edebilen bir ürün ortaya koyabili-
yorsanız ve bunu pazarlayabiliyorsanız
sorun yok. Ancak daha önce de söyledi-
ğim gibi, bu sektör, tasarımdan üretime
ve daha da önemlisi satışa, çok uzun sü-
rede sonuç veren çok zorlu bir sektör. Bir
alanda, konseptlerin geliştirilmesinden
tedarik çalışmalarına kadar geçen hazır-
lık süresi, bazen 10 yılı aşabiliyor. Bu sü-
recin çok iyi izlenmesi, ilişkilerin çok
önceden kurulması ve KOBİ’lerin gereken
zamanda, gereken nitelikte bilgi, ürün ya
da hizmetle hazır olması gerekiyor. Tabii
ki bu da çok kolay değil.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Latif Aral ALİŞ: Türk savunma ve hava-
cılık sanayisi, Türkiye'de en hızlı büyüyen
ve gelişen sektörlerden biri. Özellikle son
yıllarda gerçekleştirilen projeler, ortaya
konan ürünler ve verilen hizmetlerle

gerek yurt içinde gerekse yurt dışında,
Türk savunma ve havacılık sanayisi büyük
bir atılım içinde. Savunma ve havacılık sa-
nayisinin varlığını sürdürmesi ve büyü-
mesi için, satışların sadece yurt içi ile
sınırlı olmaması gerekiyor. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ve diğer kolluk kuvvetlerinin
ihtiyaçlarının ve modernizasyon projele-
rinin sınırlı olması, sektörün dünyaya açıl-
masını zorunlu kılıyor. Türk savunma ve
havacılık sanayisi, bugün ulaştığı noktada,
dünyanın pek çok ülkesine ihracat ger-
çekleştiriyor ve bunu daha da arttırma, ih-
racat alanını daha da genişletme
potansiyeli var. Bu da ihracat odaklı üre-
tim anlayışıyla mümkün olacak. Savunma
ve havacılık sektöründe yapılacak her Ar-
Ge ve yatırım projesinde, sadece yurt içi
ihtiyaçlar düşünülmemeli; yurt içi ihtiyaç-
ların yanı sıra ihracat potansiyeli de Ar-Ge
ve yatırım projelerinde önemli etkenler-
den biri olmalıdır.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral
Aliş’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Savunma ve havacılık sanayisinin
varlığını sürdürmesi ve büyümesi
için, satışların sadece yurt içi ile
sınırlı olmaması gerekiyor. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer 
kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarının
ve modernizasyon projelerinin
sınırlı olması, sektörün dünyaya
açılmasını zorunlu kılıyor. 
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MSI Dergisi: Sanayileşme konusu 
açıldığında; MKEK, askeri fabrikalar,
vakıf şirketleri ve özel sektör 
firmalarının birbirine göre konumu 
ve faaliyetleri gündeme geliyor. 
Benzer şekilde, SSM’nin mevcut 
stratejik planında, “Başta MKEK ve
TSKGV şirketleri olmak üzere, savunma
sanayiinde yer alan tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının ele alınacağı detaylı bir
sektör analizi çalışması yapılarak elde
edilen sonuçlar çerçevesinde tedbir 
ve öneriler geliştirilecek; sonuçlar 
doğrultusunda bir yapılanma 
gerçekleştirilecektir” ifadesi yer alıyor.
Bu konudaki çalışmalarınız hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Bilal AKTAŞ: Müsteşarlığımızın 2012-
2016 Stratejik Planı ile Sanayileşme
Daire Başkanlığımıza verilen görevler
içerisinde yer alan stratejik amaçlar
kapsamındaki; “Savunma ve güvenlik

sektörünün etkinliği arttırılacaktır” per-
formans hedefi doğrultusunda gerçek-
leştirilen sektör analizi çalışmaları
devam ediyor. Çalışmaların detayında;
her yıl Savunma Sanayi Portali üzerinden
toplanan verilerle Savunma Sanayi Ana-
liz Raporları yayınlanmakta ve Savunma
Sanayi İlk 25 Firma verileri ile elde edilen
ana göstergeler, yıllara sari olarak ra-
porlanmaktadır.
Sektörel yapılanmaya ilişkin öneriler ge-
liştirilmesi kapsamında ise Müsteşarlı-
ğımız bünyesinde oluşturulan Lojistik
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan
Lojistik Raporu ve Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığımız koordinesinde
Arama Konferansı Sonuç Raporu da ger-
çekleştirilen çalışmalarda girdi olarak
kullanılmaktadır. Gerek bu iki çalışma-
nın çıktıları gerekse de dairemiz tarafın-
dan yapılan değerlendirmelerin vardığı
nokta; birçok stratejik yeteneği bünye-

24

MSI Dergisi - Ağustos 2014                                                                                                                                     www.milscint.com

SÖYLEŞİ

SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş: 

“Güçlü bir savunma sanayine 
sahip olmak, ancak sektördeki
oyuncuların sürekli olarak kendilerini
geliştirmesi ve uyum içerisinde 
çalışabilmesi ile mümkündür.”

Yürüttüğü projeler ara
vermeksizin ilerlerken,
savunma sanayinin 
sağlıklı bir şekilde 
gelişmesinin sağlanması da
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın
görevleri arasında 
yer alıyor. Bu görevin 
yerine getirilmesi ise 
Sanayileşme Daire 
Başkanlığı aracılığı ile
gerçekleştiriliyor. 
SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş ile
sektörün durumunu,
başlıca performans 
göstergelerini, offset 
ile ilgili gelişmeleri 
ve gelecek hakkında 
öngörülerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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sinde barındıran MKEK’ye, mevcut yasal
düzenlemeler doğrultusunda biçilen
gömleğin dar geldiğidir. Uluslararası bir
marka değeri olan MKEK ürünlerinin re-
kabet gücünü arttırıcı yönde yapısal dö-

nüşümlerin yapılması zamanı gel-
miştir. Benzer değerlendirmeler,
askeri fabrikalar için de geçerlidir.
Bu kapsamda, vakıf firmalarımızın ya-
pıları da olmak üzere, nasıl bir sa-
vunma sanayi yapılanmasının bizi 2023
yılı ve ötesine sağlam temeller üzerinde
götürebileceğine ilişkin analiz ve tartış-
malar da devam etmektedir. Bu tartış-
maların sonuçlarını beklemeden, vakıf
firmalarımızın, sektörün dünyada deği-
şen koşullarını da dikkate alarak, 

yakın zamanda kendi organizasyon
yapılarını gözden geçirmeye başla-

yacaklarını değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: Sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir savunma ve havacılık
sanayisinde kârlılık, yan sanayinin 
cirodaki payı, ihracatın cirodaki payı, 
kişi başına ciro ortalaması, kişi başına 
kâr ortalaması gibi çeşitli performans
kriterleri ile ilgili oranlar sizce 
ne olmalıdır?
Bilal AKTAŞ: Bilindiği üzere, gerçekleş-
tireceği faaliyetler için Stratejik Planla-
rını ve Sektörel Strateji Dokümanını
oluşturan Müsteşarlığımız, 2012-2016
dönemiyle birlikte, “teknolojik üstünlük”
anlayışına geçmiş ve hedeflerini; sürdü-
rülebilir sanayi ve teknolojik yetkinlik
üzerine odaklamıştır.
Hızla gelişen teknoloji ve askeri sistem /
platformlara ilişkin giderek artan beklen-
tiler göz önüne alındığında, güçlü bir sa-
vunma sanayine sahip olmak, ancak
sektördeki oyuncuların sürekli olarak ken-
dilerini geliştirmesi ve uyum içerisinde ça-
lışabilmesi ile mümkündür. Bu kapsamda,
Müsteşarlığımız tarafından, savunma ve
havacılık sanayinin sağlıklı ve sürdürebilir
yapısının korunması doğrultusunda, her yıl
sektöre ilişkin veriler Sanayileşme Portali
üzerinden firmalardan toplanmakta ve de-
taylı analizler gerçekleştirilmektedir. Ger-
çekleştirilen bu analizlerin neticeleri,
Türkiye özelinden benzer sektör verileri ve
dünya ölçeğinde savunma ve havacılık sek-
tör verileri ile karşılaştırılmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalış-
malarda, Deloitte firmasının geçen yıl
Haziran ayında yayınlanan “LLP Global
Aerospace & Defense Industry Financial
Performance Study” raporunu inceledi-
ğimizde, dünya ölçeğindeki firmaların
ciro artışı, kişi başı faaliyet kârlılığı ve de-
ğişimi, çalışan sayısı artışı, verilerinin
takip edildiği görülmüştür.
Dünya ölçeğinde ilk 20 şirketin faaliyet
kârlılıklarının ciroya oranları incelendi-
ğinde, %8 ile %12 arasında değişmekte
olduğu değerlendirilmiştir. Ülkemiz için
bu oran, %15 civarındadır. Kişi başı kâr
ortalamasının ise diğer ülke verileriyle
paralellik arz eder şekilde, 50.000 dolar
ile 130.000 dolar arasında değişmekte
olduğu görülmektedir.
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Yan sanayinin ciro içerisindeki payı da
Müsteşarlığımız nezdinde takip edilen
önemli göstergelerden biridir. Bu kap-
samda, “Sanayi Derinliği”, sürdürülebi-
lirlik açısından en önemli unsurlardan
belki de birincisidir. Bugünkü savunma
sanayi yapısına bakıldığında, genel an-
lamda bir gelişme olduğu; yan sanayi ve
KOBİ’lerin savunma sanayine olan ilgisi-
nin gün geçtikçe arttığı görülmektedir.
Yan sanayinin cirodaki payının en az %30
olmasını bekliyoruz.
Savunma ve havacılık sektörünün doğal
yapısı, bu işle iştigal edenlere, sürdürü-
lebilirliğin temelinde olan Ar-Ge ve yeni-
likçilik alanlarında önemli vizyon
oluşturmakta ve fırsatlar sunmaktadır.
Savunma ve havacılık sanayi, ülkemiz-
deki tüm sektörler arasında, ürün ve
teknoloji geliştirme harcaması en yük-
sek olanıdır. Sektörde, 2012 yılında, yak-
laşık 200 milyon doları öz kaynaklardan
olmak üzere, ürün ve teknoloji geliş-
tirme alanında 772 milyon dolar harcan-
mıştır. Bu rakam, toplam cironun 
%16’sına tekabül etmektedir. 2013 yı-
lında, bu kapsamda yapılan harcama tu-
tarı 927 milyon dolar olup; bu harcama,
2013 yılı satış gelirlerinin yani cironun
%18’idir. Bu kapsamda, 2016 yılında ula-
şılması öngörülen sektör cirosu 8 milyar
dolar ve ihracat hacmi 2 milyar dolardır.
Sektörümüzde, son yıllarda büyük iler-
leme kat etmiş ve artık neredeyse Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin her projesi
için ana yüklenici adayı olacak bir fir-
maya sahip duruma gelmiş durumdayız.
Ancak, sadece TSK ihtiyaçları için üreten
bir sanayinin sürdürülebilir olmadığı gö-
rülmelidir. SSM olarak firmalarımızda
bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz.
İhracata yönelik olarak, offset fırsatları
dışında, firmalarımızın yurt dışı fuarlara
katılımlarını da destekliyoruz.

Sektör firmalarımıza vermeye çalıştığı-
mız temel mesaj şu; TSK ihtiyaçlarının
yıllar itibarıyla artış ya da azalış göste-
rebileceği, envantere giren askeri bir
sistemden en az 20 yıl hizmet etmesinin
beklendiği dikkate alınarak, savunma
sanayi projeleri kapsamında geliştirilen
kabiliyetlerin, sivil sektörler için de kul-
lanılabileceği fırsatlar değerlendirilme-
lidir. Özellikle, sensör kontrol, sinyal
işleme, otomasyon gibi yeteneklerin
öne çıktığı ulaştırma, sağlık, bilişim ve
enerji sektörlerini, savunma sanayi fir-
malarımızın kolaylıkla iş yapabileceği
alanlar olarak değerlendiriyorum. Bun-
lara ilave olarak, sektör firmalarımız
için fırsat olarak gördüğümüz diğer bir
alan ise emniyet, jandarma, gümrük
muhafaza ve kıyı emniyeti personelinin
kullandığı ve anayurt güvenliği olarak
adlandırdığımız alandaki teknoloji ve
ekipmanların, yine savunma sanayi fir-
malarımız tarafından karşılanabilece-
ğidir.
Bu noktada, yurt dışından temin edilen
anayurt güvenliği teknolojileri ve ekip-
manları ile ilgili bir çalıştay yapılmasının
faydalı olacağını değerlendiriyorum.

Sektörün Mali Analizini 
2009 Yılından Beri 
Gerçekleştiriyoruz
MSI Dergisi: “TTA Mayına Karşı Korumalı
Araç” (KİRPİ) projesinde, yüklenici 
firmadan kaynaklanan aksaklıklar, 
özel sektör firmalarının mali 
performansının izlenip izlenmemesi 
gerektiği tartışmalarını doğurdu. 
SSM, firmaların mali açıdan sağlıklı olup
olmadığını izlemeye yönelik çalışmalar
yapıyor mu ya da yapacak mı?
Bilal AKTAŞ: Gelişmiş ülkelerin savunma
sanayi firmalarının devletleriyle olan iliş-
kilerine baktığımızda, devletin sanayi üze-
rinde yönlendirici bir rolünün olduğunu,
ortaya çıkarılan ürünlerin Ar-Ge’sinden
test, kalifikasyon ve hatta ihracat süreci-
nin sonuna kadar destek olduğunu; de-
neme amaçlı üretilen ilk ürünlere ilişkin
sahadan gelen geri beslemelerin hızlı ol-
duğunu gözlemliyoruz. Ancak, savunma
sanayi firmalarımız ile olan ilişkilerimizi
sadece bu düzeyde tutmak yeterli olmu-
yor. Onların finansal durumlarını da ya-
kından takip etmek, sürdürülebilir ve
rekabetçi bir sektör için önem arz ediyor.
Bu kapsamda, web sayfamız üzerinden
erişim sağlanan Savunma Sanayi Portali
kurulmuştur. Savunma sanayi alanında
çalışan firmaların birbirilerinden haber-
dar olmalarını ve iletişimlerini arttırma-
larını; bu alanda faaliyet göstermek
isteyen firmaların da kendilerini tanıtabil-
melerini sağlamayı amaçlayan bu portal,
başta SSM yetkilileri olmak üzere, sektör-
deki ana yüklenici firmalarımıza yurt için-
deki yetenek envanteri ve potansiyel yerli
alt yükleniciler hakkında sağlıklı bilgi
sunmayı hedeflemektedir.
Sektörümüzün yakalamış olduğu perfor-
mansın sürdürülebilirliği için, bundan
sonraki dönemde daha hassas analizlere
ve tespitlere ihtiyaç olacağı değerlendi-
rilmektedir. 
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Bu itibarla 2009 yılından itibaren, firma-
ların bilanço ve gelir-gider tabloları üze-
rinden sektörün mali analizi
gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında da
savunma sanayinde faaliyet gösteren
104 firmanın bilanço ve gelir-gider tab-
lolarının Sanayileşme Portali’ne giril-
mesi ile toplanan veriler analize tabi
tutulmuştur. Bu yıl da 116 firmanın, 2013
yılına ait verilerini inceliyoruz; tahminim
Ekim ayı içerisinde analizlerimizi ta-
mamlayacağız. Analizler sonucunda,
sektör kategorilerinde ve yıllara sari ola-
rak veriler takip edilmekte ve tespitler
raporlanmaktadır. Ana yüklenici firma-
lar ilgili sektör kırımlarında incelenerek,
firmalar özelinde gerçekleştirilen görüş-
melerle elde edilen tespitler de paylaşıl-
maktadır.

MSI Dergisi: Sektörde çok konuşulan 
konulardan birisi de genel giderler 
(overhead). Sektörün geneline 
baktığımızda, genel giderlerin miktarı 
ya da oranı, sizce olması gereken 
bir noktada mı? Değil ise bu durumu 
düzeltmek için neler yapılmalı?
Bilal AKTAŞ: Sanayi Katılımı / Offset
Sözleşmeleri kapsamında projelerde ta-
ahhüt edilen yerli katkıların izleme ve
kontrolü de dairemiz tarafından yapıl-
maktadır. Bu çerçevede, firmaların pro-
jeler kapsamında yapmış oldukları
harcamaları mühendislik, işçilik, mal-
zeme ve genel giderler başlıkları altında
detaylı olarak inceliyoruz. Özellikle reka-
betçi ortamlarda, genel giderlerin makul
seviyelerde olduğunun gözlemlendiğini
söyleyebilirim. Proje içerisindeki genel

giderlerin %10’un üzerine çıktığını tespit
ettiğimiz durumlarda, bunun nedenlerini
yüklenici firmalar ile tartışıyor ve bunun
azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınma-
sını zorluyoruz. Önümüzdeki dönemde,
henüz teklif aşamasında tüm maliyetle-
rin detaylandırılmasına ve bunun takibi-
nin nasıl yapılacağına yönelik bir
sistematik kurmayı planlıyoruz. Bunun
nasıl bir yapıda olması gerektiği konu-
sunda firmalarla görüşüyoruz. Temel
amaç, firmalarımızın ürünün kalitesinde
gösterdikleri hassasiyeti, maliyetlen-
dirme çalışmalarında da göstermeleri.
Firmalarımızın hâlihazırda kullanmış ol-
dukları kaynak yönetimi (ERP) program-
ları, bizim SSM olarak görmek
istediğimiz detayları içeriyor. Buradaki
projeye ait mali bilgilerin belirlenen bir
format çerçevesinde sunulmasına da
başlanmıştır.

MSI Dergisi: 2012 yılı verilerine 
bakıldığında, SS25 Listesi’nde yer alan
firmaların toplam cirosunda ihracat 
gelirlerinin payının %37, ciro içerisindeki
yabancı girdinin ise %31 olduğunu 
görüyoruz. 2013 yılı rakamlarına göre,
sektör 1,391 milyar dolar ihracat; 
1,3 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdi.
İhracat-ithalat rakamları arasındaki
farkı, sektörün sürdürülebilirliği ve 
rekabetçiliği bakış açıları ile nasıl 
yorumlamalıyız?
Bilal AKTAŞ: Türk savunma ve havacılık
sanayi ihracatı, 2010 yılına nazaran
%84; 2012 yılına nazaran da Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
verileri bazında %9,2 artış gösterdi. İh-
racatın artışında, sektör oyuncularının
ürün gamlarına dâhil ettikleri yeni
özgün sistemlerin çeşitliliği ve bunun
TSK envanterine alınmış olunmasının
önemli bir etken olduğu değerlendiril-
mektedir. Sektör, artık teknoloji üreten
ve teknoloji ihraç eden bir büyüklüğe
ulaşmıştır. İthalatımıza baktığımızda,
daha çok nitelikli hammadde, elektro-
nik devre elemanları, motor ve aktarma
organlarının ithal edildiğini gözlemliyo-
ruz. Bu alanlar, aynı zamanda Türki-

ye’nin genel cari açığına doğrudan tesir
eden, SSM’nin tedarik projeleri kapsa-
mında bir şekilde fonlanarak çözüleme-
yecek ve doğrudan yatırım için kaynak
planlaması gerektiren alanlardır. Bu
nedenle Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığımızca, öncelikle bu
alanlara yönelik projeler başlatılmakta
ve Sanayileşme Dairemiz aracılığı ile
diğer kamu kuruluşlarıyla da temasa
geçerek hem askeri hem sivil sektör-
deki ithalat bağımlıklarının azaltılma-
sına yönelik çalışmalara öncülük
edilmektedir. Örneğin, kendi projeleri-
mizde ihtiyaç duyulan mikroelektronik
bileşenlerin belirlenmesini müteakip
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
koordinasyona geçilmiş ve sivil sektö-
rün mikroelektronik bileşen ihtiyaçla-
rını da göz önünde bulundurarak
mevcut altyapı ve bilgi birikimi ile Tür-
kiye’de tasarlanıp üretilebilecek ihtiyaç-
lar için oluşturulması gereken altyapı ve
bilgi birikiminin neler olduğunu belirle-
yen bir çalışma yapılmıştır. Türkiye'de
bu alanda faaliyet gösteren hem akade-
mik hem de sanayi tarafındaki ilgili ki-
şiler ile kamuda bu konuya kafa yoran
insanları bir araya getirdiğimiz çalışma-
lar dizisi sonunda; Türkiye'nin mikro-
elektronik devre elemanlarının tasarım
ve üretimine girmesinin, gerek cari açık
gerekse de milli güvenlik ve teknolojik
bağımsızlık açısından bir zorunluluk ol-
duğu görülmüş ve bu yönde bir yol ha-
ritası belirlenmiştir.
Gerçekleştirmekte olduğumuz sistem
ya da platform projelerindeki ana yük-
lenicilik boyutu, TSK’nın modernizasyo-
nunun yanı sıra sektöre yön verme
misyonuna sahip olan Müsteşarlığımız
için büyük önem taşımaktadır. Bu an-
lamda ana yüklenicilik kavramından
beklentimiz, sadece ilgili projelerin ger-
çekleştirilmesi ile sınırlı olmayıp, 
savunma sanayimizde mevcut kabiliyet-
lerin geliştirilerek sürdürülebilmesini
sağlayarak yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç-
lara cevap verebilecek oyuncular yarat-
mayı da kapsamaktadır. Bu doğrultuda,
Müsteşarlığımız, “Sanayi Katılımı / 
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Offset” uygulamalarıyla platform ve 
sistem bazında gerçekleştirilen ve ger-
çekleştirilecek tüm ihracatları destek-
lemektedir.
İthalatta ise 2012 yılı ithalatına kıyasla
2013 yılı ithalatında %7,24’lük bir
azalma izlenmektedir. İthalatın düş-
mesi ve yerli katkı oranının artması
doğrultusunda, savunma sanayi proje-
lerinde offset uygulaması, SSM tarafın-
dan yıllardır yürütülmektedir. Son
olarak 2011 yılında yayımlanan SK/O
Yönergesiyle SSM tarafından yürütülen
savunma sanayi projeleri kapsamında
imzalanacak sözleşmelerde, firmalar-
dan %70 oranında sanayi katılımı / off-
set taahhüdü talep edilmekte ve alınan
taahhüt oranının büyük bölümü Kate-
gori-A (yerli katkı) kaleminde gerçek-
leşmektedir. Bu doğrultuda verilecek
tekliflerde, yerli sanayinin daha çok yer
alması ve sektörün derinleştirilmesine
yönelik olarak yan sanayi ve KOBİ kul-
lanımının ön plana çıkması teşvik edil-
mektedir. 2013 yılında imzalanan SK/O
sözleşmelerinde, imzalanan SK/O söz-
leşme bedelinin %77’si yerli katkı taah-
hüdü olarak alınmıştır.

Portalimizi Kullanan 
Firma Sayısı 472’ye Ulaştı
MSI Dergisi: SSM Sanayileşme Portali,
“Yetenek Envanteri ve Potansiyel 
Yerli Altyüklenici Listesi”ni çıkarma 
faaliyetlerinizde önemli bir yer tutuyor.
Bu çalışma ile ilgili son durum hakkında
bilgi verebilir misiniz? Bu çalışma 
aracılığı ile iş bağlantısı kuran firma 
sayısı ve oluşan iş hacmi ile ilgili 
veriler var mı?
Bilal AKTAŞ: “Yetenek Envanteri ve Po-
tansiyel Yerli Altyüklenici Listesi” oluş-
turulması ve Sektör Analiz Raporları
oluşturulması maksadıyla 2012 yılında
faaliyete geçen SSM Sanayileşme Portali
kullanıcı sayısı, bugün itibariyle 472 fir-
maya ulaşmıştır. Firma veri girişleri 

takibi ve doğrulama faaliyetleri çalışma-
ları, Daire Başkanlığımız altında devam
etmektedir. SSM ihalelerine teklif veren
firmalar, SK/O sözleşmeleri kapsamında
sunmak zorunda oldukları sanayileşme
planlarını oluştururken, öncelikle porta-
limize kayıtlı firmaları tercih etmekte;
kayıtlı olmayan firmaları da bu portale
kayıt olmaları hususunda yönlendirmek-
tedirler. Dolayısıyla sanayileşme porta-
limiz her geçen gün olgunlaşmakta ve
hem ana yüklenici adaylarımıza hem de
SSM’deki proje müdürlerimize sektör
envanteri hakkında detaylı bilgiler sağ-
lamaktadır.
Yeni müsteşarımız Prof. Dr. İsmail De-
mir'in de büyük önem verdiği yetenek
envanteri çalışmalarına önümüzdeki 

SANAYİLEŞME ve OFFSET MEVZUATININ GELİŞİMİ

©
SSM



dönemde daha da ağırlık vererek vizyon
projelerimizin daha geniş bir sanayi ta-
banından beslenmesine imkân sağla-
mayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Sektörde bazı ana yükleniciler,
tedarikçilerini denetleyerek kendi 
“onaylı tedarikçi” listelerini oluşturuyorlar;
hatta FNSS, her yıl onaylı tedarikçi olan
firmalarla ilgili bir tören de düzenliyor.
Onaylı tedarikçi uygulaması ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
Uygulamanın daha da geliştirilmesi için
neler yapılabilir?
Bilal AKTAŞ: Savunma sanayi sektö-
ründe sürdürülebilirliği sağlamanın en
önemli unsurlarından birisinin, başta
sivil havacılık olmak üzere, bu sektörde
yer alan küresel firmalar ile yakın iş bir-
liği olduğu görülmektedir. Bu nedenle
savunma sektöründe kalıcı olmak iste-
yen yan sanayi firmaları ve KOBİ’lerimi-
zin, öncelikle kendilerinden beklenen
kalite standartlarını yakalama zorunlu-
luğu vardır.
Ayrıca, savunma sanayi projelerinde faa-
liyet göstermek isteyen tüm yan sanayi
firmalarının, projelerin uzun soluklu ol-
duğunu da dikkate alarak, bu yolda sür-
dürülebilirliğin ve sabrın önemini
kavramaları, sektörümüz için önem arz
etmektedir.

Onaylı tedarikçi olarak ana yükleniciler
ile çalışmak isteyen firmalar, ana yükle-
niciler tarafından belirlenen sınıflandır-
malar doğrultusunda değerlendirmeye
tabi tutuluyorlar. Yapılan değerlendir-
meler neticesinde, yeterli bulunan fir-
malar, ilgili alanlarda ana yüklenicinin
onaylı tedarikçisi konumuna geliyorlar.
Bu kapsamda, ana yüklenici firmalarımı-
zın gerçekleştirdikleri çalışmalar Müs-
teşarlığımız tarafından desteklenmekte
ve bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması için
çalışılmaktadır.

Gemi İnşa ve Anayurt 
Güvenliği Alanlarında da 
Kümelenmeler Olmalı
MSI Dergisi: SSM, kümelenme 
faaliyetlerini de yakından izliyor. 
Türkiye geneli, sektörün büyüklüğü 
ve potansiyel iş hacmi göz önüne 
alındığında, sizce kümelenme faaliyetleri
yeterli bir seviyede mi? Neler yapılması
gerekiyor?
Bilal AKTAŞ: Sanayileşme Daire Baş-
kanlığımız, SASAD, TOBB ve KOSGEB
gibi kuruluşlar ile yurt içi savunma sa-
nayi faaliyetleri konusunda koordinas-
yonu sağlamakta ve kümelenme
çalışmalarında önemli roller üstlenmek-
tedir. Kümelenme yaklaşımının, sa-
vunma sanayinin gelişimi için de uygun
bir model olduğunu değerlendirmekte-
yim. Savunma sanayinin gelişimi ve ko-
ordinasyonu için savunma sanayinde
uzmanlaşmış yan sanayi ve kümelenme
yapılarının oluşturulması kapsamında
Ankara, Eskişehir ve İzmir’deki küme-
lenme faaliyetlerine destek oluyoruz.
Bu arada, eksikliğini hissettiğimiz iki kü-
melenme faaliyetini de belirtmek iste-
rim. Gemi inşa sektörünün birçok sanayi
ve iş kolunu bünyesinde barındıran bir
sektör olması nedeniyle bu alanda oluş-
turulabilecek bir kümelenme faaliyetinin
ve anayurt güvenliği olarak adlandırdığı-
mız alanda hizmet veren kolluk güçleri-
mizin ihtiyaç duyabileceği malzeme ve
teknolojileri sağlamaya adanmış bir kü-
melenme faaliyetinin, sürdürülebilir bir
savunma sanayi sektörü açısından ge-
rekli olduğuna inanıyorum.

MSI Dergisi: OSSA ve TSSK’nın 
yurt dışı fuarlarda da boy göstermeye 
başladıklarını görüyoruz. Bir süre sonra
bu katılımların rutin hâle gelmesi ile
artık bunların sonuçları sorgulanmaya da
başlanacak. Sizce kümelerin ve 
KOBİ’lerin ihracat stratejileri nasıl 
olmalı?
Bilal AKTAŞ: KOBİ’ler tarafından ger-
çekleştirilen ihracat faaliyetlerine baktı-
ğımızda, genel olarak; kompozit parça
imalatı, havacılık hassas işleme parça-
ları, çeşitli tiplerde elektronik karıştırıcı
(jammer) sistemleri, kablaj, montaj ve
test işçiliği, basınçlı boru boyunları,
döküm işleri, test setleri, elektromekanik
ve mekanik alt sistemler, fişek ve patla-
yıcı, balistik zırh ile çeşitli yazılımların ol-
duğunu görüyoruz. KOBİ’lerin, offset
sözleşmeleri dışında ihracat yapma 
imkânlarını arttırmanın en önemli yolla-
rından birisi ürün sahipliğidir.
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KOBİ’lerin, offset sözleşmeleri 
dışında ihracat yapma imkânlarını
arttırmanın en önemli yollarından
birisi ürün sahipliğidir. 
Firmalarımızın geliştirmiş 
oldukları üretim yeteneklerinin
sertifikalandırılmış ürün 
sahipliğine dönüşümünü 
sağlamamız gerekli. Yurt dışı 
fuarlarını, KOBİ'lerimizin sektörün
nereye geldiğini görmeleri ve 
kendilerini buna göre 
konumlamaları açısından 
önemsiyorum. 
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Firmalarımızın geliştirmiş oldukları üre-
tim yeteneklerinin sertifikalandırılmış
ürün sahipliğine dönüşümünü sağlama-
mız gerekli. Yurt dışı fuarlarını, KOBİ'le-
rimizin sektörün nereye geldiğini
görmeleri ve kendilerini buna göre ko-
numlamaları açısından önemsiyorum.
Ancak, yan sanayi firmaları ve KOBİ’ler
açısından, B2B olarak adlandırılan yüz
yüze iş görüşmelerini, gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında etkinliklerini arttı-
racak daha önemli organizasyonlar ola-
rak görüyorum.
Kümelerin ve yan sanayi firmalarımızın
ihracatlarını arttıracak en önemli unsur,
ana yüklenici firmalarımızın ürünlerinin
yurt dışında satışının arttırılmasıdır. Ül-
kemizde geliştirdiğimiz ürünlere baktığı-
mızda, kara sistemlerinde göstermiş
olduğumuz başarının, deniz sistemle-
rinde de olabileceğini değerlendiriyorum.
Bir savaş gemisi ihraç edildiğinde nere-
deyse tüm savunma sanayi ürün ve hiz-
metlerini de ihraç etme imkânını
yakalamış oluyorsunuz. Ülkemiz gemi
inşa sektörü ile savunma sanayi sektörü-
nün kabiliyetlerinin sinerjisini kullanarak
yurt içinde ürettiğimiz ürünlere, yurt dı-
şından da talepler geliyor. Ancak, bu
alandaki uluslararası oyunculara baktığı-
mızda, bu firmaların mali yapıdan çok
güçlü, kurumsal olduklarını ve neredeyse
her ülkeden sadece bir firma çıktığını gö-
rüyoruz. Yurt dışındaki fırsatlara zama-
nında tepki verebilmek için, bu alanda
güçlü bir yapılanmayı sağlayacak birleş-
melerin olması gerektiğini değerlendiri-
yorum. (
Ayrıca, KOBİ’ler tarafından yapılan tasa-
rım ve mühendislik işlerinin ihracat faa-
liyetlerinde yer almasını teşvik amacıyla
ihraç edilen bir ürün / hizmet içerisinde
de KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen
kısımlar, 2011 Yönergesi SK/O Katsayı
Tablosu’nda adı geçen ürün / hizmete
karşılık gelen katsayıdan bir fazlası ile

çarpılarak kredilendirilmektedir.
Diğer taraftan, SSM 2012-2016 Stratejik
Planı’nda yer alan, “Ülkemizin savunma
ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sü-
rekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve
tedarik programları yönetmek” misyonu
çerçevesinde, sürdürülebilir ve reka-
betçi bir savunma sanayi için savunma
ve havacılıkta ihracatın arttırılmasının
teşvik edilmesi ve desteklenmesi, Müs-
teşarlığımızın öncelikli politikaları ara-
sında yer almaktadır. Bu kapsamda,
firmalarımızın ihtiyaç duyduğu ihracat
kredileri için bir başlangıç olması açısın-
dan, SSM ile Eximbank arasında “Sa-

vunma Sanayii İhracatı Destek Kredisi
(SSİDK)” İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

MSI Dergisi: Ankara’nın Kazan İlçesi’nde,
TUSAŞ tesislerinin karşısında kurulması
planlanan havacılık ve uzay kümelenmesi
ile ilgili çalışmaların son durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilal AKTAŞ: SSM tarafından yapılan ça-
lışmalar ve yurt dışındaki örneklerin in-
celenmesi sonucunda, havacılık ve uzay
alanlarında çalışan yan sanayi ve KOBİ
firmalarının fiziksel olarak bir arada faa-
liyet gösterebileceği bir organize sanayi
bölgesi oluşturulması öngörülmüştür. Bu
kümelenme alanının, yan sanayi ve 
KOBİ’lerin alt yüklenici olarak birlikte ça-
lışmakta oldukları ana yüklenici TUSAŞ’ın
tesislerine yakın olarak konuşlanmasının
da firmalar arası iş birliği ve ortak çalışma
kültürünü arttırmak açısından uygun ola-
cağı değerlendirilmiştir.
Kurulum aşamasındaki Ankara Uzay ve
Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
(OSB), geliştirilecek yeni yetenekler ile ha-
vacılık sanayisine bir ivme kazandıracak ve
rekabet gücünü arttıracaktır. Bu sayede,
ana yükleniciler, bilgi ve tecrübelerini yan
sanayi ve KOBİ’lere aktarma imkânı bula-
caktır. Aynı sektörde tamamlayıcı bakış
açısıyla faaliyet gösteren paydaşlar, sek-
tördeki çalışmaların sürdürülebilirliği açı-
sından önem teşkil etmektedir. Diğer
yandan, kümelenme, sektördeki sorunla-
rın giderilmesi anlamında, katılımcı bir yö-
netimin örneği de olacaktır.
İhtisas OSB kurulumuna ilişkin mevzu-
attan kaynaklı isterlerin yerine getirile-
bilmesini teminen yürütülen çalışmalar
tamamlanmıştır. En geç Eylül ayı içeri-
sinde, Müteşebbis Heyetimizi kurarak
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’nin
tüzel kişiliğini oluşturacak ve yatırımcı-
ların yer tahsisine ilişkin taleplerini top-
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Kurulum aşamasındaki Ankara
Uzay ve Havacılık İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
geliştirilecek yeni yetenekler ile
havacılık sanayisine bir ivme 
kazandıracak ve rekabet gücünü
arttıracaktır. Bu sayede, ana
yükleniciler, bilgi ve tecrübelerini
yan sanayi ve KOBİ’lere aktarma
imkânı bulacaktır. 

SEKTÖR VE FİRMA TÜRÜNE GÖRE NET SATIŞLAR
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lamaya başlayacağız. 2015 yılı içerisinde
altyapıyı tamamlayarak yatırımcılara
parsel tahsisine başlamayı hedefliyoruz. 

KOBİ’ler İçin Düşük Faizli 
ve Uzun Vadeli Kredi 
Mekanizması Oluşturduk
MSI Dergisi: SSM’nin bakış açısı ile 
savunma sanayisinde faaliyet gösteren
KOBİ’lerin yaşadığı güçlükler nelerdir?
Bunların giderilebilmesi için sizce neler
yapılması gerekiyor; hâlihazırda siz neler
yapıyorsunuz?
Bilal AKTAŞ: Savunma sanayi sektöründe
sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli un-
surlarından birisi, TSK'ya teslim edilen yerli
ürün sayısını arttırmak ve bunların ömür
boyu lojistiğinin yurt içi kaynaklarla sağlan-
masıdır. Diğer bir önemli unsurun da sa-
vunma ve havacılık sektöründe yer alan
küresel firmalar ile yakın iş birliği olduğu
görülmektedir. Bu nedenle savunma sek-
töründe kalıcı olmak isteyen yan sanayi fir-
maları ve KOBİ’lerin, öncelikle belli kalite
standartlarını yakalama zorunluluğu vardır.
Bu kapsamda, sektördeki ana yüklenici fir-
malarımız yardımcı sanayi firmalarını belir-
lerken;

ANKARA KAZAN HAVACILIK VE UZAY İHTİSAS 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

Organize Sanayi Bölgesi Sınırı
Ova çayı
Yeşil Alan (Park-Ağaçlandırılacak Alan-Rekreasyon Alanı)
Hizmet Destek alanı (Eğitim Tesisi)
Hizmet Destek Alanı (Küçük İmalat Alanı)
İdari Tesis Alanı
Sanayi Alanı
Ulaşım Ağı (Yollar)
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n Kurumsal altyapıya / kalite sistemine
sahip olma,

n Üretim ve malzeme takibi (MRP, 
ERP vs.) sistemlerine sahip olma, 

n Nitelikli personel istihdamı ve 
sürekliliğini sağlama,

n Sertifikasyon sürekliliğini sağlama,
n Ölçüm, test ve belgeleme kabiliyetine

sahip olma,
n Tesis güvenliği belgesine sahip olma,
n Sürekli iyileştirme kapsamında kalite

arttırma faaliyetlerinde bulunma,
gibi birçok konuda, bu firmaları zorlu değer-
lendirme süreçlerinden geçirmektedirler.
Bu nedenle savunma sanayi projelerinde
faaliyet göstermek isteyen tüm yan sanayi
firmalarının, projelerin uzun soluklu oldu-
ğunu dikkate alarak bu yolda sürdürülebi-
lirliğin ve sabrın önemini kavramaları,
sektör için önem arz etmektedir.
Yan sanayi ve KOBİ firmalarımızın finan-
sal verilerini incelediğimizde de bu 
firmaların uzun vadeli borç bulamadıkla-
rından dolayı gerekli yatırımları yapama-
dıkları görülüyor. Firmalarımızın bu
yöndeki zafiyetlerini giderebilmek ama-
cıyla Müsteşarlığımız, düşük faizli ve uzun
vadeli kredi mekanizması oluşturmuştur.
Savunma projelerinden iş alan firmaları-
mız, bu krediye müracaat edebilirler.

MSI Dergisi: Ankara Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
(ICDDA) etkinliğinin ilki, geçtiğimiz 
sene gerçekleştirildi. Bu sene de 
gerçekleştirilecek etkinlik, bundan sonra
2 senede bir yapılacak. SSM olarak 
bu etkinlikten beklentilerinizi öğrenebilir
miyiz? İlk etkinliğin, imzalanan 
sözleşmeler ve kurulan ortaklıklar 
olarak ifade edebileceğiniz somut 
sonuçları oldu mu?

Bilal AKTAŞ: Müsteşarlığımız himayele-
rinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kü-
melenmesi  (OSSA) organizasyonuyla 2013
yılında, ikili iş görüşmeleri konseptiyle ilk
kez gerçekleştirilen Savunma ve Havacı-
lıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliği,
savunma ve havacılık endüstrisinin lider ve
tedarikçi şirketleri için potansiyel pazar or-
takları ile tanışma fırsatı sunmuştur.
Beklenenin çok üzerinde bir talep gören et-
kinliğe, 23 ülkeden 270 firma katılım sağla-
mıştır. Katılımcı firmalar, 3 gün süresince
kendi belirledikleri firmalarla toplamda
4.000 iş görüşmesi yapma fırsatı yakala-
mışlardır. Katılımcı firmalar arasında; 
Airbus, Boeing, Diehl, Finmeccanica, 
AgustaWestland, Thales, KADDB, Tawazun,
Lockheed Martin gibi dünyanın dev sa-
vunma ve havacılık firmalarının yanı sıra
TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN,
FNSS, TEI, MKEK gibi yerli sektörün ana
oyuncuları da yer almıştır. Etkinliğe 207’si
satın almacı, geriye kalanı da tedarikçi
olmak üzere, 1.000’e yakın kişi katılım gös-
termiş ve etkinlik sonunda, hem büyük öl-
çekli hem de KOBİ niteliğindeki firmalar
ihracat bağlantısı gerçekleştirmişlerdir.
Geçen yılki bu başarılı organizasyonun,
bu yıl da 14-16 Ekim tarihlerinde gerçek-
leştirilmesine destek oluyoruz.
Ayrıca, ODTÜ Teknokent’te Kurulu Tek-
nokent Savunma Sanayii Kümelenmesi
aracılığı ile de savunma sanayinde Ar-Ge
faaliyetlerini yürüten KOBİ ve yan sanayi

firmalarının, savunma sanayi için geliş-
tirdikleri ürün ve teknolojilerin diğer sivil
sektörlerde kullanılmasına yönelik faa-
liyetlere destek veriyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’nin savunma 
alanında offset uygulaması ile ilgili 
yapılan eleştiriler arasında; teknoloji
içermeyen iş paketlerinin de offset 
kapsamında alınması ve bazı firmaların
rekabet koşullarında aldığı işlerin, 
daha sonra offset kapsamında sayılması
gibi konular yer alıyor. Sizce offset 
uygulamasının başarılı ve biraz daha 
geliştirilmesi gereken yönleri neler?
Bilal AKTAŞ: Offset uygulamaları hedef-
ler, ihtiyaçlar ve stratejilere göre, ülke-
den ülkeye ve hatta aynı ülkede projeden
projeye değişiklik gösterebilmektedir.
Offset, ülkelerin yeni yetenek kazanımı
ve ihracat potansiyelinin arttırılmasının
en etkili araçlarından biri olarak görül-
mektedir. Offset vasıtasıyla firmalarımız,
istenen kalitede ürünleri rekabetçi fiyat-
lar ile verdikleri sürece, uluslararası pa-
zarlara da açılabilirler. Savunma ve
havacılık alanında ihracat tecrübesi ol-
mayan firmaların, yurt dışına açılmaları
oldukça zor; offset ise firmalarımıza bu
kapıyı açan önemli bir anahtar.
SSM tarafından yıllardır yürütülen sa-
vunma sanayi projelerinde offset uygu-
laması kapsamında offset uygulamaları
ve süreçleri, Müsteşarlık bünyesinde 
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Müsteşarlığımız himayelerinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) organizasyonuyla 2013 yılında, ikili iş görüşmeleri konseptiyle ilk
kez gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
etkinliği, savunma ve havacılık endüstrisinin lider ve tedarikçi şirketleri için
potansiyel pazar ortakları ile tanışma fırsatı sunmuştur.

SSM Sanayileşme Daire Başkanlığı ekibi
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yapılan çalışmalarla 1991 yönergesinden
bugüne, 2000, 2001, 2007 yönergeleri ile
geliştirilmiş ve son olarak 2011 yılında
yayımlanan SK/O Yönergesiyle SSM 
tarafından yürütülen savunma sanayi
projeleri kapsamında imzalanacak söz-
leşmelerde, firmalardan %70 oranında
Sanayi Katılımı / Offset taahhüdü talep
edilmeye başlanmıştır. Offset’in döviz
kazandırıcı işlemler olarak tanımlandığı,
“ben senden onu alırsam sen de benden
şunları al” dönemi, gelişen sanayimizle
artık geride kalmıştır. Gelinen noktada
verilecek tekliflerde, yerli sanayinin daha
çok yer alması ve sektörün derinleştiril-
mesine yönelik olarak yan sanayi ve
KOBİ kullanımının ön plana çıkması teş-
vik edilmektedir.
2009 yılında değiştirilen “Sanayi Katılımı /
Offset Değerlendirme Formülü” ile de
KOBİ’lere verilen önem arttırılmıştır. Bu
kapsamda, SK/O Yönergesi 2011 ile Ka-
tegori-A (Sanayi Katılım) SK/O yükümlü-
lüğünün en az %30’unun, Yan Sanayi /
KOBİ İş Payı ve en az %15’inin KOBİ payı
olarak taahhüt altına alınması şart ko-
şulmuştur.
Sanayimizin kabiliyetleri arttıkça, değişen
teknolojik ve ekonomik koşullara göre,
sanayileşme stratejilerimizi güncelleye-
ceğiz. Yönergeler ise biz uygulayıcıların ve
paydaşlarımızın, pratikteki rehber dokü-
manlarıdır. Bu kapsamda, Sanayi Katılımı /
Offset yönergeleri kapsamında gerçek-
leştirilen uygulamaların etkinliğinin arttı-
rılması yönünde, yönerge ve sözleşme
revizyon çalışmaları, sektörün sürdürü-
lebilirliğinin sağlanmasına katkı sağla-
mak amacıyla Daire Başkanlığımız
bünyesinde yürütülmektedir.
Ayrıca belirtmek isterim ki, SSM’nin uy-
gulamış olduğu sanayileşme ve offset
uygulamaları, savunma sanayilerini ge-
liştirme çabasında olan ülkelerce de çok

yakından takip edilmekte ve kendi mev-
zuatlarına uyarlanmaktadır. Katılmış ol-
duğumuz uluslararası konferanslarda,
Türk savunma sanayinin gelişiminde off-
set uygulamalarının tek başına bir faktör
olmadığına ve bunun nasıl bir katalizör
olarak kullanıldığına yönelik anlatımla-
rımız büyük ilgi görmektedir.

İhracatta Offsetin Payı 
Bir Ölçüt Olmamalı
MSI Dergisi: Savunma Sanayii Analiz 
Raporu 2012’de yer alan bilgilere göre,
sektörün toplam ihracatının %55’i, 
katsayısız offset kredisi kapsamında 
gerçekleşiyor. Bu açıdan baktığımızda,
offset’in payı vurgulanmadan ifade edilen
ihracat rakamları, aslında sektörün 
dış pazarlardaki rekabetçiliğini 
olduğundan daha fazlaymış gibi 
gösteriyor yorumunu yapabilir miyiz?
Bilal AKTAŞ: Savunma sanayinde, sa-
dece Türkiye değil, diğer tüm ülkelerin
offset uygulamaları mevcuttur. Bu ne-
denle sektörün ihracat performansın-
daki offsetin payının diğer ülkeler ile
kıyaslamada bir ölçüt olarak görülme-
mesi gerektiğini değerlendiriyorum.
Türkiye’nin, 2012 yılında %45 olan offset
harici ihracat oranına baktığımızda, ula-
şılan noktanın başarılı olduğu değerlen-
dirilmelidir. Ana yüklenicilerimiz olarak
yerli firmaları tercih etmeye başlama-
mızla yabancı firmalardan kalan bakiye
offset yükümlülükleri giderek azalıyor.
İhracatımızdaki offset payının azalma-
sını, offset olmadan da ihracat yapabil-
diğimizi göstermesi açısından olumlu
değerlendiriyorum. Offset kapsamında
ihraç edilen ürünlerin fiyatları da reka-
betçi fiyatlardır. Zaman zaman yerli fir-
malarımızın çok yüksek teklif vermeleri
nedeniyle nitelikli işleri alamama du-
rumları olduğunda, yerli firmalarımızla
offset yüklenicisi firmalarımızın fiyat be-
lirleme konusunda müşterek çalışma
yapmaları konusunda zemin sağlıyoruz.
Yerli sanayimize ilişkin olarak yabancı
firmalar; fiyat açısından Uzak Doğu’dan
pahalı olmamıza rağmen, kalite ve tesli-
mat süresi açısından avantajlı teklifler
sunduğumuzu ifade ediyorlar. Ayrıca,
üretim alanındaki yabancı dil bilen ve ni-

telikli personelimiz ile iletişimde bir
sorun olmadığı ve alıcılar açısından Tür-
kiye’nin coğrafi yakınlığının da bir avantaj
olduğu belirtiliyor.

MSI Dergisi: Bugünlerde sıkça kamunun
sivil alımlarında da offset uygulayacağını
duyuyoruz. Bu konu ile ilgili son 
gelişmeler nelerdir?
Bilal AKTAŞ: Bildiğiniz gibi Şubat 2014’te
Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişik-
likle “Yenilik, yerlileşme ve teknoloji
transferini sağlamaya yönelik sanayi ka-
tılımı / off-set uygulamaları içeren mal
ve hizmet alımları” da istisna kapsamına
alındı. 26 Mayıs’ta, Ankara Ticaret Odası
tarafından ilki düzenlenen, Kamu Alım-
larında Yerli Katkı ve Offset Paneli’nde
de bu düzenlemenin, kamunun sivil
alımlarında nasıl uygulanabileceği tartı-
şıldı. İkincil mevzuatı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmakta
olan bu düzenleme ile diğer kamu kuru-
luşlarına da yapacakları nitelikli alım-
larda, SSM gibi tedarik ve sanayileşme
modellerini uygulayabilmeleri için yasal
bir zemin oluşmuş oldu. Bu yasal zemin
kullanılarak, kamu alımlarında yerli
katkı payının arttırılmasının ve yurt
içinde tasarlanmış ürünlerin kullanımı-
nın önü açılmış oldu.
Müsteşarlığımız, sanayileşme ve offsete
ilişkin tecrübelerini, diğer kamu kuruluş-
larıyla da paylaşmaktadır. Ağustos ayı
içerisinde, sivil alanda teknoloji transfe-
rinin ve yerlileşmenin sağlanabileceği
kamu alımlarında sanayide iş birliği prog-
ramlarının detaylarının tarif edileceği bir
yönetmeliğin yayımlanması bekleniyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Bilal AKTAŞ: SSM Sanayileşme Dairesi
olarak, sektörümüze ilişkin değerlendir-
melerimizi sizlerin vasıtasıyla paylaş-
maktan olan memnuniyetimizi ifade
eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

SSM Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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SÖYLEŞİ

Savunma sanayinde, sadece Türkiye değil, diğer tüm ülkelerin offset
uygulamaları mevcuttur. Bu nedenle sektörün ihracat performansındaki
offsetin payının diğer ülkeler ile kıyaslamada bir ölçüt olarak 
görülmemesi gerektiğini değerlendiriyorum. Türkiye’nin, 2012 yılında
%45 olan offset harici ihracat oranına baktığımızda, ulaşılan noktanın
başarılı olduğu değerlendirilmelidir. 
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Eurosatory, Türk-Fransız ilişkilerinde yaşanan geliş-
meler doğrultusunda, geçtiğimiz yıllarda milli katılım
düzenlenen fuarlar arasında yer almıyordu. 2012 yı-

lında gerçekleştirilen bir önceki fuara, o zamanlar henüz
yeni kurulmuş olan SSI milli katılım düzenlemiş; Türkiye,
fuarda 16 firma ile boy göstermiş ve katılımcı sayısı sırala-
masında 17’nci olmuştu. Bu yıl, yine SSI tarafından düzen-
lenen milli katılım kapsamında, 36 Türk firması fuarda boy
gösterdi ve Türkiye, katılımcı sayısı sıralamasında 7’nciliğe
yükseldi. SSI’nın, Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu da

EUROSATORY 2014
ÖZEL

SSM ve SSI, Eurosatory’de
Sektörü Geride Bıraktı

Dünyanın en büyük kara sistemleri fuarı
olarak gösterilen ve bu yıl 16-20 Haziran
tarihleri arasında düzenlenen Eurosatory,
Türk-Fransız ilişkilerinin iyileşme 
sürecine girmesinin ve Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
liderliğinde milli katılım düzenlenmesinin
etkisiyle Türkiye açısından, geçtiğimiz 
etkinliklere göre daha hareketli geçti.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir de fuara gelerek önemli 
temaslarda bulundu. Bu tabloda, SSI,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
OSSA ve başta Otokar ve ROKETSAN
olmak üzere fuara ağrılık veren firmalar
öne çıkarken, gözler, sektörün diğer
önemli oyuncularını aradı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Fuarın açılış 
konuşmasını, 

Fransız Savunma
Bakanı Jean-Yves 

Le Drian yaptı. Fuar, canlı gösterimleriyle de ilgi çekti.
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bilgilendirme ve tanıtım amaçlı bir stantla fuarda yer aldı.
Türkiye’nin Eurosatory’e verdiği önemin artışını gösteren
bir diğer gelişme, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir’in fuarı ziyaret etmesi oldu. Prof. Dr. Demir,
Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransız te-
darik kurumu DGA’nın Başkanı Laurent Collet-Billon ile ikili
görüşmeler yaptı. Fransız bakan, aynı zamanda Türk pav-
yonunu da ziyaret etti.
Fuarda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof.
Dr. Demir, Türkiye’nin katılımının ve sergilediği ürünlerin
kayda değer olduğunu; fakat yeterli görülemeyeceğini be-
lirtti ve daha yapacak çok iş olduğunu söyledi. Uluslararası
ilişkilerle ilgili yaklaşımından da bahseden Prof. Dr. Demir,
Türkiye’de bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ve kritik
teknolojilere yatırım yapmak istediklerini kaydederek bun-
ların uluslararası şirketler tarafından mesaj olarak algılan-
masını beklediklerini vurguladı. Bu mesajı ise “Türkiye’nin
sürekli teknoloji isteyen değil, teknolojiye katkıda bulunan,
beraber teknoloji geliştirilebilecek bir ülke olması” şek-
linde ifade etti. DGA ile yapılan görüşmelerle ilgili soruyu
da cevaplayan Prof. Dr. Demir, görüşmelerde iş birliği alan-
ları gibi ayrıntılara girmediklerini; görüşmenin, iki ülke ara-
sında “silahlanma komitesi” benzeri bir yapının kurulması
ve ayrıntıların bu komite tarafından belirlenmesi doğrultu-
sunda gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Demir, iki ülke
arasındaki ilişkilerin iyi durumunun, değerlendirilmesi ge-
reken bir fırsat olduğuna da dikkat çekti.

Milli piyade tüfeği, Türkiye’den önce ilk kez Fransa’da sergilendi.

Prof. Dr. Demir, fuarda, DGA Başkanı Laurent Collet-Billon ile de bir toplantı yaptı.

Prof. Dr. Demir, fuara OSSA şemsiyesi altında katılan MEGE Teknik ve TDU firmalarını da ziyaret etti.

Eurosatory CEO’su Patrick Colas des Francs
(altta). Türk standını ziyaret eden Fransız

Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian,
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif

Aral Aliş ile birlikte görülüyor (sağda).
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SSI Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş de fuar ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Aliş, fuara, “Yerel İhtiyaçlara
Küresel Çözümler” sloganı ile
katıldıklarını söyledi ve “Artan
ürün yelpazemiz, hizmet çeşit-
liliğimiz ve kalitemizle Türk sa-
vunma ve havacılık sanayi
ürünlerine ilgi her geçen gün
çoğalıyor. Artan ilgiyi burada da
gözlemliyoruz. Bu durum, ulaş-
tığımız noktanın göstergesi. Biz
SSI olarak bu tür fuarları ve or-
ganizasyonları çok önemsiyo-
ruz. Tanıtım ve satış anlamında
çok yararlı olduğunu düşünü-
yoruz. EUROSATORY 2014 de
bu anlamda Türk firmaları için
çok başarılı geçti” diye konuştu.

Tek İmza ROKETSAN’dan
Fuarın Türkiye açısından en önemli gelişmesi, ROKETSAN
ile son dönemde Türkiye’ye verdiği önemin giderek daha da
arttığını gözlemlediğimiz Saab arasında bir mutabakat
muhtırası imzalanması oldu. Fuara bireysel olarak katılan
firmaların yanı sıra OSSA da 19 üye firması ile bayrak gös-
terdi. Fuarın ilk günü OSSA standı Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet
tarafından ziyaret edildi. Prof. Dr. Demir ve beraberindeki-
ler, firmaların stantlarını ayrı ayrı gezerek şirket yetkilileri
ile bilgi alışverişinde bulundular.
Fuarla ilgili genel istatistikler ise fuar sonunda şöyle açık-
landı:
n Toplam fuar alanı: 175.523 metrekare,
n 58 ülkeden 1.504 katılımcı firma (569’u uluslararası 

katılımcı),
n 55.770 ziyaretçi,
n 707 medya mensubu,
n 88 ülke ve 3 uluslararası örgütten toplam 172 resmi 

delegasyon.

EUROSATORY 2014
ÖZEL

Fransız Savunma
Bakanı Jean-Yves 
Le Drian, Türk firmaları
ile ilgili bilgileri,
birinci ağızdan,
Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir’den 
dinledi.

Öztiryakiler, fuarda, İtalyan Silahlı Kuvvetlerine teslim edecekleri sahra mutfağını sergiledi.

Prof. Dr. Demir, fuar sırasında Fransız savunma sanayisinin ürünleri ile ilgili de bilgi aldı.

OSSA, uluslararası
fuar katılımlarına
Eurosatory’yi de 
ekledi.

Prof. Dr. Demir ve Aliş, OSSA firmalarında T-Kalıp standında.
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Eurosatory fuarlarına özel bir önem veren ve bu fuarlarda
geniş stantlarla boy gösteren Otokar, bu sene, 5 farklı ara-

cını sergiledi:
n MIZRAK 30 kuleli ARMA 8x8,
n BOZOK-MKT 25 kuleli ARMA 6x6,
n KESKİN uzaktan komutalı 

silah istasyonu taşıyan COBRA II,
n KESKİN uzaktan komutalı silah 

istasyonu taşıyan COBRA I ve
n BAŞOK uzaktan komutalı 

silah istasyonu taşıyan URAL.
Otokar, yoğun test programı devam eden
ALTAY’ı ise ölçekli bir modelle sergiledi.
Proje ile ilgili video gösteriminin de yapıl-
dığı özel bir köşe de Otokar standında yer
aldı. Otokar, önceki fuarlarda olduğu gibi,
bu yıl da çok sayıda heyeti standında ağır-
ladı.
Fuarla ilgili olarak konuşan Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç, "Eurosatory 

Avrupa'nın en büyük kara araçları fuarı ve bu nedenle Otokar
için çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir numaralı kara
araçları tedarikçisi olarak, Eurosatory 2014 fuarında araçları-
mızı sergilemekten gurur duyuyoruz. Bugün 28 binden fazla
zırhlı aracımız, dünya çapında yaklaşık 30 ülkede, yaklaşık 50
farklı kullanıcı tarafından kullanılıyor. Eurosatory fuarından
beklentimiz, yeni araçlarımızı mevcut ve potansiyel müşterile-
rimize yakından tanıtmak. Eurosatory 2014'ün bizim için bir
diğer önemli özelliği de COBRA II, URAL ve yeni kulelerimizin
ilk kez Avrupa'da tanıtılacak olması" dedi.

EUROSATORY 2014
ÖZEL

Eurosatory’nin 
Vazgeçilmezi Otokar

KESKİN kuleli COBRA II
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Eurosatory’de, geniş bir stantla yer alan ROKETSAN; stan-
dının tasarımı, sergilediği ürünler ve gerçekleştirdiği te-

maslarla dikkat çekti. Fuarın Türkiye adına tek imzası da
ROKETSAN’dan geldi. ROKETSAN ile Saab, 17 Haziran’da
ROKETSAN standında gerçekleştirilen törenle bir muta-
bakat muhtırası imzaladı. Muhtıra, iki firmanın, kısa ile
orta menzilli tanksavar füzeleri arasında bir sınıfta yer ala-
cak yeni bir füze sisteminin geliştirilmesi konusunda iş
birliği yapmasını öngörüyor. Firmalar, pazarda, bu menzil
aralığında bir ürün boşluğu olduğunu değerlendiriyorlar.
Saab, kısa menzilli tanksavar füze sistemi olarak 600 m’ye
kadar etkili olan NLAW (Next Generation Light Anti-tank
Weapon / Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silah) ve 2.200 m’ye
kadar etkili olan BILL 2 ürünlerine sahip. Pazarladığı
ürünler arasında henüz kısa menzilli bir tanksavar füzesi
bulunmayan ROKETSAN’ın tanksavar ürün ailesinin alt
segmentinde, 4 km menzilli MIZRAK-O bulunuyor. İmza-
lanan muhtıranın sistem geliştirme sözleşmesine dönü-
şüp dönüşmeyeceği ise iki firmanın yapacağı ayrıntılı
çalışmalar sonucunda belli olacak.
Fuara ROKETSAN’dan katılım da üst düzeyde oldu. Fuar sü-
resince hem ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp
Kaptan hem de ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile
görüşme fırsatı bulduk. Dr. Kaptan, firmaların, eğer dünya
liginde oynayacaklarsa katılmaları gereken fuarlar bulundu-
ğuna; Eurosatory’nin de böyle bir fuar olduğuna dikkat çekti.
ROKETSAN’ın fuar katılımını iki yönlü gördüğünü kaydeden
Dr. Kaptan, bunlardan birincisinin bayrak göstermek oldu-

ğunu; ikincisinin ise iş birliği yaptıkları ve yapabilecekleri ülke
ve firmalarla gerçekleştirdikleri toplantılar olduğunu söyledi.
Dr. Kaptan, bu kapsamda, Saab ile imzaladıkları muhtırayı
örnek verdi. Saab’ın yaklaşık 150 yıllık bir şirket olduğu,
Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin bile tanksavar silahlarında
Saab imzasının bulunduğunu ve Saab’ın, dünya genelinde
yaklaşık 65 ülkeye ihracat yaptığı bilgilerini paylaşan Dr. Kap-
tan, böyle bir firmanın ROKETSAN ile iş birliği yapmak iste-
mesinin de ROKETSAN’ın geldiği noktayı gözler önüne
serdiğini belirtti. Bir diğer örnek olarak, Mayıs ayında, Al-
manya’da düzenlenen ILA Berlin Air Show sırasında, Alman-
ya’nın Tiger helikopterlerine CİRİT füzesinin entegre edilmesi
için imzaladıkları anlaşmayı veren Dr. Kaptan, Almanya’nın,
mevcut füzeleri değerlendirdikten sonra CİRİT’i seçtiğini an-
lattı ve hem bir vatandaş hem de ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı olarak bu durumdan büyük gurur duyduğunu ifade
etti. Dr. Kaptan, tüm bu anlaşmaların herhangi bir offsetten
kaynaklanan gelişmeler olmadığını da özellikle vurguladı.
ROKETSAN’ın geleceğine de bir parantez açan Dr. Kaptan,
mevcut durumda, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık sözleşmeye
bağlanmış iş hacimleri bulunduğunu; hedeflerinin ise sene
sonuna kadar bunu 5 milyar dolara çıkartmak olduğunu söy-
ledi.
ROKETSAN’ın, SOM’un F-35 uçağına entegrasyonu konu-
sunda Lockheed Martin ile birlikte yürüttüğü çalışmalar da
hızla ilerliyor. Dr. Kaptan, F-35 sipariş eden ya da etmesi
beklenen ülkelerin SOM’a büyük ilgi duyduğunu; Avustralya,
Kore Cumhuriyeti ve Singapur heyetlerinin de bu kapsamda
fuarda kendilerini ziyaret ettiklerini belirtti. Dr. Kaptan, yak-
laşık 1.800 çalışanlarının %55’inin mühendis olduğunu, Ar-
Ge merkezlerinde 500 mühendisin çalıştığını ve ürünlerinin
başka ülkelerin izinlerine ihtiyaç duymadan üretilebildiğini
ve satışının yapılabildiğini de vurguladı.

EUROSATORY 2014
ÖZEL

ROKETSAN, Dünya Firması
Olarak Eurosatory’deki 
Yerini Aldı
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ROKETSAN Kendini Kanıtladı
Fuar esnasında kendisinden bilgi aldığımız ROKETSAN Genel
Müdürü Selçuk Yaşar ise fuar ile ilgili yaptığı değerlendirme-
lerde, ROKETSAN’ın işlerinin önemli bir kısmının kara kuv-
vetleri ve kara sistemleri ile ilgili olduğuna dikkat çekti ve
Eurosatory fuarına katılmanın bu anlamda önemli olduğunu
vurguladı.

Yaşar, ROKETSAN’ın tanıtım ve fuar etkinliklerine yaklaşı-
mındaki değişime de değindi. Bu konudaki vizyonlarının;
“Teknoloji üretmede olduğu gibi, temsil açısından da ABD ve
Avrupa’nın önde gelen firmalarından bir farkımızın olmaması
gerekir” olarak özetlenebileceğini anlatan Yaşar; katalogdan
stant tasarımına ve stanttaki maketlerin kalitesine kadar, her
konu ile en ince detaylarına kadar ilgilendiklerini belirterek

ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar, ROKETSAN

standını ziyaret eden
Prof. Dr. Demir’e, çalışmaları

hakkında bilgi veriyor.

FN Herstal’in 2,75 inçlik füzeler de taşıyabilen makineli tüfek podu
(solda), CİRİT ile donatılmış şekilde ROKETSAN standında sergilendi.
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büyük ölçüde başarılı olduklarını, daha iyisi için çalışmaya
devam edeceklerini ekledi.
Yaşar, ROKETSAN’ın yürüyen projeleri ve çalışmalarının son
durumları ile ilgili de bilgilendirme yaptı. Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE)’nde önemli çalışmalar yürüten ROKETSAN, Ta-
wazun bünyesindeki Burkan firması ile 107 ve 122 mm topçu
roketleri üretmesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl imzaladığı 
sözleşme kapsamında, CİRİT füzesinin ve ilgili alt sistemlerin
satışını da gerçekleştiriyor. CİRİT, BAE tarafından, hava 
platformlarının yanı sıra kara platformlarından da kullanıla-
bilecek. Ayrıca CİRİT’in deniz platformlarından da kullanıla-
bilmesi için ROKETSAN'ın çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
CİRİT, diğer savunma sanayisi firmaları tarafından da ilgi gö-
rüyor. Fuarda, ROKETSAN standında, FN Herstal’in 2,75 inç-
lik füzeler de taşıyabilen makineli tüfek podu, CİRİT ile
donatılmış şekilde sergilendi. FN Herstal tarafından pazar-
lanan pod, aynı firmanın talebi ile Eurosatory’de, ROKETSAN
standında sergilendi. Yaşar, bu gibi iş birlikleri ile hem ürün
gamlarını hem de ROKETSAN’ın eriştiği pazarları genişlet-
meyi amaçladıklarını belirtti. CİRİT’in sınıfındaki en iyi ürün
olarak pazara girmenin avantajını yaşadığını vurgulayan
Yaşar, ROKETSAN’ın bu fırsatı iyi kullanma çabasında oldu-
ğunu söyledi.
SOM füzesi cephesinde ise çalışmalar planlandığı gibi devam
ediyor ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatın, yıl
içerisinde yapılması öngörülüyor. Lazer güdümlü MIZRAK-
U’nun kalifikasyonunun bu yılın sonunda; IR güdümlü 
MIZRAK-O’nun kalifikasyonunun ise gelecek yıl tamamlan-
ması da mevcut planlar arasında yer alıyor. Bu sistemlerin
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin envanterine girmesi ile ih-
racat potansiyellerinin artacağı değerlendiriliyor. Yaşar,

TSK’nın yanı sıra BAE’deki çalışmalarının da özellikle Orta
Doğu bölgesi için önemli bir referans olduğunu belirtti. 
SOM için özel bir vurgu yapan Yaşar; F-35’in de F-16 gibi 
40 yıl boyunca satabilecek bir uçak olduğunu; böyle bir plat-
forma silah sistemi sağlamanın, ROKETSAN ve Türkiye için
çok büyük bir başarı olacağını ifade etti. Yaşar’a, BAE için ge-
liştirilen ve Jobaria olarak isimlendirilen sistemin mini sü-
rümü (Mini Jobaria)’nün durumunu da sorduk. Yaşar, bir
gösterim yapma ile ilgili taleplerini ilettiklerini ve müşteriden
cevap beklediklerini söyledi.
ROKETSAN’ın, pazarın gelecekte ihtiyaç duyacağı ürünleri
öngörerek geliştirme çalışmaları yapması ve bazen de BAE
ve İtalya için olduğu gibi diğer ülkelerin ihtiyaçları için ürün
geliştirmesi konuları hakkında görüşlerini aldığımız Yaşar;
kuruluş amaçları ve misyonları TSK’ya hizmet etmek olsa da
oluşan altyapı ve yetenekleri, dost ve müttefik ülkeler için de
kullandıklarını; bunun, hem şirketin büyümesi hem de sür-
dürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtti.
Yaşar, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: “ROKETSAN
kendi alanında Avrupa’nın ve dünyanın; artık adı bilinen,
yetenekleri kanıtlanmış, ürünleri ile kendini kanıtlamış bir
firması olarak Eurosatory’de yer alıyor. Önde gelen sa-
vunma sanayisi firmaları ile iş birliği yapabiliyor olmamız,
ROKETSAN’ın o firmalar nezdinde farklı bir yerde oldu-
ğunu, güvenilir bir firma olduğunu, ürünleri ile kendisini
kanıtladığını gösteriyor. Şu anda geliştirmekte olduğumuz
bir füze ile ilgilenen dünyanın iki büyük firması, platform-
larına bu füzeyi entegre etmek için bizimle temasa geçti-
ler. ROKETSAN’ın, gelecek yıllarda, kendi alanında
dünyanın en önde gelen oyuncularından birisi olacağını gö-
rebiliyoruz”.

EUROSATORY 2014
ÖZEL

ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Eyüp Kaptan, 
Prof. Dr. Demir’e, SOM ile ilgili
gelişmeler hakkında bilgi veriyor.
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İlk defa 2012’de katıldığı Eurosatory’de bu sene de stant açan
SDT, fuarda, çeşitli ürün ve yeteneklerini sergiledi. Bu ürün

ve yetenekler arasında:
n ATAK Helikopteri Veri Kayıt Cihazı,
n ALTAY Tankı Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi

Uzak Komuta Birimi,
n Füze Lançer Kontrol Bilgisayarı,
n Veri Toplama Kayıt Cihazı,
n Hava Birim Bilgisayarı,
n Tanksavar Füzesi Atış Kontrol Ünitesi Kontrol Birimi,
n Elektronik harp ve radar sinyal işleme ve analiz yetenekleri ve
n Görüntü işleme yetenekleri yer aldı.

Fuar boyunca, birçok uluslararası firmanın temsilcileri ile iş
birliğine yönelik görüşmeler yapan SDT yetkilileri, stantlarını
ziyaret eden Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
ve Fransız Savunma Bakanı Jean Yves Le Drian’a da projelerini
anlatma fırsatı buldular.

Vestel Savunma, Fransız LH Aviation firması ile yaptığı iş
birliği kapsamında, bu firmanın standında yer alarak fuara

katıldı. Genel havacılık sınıfında hafif uçak üreticisi olan LH
Aviation, LH-10 Ellipse sivil modelinin insansız hava aracı (İHA)
sürümü üzerinde çalışıyor. Vestel Savunma’nın KARAYEL
İHA’sından edindiği tecrübelerden yararlanmak isteyen firma,
LH-10’un insansızlaştırılması için Vestel Savunma ile çalışa-
cak. LH Aviation standında, KARAYEL için geliştirdiği yer 
kontrol istasyonu konsollarını sergileyerek Vestel Savun-
ma’nın yeteneklerinin dünya çapında tanınmasını sağlayan bu
gelişme ile ilgili, Vestel Savunma İş Geliştirme Müdürü Sabit
Ümit Ergin’den bilgi aldık. Ergin, LH Aviation firmasının daveti
ile onların standında yer aldıklarını; ziyaretçilere, uçağı nasıl
insansızlaştıracaklarını anlattıkla-
rını söyledi. Fuar süresince, hem
Fransız subayların hem de DGA yet-
kililerinin standı ziyaret ederek ken-
dilerinden bilgi aldığını anlatan
Ergin, ilgililerin, özellikle konsolları
gördükten sonra, LH Aviation ve
Vestel Savunma’nın bu işi yapabile-
cekleri konusunda ikna olduklarını
ifade etti.
İki firma arasındaki ortaklığın stra-

tejik nitelikte olduğunu ve uçağın

insansızlaştırılması çalışmalarının 1-1,5 senelik bir zaman di-
liminde gerçekleştirilebileceğini belirten Ergin, bu çalışmala-
rın, Fransa’nın önümüzdeki dönemde açmasının beklendiği
bir ihale için yapıldığını söyledi. DGA tarafından yürütülecek
ihalede, 4 ila 6 uçağın tedarik edilmesi bekleniyor. İhale kap-
samında, önce gösterim için prototip uçağın hazırlanması ge-
rekiyor; LH Aviation ve Vestel Savunma’nın ilk aşama
çalışmaları da bu prototipin hazırlanmasına yönelik olacak.
İhaleye Fransa’nın önde gelen firmalarının da katılması bek-
leniyor. Ergin, geliştirecekleri ürünün, hem insanlı hem de in-
sansız olacak kullanılabilir nitelikte olacağını; ihalede istenen
bir özellik olmamasına rağmen bu durumun çeşitli kullanım
senaryolarında kendilerine avantaj sağlayacağını anlattı.

Gerçekleştirilen çalışmaların fi-
nansmanı için her 2 firma da
belli oranda öz kaynaklarını
kullanacak. Ergin, gerçekleştir-
dikleri çalışmaya sadece bir
ürün olarak değil, aynı zamanda
bir yetenek olarak da baktıkla-
rını, Vestel Savunma olarak
kendilerini herhangi bir plat-
formu insansızlaştırabilecek
kabiliyette gördüklerini özellikle
vurguladı.

EUROSATORY 2014
ÖZEL

SDT, Eurosatory’de 
İkinci Kez Bayrak Gösterdi

Eurosatory’nin Gizli Kahramanı Vestel Savunma
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SSM Kara Araçları Daire Başkanı
M. Levent Şenel

SSM’nin Stratejilerinin
Sonuçlarının 

En Belirgin 
Görüldüğü Alan: 

Kara Araçları Sektörü
Türkiye, 4x4 taktik tekerlekli araçtan ana muharebe

tankına kadar kara platformlarının tüm ürün 
yelpazesini kapsayan çözümleri, yerli ana yükleniciler

aracılığı ile tedarik edebildiği bir noktaya geldi. 
Bu süreci, projelerin güncel durumunu ve sektörün

geleceği ile ilgili bazı konuları, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) Kara Araçları Daire Başkanı 

M. Levent Şenel ile görüştük.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

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

MSI Dergisi: Kara araçları sektörü, 
Türk Savunma Sanayisi’nin en olgun ve
yetkin sektörü olarak görünüyor: Zırhlı
araçlar alanında, müşteri ve kullanıcıya
değer katan bir rekabet içinde olan 
2 ana yüklenicisi var, yerlilik oranı 
yüksek ve alt yüklenici ve yan sanayi 
kullanımı konularında iyi bir örnek 
oluşturuyor. Genel bir değerlendirme de
yaparak sektörün bu konuma 
gelmesinde başlıca etmenleri nasıl 
sıralarsınız?
M. Levent ŞENEL: Müsteşarlığımızın he-
defleri doğrultusunda; ihtiyaçların yurt
içinden karşılanma oranını tabana yayıl-
mış bir tedarik zinciri oluşturarak arttır-
mak amacıyla, savunma sanayinde
rekabetçilik ve verimlilik ortamının yara-
tılması prensibini esas alarak çalışıyoruz.
Bu stratejinin sonuçlarının en belirgin ola-
rak görüldüğü alan, kara araçları sektö-
rüdür.
Ülkemiz, son yıllarda, tüm kara sistemle-
rini kendi altyapısı ve sanayisi ile karşıla-
yabilecek duruma geldi ve istisnai
durumlar dışında, yurt dışından tedarik
yöntemini tercih etmiyoruz. Diğer taraftan,
alt sistemlerle ilgili daha fazla yerlileşme
hedefliyoruz ve kalifiye alt yüklenici 
sayısının arttırılması için, ana yüklenici
adaylarını bu hedef doğrultusunda yönlen-
diriyoruz.
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ABD’nin yeni nesil zırhlı amfibi hücum aracı olarak geliştirdiği EFV, proje karmaşıklığı ve 
öngörülerin çok ötesinde artan birim fiyat nedenleriyle iptal edildi.



Savunma sektörünün dinamikleri gereği,
her alanda belli sayıda firmanın rekabe-
tine müsaade edilmektedir. Aksi takdirde,
aynı faaliyet sahasında çok sayıda yerli fir-
manın faaliyet göstermesi, ülke kaynakla-
rının verimsiz kullanımına sebebiyet
verebilecek ve küresel piyasalarda, geliş-
miş teknik ve finansal olanaklara sahip ya-
bancı firmalarla rekabet edilmesini
zorlaştıracaktır. Ayrıca, sektörde sürdürü-
lebilirliği sağlamak amacıyla tecrübeli
mühendis ve bilgi birikimini muhafaza
etmek, yatırım tekrarlarını önlemek ama-
cıyla yetkinliğini ispatlamış yüklenici aday-

larıyla çalışmak gereklidir. Bu yöntemin,
maliyet ve kalitenin istenen seviyeye ulaş-
masına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.
Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelere bak-
tığımızda, askeri kara araçları sektöründe,
en fazla 1-2 ana yüklenicinin faaliyet gös-
termesine izin verildiğini görüyoruz.
Bugün gelinen nokta itibarıyla tecrübe ve
kabiliyetlerini dikkate alarak; zırhlı araçlar
alanında FNSS ve Otokar firmalarını; tak-
tik araçlar alanında (kamyon ve çekiciler)
BMC firmasını; iç güvenlik araçlarında ise
Nurol Makina firmasını ana yüklenici adayı
olarak değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: İkisi de dairenizde 
yürütülmüş olan Amfibi Zırhlı Muharebe
İstihkâm İş Makinası (AZMİM) ve 
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü projeleri;
takvime ve bütçeye uyum ile performans
gereksinimlerini gerçekleştirme 
kriterlerine göre örnek projeler arasında
sayılıyor. Diğer yandan, her iki proje de
zorlu gereksinimlere sahipti ve 
bu nedenle aslında yüksek teknik riskler
içeriyordu. Bu projelerdeki başarının 
nedenlerini nasıl sıralayabilirsiniz?
M. Levent ŞENEL: Söz konusu projelerde
yakalanan başarıyla ilgili olarak, öncelikle
tedarik makamı SSM, ihtiyaç makamı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) ve
yüklenici firma FNSS’nin, proje boyunca,
uyumlu, koordineli ve karşılıklı güvene da-
yalı bir platformda proje faaliyetlerini yü-
rüttüğünü belirtmek isterim. Bu başarının
altında yatan asıl gerçek budur. Ancak
takdir edersiniz ki, uyum içinde çalışmak,
projelerde başarıya ulaşmak için tek ba-
şına yeterli değildir. Diğer hususları da 
değerlendirmeye projenin başından baş-
lamak doğru olacaktır.
SSM olarak K.K.K.lığı’nın da teknik ve
lojistik hususlardaki desteği ile iyi bir
Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) hazırladık.
Ancak bilindiği gibi, iyi bir TÇD hazırla-
mak, iyi bir ön yapılabilirlik çalışmasını
gerektirir.
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ALTAY Projesi, 
seri üretim 

hedefine doğru
emin adımlarla 

ilerliyor.

AZMİM, örnek projeler arasında gösteriliyor.



TÇD öncesi, AZMİM ve SYHK araçlarının
muadillerini ve benzerlerini araştırdık;
üretici ve tasarımcı firmalara Bilgi İstek
Dokümanı gönderdik; girdi sağlayacağını
düşündüğümüz yerli ve yabancı firmalarla
görüşmeler gerçekleştirdik. Bu altyapı sa-
yesinde, sağlam bir proje kurgusuna sahip
TÇD’yi, böylesi zor projeleri tamamlayabi-
leceğini değerlendirdiğimiz firmalara ya-
yınladık. Malumunuz, devamında da
ihaleleri kazanan FNSS firması ile söz-
leşme imzalayarak proje faaliyetlerine
başladık.
Proje faaliyetlerinde kayda geçen başarı-
larda, şüphesiz en büyük pay, Türkiye’de,
askeri kara araçları sektöründe kendini is-
patlamış, önemli bir tecrübe, bilgi birikimi,
teknoloji üretebilme altyapısı ve insan gü-
cüne sahip, FNSS firmasına aittir. FNSS,
proje faaliyetleri boyunca, uzman ve yetkin
olduğu alanlarda, kendi imkân ve kabili-
yetlerini kullandı; suda stabilizasyon,
EMI/EMC vb. uzmanlık gerektiren konu-
larda, bizim de yönlendirmelerimizle İTÜ,
TÜBİTAK gibi uzman kurumlardan teknik
destek aldı. Üretim ve tasarım faaliyetle-
rinde ise SSM stratejileri doğrultusunda ve
sektörel derinliğin oluşturulmasını des-
tekleyecek şekilde, KOBİ ve diğer sanayi
kuruluşlarından etkin ve verimli bir şekilde
istifade etti. SSM ve K.K.K.lığı’nın kalifikas-
yon faaliyetlerine yönelik zorlu taleplerini
başarıyla karşıladı ve her iki tip araca ait
gereksinimlerin doğrulanabilmesi için, sıkı
kalifikasyon ve kabul testleri uyguladı.
Gerek FNSS ve gerekse de SSM ve
K.K.K.lığı proje ekipleri, söz konusu kalifi-
kasyon testlerinin layıkıyla gerçekleşme-
sini sağladılar. Her iki aracın da amfibik
olduğu ve deniz, nehir gibi sulu açıklıklarda
test yapmanın zorlukları dikkate alınırsa

bu söylediğim daha iyi anlaşılacaktır.
Teslimatların proje takvimine uygun ola-
rak gerçekleşmesi ise tüm tarafların
süreç ve risk yönetimi konusunda ne
kadar uzman olduklarına işaret ediyor.
Örnek verecek olursak, AZMİM projesinin
kalifikasyon testleri safhasında yaşanan
birkaç aylık gecikme, süreç içerisinde, risk
yönetimi çerçevesinde belirlenen işlemle-
rin uygulanmasıyla teslimat safhasında
bertaraf edilmiştir.

MSI Dergisi: BMC ile yürütülen projelerin
son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Müsteşarlığımızca yü-
rütülen Taktik Tekerlekli Araçlar (TTA)
Projesi kapsamında, 2009 yılında, BMC ile
468 adet KİRPİ, 706 adet 2,5 ton Yük ve
Personel Aracı ile 282 adet 5 ton ve 
403 adet 10 ton Yük Aracı Sözleşmelerini
imzalamıştık. Tedarik işlemleri devam et-
mekte iken, BMC’nin 2012 yılında baş gös-

teren finansal problemlerini çözememesi
ve teslimatların durması nedeniyle 
16 Mayıs 2013 tarihinde, sözleşmelere
kısmi fesih işlemini uyguladık. Diğer ta-
raftan, 17 Mayıs 2013 itibarıyla yani bizim
fesih işlemimizden 1 gün sonra,
TMSF’nin BMC Yönetimine el koyduğu
herkesin malumu. TMSF yönetimindeki
BMC, toparlanma ve işe başlama süre-
cine girince, kısmi fesih işlemi uyguladı-
ğımız sözleşmelere ilişkin teslimatları,
yarım kalan araçların tedariki maksa-
dıyla ve ilave ihtiyaçları da dikkate alarak
321 adet KİRPİ ve 105 adet 2,5 ton Yük ve
Personel Aracı Sözleşme Değişikliklerini
imzaladık. Bugün itibariyle 2,5 ton Yük ve
Personel Aracı teslimatlarının tamamı
gerçekleşti ve K.K.K.lığı envanterine
girdi. KİRPİ araçlarının teslimatlarının
ise sözleşme takviminden 1 ay önce, yani
Ocak 2015’e kadar tamamlanmasını
bekliyoruz.
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FNSS, proje faaliyetleri boyunca, uzman ve yetkin olduğu alanlarda,
kendi imkân ve kabiliyetlerini kullandı; suda stabilizasyon, EMI/EMC
vb. uzmanlık gerektiren konularda, bizim de yönlendirmelerimizle
İTÜ, TÜBİTAK gibi uzman kurumlardan teknik destek aldı. Üretim ve
tasarım faaliyetlerinde ise SSM stratejileri doğrultusunda ve sektörel
derinliğin oluşturulmasını destekleyecek şekilde, KOBİ ve diğer 
sanayi kuruluşlarından etkin ve verimli bir şekilde istifade etti. 
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SYHK, takvime ve bütçeye uyum ile performans
gereksinimlerini gerçekleştirme kriterlerini

sağlayan bir diğer örnek proje olarak gösteriliyor.





ALTAY Projesinde 
Seri Üretim Hedefi 2017
MSI Dergisi: ALTAY Projesi’nin son 
durumu ve proje faaliyetleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?
M. Levent ŞENEL: ALTAY projemizde, sis-
tem kalifikasyon ve kabul testleri faaliye-
tinin başlangıcındayız. Yaklaşık 1 yıl
sürecek olan kalifikasyon ve kabul test
faaliyetleri kapsamında, ALTAY tankımızın
prototipleri PV1 ve PV2 ile bu testlerimizi
icra edeceğiz. Hâlihazırda PV1 tankımızın
üretimi tamamlanmış olup ana yüklenici-
miz Otokar tarafından, testler öncesinde
emniyet ve fonksiyonellik yönüyle kontrol
çalışmaları gerçekleştiriliyor. PV2 tankı-
mızın ise gövde ve kule üretimi tamam-
landı.
ALTAY Projesi kapsamında üretilen Hare-
ket Kabiliyeti Ön Prototipi (Mobility Test
Rig / MTR) ile Atış Kabiliyeti Ön Prototipi

(Firepower Test Rig / FTR) üzerinde ger-
çekleştirdiğimiz planlı testlerimiz de
yoğun bir şekilde sürdürülüyor. ALTAY
tankımızın, süspansiyon sistemi ve hare-
ket kabiliyeti performansı açısından her
türlü zorlu koşulların denendiği MTR ile en
son geçtiğimiz kış aylarında, ülkemizin de-
ğişik bölgelerindeki arazi koşullarında
testler gerçekleştirdik. Şunu rahatlıkla
söyleyebilirim ki envanterdeki Leopard ve
M60 tanklarımızdan farklı olarak, ilk defa
ALTAY tankımızın konfigürasyonunda bu-
lunacak ISU süspansiyon sistemi ile bu
testleri başarılı bir şekilde tamamladık.
Diğer taraftan, Otokar ve ASELSAN firma-
larımızın koordinasyonunda, FTR tankımız
ile Şereflikoçhisar atış alanındaki atış test-
lerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetleri-
miz neticesinde, Eylül 2014 sonuna kadar,
ALTAY tankımızın testlerindeki en ciddi
hedeflerimizden birisi olan İlk Atımda
Vuruş İhtimali değerlerimizin ortaya ko-
nulmasını hedefliyoruz. FTR ile şu ana
kadar;
n Duran Tank Duran Hedef,
n Duran Tank Hareketli Hedef,
n Hareketli Tank Duran Hedef ve
n Hareketli Tank Hareketli Hedef
olmak üzere, dört değişik senaryoda da
atışlarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Proje takvimi yönüyle baktığımızda ise biz,
planlı süreçlerimizi dikkate alarak her-
hangi bir değişiklik olmayacağını öngörü-
yoruz. Fakat özellikle test süreçleri
öncesinde ve testler esnasında yaşanabi-
lecek muhtemel sorunlar nedeniyle
Dönem I faaliyetlerimizde 6 aylık bir uza-
manın yaşanabileceğini de düşünüyoruz.
Bu durumun, böylesine büyük çaplı ve çok
paydaşlı platform projeleri için olağan kar-
şılanması gerektiğini de vurgulamak iste-
rim. Tabii burada şunu belirtmek lazım,
bizim esas hedefimiz, K.K.K.lığımızın tank
ihtiyacını, takvime uygun olarak karşıla-
mak. Bu yönüyle projemizin başında kur-
gulandığı şekliyle ALTAY tankı seri
üretimine, 2017 yılı itibari ile herhangi bir
gecikme olmaksızın başlanabileceğini
söyleyebiliriz.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki, ALTAY
Projemizde gerçekleştirdiğimiz çalışma-
lar ve faaliyetler neticesinde ulaştığımız
başarı, son derece yüksektir. Biz buna,
özellikle yurt dışı pazarlarda ve yabancı fir-
malar nezdinde şahit oluyoruz. Henüz test
faaliyetlerinin başında olmamıza rağmen,
ihracat yönüyle birden çok ülke ile görüş-
melere devam ediyor olmamız, bunun
belki de en açık göstergelerinden birisidir.
Tabii ALTAY Projemiz ile ulaştığımız başa-
rının temelinde, başta K.K.K.lığımız olmak
üzere, tüm paydaşlarımızın ortaya koymuş
olduğu titiz ve özverili çalışmalar yatmak-
tadır. Burada, projemize yapmış olduğu
katkılardan ötürü, merhum Tank Albay
Ahmet Muzaffer Mekiş’i de rahmetle an-
mayı bir borç biliyorum.

MSI Dergisi: Mevcut proje sözleşmesi,
kalifikasyon ile birlikte sona erecek.
ALTAY tankının seri üretimi için yeni bir
ihale açılacak mı? Açılması ve ihaleyi
Otokar dışında bir firmanın kazanması
durumunda, sektörde bir ilk yaşanacak.
Proje ile ilgili teknik veri paketi ile 
fikri sinai mülkiyet haklarının yeni 
yüklenicinin kullanımına sunulması 
SSM tarafından mı gerçekleştirilecek?
Bu konuda öngörüleriniz ya da 
planlarınız var mı?
M. Levent ŞENEL: Şu anda hem Dönem I
faaliyetlerini hem de seri üretim hazırlık-
larını beraber yürütüyoruz. Olası sorunları
asgariye indirmek için K.K.K.lığı temsilci-
leri ile birlikte, seri üretim döneminin
genel hatlarını çizmeye çalışıyoruz. Bu ça-
lışmaların neticesinde ortaya çıkacak
planlamalar netleşmeden, Seri Üretim
Dönemi için ihale açılması konusunda yar-
gıda bulunmak veya proje modeline ilişkin
öngörü geliştirmek çok sağlıklı olmayabi-
lir. Bu sebeple bu sorunuzun cevabını, ça-
lışmalarımızın biraz daha ilerlemesi ile
birlikte önümüzdeki aylarda verebiliriz
diye değerlendiriyorum.
Öte yandan, teknik veri paketi ve tüm fikri
hakları Müsteşarlığımızda olan bu ve 
benzeri platformların üretimine ilişkin 

54

MSI Dergisi - Ağustos 2014                                                                                                                                     www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Şunu özellikle belirtmek isterim
ki, ALTAY Projemizde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
ve faaliyetler neticesinde 
ulaştığımız başarı, son derece
yüksektir. Biz buna, özellikle 
yurt dışı pazarlarda ve yabancı
firmalar nezdinde şahit oluyoruz.
Henüz test faaliyetlerinin 
başında olmamıza rağmen, 
ihracat yönüyle birden çok ülke
ile görüşmelere devam ediyor 
olmamız, bunun belki de en açık
göstergelerinden birisidir. 
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Çeşitli ülkeler, M60T modernizasyonu ile ilgileniyor.



tasarruf, sadece Müsteşarlığımızdadır.
Uluslararası askeri standartlara göre ha-
zırlanan teknik veri paketi, gerekli altyapı
imkânları olması hâlinde, bu platformların
veya alt sistemlerinin farklı üreticiler ta-
rafından üretilebilmesi opsiyonunu da be-
raberinde getirmektedir.

İş Gücünü Korumanın En Kalıcı
ve Sağlam Yöntemi İhracat
MSI Dergisi: ALTAY tankının seri üretime
geçmesi ile bu tankı geliştiren yetişmiş
mühendis iş gücünün, tank ile ilgili 
çalışmalara devam etmesi için planlar
var mı? Örneğin ALTAY tankının 
türevleri, modernizasyon ya da 
yeni nesil tank gibi konularda faaliyetler
başlayacak mı?
M. Levent ŞENEL: Şüphesiz ALTAY Proje-
sinin en büyük kazanımlarından birisi de
Otokar, ASELSAN, ROKETSAN ve MKEK
gibi projenin baş aktörlerinin yanı sıra alt
yüklenici ve tedarikçi sıfatıyla projede yer
alan ve her biri yeni sistemler tasarlayan
ve üreten onlarca yerli firmamızda çalışan
yetişmiş mühendis iş gücüdür. Öncelikle
SSM olarak bahse konu insan kaynağını
kaybetmeye hiç niyetimiz olmadığını ifade

etmek isterim. Yaptığımız çalışmalarda ve
faaliyetlerde, bu insan kaynağını koru-
maya çalışmak bir tarafa, bu insan sayısını
nasıl arttırabilirizin peşindeyiz.
Biraz da SSM olarak bu konuda neler yap-
tığımızı anlatmak isterim.
Öncelikle firmalarımızla sürekli koordineli
bir şekilde, bahse konu iş gücünün duru-
munu takip ediyoruz. Bu çerçevede, dü-
zenli bir şekilde firmalardan projede
görevli mühendislerle ilgili, doğrudan veya
dolaylı projede çalışan iş gücü, eğitim faa-
liyetleri, çalışanların mevcut alanda kal-
masına yönelik firma politikaları gibi
konularda bilgi alıyoruz. Risk olasılığını
değerlendirdiğimiz sahalarda, firmaları-
mızı yönlendiriyoruz. Bu bahsettiğim, ma-

lumunuz, elemanların durumunun taki-
bine yönelik faaliyetler olup, tek başına iş
gücünün korunması için yeterli olmayan
aktivitelerdir.
Ancak, asıl önlemlerin makro seviyede
alınması gerekiyor ki tüm bu çabalar kalıcı
olabilsin. Bu konuda en önemli husus,
şüphesiz iş gücünün çalışma alanına yö-
nelik imkânlarla arttırılması. İş imkânla-
rını arttırmak, sizin sorunuzda da
bahsettiğiniz üzere, ALTAY tankına yönelik
farklı projeler oluşturmak kadar, ihracat
imkânlarının da arttırılmasıyla mümkün
olabilir.
Sorunuzda bahsi geçen alternatif geliştirme
projelerine değinecek olursak bu tarz 
projeler, elbette ki mühendis iş gücünün
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ALTAY tankının “İlk Atımda Vuruş İhtimali” değerlerinin 
Eylül ayı sonuna kadar belirlenmesi hedefleniyor.



muhafazası için önemlidir; ancak ihtiyaçla
bağlantısı kurulmamış, sadece iş gücünü
korumak amacıyla bu tarz projeler oluş-
turmak da doğru bir strateji olmayacaktır.
Öte yandan, ALTAY özelinde konuşursak,
ihtiyaca bağlı olarak mayın temizleme sis-
temi ve kurtarıcı araç gibi ALTAY araç ai-
lesinin elemanlarının tedarikine yönelik
projeler ile ALTAY seri üretim safhasının
ilerleyen safhalarında teknolojik gelişme-
lere bağlı geliştirme ve türev araç üretimi
gibi faaliyetler de gündemimizde yer alı-
yor. Tüm bu saydığım faaliyetler bile mev-
cut mühendislik iş gücünün korunması
için yeterli gibi gözüküyor. Ancak firmala-
rımızın iş imkânlarını arttırmak için en ka-
lıcı ve sağlam yöntemin, ihracat olduğunu
değerlendiriyorum. Bu konuda gerek
Müsteşarlığımızın gerekse firmalarımızın
yoğun çabaları var ve yıllara sâri ihracat
rakamları da bu çabaların boş olmadığını
gösteriyor.

MSI Dergisi: ALTAY tankı ile ilgili olarak
yürütülen Aktif Koruma Sistemi 
Geliştirilmesi Projesi’nin son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Bildiğiniz gibi Aktif Ko-
ruma Sistemi Projesi kapsamında, TÇD
yenilendi ve ihale daveti yapıldı. İki firma
TÇD almasına rağmen, ASELSAN dışında,
projeye teklif veren aday firma yok. Hâli-
hazırda idari ve teknik ekiplerimiz bu teklifi
değerlendiriyorlar. Bir yandan da Aktif Ko-
ruma Sistemi Projesi ürünlerinin ALTAY
Projesi genel takvimi ile uyumlu olup ol-
madığını değerlendiriyoruz; zira şu anki bil-

gilerle aktif koruma sisteminin ALTAY Pro-
jesi Seri Üretim Dönemi’nin ilk birkaç yılına
yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu ve
diğer önemli parametreleri de hesaba ka-
tarak yapacağımız değerlendirmeler neti-
cesinde, bu projenin yönünü belirleyeceğiz.

MSI Dergisi: Yine ALTAY tankı ile ilişkili
olarak yürütülen Muharebe Sahası 
Tanıma Tanıtma Sistemi Projesi’nin son
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Muharebe Sahası Ta-
nıma ve Tanıtma Sistemi Geliştirme Pro-
jesi, öncelikli olarak ALTAY tankında
kullanılmak üzere başlatılmış bir komuta

kontrol bileşenidir. ASELSAN ana yükle-
niciliği ve SDT alt yükleniciliğinde yürütü-
len projemizde, öngörülen takvime uygun
olarak ilerliyoruz ve Şubat 2013 tarihi iti-
bari ile kritik tasarım onaylandı. Test ve
Değerlendirme Ana Planı ve test prose-
dürleri üzerinde çalışmalar ise devam edi-
yor. Eylül 2014’te sistem kalifikasyon
testlerine başlamayı ve Nisan 2015’te de
projemizi tamamlamayı hedefliyoruz.
Öncelikli olarak ALTAY tankında kullanıla-
cağı değerlendirilen bu alt sistemimizin
diğer kara platformlarına entegre edilme-
sine yönelik fizibilite çalışmalarını da bir
taraftan sürdürüyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde gündemimizde olacak Silah Taşı-
yıcı Araçlar, Özel Maksatlı Taktik
Tekerlekli Araçlar ve Mayın Temizleme
Sistemi projelerinde de bu alt sisteminin
kullanılabilirliğine yönelik çalışmalarımız
devam ediyor.
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Önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak Silah Taşıyıcı Araçlar,
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar ve Mayın Temizleme 
Sistemi projelerinde de bu alt sisteminin kullanılabilirliğine 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
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SSM Kara Araçları Daire Başkanlığı ekibi

FNSS’nin KAPLAN konsepti, SSM’nin önümüzdeki dönemde açması beklenen ihalelere yönelik olarak geliştirildi.





Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sis-
teminin geliştirilmesinde referans olarak
alınan STANAG 4579 kapsamında Battle-
field Target Identification Device (Muha-
rebe Sahası Hedef Tanımlama Cihazı)
hazırlanması maksadıyla NATO bünye-
sinde kurulmuş olan çalışma gurubunda,
en etkin olan birkaç ülkeden birisiyiz. Hâ-
lihazırda dünyada hiçbir ülkede bu alt sis-
temin seri üretiminin olmaması, bu
ürünümüzün ciddi bir ihracat potansiye-
line de sahip olacağını gösteriyor.

MSI Dergisi: Düzenlenen son 
Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)
toplantılarında karar beklenen projeler
arasında önemli bir yeri olan Güç Grubu
Geliştirilmesi Projesinin son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bu projenin, ALTAY Projesi’ne 
hangi aşamada katkı verebileceğini 
öngörüyorsunuz?
M. Levent ŞENEL: Güç Grubu Geliştiril-
mesi Projesi, Müsteşarlığımız Stratejik
Planında yer alan ve üst yönetim tarafın-
dan titizlikle takip edilen, tabiri caizse bir
bayrak projedir. Platform projeleri vası-
tasıyla son yıllarda ciddi mesafe kayde-
den SSM, artık bu platformlarda
kullanılacak alt sistemleri de milli im-
kânlarla geliştirme hedefine ilerliyor. Bu
platformlarda kullanılan en önemli alt
sistem, tahmin edeceğiniz üzere güç
grubudur. Proje kapsamında, öncelikle
ALTAY tankımız için bir güç grubu geliş-
tirmeyi hedefliyoruz. Güç grubu dediği-
mizde; asgari 1500 beygir gücünde bir
motor, transmisyon, soğutma sistemi,

hava emiş sistemi, egzoz sistemi gibi bir-
çok alt sistemi bir arada düşünüyoruz. 
Ancak, nihai hedefimiz sadece tank güç
grubu üretimi ile sınırlı değil. Proje faaliyet-
lerinin ana yüklenicimizde ve ilgili sektör-
lerde yaratacağı heyecan ve sinerji sayesinde,
artık kendi milli platformlarına milli güç
grupları entegre eden bir Türkiye hayali içe-
risindeyiz. Kazanılan kabiliyetler sayesinde,
farklı kara ve deniz platformları için güç
grupları geliştirecek bir mükemmeliyet mer-
kezinin ortaya çıkması amacını güdüyoruz.

Sorduğunuz bu soruyla aslında bu açıdan
kıymetli bir hususa parmak basıyorsunuz.
Bu denli kritik ve önemli bir projede,
doğru hamleler ile yola başlamak, en az
projeyi bitirmek kadar önemli. Farklı ül-
kelerde, yanlış modellerle bu nevi proje-
lere başlayıp yarı yolda tıkanan
örneklerden de ders alarak, projeye en iyi
şekilde başlayabilmek amacındayız.
SSİK’nin nihai karar öncesinde farklı 
alternatifleri değerlendirmesi bu neden-
ledir. Tüm alternatiflerin ortaya konma-
sından sonra, İcra Komitesi, kamu yararını
ve proje başarısını en üst noktaya çıkara-
cak kararı verecektir. SSİK kararı sonra-
sında seçilen firma ile sözleşme
görüşmelerine geçilecek ve bu görüşme-

lerin tamamlanması sonucunda, ALTAY
seri üretimine yetişebilmek hedefiyle
proje faaliyetlerine ivedilikle başlanacak-
tır. Amacımız, tüm seri üretim ALTAY
tanklarında, yerli güç grubumuzu kulla-
nabilmek. Ancak, tahmin edersiniz ki güç
grubu geliştirilmesi, zorlu ve bilinmezlerle
dolu bir süreç. Bu zorlu süreç nedeniyle
güç grubunun ALTAY takvimini yakalaya-
maması hâlinde, başlangıçta, yabancı
menşeli bir güç grubunun ALTAY tankı-
mızda kullanılması gerekebilir.

MSI Dergisi: Güç Grubu Geliştirilmesi
Projesi, teknik tarafta oldukça iddialı
olsa da özellikle sivil otomotiv ayağı 
bulunmazsa TSK’nın tedarik miktarları
açısından sürdürülebilir bir faaliyet 
olmayabilir. Bu proje gündeme geldikten
sonra, Türk markası otomotiv çalışmaları
da Başbakan ve bakanlar nezdinde 
dile getirilmeye başlandı. SSM, 
bu çalışmaların neresinde yer alıyor?
M. Levent ŞENEL: Belirttiğiniz nokta,
projeyi kurgularken bizim de uzun uza-
dıya kafa yorduğumuz bir konu aslında.
Bu denli büyük bir yatırım ve emek ile
geliştirilecek güç grubunun, sadece as-
keri alana hizmet etmesi elbette ki iste-
diğimiz bir şey değil. Bu ekipmanların
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Savunma sanayinde, teknik yeteneklerin geliştirilmesi elbette
önemli; ama her şeyin bir anda elde edilmesini istemek de zaman 
ve para anlamında savunma sanayi politikaları ile örtüşmüyor. 
Bu nedenle teknik yeteneklerin zamana yayılı şekilde makul bir 
gelişme eğrisi ile ilerlemesi, akla yakın, uygulanabilir ve maliyet etkin
çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
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Amerikan Deniz Piyadeleri, 
zırhlı amfibi hücum aracı kullanımı
konusunda derin bir tecrübeye sahip.
SSM, bu tür bir aracın geliştirilmesi
konusunda Türk savunma sanayisine
güveniyor.



ülkemizde sivil alanlarda kullanılması,
projenin sürdürülebilirliğine katkı sağla-
manın yanı sıra yurt dışına bağımlılığı da
azaltması bakımından önem arz ediyor.
İşaret ettiğiniz üzere, tank için bir güç
grubunun geliştirilecek olması, hem
karar vericiler hem de sektör nezdinde
bir hareketlenmeye sebep oldu. Yerli bir
güç grubunun geliştirilecek olmasının
yerli otomobil düşüncesine dolaylı ola-
rak katkı sağlayacağını söylemek yanlış
olmaz diye düşünüyorum. Ancak SSM
olarak bizim faaliyet alanımız, savunma
ve güvenlik ihtiyaçları ile sınırlı.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 
Projesi’nde Sektöre 
Güveniyoruz
MSI Dergisi: Sektörün en önemli gündem
maddeleri arasında yer alan, Özel 
Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ve
Silah Taşıyıcı Araç projeleri ne aşamada?
M. Levent ŞENEL: Özel Maksatlı Taktik
Tekerlekli araç ihtiyacı, ilk olarak 2006 yı-
lında gündeme gelmiş; 2008 yılında ihale
edilmiş ve nihai en iyi teklif (Best And Final
Offer / BAFO) aşamasında ihale iptal edil-
mişti. Geçen süre zarfında, K.K.K.lığı, ihti-

yaçlarını yeniden değerlendirdi ve araç
konfigürasyon ve miktarlarında bazı deği-
şiklikler yaparak, talebini Müsteşarlığımıza
iletti. Komuta Kontrol Aracı, Sensör / Keşif
Aracı, Radar Aracı ve KBRN Keşif Aracı
olmak üzere dört ayrı konfigürasyonda
toplam 472 adet araç ihtiyacını karşıla-
maya yönelik açacağımız ihalede, TÇD ha-
zırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.
Projede kullanılacak baz araçlar, sektör-
deki ana yüklenici adaylarının kabiliyetleri
ve ürünleri arasında yer alıyor. Araç üstü
donanımlar için de yerli imkânları azami
derecede kullanmayı planlıyoruz.
Silah Taşıyıcı Araç projemizde ise süreç
olarak daha öndeyiz. Sizlerin de yakinen
takip ettiği üzere, bu proje ile ilgili TÇD’yi,
2013 yılı Haziran ayında, FNSS ve Otokar fir-
malarına yayımlamıştık. İhale kapsamında,
184’ü paletli, 76’sı tekerlekli olmak üzere,
260 adet aracın tedarik edilmesi planlanı-
yor. Tekliflerin ön değerlendirmesi sonra-
sında, SSM’nin de önerisi ile K.K.K.lığı, araç
konfigürasyonunda bir takım değişikliklere
gitti ve bu sebeple TÇD’de revizyon ihtiyacı
ortaya çıktı. Gerekli değişiklikleri yaptığımız
TÇD’yi, 9 Temmuz’da, ilgili firmalara gön-
derdik ve firmalardan tekliflerini revize et-

melerini talep ettik. Yeni tekliflerin Eylül ayı
ortasında gelmesi ile birlikte, teklif değer-
lendirme sürecini yıl sonundan önce ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Akabinde,
değerlendirme sonuçlarını, seçim kararı
için SSİK’ye arz edeceğiz.

MSI Dergisi: Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
Projesi ile Türkiye, dünya üzerinde 
ABD dışında önde gelen bir üreticisi 
olmayan bir araç sınıfında bir ürün 
geliştirmeye soyunuyor. Hatta ABD’nin,
proje karmaşıklığı ve öngörülerin çok
ötesinde artan birim fiyat nedenleriyle
iptal ettiği yeni nesil zırhlı amfibi hücum
aracı projesi de bulunuyor. Bu projenin 
riskleri ile ilgili değerlendirmelerinizi
alabilir miyiz?
M. Levent ŞENEL: Her ne kadar savunma
sanayimiz, özellikle kara araçları sektörü
oldukça merhale kat etmiş olsa da bu pro-
jede, risklerin yüksek olduğunu dikkate
alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.
ABD’de benzer projenin durdurulması, el-
bette dersler çıkartılması gereken bir konu.
ABD, durdurulan EFV Projesi’ne, daha 
önce tasarlayıp üreterek kendi ordusu 
envanterine verdiği AAV platformlarının 



yeteneklerini çok daha öteye taşımak
amacıyla başlamıştı. Projedeki teknik is-
terler, AAV aracı ile kıyaslandığında çok
yüksekti. En basit örnekle yeni aracın
AAV’lere göre, kara ve denizde çok daha
hızlı ilerlemesi talep ediliyordu.
Savunma sanayinde, teknik yeteneklerin
geliştirilmesi elbette önemli; ama her
şeyin bir anda elde edilmesini istemek de
zaman ve para anlamında savunma sanayi
politikaları ile örtüşmüyor. Bu nedenle
teknik yeteneklerin zamana yayılı şekilde
makul bir gelişme eğrisi ile ilerlemesi,
akla yakın, uygulanabilir ve maliyet etkin
çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sebeple biz isterlerimizi hayalcilikten
uzak ve fakat güncel teknolojik gelişme-
lere uygun ve ihtiyacı tam karşılar nitelikte
tutmayı planlıyoruz. Bu çerçevede riskle-
rin önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz.
Öte yandan, amfibi araç konusunda ciddi
bir tecrübe elde eden ve uluslararası sa-
vunma çevrelerinde adından övgüyle bah-
sedilen yerli savunma sanayimiz, bu
alandaki uzmanlığını bir kez daha göste-
recektir düşüncesini taşıyoruz. Zira sektö-
rün ana oyuncuları olan firmalarımız, şu
anda göğsümüzü kabartan pek çok yerli
amfibi aracı tasarlayıp üretebilmekteler.

MSI Dergisi: Akaryakıt Tankeri (AKTAN)
projesinin son durumu hakkında bilgi
verir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Söz konusu tedarik ta-
lebi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üze-
rinde yürütülmekte iken, acil ihtiyaç

koduyla Müsteşarlığımıza iletildi. Projenin
aciliyetini dikkate alarak yaptığımız ön ça-
lışma sonrasında da projeye başlama ka-
rarını aldık. Proje kapsamında tedarikini
gerçekleştireceğimiz akaryakıt tankerle-
rinin araç altyapısı, 6x6 tekerlek konfigü-
rasyonunda olacak ve 12.000 litrelik yakıt
tankını taşıyabilecek. Tankerlerimiz, kara
araçlarına ve helikopterlere ikmal yapabi-
lecek şekilde, iki ayrı konfigürasyonda ola-
cak. Toplam 83 adet tedarik edeceğimiz

akaryakıt tankerlerinde, aynı anda birden
fazla kara aracına ve helikoptere yakıt ik-
mali yapabilme özelliğini isteyeceğiz.
Hâlihazırda TÇD hazırlama çalışmalarına
devam ediyoruz. Sektördeki mevcut yete-
nekleri göz önünde bulundurarak, azami
yerli katkı içerecek şekilde projenin ihale-
sini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yılın
sonuna kadar teklif değerlendirme çalış-
malarını tamamlayacağımızı tahmin edi-
yorum.

MSI Dergisi: Mayın Temizleme Sistemi
Projesi’nin son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Mayın Temizleme Sis-
temlerine yönelik TÇD hazırlıkları çerçe-
vesinde, kapsamlı ve uzun süren bir ön
çalışma faaliyeti gerçekleştirdik. Bu çalış-
malar neticesinde, kısaca; projede plat-
form olarak bir ana muharebe tank
gövdesinin kullanılmasının yerinde olaca-
ğını değerlendirdik. Lojistik ve ömür devir
maliyetleri, lojistik birliktelik, zorlu koşul-
larda yüksek hareket kabiliyeti ve gele-
cekte ALTAY araç ailesi kapsamında ilave
Mayın Temizleme Sistemi tedariki olabile-
ceği gibi hususları da dikkate alarak, 
projede, ALTAY tankı gövdesinin kullanıl-
masının uygun olacağı sonucuna ulaştık.
Ayrıca, ALTAY tank gövdesinin kullanıla-
cağı bir Mayın Temizleme Sistemi Pro-
jesi’nin, ALTAY tankının seri üretim süreci
ile birlikte yürütülmesi hâlinde, idari, lojis-
tik, teknik ve özellikle maliyet etkinlik hu-
suslarında fayda sağlayacağını düşündük.
Bu doğrultuda, Mayın Temizleme Sistem-
leri Projesi’ni ALTAY’ın seri üretimi ile bir-
likte yürütmeyi planlıyoruz.
Ancak, bu planlamamızdan, projede TÇD
öncesi faaliyetlerin durduğu anlaşılma-
malı. Özellikle platform seçimi kadar zorlu
bir diğer husus da platform üzerinde kul-
lanılacak alt sistemlerin tedarik modelinin
belirlenmesi işidir. Hâlihazırda bir firma-
mızın, mayın pulluğunun yerli olarak üre-
tilmesine yönelik planlamaları mevcut. Bir
başka firmamız tarafından da Manyetik
Sinyal Üretici olarak kullanılabilecek bir
sistem geliştirilmiş ve büyük ölçüde kali-
fikasyonu tamamlanmıştır. Firmalarımız
tarafından, temizlenmiş geçit işaretleme
sisteminin yerli olarak tasarlanması ve
üretilmesi işinin de çok kolay olduğu ifade
edilmektedir. Roketle Sevk Edilen Hat
İmla Hakkı Sistemi olarak ise yerli 
TAM-KAR ya da AK-SAR sistemlerini mo-
dernize ederek kullanabileceğimizi değer-
lendiriyoruz. Özetle projede çok iyi bir ön
çalışma dönemi gerçekleştirdik ve birçok
ön hazırlığı tamamladık.
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Mayın Temizleme Sistemlerine
yönelik TÇD hazırlıkları 
çerçevesinde, kapsamlı ve uzun
süren bir ön çalışma faaliyeti
gerçekleştirdik. Bu çalışmalar
neticesinde, kısaca; projede 
platform olarak bir ana muharebe
tank gövdesinin kullanılmasının
yerinde olacağını değerlendirdik.
Lojistik ve ömür devir maliyetleri,
lojistik birliktelik, zorlu koşullarda
yüksek hareket kabiliyeti ve 
gelecekte ALTAY araç ailesi 
kapsamında ilave Mayın Temizleme
Sistemi tedariki olabileceği gibi
hususları da dikkate alarak, 
projede, ALTAY tankı gövdesinin
kullanılmasının uygun olacağı
sonucuna ulaştık. 

©
M

SI D
ergisi





EGM ve SSM, Birbirine Alışma
Sürecinde Önemli Yol Katetti
MSI Dergisi: SSM’de Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) projeleri ile yoğun 
olarak ilgilenen dairelerin başında, Kara
Araçları Dairesi geliyor. Size göre EGM
nasıl bir müşteri? Bu tecrübenizi de göz
önünde bulundurarak, sizce savunma 
sanayisi, güvenlik sektörü için yaptığı işin
hacmini arttırmak istiyorsa değiştirmesi
gereken şeyler var mı?
M. Levent ŞENEL: Kanun gereği, EGM’nin
acil ihtiyaçları Müsteşarlığımız tarafından
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunun
için, Savunma Sanayii Destekleme Fonu
(SSDF)’nun bütçe durumunun da müsait
olması gerekiyor. Talep edilen sistemler,
bütçe olarak yüksek rakamlar olduğunda,
kaynak tahsisi zorlaşabiliyor.
Diğer taraftan, tedarik yöntemi ve süreçler
yönüyle iki kurum, birbirine alışma süre-
cinde önemli yol kat etti diyebilirim. TOMA
projelerinde ciddi tecrübeler edinildi. Sa-
dece hazır kamyonlar üzerine entegre edi-
len TOMA üst yapısı değil, zırhlı kabin ve
yerli şasi geliştirilmesi konusunda da
Müsteşarlığımızın önemli bir katkı sağla-
dığını söylemek isterim. 
Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız en
önemli sorun, EGM’de ilgili personelin
görev değişiklikleri nedeniyle muhatap
bulmakta yaşadığımız güçlükler oldu;
ama bunun geçici bir durum olduğunu ve
zaman içerisinde oturacağını düşünüyo-
rum. Ülke ekonomisine katkı ve maliyet
etkinlik açısından, EGM ihtiyaçlarının da

Müsteşarlığımız üzerinden yürütülmesi-
nin oldukça fayda sağladığını değerlendi-
riyorum.
Diğer taraftan, EGM’nin savunma sanayi
firmalarımızla doğrudan ilişkisinin uzun
zamandır devam ettiğini, Müsteşarlığımız
üzerinden olmasa da Otokar ve Nurol Ma-
kina’nın birçok aracının EGM envanterine
verilmiş olduğunu söylemem gerek. Her
iki firmanın da EGM ihtiyaçlarına daha iyi
cevap verecek araç geliştirme çabası içe-
risinde olduklarını ve bu süreçte EGM per-
soneli ile yakın çalıştıklarını biliyorum.
Dolayısıyla bu çalışmalar, zaman içeri-
sinde, savunma sanayi kara araçları sek-
törünün güvenlik araçları alanındaki iş
hacminin daha da artmasına katkı sağla-
yacaktır.

MSI Dergisi: EGM için yürütülen Yeni
Nesil Zırhlı Araç Projesi’nin son durumu
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
M. Levent ŞENEL: Bu proje, talep edilen
araç sayısı ve niteliği bakımından, az önce
ifade ettiğim, kaynak tahsisi zorluğu konu-
sunun gündemde olduğu projelerden bi-
risi. Zira SSDF sınırsız bir kaynak değil.
Eğer bütçelenmesi mümkün olursa biz
EGM’nin bu ihtiyacını karşılayacak şekilde
çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleş-
tirmeyi planladık. Önümüzdeki dönemde,
konunun netleşeceğini umuyorum.

MSI Dergisi: Sizinle ilk Kara Sistemleri
Semineri için yaptığımız söyleşide, 
M60 modernizasyonuna ilgi duyan 

ülkeler bulunduğunu ve bu konuda 
askeri fabrikalar ile Otokar’ı ön plana 
çıkartmayı değerlendirdiğinizi 
belirtmiştiniz. Bu konuda bir gelişme
oldu mu?
M. Levent ŞENEL: Çok net bir gelişme ol-
mamakla birlikte, hâlihazırda MSB ile
Bahreyn Silahlı Kuvvetleri arasında, Bah-
reyn envanterindeki M60 tanklarının mo-
dernizasyonuna yönelik görüşmelerin
devam ettiğini biliyorum. Bu konuda, ihti-
yaç duyulduğunda Müsteşarlığımız ile ko-
ordinasyon sağlanmakta ve gerekli destek
tarafımızca verilmektedir.
Ancak, Otokar firmasının, hâlihazırda
ALTAY Projesi ana yüklenicisi olması ve
tank tasarımı konusunda uzman bir kuru-
luş hâline gelmesi dikkate alındığında, M60
tanklarının modernizasyonu gibi projelerde
de ana yüklenici ya da ana entegratör ola-
rak görev almasının uygun bir hâl tarzı ola-
cağını düşünüyorum. Bu çerçevede, 2’nci
Ana Bakım Merkezi Komutanlığı
(ABMK.lığı)’nda M60T modernizasyonu;
1’inci ABMK.lığında Leopard 1T moderni-
zasyonu kapsamında kazanılan altyapı ve
tecrübe de değerlendirilebilecektir.

MSI Dergisi: Türkiye, kara araçlarının 
ihracatı konusunda önemli başarılar 
yakaladı. Diğer yandan birçok örnekte,
alıcı ülke tarafından, bu araçların 
üzerindeki alt sistemlerin Türkiye 
dışındaki ülkelerden tedarik edildiğini
görüyoruz. Bu durumun nedenini 
neye bağlıyorsunuz?
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Nurol Makina’nın EJDER YALÇIN 4x4 aracı,
EGM’nin görüşüne sunuldu.





M. Levent ŞENEL: Malumunuz, ülkemiz,
yurt içi geliştirme projeleri ile 2000’li yıl-
larla birlikte tanıştı. Öncesinde hazır alım,
lisans altında üretim gibi kurgularla hare-
ket edilirken, savunma ihtiyaçlarının yurt
içinden karşılanma oranının arttırılması
hedefi ile SSM eliyle birçok yurt içi geliş-
tirme projesi başlatıldı. Bu nevi projelerin
başlamasıyla birlikte, beklendiği gibi ihra-
cat rakamları da artmaya başladı. Kara
araçları sektörü, 90’lardan beri savunma
sanayimizin lokomotifi olagelmiş bir sek-
tördür. Kara araçlarında yurt içi ihtiyaçla-
rın karşılanmasında yakalanan bu başarı
da hâliyle ihracata yansıdı. Zira Türk or-
dusu tarafından kullanılan bir ürünün
güvenilirliği ve dolayısıyla ihracat şansı
artmaktadır. İhraç ettiğimiz ürünlerde,
yerli alt sistemlerimizin kullanılması,
tabii ki en önemli arzumuzdur. Ancak,
bazı durumlarda alıcı ülkeler farklı alt
sistemleri kullanmak isteyebilmektedir.
Bana göre, bunun siyasi sebepleri olabi-
leceği gibi, teknik bazı boyutları da mev-
cuttur. Hâlihazırda envanterlerinde olan
bir alt sistemin araçlara entegre edilme-
sini, lojistik kolaylık ve maliyet etkinlik
açısından talep etmeleri son derece do-
ğaldır. Bu uygulamayı, zaman zaman biz
de dikkate alıyoruz.
Eğer ürüne entegre edilecek alt sistem ül-
kemizde bulunmuyorsa dışarıdan tedarik
edilmesi zaten bir zorunluluk oluyor. Ama
kendi alt sistemlerimiz varken bir ülkeye
sattığımız platformda başka alt sistemle-

rin kullanılması, üzerinde durulması ge-
reken bir konudur. Bu durum, ya söz ko-
nusu alt sistemlerde ilgili ülkeye rekabetçi
bir teknik çözüm sunamadığımızı ya da
yerli firmalarımız arasında ortak çalışma
kültüründe eksiklikler olduğunu göster-
mektedir. Bana göre, ihracat söz konusu
olduğunda, şirket menfaatlerinin yanı sıra
platform üreticisi firmalarımız ile bu plat-
formlara alt sistem sağlayan firmalarımı-
zın ortak bir milli bilinç ile senkronize
hareket etmesi gerekiyor.

MSI Dergisi: ABD ve Avrupa’da yaşanan
savunma bütçesi kısıntıları, firmaları,
Türkiye’nin de iddialı olduğu Orta Doğu
ve Afrika pazarlarına yönlendiriyor. Türk
firmaları, zorlaşan bu rekabet ortamında
hangi konularda kendilerini geliştirmeli,
neleri daha iyi yapmalı?
M. Levent ŞENEL: Son dönemde, ülke-
mizde gemi, tank, kara araçları gibi özgün
ürünler geliştirilmiş olması ve ürün port-
föyümüzün genişlemesiyle özellikle Orta
Doğu ve Afrika pazarında ürünlerimize
olan rağbet giderek artıyor. Ancak ülke-
mizde özgün ürünler geliştirilmekle bir-
likte, ciddi bir teknoloji üretimi yapılamıyor
ve alt kırılımlardaki birçok kritik malzeme,
hâlâ ithal ediliyor. Bu nedenle kritik mal-
zemeleri ithal ettiğimiz ülkelerin firmala-
rının, özellikle iddialı olduğumuz bu
pazarlara yönlenmesi rekabeti arttırıyor;
hatta ihracat yapmamızı engelleyebiliyor.
Bu durumun önüne geçebilmek, en azın-

dan bağımlılığımızı kabul edilebilir seviye-
lere çekilebilmek için, ihtiyaç duyulan tek-
noloji tabanını besleyecek Ar-Ge
programlarını ve bu ihtiyaca cevap verebi-
lecek Ar-Ge kapasitesini geliştirmek ge-
rekiyor. Bu çalışmalar, test altyapısının
geliştirilmesini de zorunlu kılacak. Bu
noktadan hareketle firmalarımızın, yüksek
teknolojili ürün odaklı Ar-Ge çalışmalarına
yoğunlaşmalarının; gerekli alanlarda da
üniversiteler ve araştırma kurumları ile iş
birliğini arttırmalarının önemli olduğunu
değerlendiriyorum.
Ayrıca firmalarımızın profesyonel pazar-
lama organizasyonlarını kurmaları ve sü-
reçlerini etkinleştirmeleri gerekiyor.
Firmalarımız, bölgesel ortak yatırım şir-
ketleri kurulmasına yönelik fırsatları 
kovalamalı ve sıkı bir iletişim ve koordi-
nasyon sağlayarak ihracatımızın arttırıl-
masına yönelik lobi faaliyetlerinde etkin
rol almalıdır diye düşünüyorum.

SSM Kara Araçları Daire Başkanı 
M. Levent Şenel’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Kara araçları sektörü, 90’lardan beri savunma sanayimizin
lokomotifi olagelmiş bir sektördür. Kara araçlarında yurt içi 
ihtiyaçların karşılanmasında yakalanan bu başarı da hâliyle ihracata
yansıdı. Zira Türk ordusu tarafından kullanılan bir ürünün 
güvenilirliği ve dolayısıyla ihracat şansı artmaktadır. 
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MSB ile Bahreyn Silahlı Kuvvetleri arasında,
Bahreyn envanterindeki M60 tanklarının modernizasyonuna
yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.
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Hem sivil hem de askeri sektörlere hitap eden FIA, her
iki alanda da önemli gelişmelere sahne oldu. Sivil
alanda yaşanan en büyük gelişme, beklenildiği gibi,

Airbus’ın, A330 uçaklarının iyileştirilmiş sürümü olan
A330neo uçağı geliştirme programını başlattığını duyurması
oldu. Rolls-Royce tarafından geliştirilecek Trent 7000 mo-
torlarını kullanacak olan A330neo’da ayrıca aerodinamik iyi-
leştirmeler de yapılacak. Böylece, koltuk başına yakıt
tüketimi performans kriterinde, %14’lük bir iyileşme sağ-

FARNBOROUGH
2014 ÖZEL

Bu sene düzenlenen havacılık fuarları
arasında en büyüğü olan ve 

bu niteliğinin yanı sıra F-35’in 
planlanan katılımı nedeniyle de 

merakla beklenen Farnborough 
International Airshow (FIA), 

14-20 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. F-35, yaşanan 
motor arızası sonrasında tüm 

uçuşlarının durdurulması nedeniyle
fuara gelemese de gerek sergilenen

ürünler gerekse duyurulan gelişmeler
açısından hareketli bir fuar yaşandı.

Türkiye cephesinde ise hem beyaz 
hem de siyah bir tablo vardı. 

TUSAŞ, fuarda ANKA insansız hava
aracı ve T129 ATAK helikopterini 

sergiledi; T129 bir uçuş gösterisi de
gerçekleştirdi. Savunma ve Havacılık

Sanayi İhracatçıları Birliğinin 2023’teki
25 milyar dolarlık ihracat hedefinden

payına 20 milyar dolar düşen ve 
ihracatın önemine sürekli vurgu yapan

savunma ve havacılık sektörü ise 
bu etkinliğe sadece 3 firma ile katıldı.

Dr. Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Türkiye, Farnborough’daki
ATAK’ın Altını Dolduramadı

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
BAE Systems standında kaska 
entegre gösterge sistemini denedi.

Prof. Dr. Demir, BAE Systems Hawk eğitim
uçağı ile ilgili pilotlardan bilgi aldı.
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lanması öngörülüyor. Airbus, fuarda, A330neo için toplam
121 tane de sipariş aldı.
Askeri alanda ise en önemli gelişmenin, F-35’in ilk kez bir fuara
katılımı olması bekleniyordu. Ancak 23 Haziran’da, bir F-35A
uçağının motorunda yaşanan yangın sonrasında, Temmuz ayı
başında, tüm F-35 uçuşları durduruldu. Uçuşlar 15 Temmuz’da,
bazı kısıtlamalarla tekrar başladı; ancak bu kısıtlamalar, uçağın
okyanus ötesi bir uçuş yapmasına izin vermedi. Böylece, F-35
hem İngiltere’nin yeni nesil uçak gemisi HMS Queen Elizabeth
için 4 Temmuz’da gerçekleştirilen isimlendirme törenini hem
de FIA’yı kaçırmış oldu. F-35’in yokluğunda, fuarda ilk defa ser-
gilenen muharip uçak olarak Scorpion öne çıktı. Fuara, okyanus
ötesi uçuş gerçekleştirerek katılan Scorpion, geliştirme prog-
ramının temel niteliklerinden birisi olan, ticari alanda kanıtlan-
mış teknoloji ve bileşenlerin kullanımı yaklaşımının vaat ettiği
avantajları da bir anlamda kanıtlamış oldu.

Prof. Dr. Demir,
Latif Aral Aliş 

ve Yakup
Taşdelen,

Thales
standında 

yetkililerden
bilgi aldılar.

Prof. Dr. Demir, fuar sırasında, Saab yetkilileri ile de bir toplantı yaptı.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar:©
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Türk Havacılık Sanayisinden
Yine Düşük Profil
2012 yılında düzenlenen bir önceki
FIA’ya, TUSAŞ, TEI, myTECHNIC ve EJS
Turbomak firmaları katılmış; geçtiği-
miz sene düzenlenen Paris Air Show’da
ise yine 4 Türk firması, TUSAŞ, TEI,
Uygur Ltd. Şti. ve Gür Metal yer almıştı.
Türk havacılık sektörünün büyük hava-
cılık fuarlarında sergilediği düşük profil
bu sene de hatta azalarak devam etti ve
FIA’ya sadece TUSAŞ, TEI ve Uygur Ltd.
Şti.’den oluşan 3 Türk firması katıldı.
Sektörün iki önemli kurumu, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) ise en üst düzeyde temsil edildiler.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.

İsmail Demir ve SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş
fuarda çeşitli temaslarda bulundular, aynı zamanda başta
TUSAŞ olmak üzere, Türk katılımını varlıkları ile destekle-
diler.

TUSAŞ, ATAK’la Tarih Yazdı
Son yıllarda, üstlendiği platform üreticisi rolünü uluslararası
alanda da kabul ettirmeye başlayan TUSAŞ, fuarda, bu kim-
liğine yakışan bir katılımla bayrak gösterdi. İlk defa kapalı
alanın dışına çıkan firma, havacılık sektörünün diğer büyük
firmaları gibi bir şale kiralayarak ürünlerini ve yeteneklerini
sergiledi. TUSAŞ şalesinde, hem T129 ATAK helikopteri hem
de ANKA insansız hava aracı yer aldı. ATAK, fuarın ilk günü
bir uçuş gösterisi de gerçekleştirdi. Bu sırada TUSAŞ şale-
sinde verilen resepsiyona, yerli ve yabancı birçok üst düzey
davetli katıldı. Gösteri, Türkiye’nin, tasarımında rol alıp üret-
tiği bir hava aracının, FIA’da yaptığı ilk uçuş gösterisi olarak
da tarihe geçti.
TUSAŞ, fuarda bir de imza ile gündeme geldi. HÜRKUŞ Yeni
Nesil Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında geliştirilen
HÜRKUŞ-B konfigürasyonunun fırlatma koltuklarının geliş-
tirilmesi, kalifikasyonu ve tedarikine ilişkin Martin Baker fir-
ması ile TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme
kapsamında Martin Baker, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ta-
rafından sipariş edilen 15 adet uçak ve daha sonra kesin si-
parişe dönüştürülebilecek 40 adet opsiyon için fırlatma
koltukları teslim edecek.

FARNBOROUGH
2014 ÖZEL ©
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Hatırlanacağı üzere,
İtalyan Deniz Kuvvet-
leri, geçen yıl Kasım

ayında, Afrika ve Orta Doğu
ülkelerini kapsayan bir tanı-
tım turuna çıkmıştı. Geçtiği-
miz aylarda icra edilen
Barbaros Türk Deniz Görev
Grubu (TDGG-14) görevine
benzer şekilde gerçekleştiri-
len bu tanıtım turu, Türkiye
örneğinden farklı olarak, İtal-
yan savunma sanayisi tara-
fından da fonlanmıştı. Benzer
bir iş birliği, bu sefer de bir
basın turu kapsamında ger-
çekleştirildi. MBDA tarafın-
dan düzenlenen turda, davetli
basın mensupları, MARICEN-
PROG’u tanıma imkânı buldu.
Temelleri, MARICENSADOC
merkezinin, yine İtalyan
Deniz Kuvvetleri bünyesinde,
1968 yılında kurulmasına da-
yanan MARICENPROG, şim-

diki ismine ise 1972 yılında
kavuştu. Merkez, 1970 yılın-
dan bu yana Taranto kentinde
faaliyetini sürdürüyor. Orga-
nizasyon şemasında, hiyerar-
şik olarak Donanma Hava
Eğitim Merkezine bağlı olan
MARICENPROG, işlevsel ola-

rak ise Kurmay Başkanlığı ile
çalışıyor. Merkezin görevleri
şöyle sıralanıyor:
n Yeni nesil komuta 

kontrol sistemlerinin 
geliştirilmesi,

n Hizmette olan komuta
kontrol sistemlerine 

ömür devri desteğinin
sağlanması ve konfigürasyon
yönetimlerinin yapılması
ve

n Sistem testleri ile teknik
ve operasyonel eğitimin
gerçekleştirilmesi.

Savaş yönetim sistemi (SYS)
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İtalyan Deniz
Kuvvetleri ve MBDA,

Birbirinin Referansı Oldu
MBDA firması tarafından, İtalyan Deniz Kuvvetleri
Programlama Merkezi (Centro di Programmazione 
della Marina Militare / MARICENPROG)’ne, 24 Temmuz’da
düzenlenen tanıtım gezisinde, aralarında Türkiye’den 
davet edilenlerin de bulunduğu uluslararası basın 
kuruluşlarının mensupları da yer aldı. MARICENPROG’un
yeteneklerinin yanı sıra MBDA’nın, başta İtalya olmak üzere,
uluslararası müşterilerine sunduğu çözümlerin de tanıtıldığı
etkinlikte, vurgu yapılan konulardan birisi de MBDA’nın 
balistik füze savunma çözümü oldu. 
Dr. Savaş Biçer / s.bicer@savunmahaber.com
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geliştirilmesi konusunda önemli
bir tecrübeye sahip olan 
MARICENPROG, 1968 yılın-
dan beri bu alanda çalışıyor.
Merkez, bu konudaki çalış-
malarını, mimari açıdan ikiye
ayırıyor. Mimarinin, birimler
arasında noktadan noktaya
bağlantılar şeklinde oluştuğu
ve 1968-1999 yılları arasında
geliştirilen SYS, bugüne kadar
31 adet gemiye entegre
edildi; bunların hâlen 15 ta-
nesi hizmet vermeye devam
ediyor. 1999 yılından bu yana
ise ağ üzerinden haberleşen
birimlerden oluşan federe
mimari kullanılıyor. İtalyan
Deniz Kuvvetlerinin envante-
rinde görev yapan bu mima-
riye sahip SYS’nin entegre
edildiği gemi sayısı ise 18.
Yakın zamanda envantere
alınması planlanan 5 gemide
daha bu SYS kullanılacak.
MARICENPROG’un gururla
sergilediği yetenekleri ara-
sında, İtalyan Deniz Kuvvetle-
rinin bayrak gemisi olan ITS
Cavour uçak gemisinin des-
tek tesisleri de yer alıyor. Fe-
dere mimariye sahip SYS’nin
entegre edildiği ITS Cavour’un
savaş harekât merkezinin bi-

rebir kopyası; yazılım geliş-
tirme, yazılım bakımı ve eğitim
çalışmalarında kullanılmak
üzere, MARICENPROG’da bu-
lunuyor. MARICENPROG ta-
rafından Kıyı Entegrasyon ve
Kabul Merkezi (Shore Integ-
ration & Acceptance Center /
SIAC) olarak adlandırılan
benzer altyapılar, değişik
gemi sınıfları ve sistemler
için de yer alıyor. Simüle edi-
len sistemler ve gerçek sis-
temlerden oluşan bu
merkezlerde, değişik görev
senaryoları koşturulabiliyor;
tamamlanan görevler analiz
edilebiliyor. Benzer merkez-
ler, Horizon sınıfı hava sa-
vunma muhripleri ve FREMM
sınıfı fırkateynler için de hiz-
met veriyor.
MARICENPROG’un diğer ye-
tenek ve programları ise
şöyle sıralanıyor:
n Modernizasyon:

Üzerindeki sistemlerle 
ilgili yedek parça sorunu
yaşanan, ömür devrinin
sonuna yaklaşan 
gemilerin; rafta hazır 
ticari ürünler ve diğer
programlarda geliştirilen
sistemlerin yeniden 

kullanımı ile modernize
edilmesi, MARICENPROG’un
yetenekleri arasında 
yer alıyor. Bu kapsamda,
İtalyan Deniz Kuvvetlerinin
Ammiragli sınıfı 
muhripleri ve Maestrale
sınıfı fırkateynleri 
modernize ediliyor.

n Taktik Veri Linkleri:
MARICENPROG; Link 11,
16 ve 22 taktik veri linkleri
ile ilgili çoklu veri linki 
işlemcisi, analiz ve yazılım
birlikte çalışabilirlik 
sertifikasyonu gibi 
yeteneklere sahip.

n Yazılım desteği:
Merkez, aynı zamanda 
görevdeki gemilere, 
bir geniş alan ağı 
üzerinden yazılım desteği de
veriyor.

Yapılan etkinlik kapsamında, 
MARICENPROG’da, simülas-
yon ortamında 2 tane göste-
rim de yapıldı. Bunlardan
ilkinde, Aden körfezinde sey-
reden 2 gemi, karadan fırlatı-
lan 2 füzeye karşı önleme
görevi icra etti. Kara konuşlu
bir başka sistem ise bu sefer
karadan karaya atılan 2 füzeyi
başarıyla imha etti.

Gemilere Balistik
Füze Kalkanı
Basın turunda, MBDA da bir
sunum yaparak, gemi konuşlu
ASTER hava savunma sistemi-
nin, balistik füze savunması 
rolünde kullanımını anlattı. Su-
numda, öncelikle, gelişen balis-
tik füze tehdidinin değiştirdiği
görev konseptine vurgu yapıldı.
Hava savunma kapsamında ge-
milerin ya da gemi gruplarının
korunması görevi, su üstü un-
surlarına yönelik balistik füze
tehdidinin ortaya çıkması ile bu
tehdidi de kapsayan bir hâle
dönüştü. Aynı zamanda, hava
savunma gemilerinin gelişmiş
algılayıcıları, bu gemilerin, tak-
tik balistik füzeler için bir erken
uyarı sistemi olarak kullanıl-
malarının; gelişmiş silahları ise
kıyı bölgelerini ve petrol ve gaz
platformlarını balistik füze teh-
didinden korumalarının önünü
açtı. Kısa ve orta menzilli balis-
tik füzeler ise dünya genelinde
daha çok ülkenin envanterine
girmeye başladı.
MBDA’nın sunumunda yer alan
verilere göre, günümüzde en-
vanterdeki balistik füzelerin
%92’si kısa menzilli; %7’si orta
menzilli ve yaklaşık %1’i ise
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Bir ASTER 15 hava savunma
füzesi, İtalyan Deniz 
Kuvvetlerinin ITS Cavour 
uçak gemisinden 
fırlatılıyor.



uzun menzilli. 2020’li yıllarda,
bu oranların aynı sıra ile %86,
%13 ve %1 olarak gerçekleş-
mesi öngörülüyor. ASTER’in
değeri ve önemi de bu noktada
ortaya çıkıyor. Kısa menzilli ba-
listik füzelerin tamamı, orta
menzillilerin de bir bölümü,
uçuşlarını atmosferin daha alt
katmanlarında (endoatmosp-
here) gerçekleştiriyor ve ASTER
de bu füzelere karşı etkin bir
şekilde kullanılabiliyor.
MBDA yetkililerinin sunumda
dikkat çektikleri bir diğer nokta,
balistik füzelerin, daha basık
yörüngeler izleyecek şekilde
ateşlenmesi oldu. Bu tür bir
ateşleme, füzenin ulaşabileceği
menzili kısalttığı gibi füzenin
havada kaldığı süreyi de azaltı-
yor. Bu olumsuzluklara karşılık
böylesi bir basık yörünge takip
edilmesi, balistik füzenin radar-
lar tarafından tespit edilmesini
zorlaştırıyor. Özellikle dağ ve
tepe gibi yeryüzü şekilleri, radar
dalgalarını perdeleyerek, basık

yörünge takip eden balistik fü-
zelerin tespit edilmesini gecik-
tirebiliyor. Füzelerin havada
kalma süresinin azalması da
karşı tedbir alınması için daha
kısa bir zaman bırakıyor. Bu
tabloda, özellikle uzun menzilli
balistik füzeler için geliştirilmiş
savunma sistemlerinin etkinliği
azalıyor. ASTER’in önemi de bu
noktada öne çıkıyor.
ASTER hava savunma siste-

mine balistik füze savunma ye-
teneği kazandırılarak bu konu-
daki ihtiyacın, en az 10 yıllık bir
süre boyunca ASTER ile karşı-
lanması, NATO’nun, “Akıllı 
Savunma” (Smart Defence) gi-
rişimi kapsamında da ele alını-
yor. Hatırlanacağı gibi, bu
girişim, etkin çözümlerin, NATO
içinde iş birliği ile oluşturulma-
sını amaçlıyor.
ASTER’in uzun menzilli sürümü

PAAMS, Fransız, İngiliz ve İtal-
yan Deniz Kuvvetleri tarafından
kullanılıyor. MBDA, ASTER sis-
temini sürekli iyileştirerek yeni
tehditlere karşı hazır bir hâlde
tutuyor. Blok 1 sürümü, kısa
menzilli füzelere karşı gerçek-
leştirilen 3 denemeden de ba-
şarıyla çıktı. B1 NT sürümü ise
hem kısa hem de orta menzilli
balistik füzelere karşı kullanıla-
bilecek.

ÖZEL HABER

MARICENPROG, bir geniş alan ağı üzerinden,
gemilere yazılım desteği de veriyor.





Antik Filistinliler ile İs-
rail Krallığı, Elah Vadi-
si’nde karşı karşıya

gelirler. Filistinliler arasın-
dan çıkan Golyat adlı devasa
bir savaşçı, İsraillilere mey-
dan okur. Kendisiyle savaşa-
cak kadar yiğit bir İsrailli
varsa karşısına çıkmasını
ister. İsrail Kralı Şaul, Golyat’ı
yenecek kişinin ödüllendirile-
ceğini söylese de zırhını ve kı-
lıcını kuşanmış Golyat’ın
karşısına çıkmaya kimse ce-
saret edemez. Fakat sonunda
Davud adında genç bir çoban
çıkagelir ve bu meydan oku-
maya yanıt vermek istediğini
söyler. Genç Davud’a güven-
meyen Kral Şaul, isteksizce
de olsa buna razı olur. Şa-
ul’un zırhını kuşanmayı da
kabul etmeyen Davud, Gol-
yat’ın karşısına elinde sapa-
nıyla, savunmasız bir şekilde
çıkar. Dev savaşçının tehdit-
lerine aldırmayan Davud, sa-
panla alnından vurarak
Golyat’ı yere düşürür ve düş-
manının kılıcını alarak onun
boynunu vurur. Bu zaferle
kahraman olan çoban Davud,
daha sonra kral olarak İsrail-

lilerin başına geçecektir.
Görünürde güçsüz taraf ol-
masına rağmen, yenilmez
görünen bir düşmanı zayıf
noktasından vurarak yenen
kahraman motifine, yalnızca
bu Eski Ahit hikâyesinde rast-
lanmıyor. Batı medeniyetinin
ana kaynaklarından bir diğeri
olan Yunan mitolojisindeki
Nestor karakterinin Ereutha-
lion adlı dev savaşçı ile müca-
delesi de, Davud ve Golyat
hikâyesi ile büyük benzerlik-
ler taşıyor [1]. Aynı mitoloji-
deki ana karakterlerden olup,
tek zayıf yeri olan topuğundan
zehirli bir okla vurularak öl-
dürülen savaşçı Akhilleus da
aynı kavrama gönderme yapı-
lan bir başka örnek.
Dinsel ve kültürel bağlamla-
rından arındırıldıklarında, bu
kadim hikâyelerin odak nok-
tasında, güçsüzün güçlüye
karşı mücadelesinin yattığı
görülüyor. Yenilmezlik atfedi-
len güçlü karakterlerin dahi
zayıf yönleri var ve bunlardan
akıllıca yararlanmak sure-
tiyle güçsüz tarafın zafer ka-
zanabileceği mesajı veriliyor.
Demek ki bugün asimetrik

savaş olarak adlandırılan ol-
gunun düşünsel temelleri ta-
rihin derinliklerinde yatıyor.
En basit tanımıyla asimetrik
savaş, ateş gücü, teknolojik
ve ekonomik gelişmişlik dü-
zeyi gibi alanlarda taraflar
arasındaki güç dengesinin
eşit olmadığı, dolayısıyla zayıf
tarafın gerilla savaşı veya te-
rörizm gibi gayrinizami harp
yöntemlerine başvurduğu
savaş demek. Bu olgu, An-
drew Mack’in, 1975 yılında
yayımlanan bir makalesinde
akademik düzeyde ele alın-
dıktan sonra, literatürde yay-
gınlık kazanmaya başladı [2].
Yirminci yüzyılın başlarına
kadarki dönemde, konvansi-
yonel ordularla yapılan sa-
vaşlarda büyük başarılar
kaydedildiğini belirten Mack,
İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra, bu durumun giderek
değiştiğine dikkat çekti. En-
donezya, Cezayir, Fas ve
Tunus gibi koloni geçmişi
olan bölgelerdeki yerel milli-
yetçi hareketler, endüstrileş-
miş Batı devletlerine karşı
yürüttükleri silahlı mücade-
lelerde, asimetrik taktikler
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ANALİZ

Asimetrik Savaş:
Gelişmekte Olan 

Bir Kavram Bölüm I 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan çatışmaların 
asimetrik niteliğinin öne çıkması, asimetrik savaş kavramını

gündemin üst sıralarına taşıdı. Popüler hâle gelen diğer
kavramlarda olduğu gibi asimetrik savaş kavramının da

üzerinde çok yazılıp çizildi. Bu yoğun ilginin yarattığı içerik
bombardımanında asimetrik savaş kavramının temel 

niteliklerini, konunun başlıca kaynaklarından yararlanarak
ortaya koyan çalışmalar bulmak pek kolay değil. Bir yazı 
dizisi olarak 3 bölüm hâlinde yayımlayacağımız böyle bir 

çalışmanın ilk bölümünü okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.
Mehmet Efe TUZCU* / metuzcu@hotmail.com

*VİZÖR Danışmanlık, Kurucu Ortak
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Osmar Schindler’in
Davud ve Goliath 
adlı tablosu.



uygulayarak kazanan taraf
olmaya başladılar. Mack’ın
değindiği Vietnam örneği, bil-
hassa çarpıcıydı: Fransızlar,
Çinhindi’ndeki insanları 60
yıldan uzun bir süre boyunca,
15.000 askerle boyunduruk
altında tutmayı başarmışken
Vietnamlılar, 1946 yılı itiba-
rıyla gerilla savaşı başlattılar.
Asker sayısını sürekli arttıra-
rak bu hareketi bastırmaya
çalışan Fransızlar, nihayet
1954 yılında, 200.000’e yakın
askerleriyle Vietnam’dan çe-
kilmek zorunda kaldılar.
Takip eden 20 yıl içinde, böl-
geye 500.000 asker yığan
ABD de Fransızlarla aynı akı-
beti paylaştı.
Makalesinin hedefini, mese-
leye “kuram-öncesi bir pers-
pektif” kazandırmak olarak
tanımlayan Mack, asimetrik
mücadelelerin siyasi yönüne
odaklandı. Büyük devletlerin
yerel direniş hareketleri kar-
şısındaki başarısızlığının,
savaş uzadıkça artan mali-
yetlerle ve buna bağlı olarak,
içeride ve dışarıda güçlenen
savaş karşıtı kamuoyu ile
açıklanabileceğini savundu.
Asimetrik savaş, güçlü bir
devletin düzenli ordusuna
karşı, bu devletin sınırları dı-
şında, büyük ölçüde yerel im-
kânlarla sürdürülen, uzun
soluklu ve gayrinizami bir sa-
vunma savaşı olarak ele alın-
dığında, saldırgan devlet
üzerinde giderek artan siyasi
baskıların, savaşın neticesini
belirlemekte ne kadar etkili
bir faktör olduğu aşikârdı.
Ancak bugünkü durumu açık-
lamak için, artık daha kap-
samlı bir tanıma ve pek çok
faktörü göz önünde bulundu-
ran bir yaklaşıma ihtiyaç var.
Zira öncelikle Soğuk Savaş’ın
bitişiyle ortaya çıkan küresel
konjonktür ve sonra bu kon-
jonktürde, 2001 yılında ABD
topraklarında meydana gelen
“11 Eylül” olayı, asimetrik
savaş olgusunu bambaşka
boyutlara taşıdı. Düzenli or-
dularca konvansiyonel me-
totlarla yapılan “simetrik”
savaşların yok denecek kadar

azaldığı günümüzde,
yaşanan çatışmaların
hemen hepsinin asi-
metrik nitelikler arz et-
tiği görülüyor. Bu
çatışmalarda yer alan
gayrinizami unsurlar, sa-
vunmaya veya saldırıya
yönelik olarak, sınırların
içinde veya dışında bulu-
nan farklı nitelikteki hedef-
ler için, şiddet içeren veya
içermeyen yöntemlerle, kısa
veya uzun vadeli amaçlar
doğrultusunda, yerel veya
küresel kaynaklarla seferber
edilebiliyor. İlk olarak 1989
yılında, bir grup analizci tara-
fından ortaya atılan ve temel
bileşeni asimetrik savaş olan
“dördüncü kuşak savaş” kav-
ramı, böylesi bir mücadele or-
tamını açıklayabilmek için
uygun bir çerçeve sunuyor [3].
Bu kavramın tanımlayıcı özel-
liklerini ortaya koyabilmek için
ise öncelikle asimetrik savaşı,
tarihsel bağlamında ele almak
gerekiyor.

Asimetrik Savaşın
Klasik Yöntemi: 
Gerilla Savaşı
2013 yılının başında yayımla-
nan, “Görünmez Ordular:
Kadim Zamanlardan Günü-
müze, Gerilla Savaşının Des-
tansı Bir Tarihi” adlı son
derece kapsamlı çalışmasıyla
Max Boot, gerilla savaşının
tarihine ve bugününe ışık tu-
tuyor [4]. Kitabın giriş bölü-
münde, gerilla kelimesinin
kökenine ve bugünkü tanı-
mına yer veriliyor. İspanyol-
cadaki anlamı “küçük savaş”
olan ve kaynağını 1808 ile
1814 yılları arasında Napol-
yon’a karşı savaşan İspanyol
savaşçılarından alan gerilla
(guerrilla) kelimesi, bugün
genel olarak, “bir hükûmet ve
onun güvenlik güçlerine yö-
nelik olarak, silahlı bir grup
tarafından, siyasi veya dinî
nedenlerle yürütülen vurkaç
taktikleri”ni tarif etmek için
kullanılıyor. 
Ancak gerilla savaşı, gerilla
kelimesi ile kıyaslanamaya-
cak kadar eski bir olgu. Boot,

bu hususta doğru bilinen bir
yanlışa dikkat çekiyor: Genel
kanı, düzenli ordular arasın-
daki savaşların norm olduğu,
gerilla savaşlarının ise istisna
teşkil ettiği yönünde. Fakat
aslında tüm bir insanlık tari-
hine bakıldığında, doğru olan
bunun tam tersi: Asimetrik
savaş olgusu tarihle yaşıtsa,
bu tür savaşlarda yaygın şe-
kilde kullanılan gerilla taktik-
lerinin tarihten de yaşlı olduğu
söylenebilir. Düzenli orduların
oluşturulması, ancak tarım
devriminden sonra, yerleşik
medeniyetlerin ortaya çıkma-
sıyla mümkün olabilmiş. Bu
tür orduların ilk örneklerine
ise M.Ö. 3000’lerden sonra,
Mısır ve Mezopotamya’da
rastlanıyor. Bundan önceki
savaşlar, çoğunlukla kabileler
arasında yaşanan ve gerilla
benzeri vurkaç taktiklerinin
sıklıkla kullanıldığı savaşlar.
Bunlar kısaca, gerilla proto-
tipleri arasında yapılan “si-
metrik” savaşlar olarak
nitelendirilebilir. Düzenli or-
duların ortaya çıkmasıyla bir-
likte, gayrinizami savaşçı
toplulukları ile bu ordular ara-
sında oluşan bir asimetriden
bahsetmek artık mümkün.
Kurulan ilk düzenli ordular ile
dönemin gayrinizami savaşçı-
ları arasında yapılan savaşlar-
dan bugüne, dünyanın sayısız
asimetrik savaşa sahne ol-
duğu biliniyor.
Tarihin farklı dönemlerinden

ve dünyanın çeşitli bölgele-
rinden pek çok örneği incele-
yen Boot, gerilla savaşı
hakkındaki önemli yanılgılar-
dan birini daha hedef alıyor:
Zannedildiğinin aksine, ge-
rilla savaşı, “Doğululara
özgü” bir savaşma biçimi
değil. Bu savaş tarzı, konvan-
siyonel yöntemlerle savaş-
manın mümkün olmadığı
durumlarda, herkes tarafın-
dan benimsenen evrensel bir
yöntem. Aksi yöndeki algının,
Çinli ve Vietnamlı gerillaların
başarılarından kaynaklandı-
ğını öne süren Boot, bu geril-
laların uyguladığı taktiklerin,
Clausewitz gibi Batılı strate-
jistlerin savunduğu konvansi-
yonel yöntemlerle ters
düştüğü kabul edilen Çinli
düşünür Sun Tzu ve benzer-
lerinin eseri olarak görüldü-
ğünü ifade ediyor. Sun Tzu’ya
atfedilen ve milattan önce al-
tıncı yüzyılda yazıldığı düşü-
nülen “Savaş Sanatı” adlı
ünlü çalışmanın, doğrudan
çatışmalar yerine aldatmaya
ve sürate dayalı, dolaylı savaş
yöntemlerini öne çıkardığı
doğru. “Askeri harekât aldat-
macayı içerir. Gücünüz 
varken kendinizi güçsüz gös-
terin. Etkiliyken etkisiz
durun” gibi ifadeler, gerçek-
ten de daha sonra, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kurucu ba-
bası Mao Zedong’un oluştura-
cağı gerilla doktrini için temel
teşkil etmiş gözüküyor [5].
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Sun Tzu’nun ve Max Boot’un 
kitapları, konu ile ilgililiteratur̈de dikkat çeken 
kaynaklar arasında yer alıyor.



Ancak Savaş Sanatı’nın, eski
Çin’de bilinen “Yedi Askerî
Klasik”ten yalnızca biri oldu-
ğunu belirten Boot, örneğin
aynı dönemde yazılan Wei
Liao-tzu adlı eserde, daha di-
rekt bir yaklaşımı merkez
alan, nizami bir anlayışın sa-
vunulduğunu ifade ediyor.
Kesin delillerle konuşmak
mümkün olmasa da kalabalık
ordulara dayanan eski Çin 
ve Hint savaş tarzının, geneli
itibarıyla Sun Tzu’nun anlayı-
şından çok daha konvansiyo-
nel bir yaklaşımı merkez
aldığını savunuyor.
Gerilla savaşının “Doğululara
özgü” bir savaş tarzı olmadı-
ğına ilişkin diğer bir kanıt ise
bu tarzın tarih boyunca Batı-

lılar tarafından da sayısız kez
kullanılmış olması. Bunun
için Boot’un milat öncesinden
verdiği bir örnek, Tukidides’in
kayda geçirdiği, Atina ile
Sparta arasında yapılan meş-
hur Peloponez Savaşı. Bu
savaş, büyük ölçüde konvan-
siyonel ordular arasında ger-
çekleşmiş olsa da savaş
boyunca gayrinizami unsurla-
rın da dâhil olduğu pek çok
çatışma yaşanmış; düzenli
ordulara karşı asimetrik 
taktikler uygulanmış. Aynı 
savaşta, Atinalılar ile Aetolia-
lılar arasında, M.Ö. 426 yı-
lında yaşanan bir çatışma,
asimetrik savaş için oldukça
iyi bir örnek. Atinalı komutan
Demosthenes’in zırhlı ve ağır

silahlı piyade birliği, Aeto-
lia’nın hafif silahlı ve süratli
savaşçılarının asimetrik tak-
tikleri karşısında hezimete
uğramış. Tukidides’in anlatı-
sına göre, Atina ordusu iler-
ledikçe geri çekilen, onlar
geri dönerken ise saldırıya
geçen Aetolialılar, sürate da-
yalı asimetrik savaşın tipik bir
örneğini sergilemişler.
Roma İmparatorluğu’nun bö-
lünerek çökmesine sebep
olan “barbar” akınlarında da
çoğunlukla asimetrik taktik-
lere başvurulduğunu belirten
Boot, imparatorluğun yıkıl-
masından sonra, Avrupa top-
raklarında güçlü devletlerin
kurulabilmesi için, bin yılı
aşkın bir zaman geçmesi ge-
rektiğini söylüyor. Bu kıtada
Orta Çağ boyunca birbirleri
ile sürekli mücadele hâlinde
olan krallıkların ve feodal oto-
ritelerin gerilla taktiklerini ne
kadar sık kullandığını çeşitli
örneklerle gösteriyor. Toprak
sahiplerinin güçlü kalelerini
ele geçirmenin mümkün ol-
madığı durumlarda, kale 
duvarlarının dışında kalan
yerleşim yerlerine, çoğu
zaman atlarla yapılan yağma
akınları vasıtasıyla düşmanı
zayıflatma yoluna gidildiğini
anlatıyor. Orta Çağ Avrupa-
sı’nda sıklıkla başvurulan bu
yöntemin askerî terminoloji-
deki karşılığı, Fransızca “atlı
akın” anlamına gelen cheva-
uchée.
Ancak strateji uzmanı Ed-
ward N. Luttwak, Orta Çağ
tipi asimetrik savaşa dair en
ilginç örnek için, bölünmeden
sonraki Roma İmparator-
luğu’nun batı yarısından zi-

yade doğusuna bakılması ge-
rektiğine işaret ediyor. “Bi-
zans İmparatorluğu’nun
Büyük Stratejisi” adlı çalış-
masında Luttwak, Bizans
adıyla bilinen Doğu Roma İm-
paratorluğu’nun ömrünün,
batılı muadilinden neredeyse
bin yıl daha uzun olmasının
sırrını irdeliyor [6]. Vardığı
sonuç şu: Roma İmparatorlu-
ğu’nun askerî gücüne ve je-
ostratejik avantajlarına sahip
olmayan ve ardı arkası kesil-
meyen düşmanlara karşı sü-
rekli bir mücadele vermek
zorunda kalan Bizans İmpa-
ratorluğu, çareyi kendine has
bir stratejik doktrin üret-
mekte bulmuş. Roma İmpa-
ratorluğu’nun büyük ölçüde
askerî güce dayanan yaklaşı-
mından farklı olarak bu dokt-
rin, kültürel, iktisadi ve
istihbarî olanakların, bu-
günkü tabirle “yumuşak
güce” tahvil edildiği ince bir
diplomasi anlayışını ve bunu
tamamlayan bir savaş tarzını
merkez almış. Temel prensip
ise şu: Sınırlara dayanan bir
düşman ortadan kaldırılma-
malı; yeterince zayıflatılarak
Bizans’ın siyasi manipülas-
yonlarına açık hâle getirilmeli
ve daha sonra gelecek düş-
manlara karşı kullanılmalı.
Dolayısıyla düşmanı yok 
etmeyi amaçlayan, büyük 
ordularla yapılan meydan sa-
vaşlarından olabildiğince kaçı-
nılmalı, iyi eğitimli, hızlı ve
küçük birliklerle yapılan, savaş
hilelerine ve vurkaç taktikle-
rine dayanan, düşmanın güçlü
noktalarından uzak durup zayıf
noktalarını hedef alan hare-
kâtlara ağırlık verilmeli. 
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M24 tankının uz̈erinde görul̈uÿor.

Carl von Clausewitz



Luttwak’ın “ilişkisel ma-
nevra” olarak adlandırdığı ve
gerilla taktiklerine sıklıkla
başvurulan bu yaklaşımda,
Bizans’ın Orta Asyalı kavim-
leri gözlemleyerek öğrendik-
leriyle yetiştirdiği atlı okçu
birlikleri önemli bir yer tut-
muş. Golyat’ın kılıcını alan
Davut gibi, Bizans İmparator-
luğu da düşmanlarını, onların
en önemli silahı olan atlı ok-
çularla vurmuş.
Daha sonra görüleceği üzere,
bugünün en gelişmiş devlet-

leri, şartların gerektirdiği du-
rumlarda özel kuvvetleri
vasıtasıyla gerilla benzeri tak-
tikler uyguluyor. Konvansiyo-
nel metotlarla savaşan düzenli
ordusunu ve özel kuvvetler
gibi işlev gören birliklerini,
diplomasiyi temel alan kap-
samlı bir stratejik doktrin uya-
rınca belirlediği hedefler
doğrultusunda ustalıkla kulla-
narak, siyaset arenasında
uzun süre varlık göstermiş
olan Bizans İmparatorluğu, bu
bakımdan dikkate değer bir
model.
Güç mücadelesine sahne olan
her coğrafyada, Orta Çağ son-
rası dönemlerde de düzenli
ordulara karşı gerilla taktikle-
rinin uygulamaya koyulduğu
asimetrik savaşlar yaşanmış.

On altıncı yüzyılda Hollan-
da’nın İspanya İmparator-
luğu’na karşı başlattığı başarılı
isyan hareketi, on yedinci yüz-
yılda Şivaji Bhosale’nin, Ma-
ratha Konfederasyonu’nu
kurarak başına geçmesiyle
neticelenen etkili harekâtlar
ve sonraki yüzyılda, Finlan-
diya’nın “sissi” adı verilen ge-
rilla birliklerinin Ruslara karşı
düzenlediği taarruzlar gibi pek
çok örnekten bahsedilebilir.
Yukarıda değinilen eserinde
Boot’un ifade ettiği gibi, bugün
dünyada yaşayan insanların
pek çoğu, sınırları gerillalarla
düzenli ordular arasındaki sa-
vaşlarla belirlenmiş olan ülke-
lerde yaşıyor. İskoç ve İrlandalı
isyancılarla savaşarak oluş-
muş ve imparatorluk toprak-
larının büyük bir kısmını yine
yerel isyanlar dolayısıyla kay-
betmiş Birleşik Krallık, böyle
bir ülke. Birleşik Krallık ordu-
larına karşı asimetrik taktik-
lerden de istifade ederek
savaşıp bağımsızlığını elde et-

tikten sonra, mevcut sınırla-
rına ulaşabilmek

için yerli gayriniza-
milerle üç yüzyıl kadar müca-

dele eden ABD de Boot’un
verdiği diğer bir örnek.
Tüm bu örneklerde görüldüğü
üzere, gerilla savaşı Doğulu-
lara has bir savaş biçimi ol-
masa da modern gerilla
savaşına ilişkin, kuramsal dü-
zeyde yapılmış ilk kapsamlı
çalışmanın, Sun Tzu’nun izin-
den giden Mao Zedong tarafın-
dan 1937 yılında kaleme alınan
Yu Chi Chan (Gerilla Savaşı
Üzerine) adlı eser olduğu bili-
niyor [7]. Gerilla savaşını, silah
ve askeri teçhizat bakımından
zayıf bir ulusun daha güçlü ve
saldırgan bir ulusa karşı kul-
lanabileceği bir silah olarak
tanımlayan Zedong, Japon iş-
gali altındaki Çin’in, ancak ge-
rilla taktiklerine dayalı bir
direniş hareketiyle kurtarılabi-
leceğini düşünmüş. Ülkenin iç
bölgelerine kadar ilerlemiş
olan düşman kuvvetleri için,
arazi ve iklim koşullarına ek
olarak, yerli halkta uyanan
doğal tepkinin de önemli bir
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icra eden
Amerikan uçakları.
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engel olduğunu tespit eden
Zedong, bu unsurların düş-
mana karşı yürütülecek dire-
niş hareketinin kilit taşlarını
oluşturması gerektiğini ifade
etmiş. Gerilla taktiklerine da-
yalı böyle bir direniş hareketi-
nin başarılı olabilmesi için,
mutlaka siyasi bir hedef doğ-
rultusunda organize edilmesi
gerektiğini belirten Zedong, bu
hareketin temel adımlarını
şöyle sıralamış:
1. Halkın ayaklandırılması ve

organize edilmesi.
2. İç siyasi birliğin 

sağlanması.
3. Üslerin kurulması.
4. Birliklerin teçhiz edilmesi.
5. Ulusal gücün geri 

kazanılması.
6. Düşmanın ulusal gücünün

yok edilmesi.
7. Kaybedilmiş toprakların

geri alınması.
Bu adımları takip edecek bir
direniş hareketinde, gerilla-
nın uygulayacağı temel stra-
tejinin teyakkuzu, manevra
kabiliyetini ve taarruzu mer-
kez alması ve düşmanın du-
rumuna, araziye, mevcut
haberleşme hatlarına, göre-
celi güç yapısına, iklim koşul-
larına ve halkın durumuna
göre kurgulanması gerekti-
ğini söyleyen Zedong’un şu
önermesi, Sun Tzu’dan fark-
sız: Gerilla doğudan saldırır
gibi görünüp batıdan saldır-
mak, düşmanın güçlü tarafla-
rından kaçınıp boşluklarını
hedef almak, aniden saldırıp
hemen geri çekilmek, yıldı-
rım gibi çarpmak ve aynı
hızda karar vermek gibi tak-
tikler benimsemeli. Böyle
taktikler uygulayan gerilla
birliklerini, bir deve saldıran
bir sivrisinek sürüsüne ben-
zeten Zedong, devin giderek
yorulacağını ve gerillaların
yeterince çoğalması duru-

munda, kaçınılmaz bir şe-
kilde yenileceğini öngörmüş.
İşgale direnen ülkenin mer-
kezî otoritesinin, gerillalar
için elinden geldiğince silah
ve erzak temin etmesi gerek-
tiğini belirtmiş; fakat yine
Davud ve Golyat hikâyesini
çağrıştırır şekilde, gerillanın
ana lojistik kaynağının düş-
man ordusu olması gerekti-
ğini söylemiş. Başarının en
önemli unsurunun ise halk
desteği olduğunu düşünen
Zedong, bu bakımdan halkı
suya, gerillaları ise balığa
benzetmiş. Halkın içinden
çıkan gerillanın, kendini
daima halka sevdirmesi, bu
doğrultuda gereken propa-
ganda faaliyetlerini organize
etmesi ve tepki uyandıracak
eylemlerden kaçınması ge-
rektiğini ifade etmiş.
Zedong şu hususları önemle
vurgulamış: Savaş tarzı ve
koşulları bakımından her ne
kadar düzenli ordudan farklı
olsa da gerilla, kendi görev
tanımı kapsamında, ülkenin
düzenli ordusuyla uyum
içinde hareket etmelidir. Ge-
rilla birlikleri, gerektiğinde
konvansiyonel çatışmalarda
düzenli orduyla birlikte çarpı-
şabilir veya düzenli ordulara
bağlı bazı birlikler gerilla
benzeri harekâtlar yapabilir.
Fakat bu iki unsur, temel ni-
telikleri bakımından önemli
farklar arz eder. Örneğin ge-

rilla birliklerinin düzenli or-
dular gibi bir cephesi, cephe
gerisi veya kanatları, ağır si-
lahları ve gelişmiş haber-
leşme sistemleri yoktur.
Dolayısıyla gerilla ve düzenli
ordu, topyekûn bir savaşta
birbirlerinin yerini tutamaz ve
ancak her iki unsurun da tek
bir ulusal strateji çerçeve-
sinde, birbirlerini tamamla-
yacak şekilde koordine
edilmesiyle zafere ulaşılabi-
lir. Bu koordinasyon, gerilla-
nın da belli bir disiplin
çerçevesinde hareket etme-
sini ve komuta-kontrol mer-
kezleri tarafından stratejik
hedeflere yönlendirilmesini
gerektirir. Fakat savaş ala-
nında çok farklı şartlarla
karşı karşıya olan gerilla bir-
liklerinin, stratejik olarak
merkezî otoriteye bağlı olsa
da taktik seviyede inisiyatif
alabilecek kadar özerk ol-
ması gerekir. Gerilla savaşı,
yüksek risk içeren, ani ve
beklenmedik gelişmelerin
yaşandığı, hızlı kararların
alınmasını gerektiren bir or-
tamda icra edilir. Düzenli or-
duların katı bir hiyerarşiye
tabi olan emir-komuta yapısı,
böyle bir ortamda gerekli es-
nekliği ve sürati sergileye-
mez. Keza gerillaların
elindeki kısıtlı iletişim im-
kânları da merkezî bir sis-
temle hareket edilmesini
çoğu zaman olanaksız kılar.

Demek oluyor ki gerilla sa-
vaşında, taktik düzeyde bir
gayrimerkezîleşmeye (de-
centralization) gereksinim
vardır.
Sun Tzu’nun Savaş Sana-
tı’ndan bu yana, yaklaşık
2.500 yıl; Zedong’un çalışma-
sından bu yana ise 70 yıldan
fazla zaman geçmiş olmasına
rağmen, gerilla stratejisinin
temel prensiplerinin aynı kal-
dığı görülüyor. Bugün devlet-
lerin sahip olduğu askerî
teknolojilerin tarihte görül-
memiş bir düzeyde gelişmiş
olduğu düşünüldüğünde, bin-
lerce yıllık prensiplerle hare-
ket eden gerillaların düzenli
ordular karşısındaki başarı
oranlarını İkinci Dünya Savaşı
itibarıyla giderek arttırıyor ol-
maları, ilk bakışta şaşırtıcı
gelen bir olgu. Ancak buna bir
açıklama getirmeden önce,
asimetrik savaşın diğer bir
yöntemi olup son dönemin en
önemli gündem maddelerin-
den biri hâline gelen terörizm
olgusuna da değinmek gere-
kiyor.

Makalenin bir sonraki sayıda
yayımlanması planlanan 
II. bölümünde, asimetrik
savaş kavramını, “Asimetrik
Savaşın Diğer Bir Yöntemi:
Terörizm” ve “Dördüncü
Kuşak Savaş” başlıkları 
altında irdelemeye devam
edeceğiz.
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LIMA 2015 

17-21 Mart 2015
Langkawi, Malezya
www.lima.com.my

NİSAN 2015
LAAD 2015

9-12 Nisan 2015
Brezilya

www.laadexpo.com.br

MAYIS 2015
AUVSI'S UNMANNED 

SYSTEMS 2015

4-7 Mayıs 2015

www.auvsishow.org

IDEF 2015 

5–8 Mayıs 2015

İstanbul, Türkiye

www.idef13.com

HAZİRAN 2015
Paris Air Show (SIAE) 2015

15-21 Haziran 2015

Paris, Fransa

www.siae.fr

TEMMUZ 2015 
IMDS 2015

1-5 Temmuz 2015

Saint Petersburg, Rusya

http://navalshow.ru

AĞUSTOS 2015 
BRIDEX 2015

10-13 Ağustos 2015

Brunei Sultanlığı

http://bridexbrunei.com

MAKS 2015

25-30 Ağustos 2015
Zhukovsky-Moskova,

Rusya
www.aviasalon.com/en 
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