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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Her ne kadar bu sayımızın kapak görselini, 103. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
vesilesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayırmış olsak da ana konu başlığı olarak, 
bir değişim sürecinden geçen Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nı ve Temmuz

ayında kurulan ve SSM’deki değişimi yönetmekle görevlendirilen Kalite ve Stratejik Yönetim
Daire Başkanlığı’nı öne çıkardık.

Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz’in, sektörün pek de alışık olmadığı,
farklı bir tarzı var ve daha merhaba derken bunu anlıyorsunuz. Daire Başkanlığının görev 
tanımları arasında yer alan işler dolayısıyla sektörün neredeyse tamamına dokunacağını da
göz önünde bulundurarak, biz de söyleşimizde standart formatımızdan biraz farklı bir yol 
izledik ve öncelikle Ferhat Yenibertiz’in nasıl biri olduğunu sizlere göstermeye çalıştık. 
Yenibertiz’in kişiliğinin, doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı olarak kurulan bu yeni daire
başkanlığına ihtiyaç duyulma nedenleri ile de yakından ilgili olduğunu düşünüyoruz.

Bu söyleşi aracılığıyla cevabı merakla beklenen çok sayıda soruyu cevaplandırabildiğimizi ve
çok sayıda yeni soruyu da tetiklediğimizi umarak, yeni dönemin ipuçlarını barındıran bu 
söyleşiden öne çıkarmak istediğimiz bazı noktalara değinmek istiyoruz.

Küçük bir parantez açarak; 21 gibi çok erken bir yaşta ilk müdürlük tecrübesini yaşayan, 
daha iyiye ulaşma yolunda radikal kararlar alabilen, yüksek bir tempoda çalışırken hayattan
keyif almayı da başarabilen biriyle yaptığımız keyifli bir söyleşi olduğunu da belirtmeden 
geçmeyelim.

Yenibertiz ile yapmış olduğumuz söyleşi, bu süreci yönetmesi için görevlendirilen kişinin 
kişilik özelliklerini de dikkate alırsak sürecin hayli hareketli geçeceğinin de işaretlerini taşıyor
ki bu noktada, fuarların, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’ndan Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü’ne kaydırılması gibi radikal bir değişikliği, bu tespitimizin doğruluğunun 
göstergelerinden biri olarak değerlendirebiliriz.

Söyleşinin satır aralarına bakacak olursak öne çıkan kavramın, “kalite” olduğu dikkat çekiyor.
Yenibertiz’in, özellikle kurumsal iletişim açısından sektöre ilişkin tespit ve değerlendirmeleri
de göz ardı edilmemeli.

Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığının doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı olarak
kurulmasının ardında yatan nedenlerden birinin de bu Daire Başkanlığından beklentinin hızlı
hareket edebilmesi olduğu düşünülecek olursa bu yeni dönemde atılan adımların, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in, sektörün koyulan hedeflere ulaşabilmesi için daha
hızlı olunmasına ilişkin değerlendirmeleri ile uyumlu olduğu görülebilir. Bundan sonra 
atılacak adımlarda da aynı anlayışın hâkim olacağını söylemek, yanlış olmayacaktır.

Tabii ki biz de durumdan, başta MSI Dergisi’nin İngilizce sürümü olmak üzere, kendimize
düşen vazifeleri çıkardık. Çok yakında, yeni dönemin gereklerine ve beklentilere uygun 
şekilde, çıtayı daha da yukarılara taşıyor ve bize dair yeniliklerle ilgili gelişmeleri sizlerle 
paylaşıyor olacağız.

Kapak görselimizi ayırdığımız Hava Kuvvetleri Komutanlığına da ayrı bir parantez açmak ve
basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri açısından izledikleri aktif politikaya dikkatleri çekmek 
istiyoruz.

Ekim ayının öne çıkan gelişmelerini ve Istanbul Airshow’u detaylı şekilde ele alacağımız 
Kasım sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!



30Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla 

30 ve 31 Ağustos 
tarihlerinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) tanıtım 
sergileri, Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de düzenlendi. 
Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen
sergide, geçen seneden
farklı olarak AS532 ve 
AB 412 helikopterleri 
sergilenirken T129 ATAK 
helikopteri de ilk defa halka
açık bir etkinliğe katıldı. 
Ayrıca Modern Piyade Tüfeği
MPT-76 da Ankara ve 
İstanbul’da sergilendi.
Deniz platformları açısından
en zengin sergi, İzmir’de 
yer aldı. TCG KARŞIYAKA 
(P-1206), TCG Ç-158,
YUNUS-2 botu ve TCSG-107,
Çakabey Limanı’nda, 
30 ve 31 Ağustos tarihleri
arasında halka açılırken;
TCG KARABURUN (P-1201)
ise 30 Ağustos’ta Karabu-
run’da ziyaretçilerini kabul
etti. TCG KARAMÜRSELBEY
(NL-124) ile TCG BARTIN 
(F-504) da 30 Ağustos 
Zafer Bayramı boyunca,
İzmir açıklarında demir
atmış olarak bekledi ve 
ziyaretçileri kabul etti.

İzmir’deki sergiye, Kara 
Havacılık Komutanlığından
bir AS532 helikopteri 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığından bir 
AB 412 helikopteri de katıldı.

Sergilenen başlıca kara 
unsurları; zemin takviye 
teçhizatı, KİRPİ Mayına 
Karşı Korumalı Araç, 
T-155 PANTER Çekili 
Obüsü ve ZIPKIN KMS 
(Kaideye Monteli Stinger)
Sistemi oldu.
İstanbul’da düzenlenen 
sergide de İzmir’de olduğu
gibi kara, hava ve deniz 
platformları aynı alanda 
yer aldı. Sergi kapsamında

ziyaretçilerini ağırlayan 
TCG BÜYÜKADA (F-512) ile
TCG TUFAN (P-333) hem 
30 Ağustos’ta hem de 
31 Ağustos’ta ziyaret 
edilebilirken, TCG ORUÇREİS
(F-245) ve TCG GÖKSU 
(F-497) fırkateynleri de 
30 Ağustos’ta ziyarete açıldı.
Birer adet S-70 BLACK
HAWK ve S-70 SEAHAWK
helikopterinin katıldığı 
İstanbul Sarayburnu’ndaki

sergi, tanıtılan çok geniş 
bir ürün yelpazesindeki
ateşli silahlar ile diğer 
sergilerden ayrıldı. 
Tabancalardan 12,7 mm
silah sistemlerine kadar
farklı ateşli silahların 
sergilendiği etkinlikte 
ayrıca; kayar köprücü tankı,
ateş destek sistemi aracı,
KALKAN hava savunma 
radarı ve AZMİM gibi 
sistemler de sergilendi.
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Bir yandan jeopolitik 
konumu ve Dağlık 

Karabağ sorunu nedeni ile
güçlü silahlı kuvvetlere
sahip olması gereken, 
diğer yandan da kendi 
milli savunma sanayisini 
geliştirme çabası içinde olan
Azerbaycan, ilk savunma
fuarını, 11-13 Eylül tarihleri
arasında, Bakü’de 
düzenledi. Azerbaycan 
Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarı (Azerbaijan 
International Defence 
Industry Exhibition / ADEX)
olarak adlandırılan fuara,
200 firma ve organizasyon
ve 34 ülkeden 23 resmi 
delegasyon katıldı. Türkiye,
Polonya, Kore Cumhuriyeti
ve Beyaz Rusya’nın 
ulusal katılımla yer aldığı
fuarda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve 
Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) liderliğinde katılan

Türkiye, 31 firma ile en
büyük ulusal katılımı 
gösterdi. Bunlara ek olarak
4 tane Türk firması da 
ulusal pavyonun dışında,
sergi alanında yer aldı. 
Savunma ve Havacılık 
Tanıtım Grubu (Turkish 
Defence Alliance / TDA) da
bir grup basın mensubu ile
birlikte fuardaydı.
Türkiye, fuarda, üst düzeyde
temsil edildi. Milli Savunma

Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, 
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir ve 
SSI ve TDA Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş, 
beraberlerindeki resmi
heyet ile çeşitli temaslarda
bulundular.

ASELSAN, ADEX’i de
Boş Geçmedi
Fuarlarda imzaladığı 
iş birliği anlaşmaları ile 

sıklıkla gündeme gelen
ASELSAN, ADEX’i de boş
geçmedi ve Azerbaycan’ın
ALOV kuruluşu ile bir 
mutabakat muhtırası
imzaladı. Fuar sırasında 
düzenlenen ve Azerbaycan
Savunma Sanayi Bakanı
Yaver Camalov’un da hazır
bulunduğu imza töreninde,
muhtıraya ASELSAN adına
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hasan Canpolat ve 
Genel Müdür Yardımcısı
Özcan Kahramangil, 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Savunma Sanayi Bakanlığı
ALOV Optik Mekanik 
Üretim Birliği adına ise
Genel Müdür Kemal 
Askarov imza attı. 
Muhtıra ile Azeri Silahlı
Kuvvetleri ile Azerbaycan
hükümetine bağlı diğer 
güvenlik kuvvetlerinin 
modernizasyonu ve 
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yenilenmesi kapsamında,
birlikte çalışılması karara
bağlandı. İki firma,
ilk olarak Azeri Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
tedarik edilmesi planlanan
4x ve 6x gece görüş 
nişangâhları ve yeni nesil
termal nişangâhlar 
konusunda iş birliği ve 
teknik çözüm önerileri
üzerinde birlikte 
çalışılacak. Ayrıca ALOV'un,
Azerbaycan'da, 4x ve 6x
gece görüş nişangâhları 
ve yeni nesil termal 
nişangâhlar alanında 
uzmanlaşmış bir merkez
konumuna getirilmesi 
hususunda çalışmalar 
yürütülecek.
ASELSAN, standında, 
taktik saha muhabere 
sistemlerini, askeri ve 
profesyonel haberleşme
sistemlerini, termal ve gece
görüş sistemlerini, radar 
ve elektronik harp 
sistemlerini, uzak komutalı
silah sistemlerini, askeri
bilgisayarlarını ve bomba
imha robotunu katılımcıların
beğenisine sundu. Fuar 
sırasında, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev de ASELSAN standını
ziyaret ederek ürünler 
hakkında bilgi aldı. 
ASELSAN tarafından 
geliştirilen SARP stabilize
silah platformu, fuarda,
Azerbaycan Savunma Sanayi
Bakanlığı bağlı kuruluşu
olan Milli Aerokosmik 
Agentliği'nin üretmekte 
olduğu, Gürze Devriye 
Aracı üzerinde sergilendi.
Fuar alanındaki 
faaliyetlerinin yanı sıra
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat,
Azerbaycan Savunma Sanayi
Bakanı Yaver Cemalov'u
makamında ziyaret etti.

Otokar ARMA’yla
Sahne Aldı
Otokar, fuarda ARMA 6x6
aracını sergiledi. Fuarda
Otokar standını ziyaret
edenler, ARMA 6x6’nın açık

kuleli versiyonunu yakından
tanıma fırsatı buldular. 
Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, fuara 
ilişkin olarak şöyle konuştu:
“ADEX fuarına katılmamızın
yanı sıra hâli hazırda 
Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetlerine araçlarımızla
hizmet veriyor olmaktan
büyük onur duyuyoruz.
ADEX fuarının, Azerbay-
can’ın değerli kurumlarıyla
bir araya gelme, onların 
gereksinimlerini dinleme 
ve ihtiyaçlarını karşılamak
açısından büyük bir fırsat 
olduğuna inanıyorum”.

Türk Pavyonunun
Merkezi ROKETSAN
Ürünleri Azeri Silahlı 
Kuvvetleri tarafından da
kullanılmakta olan 
ROKETSAN, fuar boyunca,
Türk pavyonunun merkezi
hâline geldi. Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir’in, SSI ve 
TDA Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş 
ile birlikte, basın 
mensuplarının karşısına
ROKETSAN standında 
çıkması da bu durumun 
göstergelerinden birisi oldu.
ROKETSAN, Azerbaycan ile
hâlihazırda yürüttüğü bir
proje nedeniyle Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve diğer Azeri 
yetkililerin yoğun ilgisi ile
karşılaştı. Azeri ve Türk 
basınının da yoğun ilgi 
gösterdiği ROKETSAN 
standında, çeşitli söyleşiler
yapıldı, ROKETSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Eyüp
Kaptan ile gerçekleştirilen
röportaj ise TRT Avaz 
kanalında canlı olarak 
yayınlandı.

STM, Denizcilikte 
İddialı
Fuarda 40 metrekare alana
kurulu standı ile yer alan
STM, standında, MİLGEM
korveti ve Pakistan Denizde
İkmal Tankeri projelerini,
maketler üzerinden ve 

ayrıca tanıtım filmleri ile
sergiledi. Taktik data 
linkler, gemi inşa ve 
modernizasyon ile 
danışmanlık ve sertifikasyon
projeleri de posterler 
üzerinden sunuldu. 
STM standı, Azerbaycan 
Savunma Sanayi Bakanı ile
Azerbaycan Deniz Kuvvetleri

Komutanı tarafından 
ziyaret edildi. Azerbaycan
Deniz Kuvvetleri Komutanı
ile yapılan toplantılarda,
gemi inşa projeleri hakkında
görüşmeler gerçekleştirildi
ve STM’nin söz konusu 
projelere katkısı hakkında
değerlendirmelerde 
bulunuldu.
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ASELSAN, Eylül ayında, Azerbaycan’da düzenlenen 
ADEX fuarının yanı sıra Polonya ve Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde de fuarlara katıldı ve her iki fuarda da
önemli gelişmelere imza attı.
Polonya’nın Kielce kentinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen 
MSPO fuarına, Türk savunma ve havacılık sanayisi, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) himayesinde, 9 firma ile katıldı. 
1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, 
27 ülkeden, yaklaşık 500 firma ve organizasyon stant açtı;
fuarı, 39 resmi delegasyon ve 15.000’i aşkın kişi ziyaret etti.
Basının da ilgi gösterdiği fuarı, 400’ü aşkın akredite basın
mensubu izledi. 2004 yılından beri, her seferinde bir ülkenin
“Lider Katılımcı” olduğu fuarda, geçen sene, bu konumda
Türkiye yer almıştı. Bu sene ise Fransa, Lider Katılımcı oldu.
Fuar ile birlikte, seminer ve kongre biçiminde, yaklaşık 
40 toplantı da düzenlendi.
Polonya’da dolu dolu bir fuar yaşayan ASELSAN, yüksek 
bir profil çizdi ve takip etmekte olduğu projelerde, teknoloji
transferi ve ortak geliştirme ve üretim de içerecek şekilde
yeni adımlar attı. Firma, fuar sırasında, 2 tane de mutabakat
muhtırası imzaladı. Bunlardan ilki, Polonyalı silah üreticisi
ZM Tarnow ile bir mutabakat muhtırası oldu. ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat ve ZM Tarnow
Yönetim Kurulu Başkanı Krzysztof Jagiello tarafından 
imzalanan anlaşmaya, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir ve PCO Yönetim Kurulu Başkanı Ryszard
Kardasz şahitlik etti. ZM Tarnow, hem NATO hem de Rus
standartlarında üretim yapıyor. Atılan imza ile iki firma,
ASELSAN'ın stabilizasyon, servo motor, elektro-optik, hedef
takip, atış kontrol kabiliyetlerinin tamamlayıcı olduğu
noktalarda üretim, geliştirme ve pazarlama imkânlarının
araştırılmasına yönelik iş birliği yapma niyetlerini ortaya 
koydular. Anlaşmanın bir göstergesi olarak, ZM Tarnow 
üretimi 12,7 mm anti materyal keskin nişancı silahı, fuarda,
ASELSAN'ın Piton termal silah dürbünü entegre edilmiş 
olarak sergilendi.
ASELSAN, diğer imzayı, Polonya'da askeri tasarım ve 
teknoloji merkezi olarak hizmet veren WCBKT ile attı. 

Bu firma ile kara aracı simülatörleri ve kriptoloji konusunda
yürütülen iş birliği görüşmelerinin ardından, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat ve WCBKT 
Yönetim Kurulu Başkanı Artur Kolosowski arasında, bir 
mutabakat muhtırası imzalandı. İş birliği kapsamında, her iki
firma Türkiye, Polonya ve üçüncü ülkelerin pazarlarında yeni
iş alanları geliştirme imkânlarını değerlendirecek.
ASELSAN, ürünleri ve yeteneklerinin yanı sıra standı ile de
ses getirdi. ASELSAN standı, MSPO katılımcılarının verdiği
oylarla En İyi Stant Tasarımı Ödülü’ne layık görüldü.

8

MSI Dergisi - Ekim 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

SAVUNMA KISA

ASELSAN, Polonya 
ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nden 
Elleri Dolu Dönüyor

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

:
©

A
SE

LS
A

N



ASELSAN, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
Ev Sahibiydi
ASELSAN’ın katıldığı diğer fuar, 17-19 Eylül tarihleri arasında,
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen AAD 2014 oldu. Bu 
fuarla ilgili fuar sonrası resmi katılım bilgileri henüz yayınlanmadı.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, 2011 yılının Ekim ayında kurulan
ASELSAN Güney Afrika Şubesi (ASELSAN South Africa / ASA) ile
yerli şirket konumunda olan ASELSAN, Pretoria kentinde 
bulunan Waterkloof Hava Üssü’nde düzenlenen fuara hem kapalı
hem de açık alanda sergilediği ürünleri ile katılım gerçekleştirdi.
ASELSAN stantlarında; insansız hava araçları, aviyonik termal 
görüntüleme ve nişangâh sistemleri, gece görüş gözlükleri ve
termal silah dürbünleri başta olmak üzere, pek çok ürün 
katılımcıların beğenisine sunuldu. Fuar sırasında, ASELSAN,
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük savunma şirketlerinden
Paramount Advanced Technologies  (PAT) ile bir iş birliği 
anlaşması da imzaladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hasan Canpolat ve Paramount Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ivor Ichikowitz tanıklığında gerçekleşen törende, imzalar, 
PAT CEO'su Korgeneral (E) Carlo Gagiano ve ASELSAN Genel
Müdür Yardımcısı Özcan Kahramangil arasında atıldı. İmzalanan 
mutabakat muhtırası ile yerel ve uluslararası pazarlarda birlikte
hareket etme konusunda görüş birliğine varıldı. Şirketler ürünleri,
teknolojileri ve yetenekleri için küresel savunma pazarında
iş fırsatlarını birlikte değerlendirecek. PAT, aviyonik sistemler,
silah sistem entegrasyonu ve modernizasyonu, haberleşme 
sistemleri ve komuta-kontrol gibi ASELSAN’ın da faaliyet gösterdiği
alanlarda çalışıyor. Fuar sırasında ASA, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı tarafından da ziyaret edildi.
Yardımcı, ziyaretinde, ASA’ya verdikleri önemi dile getirdi ve her
konuda destekte bulunacakları sözünü verdi. Yardımcı, “Ciddi bir
başlangıç yapılmış. Kritik teknolojilere sahipsiniz. Şirket çok daha
büyük işler yapacak istikbal vaat ediyor” şeklinde konuştu. 
Ziyarete, Türkiye’nin Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener de katıldı.

www.savunmahaber.com



Fransa’nın ardından
A400M nakliye uçağının

ikinci kullanıcısı olan Hava
Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı), uçağın 
potansiyelini ortaya çıkartan
görevler icra etmeye devam
ediyor. Hv.K.K.lığı tarafından,
İnternet sitesi aracılığı ile 
19 Eylül’de duyurulan 
haberde, A400M uçağı ile 
2 adet UH-1H helikopterinin,
7’nci Ana Jet Üs 
Komutanlığından 3’üncü
Ana Jet Üs Komutanlığına
intikalinin, 28 Ağustos’ta,
emniyetli bir şekilde 
sağlandığı bildirildi. Bu
görev, Hv.K.K.lığının, kendi
imkânları ile icra ettiği ilk
havadan helikopter nakli
görevi oldu. Görevin bir
diğer özelliği, A400M uçağı
ile ilk kez 2 adet genel 
maksat helikopterinin 
aynı anda taşınması oldu.
Hv.K.K.lığı, A400M 
envantere girmeden önce,
havadan helikopter nakli
için, dost ve müttefik 
ülkelerin imkânlarından 
yararlanıyordu. Örneğin, 

Afganistan’da görev 
yapan BLACK HAWK 
helikopterlerinin nakli için,
Amerikan Hava 
Kuvvetlerinin C-17 nakliye
uçakları kullanılmıştı.
Airbus Defence and Space
cephesinde ise A400M 
ile ilgili çalışmalar hız 
kesmeden devam ediyor. 
İngiltere’ye teslim edilecek
ilk A400M uçağı, ilk 
uçuşunu 30 Ağustos’ta 
gerçekleştirdi. Gelişme,
firma tarafından 1 Eylül’de
duyuruldu. MSN15 numaralı
uçağın ilk uçuşu, 5 saat 5
dakika sürdü. Uçağın, Eylül
ayı sonunda teslime hazır
hâle gelmesi planlanıyor.
A400M’yi, konsorsiyum 
ülkeleri dışında teslim 
alacak ilk ülke olan 
Malezya’nın ilk uçağı ile 
ilgili çalışmalar da devam
ediyor. Firma tarafından 
23 Eylül’de iletilen bilgilere
göre, uçağın ana bileşenleri
bir araya geldi. Malezya’nın,
ilk uçağını, 2015 yılının 
ilk çeyreğinde alması 
öngörülüyor.
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FNSS, ilkini 2011 yılında gerçekleştirdiği, 
“FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları

Tasarım Yarışması”nın ikincisi olan FNSS MILDESIGN
2015 için kolları sıvadı. Düzenlenme amacı; “Savunma
sektöründe tasarımcı geliştirmeye yardımcı olmak, 
genç tasarımcıları profesyonel çevrelerle buluşturmak 
ve Türkiye'de özgün ürün geliştirme çalışmalarına destek
olmak” şeklinde ifade edilen yarışma; kapsamı, kriterleri,
ödülleri ve seçici kurulu ile Türkiye’de ve dünyada saygın
tasarım yarışmaları arasında yer almayı hedefliyor. 
"Profesyonel Kategori" ve “Öğrenci Kategorisi" olmak
üzere, iki kategoride düzenlenen yarışma, 2011 yılında 
ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş ve 45’i profesyonel, 
20’si öğrenci olmak üzere, toplam 65 proje başvurusu 
almıştı. FNSS, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle yarışmayı,
bundan sonra her iki senede bir düzenlenmeyi planlıyor.
FNSS MILDESIGN 2015’in konusu; “İnsanlı ve uzaktan 
komutalı, balistik korumaya sahip, modüler yapıda, 
askeri kara aracı kavramsal tasarımı” olarak belirlendi.
Yarışmanın açıklanan jüri üyeleri şöyle sıralanıyor:
n Brent Butcher, Genel Müdür Yardımcısı, FNSS
n Christopher F Foss, IHS Jane's yayın grubunun 

kara muharebe platformları, zırhlı muharebe araçları
editörü ve IDR ile JDW dergilerinin IHS Jane's 
kara sistemleri danışmanı

n Dr. Ekber Onuk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Yonca-Onuk Tersanesi

n Yard. Doç. Füsun Curaoğlu, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölüm Başkanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

n Gökhan Muharrem Akış, Baş Tasarımcı, 
Yonca-Onuk Tersanesi

n Gökhan Keman, Endüstriyel Tasarımcı ve 
MILDESIGN 2011 profesyonel kategori üçüncüsü, FNSS

n Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölüm Başkanı, ODTÜ

n Sada Tezsezen, Endüstriyel Tasarımcı, TUSAŞ
n Sözüm Doğan, Endüstriyel Tasarımcı, FUTERODESIGN
Yarışmanın değerlendirme aşamasında; yenilikçilik, 
gereksinimlere cevap verme, gerçekleştirilebilirlik, 
estetik katkı ve geliştirme ve detaylandırma düzeyi gibi 
kriterler göz önünde bulundurulacak. MILDESIGN 2015’e
katılmak isteyenlerin, başvurularını, 28 Kasım’a kadar 
tamamlamaları ve 28 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında,
tasarımlarını teslim etmeleri gerekiyor. FNSS tarafından,
31 Ocak’ta ödül töreninin gerçekleştirilmesi, 2 Şubat’ta da
dereceye girenlerin Internet üzerinden duyurulması 
planlanıyor. Yarışmada dereceye girecek kişilere 
verilecek ödüller ise şöyle sıralanıyor:
n Profesyonel Kategori : Birincilik Ödülü-25.000 dolar,

İkincilik Ödülü-12.500 dolar, 
Üçüncülük Ödülü- 7.500 dolar
ve Mansiyon (Başarı Belgesi)

n Öğrenci Kategorisi : Birincilik Ödülü-5.000 dolar,
İkincilik Ödülü-3.000 dolar, 
Üçüncülük Ödülü-1.000 dolar 
ve Mansiyon (Başarı Belgesi)

Yarışma hakkında detaylı bilgi fnssmildesign.com 
adresinden edinilebilir.

TUSAŞ tarafından tasarlanan ve üretilen HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın
uçuş testlerinde yer alacak 2’nci prototipi, ilk uçuşunu, 10 Eylül’de gerçekleştirdi. 

TC-VCI kuyruk numaralı uçak, bu uçuşta 8.500 ft irtifaya çıktı ve 140 knot hıza ulaştı. 
Saat 07.47'de başlayan uçuş, saat 08.03'te başarıyla tamamlandı. TUSAŞ tarafından 
konu ile ilgili yapılan açıklamada, ilk prototip ile birlikte ikinci uçağın da proje
kapsamındaki uçuş test faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Projede üretilen 
3’üncü uçak olan TC-VCI, montaj faaliyetlerinin 14 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından, 
4 Temmuz’da hangardan çıkmıştı. Projede inşa edilen 2’nci uçak ise yapısal dayanım
testleri için statik test uçağı olarak kullanılıyor.
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FNSS MILDESIGN 2011 Profesyonel Kategori Birincisi 
Bülent Özkurt’un AHTO-985 tasarımı

FNSS MILDESIGN, Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Gökyüzünde Artık 2 Tane HÜRKUŞ Var
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Özgün Helikopter Programı’nda, 
tasarımın şekillenmeye başlaması

ile sanayileşme konusuna da eğilen
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve 
projenin ana yüklenicisi TUSAŞ, 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA)’nin de katkısı ile
"Yerli Helikopterin Sanayileşmesi" 
toplantısını, 5 Eylül’de, Ankara’da 
gerçekleştirdi. SSM Helikopter Daire
Başkanı Köksal Liman, SSM 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, TUSAŞ Helikopter Grup Başkanı
Metin Sancar ve OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ ile alt yükleniciler,
yan sanayi firmaları ve KOBİ’lerden
çok sayıda temsilcinin katıldığı 
toplantı, kalabalık bir toplulukla 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara 
dışındaki kümelerden temsilciler ve
firmalar da katılım gösterdi.
Açılış oturumunun ardından, TUSAŞ
yetkilileri, programın genelinde 
uygulanacak sanayileşme politikaları
ile ilgili bilgi verdiler ve helikopterin,
çeşitli iş paketleri altında sanayiye 
aktarılabilecek kısımlarıyla ilgili 
ayrıntılı sunumlar yaptılar. TUSAŞ,
projede, organize sanayi bölgeleri ile
detay parça imalatına yönelik olarak şu
alanlarda iş birliği yapmak istiyor:
n 4 ve 5 eksen talaşlı imalat,
n Kompozit parça imalatı,
n Kablaj imalatı,
n Kaplama ve boya,
n Döküm ve dövme kabiliyetleri.
Ayrıca helikopterin gövde sistemleri
(iklimlendirme, hidrolik ve yakıt gibi)
ile koltuk, bağlayıcı (perçin, 
somun, vida gibi), rulman, kablo ve 
konektörleri ile ilgili de iş birliği 
imkânları araştırılacak. TUSAŞ, 
yan sanayi ve KOBİ’lerden, bu konularda
havacılık standartlarında kabiliyet
oluşturmalarını bekliyor. TUSAŞ 
yetkilileri, yan sanayi ve KOBİ’lerin, 

yetenek ve ürünlerini ilk prototipe 
yetiştiremeyecek durumda olsalar 
bile projede yer alabileceklerini; 
yurt dışından alınan ürünlerin, yerli
muadili hazır hâle geldiğinde bununla
değiştirilebileceğini özellikle belirttiler.
TUSAŞ, standart ve sertifikasyon 
konusunda, yan sanayi ve KOBİ’lere
teknik destek de verecek. Örneğin, 
Tasarım Organizasyonu Onayı (Design
Organisation Approval / DOA) 
TUSAŞ sorumluluğunda tutulacak. 
Sertifikasyonun gerektirdiği 
özel süreçlerle ilgili, TUSAŞ Kalite 
Bölümü destek verecek.
Özgün Helikopter Programı 
kapsamında oluşturulan Sanayileşme
Çalışma Grubu, toplantının yapıldığı 
tarihe kadar, 35 firma ile helikopter
sistem ve alt sistemlerine yönelik 
kabiliyet ve kapasite tespiti amacıyla
görüştü. Görüşmeler kapsamında
dövme, alüminyum döküm, rulman 
tasarımı ve imalatı, kompozit serme
takımı ve parça imalatı, elektrik 
motor tasarım ve imalat, dişli test
ekipmanı imalatı, teker imalatı, 
hidrolik detaya parça imalatı ve 
hidrolik sistem imalatı alanlarında 
yapılabilecek iş birlikleri gündeme
geldi.
Toplantının sonunda;
n Tedarik Zinciri Yönetimi – Genel,
n Koltuklar,
n Camlar,
n Işıklandırma Sistemi,
n İniş Takımı,
n Yakıt Sistemi,
n Uçuş Kontrol Mekanik Sistemi,
n Çevresel Kontrol / İklimlendirme

Sistemi,
n Hidrolik Güç Sistemi,
n Yangından Koruma Sistemi,
için kurulan masalarda, TUSAŞ 
yetkilileri ile yan sanayi ve KOBİ 
temsilcileri bir araya gelerek 
görüşmelerde bulundular.

www.savunmahaber.com

Özgün Helikopter, Ortak Akılla 
Şekillenmeye Devam Ediyor
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HAVELSAN, 
Ürün ve 
Yeteneklerini 
NATO CAX 
Forum’da 
Anlattı
Muharebe simülasyonu yazılımlarının çeşitli sunum 

faaliyetleriyle tanıtıldığı, NATO CAX (Computer Assisted
eXercise / Bilgisayar Destekli Tatbikat) Forum etkinliğinin 
9’uncusu, 16-19 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’da, Harp 
Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür 
Merkezi tesislerinde gerçekleştirildi. HAVELSAN’ın açılış 
kokteyli sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, oturumlar 
4 gün boyunca sürdü. HAVELSAN, etkinlikte şu sunumları 
gerçekleştirdi:
n Müşterek görev kuvveti harekâtının analizi için tasarlanmış

ve gerçekleştirimi tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine alınmış olan Müşterek Görev Kuvveti Harekâtının
Modellenmesi ve Simülasyonu (MGKMOS) yazılımı,

n ATAKSİM projesi kapsamında geliştirilen Milli Taktik 
Çevre yazılımı kapsamındaki kabiliyetler ve

n HAVELSAN tarafından, bir altyapı yazılımı olarak geliştirilip
birçok simülatör ve simülasyon projesinde kullanılmış olan
E-SİGMA (Entegre Simülasyon Geliştirme ve Modelleme 
Altyapısı).

İstanbul’da, 1996 yılından bu
yana, AIREX adı ile her iki

yılda bir düzenlenen Sivil 
Havacılık ve Havalimanları
Fuarı ve Havacılık Endüstrisi 
Tedarik Zinciri Platformu, 
İstanbul’un havacılık 
merkezi olarak öneminin
daha kuvvetli bir şekilde 
vurgulanması amacıyla 
konulan İstanbul Airshow
ismi ile ilk kez, 25-28 Eylül
tarihleri arasında 
düzenlendi. Öncekiler gibi
Atatürk Havalimanı’nın Genel
Havacılık Apronu’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte,
Türkiye’nin sivil havacılık 
ihtiyaçlarına cevap vermek
isteyen firmaların ürünleri
sergilendi. Fuarda, Boeing
747-8 uçağı, yolcu uçağı ve
kargo sürümleri ile yer alırken;
Airbus A350 uçağı, 26 Eylül
günü; Embraer E190 ise fuar
boyunca ziyaretçilerin ilgisine 
sunuldu. TUSAŞ tarafından
test ve sertifikasyon 
çalışmaları yürütülmekte
olan HÜRKUŞ uçağının 
ilk prototipi de İstanbul 
semalarında ilk kez, bu 
etkinlik kapsamında uçtu.
Fuar ile ilgili ayrıntılı 
haberlerimizi, MSI 
Dergisi’nin Kasım sayısında
okuyucularımızın ilgisine 
sunacağız.

İstanbul
Airshow 
Bayrağı
Devraldı
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MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilecek
3’üncü (BURGAZADA) ve 4’üncü 

(KINALIADA) gemilerin savaş sistemleri,
ilk iki gemide olduğu gibi, ASELSAN’ın pilot
ortak olduğu ve HAVELSAN ile birlikte 
kurulan MİLGEM İş Ortaklığı tarafından 
gerçekleştirilecek. ASELSAN, projenin 
3’üncü ve 4’üncü gemilerinin savaş 
sistemlerinin sözleşme kapsamına dâhil 
edilmesine ilişkin 206 milyon avro tutarında bir
sözleşme değişikliği imzalandığını, 2 Eylül’de
yayınladığı basın bülteni ile duyurdu. 
Sözleşmede, ASELSAN'ın iş payı, 140,8 milyon
avro oldu. ASELSAN, MİLGEM Savaş 
Sistemi’nde; entegre muhabere sistemi, 
elektronik harp sistemi, elektro optik sistemler, 
seyrüsefer sistemleri, radarlar, hava savunma ve 
silah sistemleri, atış kontrol sistemleri, sonarlar 
ve torpido karşı tedbir sistemleri ile savaş sistemi 
entegrasyonunu gerçekleştiriyor. Yerli katkının en üst 
düzeyde olması hedefi ile başlanan MİLGEM Projesi’nin bu 
2 yeni gemisinde, ilk iki gemideki sistemlere ek olarak, 
yeni yerli sistemler de yer alacak. Bunlar şöyle 
sıralanıyor:

n Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), ASELSAN 
tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile kazanılan
su altı akustiği elektronik sistemlerinin geliştirilmesi, test
edilmesi ve entegrasyonu yeteneği doğrultusunda, 
milli imkânlar ile tasarlandı ve üretildi.

n İskandil Sistemi (KULAÇ), ASELSAN tarafından AY sınıfı
denizaltılar için geliştirildi ve ilk olarak denizaltılarda 
kullanıma alındı. Su üstü gemileri için geliştirilen modeli de
MİLGEM’in yeni gemilerinde kullanılacak.

SAVUNMA KISA

MİLGEM Projesi’ne 
ASELSAN-HAVELSAN 
Ortaklığı ile Devam
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Boeing yetkilileri tarafından 9 Eylül’de yapılan açıklamada,
Barış Kartalı Programı kapsamında 3’üncü havadan erken

ihbar ve kontrol uçağının, birkaç kez güncellenen proje takviminin
son şeklinde öngörülen zamanda, 4 Eylül’de, Türk Hava Kuvvetlerine
teslim edildiği bildirildi. Teslimat, uçağın bağlı olduğu filonun 
konuşlandığı Konya’da gerçekleştirildi. Program kapsamındaki
4’üncü ve son uçağın da 2015 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
Eylül ayında, Boeing’in Türkiye’de yürüttüğü eğitim çalışmaları 
ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Boeing ve Anadolu Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, mesleki ve teknik eğitim
okul ve kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik uçak bakım
eğitimi olan; “Temel Uçak Bilgisi ve Uçuş Teorisi Kursu”nun
üçüncü bölümünün tamamlandığını, 12 Eylül’de duyurdu. 
30 günlük program süresince, Türkiye’deki 8 okuldan gelen 
25 öğretmenin bilgi ve pratik becerileri, uluslararası havacılık
standartları çerçevesinde geliştirildi. Programa katılan 25 öğretmen,
Türkiye’deki 1.400’den fazla öğrencinin eğitiminde rol alacak. 
Gelişme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Boeing Türkiye ve

Kuzey Afrika Başkanı Bernard J. Dunn, “Yenilikçilik ancak eğitim
ile mümkün olur. Türkiye’deki eğitim programlarına hassasiyetle
ve sorumluluk duygusu ile yaklaşmamızın temel sebebi budur.
Anadolu Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz bu program, bizim
bu alandaki samimi çabalarımızın bir örneğidir. Bu eğitimin, 
öğretmenlerin niteliklerini ve motivasyonlarını arttırmasına ve
daha iyi eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda 
bulunacağına inanıyorum” dedi. 
Eğitimin Ocak ayındaki ilk bölümünde, katılımcılar atmosfer fiziği,
aerodinamik, temel uçak yapısı, uçuş sistemleri gibi konularda
eğitim görmüştü. Programın Haziran ayında gerçekleştirilen
ikinci bölümünde, katılımcılar, uygulamaya dönük derslerle 
becerilerini pekiştirmenin yanı sıra öğrencilerine verecekleri 
eğitimlerde ihtiyaç duyacakları ekipman, alet ve test cihazlarını da
tanıma fırsatı bulmuştu. Programın Eylül ayında yapılan üçüncü
bölümünde ise öğretmenler atölyeleri ve motorların bakım, tamir
ve yenileme çalışmalarının yapıldığı Uçak Bakım Merkezini 
ziyaret etti. Gaz türbin motorları ve uçak yapılarına ilişkin teorik

eğitim ile başlayan programın bu kısmı, daha
sonra, gaz türbin motorları, aviyonik sistemler ve
hidrolik ve yapısal tamir ile ilgili atölye çalışmaları
gibi konularla devam etti. Bir yandan kendi bireysel
pratik becerilerini geliştirirken bir yandan da 
havacılık eğitim atölyeleri ile ilgili temel ekipman
gereksinimlerini ve alınacak güvenlik önlemlerini
öğrenen öğretmenler, programın bu kısmında,
gerçek uçak ortamında, bakımla ilgili onaylı 
dokümanlar ve aletlerle çalıştı.

BAE Systems, 
Avustralya’nın zırhlı 

muharebe aracı tedariki ile 
ilgili yürüttüğü Land 400 
projesinin muharebe keşif
aracı kısmı için, Patria ile 
birlikte teklif verecek. Firma,
Patria ile bu konuda bir 
iş birliği sözleşmesi
imzaladığını, 22 Eylül’de 
yayınladığı basın bülteni ile
duyurdu. BAE Systems ve
Patria, Avustralya’nın ihtiyacı
için Patria’nın 8x8 AMV 
(Armoured Modular Vehicle /
Zırhlı Modüler Araç) ürününü

temel alan bir çözüm 
önerecek. Haberi Türkiye
açısından ilginç kılan nokta
ise BAE Systems’in, aynı 
zamanda FNSS’nin %49 
oranında ortağı olması ve
FNSS’nin de PARS 8x8 
aracının tasarımcısı ve
üreticisi konumunda 
bulunması. Basın bülteninde
yer alan bazı ifadeleri ve
PARS 8x8’in Avustralya için
neden düşünülmediğini 
sorduğumuz BAE Systems’in
konu ile ilgili kurumsal 
iletişim bölümünden 

aldığımız cevaplara göre,
BAE Systems, Avustralya’daki
projeyi, genel yaklaşımından
farklı, özel bir durum 
olarak görüyor. 
Avustralya’nın, ihalede, 
önerilecek araçların hâlen
envanterde bulunan 
modeller olmasını talep 
etmesi, BAE Systems’in, 
Patria ile ortaklık yapmasının
nedenleri arasında yer alıyor.
Bu noktada BAE Systems
yetkilileri, FNSS’nin, 
2011 yılında, PARS 8x8 ile
Malezya’daki 559 milyon 

dolarlık ihaleyi kazanması
sürecinde FNSS’yi güçlü 
bir şekilde desteklediklerini
de hatırlatarak aracın yeni
pazarlara sunulması 
sürecinde, yeni çalışmalarda
yer almak konusundaki 
istekliliklerini de 
vurguladılar. Firma 
yetkilileri, FNSS’nin yerli
ürünleri olan PARS 6x6 ve
8x8 araçlarının, BAE
Systems’in zırhlı araç 
portföyünün önemli ürünleri
arasında yer aldığını da 
belirttiler.
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Boeing, Barış Kartalı Projesi’nde 3’üncü Uçağı Teslim Etti

BAE Systems, Avustralya’da Patria’yı Tercih Etti
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Sınıfında dünya çapında çok popüler bir silah olan ve 
40’tan fazla ülke tarafından kullanılan Carl-Gustaf geri

tepmesiz topu, Saab Bofors Test Merkezi’nde, 24 ve 
25 Eylül’de gerçekleştirilen tatbikat ile popülerliğini 
kaybetmeyeceğinin sinyallerini verdi. Mevcut ve potansiyel
Carl-Gustaf müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve
20 ülkeden yaklaşık 120 konuğun izlediği tatbikatta, silahın
M4 sürümü, ilk defa böyle bir topluluk karşısında ateşlendi.
M1 sürümü 1948 yılında piyasaya sürülen Carl-Gustaf, 
gelişimini 14,2 kg ağırlığa ve 1,13 m uzunluğa sahip olan 
M2 ve 10 kg ağırlığa ve 1,065 m uzunluğa sahip olan M3 
sürümleri ile sürdürdü. M4 sürümü ise 7 kg’den az bir 
ağırlığa ve 1 m’den az bir uzunluğa sahip. Ağırlıktaki azalma,
çelik bileşenlerin titanyum bileşenler ile değiştirilmesinden
ve karbon fiber kaplamadaki iyileştirmelerden kaynaklanıyor.
Kendinden önceki sürümler için geliştirilmiş mühimmatı da
kullanabilen M4 sürümü; zırh, çeşitli yapılar ve personele
karşı kullanılan mühimmatı ve destek mühimmatını 
ateşleyebiliyor. M4, önceki sürümlerden farklı olarak dolu
hâlde taşınabiliyor ve kullanıcısına, kendisi ile kaç atış 
yapıldığını gösterebiliyor, böylece kullanıcısı da silahın 

kullanım ömrü ile ilgili değerlendirme yapabiliyor.
Tatbikatta, M4 sürümü ile farklı özellikteki mühimmat, 
durağan ve hareketli hedeflere karşı kullanıldı. Böylece 
katılımcılar, M4 sürümünün kullanım ve taşıma kolaylığı,
operasyonel esneklik ve yüksek isabet konularında vaatlerini
yerine getirdiğini gözlemleme fırsatı buldular. Carl-Gustaf
M4 sürümünün resmi lansmanı ise 13-15 Ekim tarihleri 
arasında, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilecek
AUSA fuarında yapılacak.

Carl-Gustaf Efsanesi, M4
Sürümü ile Devam Ediyor

©
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T ürkiye olarak, savunma ve havacılık sanayinde, son yıllarda
büyük başarılara imza atıyoruz. Sektörde en hızlı gelişen 
ülkelerden biriyiz. Türk savunma ve havacılık firmaları, birbiri

ardına projeler geliştiriyor, dünyayla rekabet eden ürünler ortaya 
çıkarıyor, tecrübeleri ve kaliteleri ile büyük uluslararası projelerde
önemli roller üstleniyor. Birçok ülkenin yerel ihtiyaçlarına global çö-
zümler getiren firmalarımız, sahip oldukları nitelikli insan kaynağı
ve ileri teknoloji ile donatılmış altyapılarıyla özgün tasarımdan yerli üretime, modernizasyondan modifikasyona,
Ar-Ge'den uluslararası projelere, savunma ve havacılık sektörünün kritik alanlarında çalışmalar yürütüyor.
Türk savunma ve havacılık sanayi ürünleri; yüksek kabul kriterlerine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak
üzere, birçok ülkenin envanterinde. Uçak ve helikopter aksamları, uçak motorları, zırhlı kara araçları, gemiler
ve botlar, füze, roket ve fırlatma platformları, hafif silahlar ve mühimmatı, telsiz ve komuta kontrol sistemleri,
simülatörler, sensörler ve uygulama yazılımları gibi elektronik sistemler, mutfak, sahra hastanesi, giyim 
malzemesi, üniforma gibi lojistik destek ürünleri, mühendislik ve teknoloji transferi, modernizasyon ve 
modifikasyon hizmetleri gibi alanlarda teknoloji, fiyat ve kalite gibi rekabetçi özelliklere sahip Türk ürünleri,
dünya çapında tercih ediliyor.
A400M ve F-35 gibi uluslararası büyük projelerde etkin rol oynayan, özgün ürünleri ve sistemleriyle savunma
çözümleri üreten Türk firmaları, artık dünyanın en büyükleri listesinde yer alıyor.
Türk savunma ve havacılık sanayinin Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla artan ürün ve hizmet çeşitliliği, 
ihracat performansını da arttırıyor. 6 yıl önce, 600 milyon dolar olan sektör ihracatı, 2013 yılında, 1,4 milyar 
dolara ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında, savunma ve havacılık sektörü, Türkiye'de ihracatını en fazla arttıran sektör
oldu: 2014 Ocak-Ağustos döneminde, 2013'ün aynı dönemine göre ihracatını %21 arttırdı.
Türk savunma ve havacılık sanayi tarafından geliştirilen ve üretilen ürünleri tercih eden ülkelerin sayısı, her
geçen gün artıyor. İhracat rotasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne, Bağımsız Devletler
Topluluğu ülkelerinden Asya ve Uzak Doğu'ya geniş bir coğrafya yer alıyor. Dünya pazarına sunduğumuz ve
yakın zamanda sunacağımız ürünlerle Türkiye'ye ve Türk ürünlerine duyulan ilgi daha da büyüyecek. Bu ilgiyi,
fırsata ve iş birliğine dönüştürmek, sektörümüz için çok önemli.
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatçılarını tek çatı altında toplayan ve temsil eden Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak amacımız, Türkiye'yi sektörün global tedarikçilerinden biri hâline 
getirmek. Yeni pazarlar ve sektör arasında köprü görevi gören Birliğimiz, sektör ihracatını arttırmak için 
çalışıyor. Bu hedefe ulaşmak için, tanıtıma büyük önem veriyoruz. Türk savunma ve havacılık sektörünün 
dünya çapında etkin tanıtımı için oluşturduğumuz Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence 
Alliance / TDA), Türk savunma ve havacılık sanayinin tanıtımında önemli bir role sahip. TDA; fuar katılımları,
alım heyetleri organizasyonları, tanıtım turları ve küresel reklam kampanyalarıyla tüm dünyada ve her 
platformda, Türk savunma ve havacılık sanayini tanıtan çalışmalar yürütüyor.
Bu anlamda, Ekim ayında gerçekleşecek Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)
organizasyonunu çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Birlik ve sektör olarak, yeni iş ağları kurulmasına ve 
iş birliği fırsatları yakalanmasına olanak veren bu buluşmadan, azami fayda sağlayacağımıza inanıyoruz.
Savunma ve havacılık sanayinin büyük ve önemli aktörlerini bir araya getiren Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri; tedarikçi, satın almacı, teknik personel, yönetici ve sektörün tüm bileşenleri için
yeni kapılar açacak çok doğru bir adres.
Biz, SSI olarak sahip olduğumuz potansiyel, nitelikli işgücümüz ve kabiliyetlerimizle Türk savunma ve havacılık
sektörünün geleceğine güveniyoruz. Her geçen gün daha da geliştiğimiz sektörde, dünya pazarına sunduğumuz
ürünler ve projelerimizle en çok tercih edilen ülkelerden biri olacağız.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

SSI ve TDA’dan, 
ICDDA’ya Destek Tam





MSI Dergisi: Ferhat Bey, yeni görevinizde
başarılar dileriz. Değişimi daha iyi 
anlayabilmek için, sektörün sizi
biraz daha yakından tanıması 
gerektiğine inanıyoruz. Biraz 
kendinizden bahseder misiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Öncelikle eğiti-
mimden başlayayım. Ben Gazi Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden
mezunum. Mezun olduktan sonra, doğ-
rudan Abbate firmasında sistem geliş-
tirme mühendisi olarak işe başladım. O
zamanlar Abbate, sektörde gömlek de-
nince akla gelen devlerden birisiydi. Ça-
lışmalarım, gayret ve çabalarım bir
şekilde göze çarptı ki bana göre çok
erken bir yaşta, henüz 21 yaşımda, Üre-
tim Planlama Müdürü oldum. Dünya
markalarına iş yapan, ilk 500’deki bir ku-
rumda böyle bir görev, benim için ağır bir
sorumluluktu. Ama üstesinden gelebil-
diğimi düşünüyorum. Böylece, erken

yaşta, ilk yöneticilik tecrübesini yaşa-
mış oldum. Abbate firmasındaki 

kariyerim, Kalite Kontrol Mü-
dürlüğü ve ardından da Yurt
Dışı Satışlar Müdürlüğü görev-
leri ile devam eden, yaklaşık 8
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SSM Kalite ve Stratejik Yönetim
Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz 

SSM’deki Değişimi,
Kalite ve Stratejik 
Yönetim Daire 
Başkanlığı Yönetecek
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yıllık bir sürece yayıldı. Bu sürecin ardın-
dan, hayatla ilgili beklentilerimi ve “Daha
iyi neler olabilir?” sorusunun cevabını ir-
delediğimde, bir karar verme noktasına
geldim. Burada, Türk Hava Yolları (THY)
sayfası açıldı. Abbate firmasından THY’ye
geçiş, aslında çok radikal bir değişiklik;
tekstil sektöründen, havacılığa atlıyorsu-
nuz. Böyle bir değişikliği göze almak biraz
benim özelliklerimden kaynaklanıyor;
biraz da endüstri mühendisi olmanın ver-
diği rahatlık var. Endüstri mühendisliği,
esnek bir branş, belli bir noktaya bağlı kal-
mıyorsunuz. Ben de endüstri
mühendisliğinin bu
avantajlarını iyi kullan-
dığımı düşünüyorum.
THY’ye de ciddi bir
fedakârlıkla işe baş-
ladım. Abbate’de ciddi
bir yönetici seviyesin-
deyken THY’de tekrar
mühendis olarak işe gir-
dim. Tabii bunu, THY’nin
geleceğine inandığımı
için yaptım; THY’nin
büyüme trendi çok he-
yecan vericiydi ve o

büyük başarının bir parçası olma ihtimali
bile kararımı kolaylaştırdı. THY’ye kabul
edilmem de 7-8 aylık zorlu bir sürecin so-
nunda oldu. İngilizce sınavlar, mülakat-
lar… Kuşkusuz, THY’nin başarısının

arkasında zorlu bir insan kaynakları poli-
tikası da pay sahibi.
THY Teknik’te, Stratejik Planlama Proje-
ler Bölümü’nde başladım; orada yakla-
şık 3,5 sene çalıştım. Kuruma hâkim
olabildiğiniz; A’dan Z’ye her şeyden ha-
berdar olabildiğiniz bu bölümde, potan-
siyel iş birlikleri ve iş modelleri
geliştirdik. Mevcut iştirak şirketlerinden;
n Pratt&Whitney THY Teknik Uçak 

Motoru Bakım Merkezi Ltd. Şti.,
n TCI Kabin İçi Sistemleri San. 

ve Tic. A.Ş.,
n Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş.,
n Goodrich THY Teknik Servis Merkezi

Ltd. Şti.,
n Turkbine Teknik Gaz Türbinleri 

Bakım Onarım A.Ş.’nin
kurulum aşamasında, en

baştaki gizlilik anlaşmala-
rından tutun da en son re-

kabet koşullarının
incelenmesi ve yer
seçimine kadar,
tüm süreçlerde
yer aldım. Bu şir-
ketlerin kuruluşu
için oluşturulmuş
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Hedeflerin ve beklentilerin çok büyük olduğu savunma sanayinde, sektöre yön veren
kurum olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bir değişim sürecinden geçiyor. 
Hâlen sürmekte olan bu değişimin mihenk taşlarından bir tanesi de 11 Temmuz 2014
tarihinde, Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı’nın, doğrudan Müsteşarlık 
makamına bağlı olarak kurulması ve Ferhat Yenibertiz’in Daire Başkanı olarak 
atanması oldu. Yaşanan değişimi, bu değişime neden olan ihtiyacı ve SSM’nin sektöre
hangi konularda yeni bir vizyon getireceğini, Kalite ve Stratejik Yönetim Daire 
Başkanı Ferhat Yenibertiz ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com / K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com



proje ekiplerimiz vardı; tüm fizibilite 
çalışmalarını biz hazırladık. Fizibilite ça-
lışmalarının hazırlanması ve yorumlan-
ması, başlı başına bir iş. Müzakerelere
de katıldık, tarafların avukatları ve hukuk
birimleri ile oturup, bütün anlaşmaları
A’dan Z’ye hazırladık. Bu da şirket kuru-
lumunda tecrübe sahibi olmamı sağladı.
O zamanki Genel Müdürümüz, şimdiki
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir, ku-
rumsal iletişim tarafında bir eksiklik ol-
duğunu, orada benim yapabileceğim
işler olduğunu değerlendirerek beni
Medya, Reklam & Halkla İlişkilerin ba-
şına getirdi. 1,5 senede, THY Teknik’in
tarihinde gerçekleşmemiş, çok iddialı
projeleri hayata geçirdik. Prof. Dr.
Demir, görevime başlamadan önce,
bana birkaç gün verdi ve neler yapaca-
ğımı ortaya koyan 5 tane proje getirmemi
istedi. Bunların hepsini gerçekleştirdik.
Uluslararası platformda ve yabancı der-
gilerle ilgili önemli tecrübemiz oldu.
Sektörün önde gelen dergilerinde ki sa-
yıları 10’un üzerindedir, Prof. Dr. De-
mir’in söyleşileri yayınlandı; Prof. Dr.
Demir, bu dergilerin kapaklarında yer
aldı. Tüm bunları yapmak, çok iyi ilişkiler
gerektiriyor. İnternet’te de haber sayımız
çok arttı. Kurumsal İnternet sitemizdeki
“Basında Biz” bölümümüz dolup taştı ve
bu, yaptıklarımızın çok ciddi, temiz bir
göstergesi oldu. Bir diğer başarımız,
ABD merkezli Aviation Week dergisinin
düzenlediği MRO Europe etkinliğini, milli
bir mesele sayarak, 4-5 aylık ciddi bir ça-
lışma sonunda, 2015 yılında, İstanbul’a
getirmemiz oldu.
Kişisel olarak Ferhat’ı tanıyacak olursak,
sağlam bir ikizler burcuyum. Biz mü-
hendislerin beyinlerinde, genelde hep
sol lob çalışır; sayısal düşünürüz. Bende
Allah vergisi bir şekilde, sanki sağ lobun
da çalıştığını hissediyorum. Sosyal bir in-
sanım, insan ilişkilerim çok iyidir. As-
lında bunu çok istemesem de arkadaş
çevresinde oturduğumda hep dinlenen,
hep konuşan ben olurum. Hep anlatacak
bir şeyim oluyor. Uzun zamandır klasik
gitar çalıyorum, aynı zamanda söylüyo-
rum. Birçok şiirim var. Bir zamanlar ka-
rikatür de çizerdim. Tabii bunların hepsi,
amatör seviyede uğraştığım şeyler. Yö-
netici pozisyonundaki insanların salt işe
yoğunlaştığı düşünülür; bu yüzden, bu
uğraşlarım insanlara ilginç geliyor. Ha-
yatı böyle keyifli görüyorum, bunlarla
profesyonel hayata daha iyi adapte oldu-
ğumu düşünüyorum. İşe böyle gelirse-
niz, hayatınızın bir tarafında yaşadığınız
böyle bir kesit de varsa bence daha ba-

şarılı oluyorsunuz. Hayata biraz keyif
serpiştirmek lazım. Çok iyi yemek yapa-
rım. Bugüne kadar, hiçbir pozisyon için
deli gibi koşturmadım; genelde kendili-
ğinden geldi. Rahat bir insanımdır; kriz
ve stres anında, özellikle rahatlığımla
dikkat çekerim. Bir yönetici olarak ben
yaptım demem; aksine ekibimi öne çı-
kartırım. Neticede ekibin başarısı yine
benim başarımdır. Çalışma arkadaşla-
rım benim ekibimde yer almaktan müt-
hiş keyif aldılar. Bakın, THY Teknik’ten
ayrılırken bana alınan hediyeler gömlek,
kravat ya da saat olmadı. Benimle ilgili

hazırlanan bir video, yazıp çerçeveletilen
bir şiir oldu. Bunları para ile satın ala-
mazsınız.

MSI Dergisi: Peki SSM süreci nasıl gelişti?
Ferhat YENİBERTİZ: SSM’de göreve
başlamam, çok hızlı gelişen bir sürecin
sonunda oldu. Hatta ben izindeyken ya-
zışmalar oldu ve göreve başladım. Bir
tarafta, THY Teknik’te yapacağımız daha
çok şey vardı. Diğer tarafta da yaklaşık 5
yıllık bir çalışma süresinin insanları artık
bir değişim noktasına getirdiği gerçeği
var. Müsteşar Bey’den davet geldi. “Fer-
hat proje adamıdır, proje koyar, takvim-
lendirir, ekibini kurar ve hayata geçirir”
sözleriyle özetlenebilecek tarzımı da bi-
liyor. Buradaki resmi gördükten sonra,
kafasında bir yol haritası çizdi ve bizi bu
göreve layık gördü. Vizyonuna çok gü-
vendiğiniz bir insandan böyle bir teklif
gelmesi, işinizi ve karar vermenizi de ko-
laylaştırıyor. Tabii bizim için İstanbul’dan
Ankara’ya taşınmak önemli ve büyük bir
değişiklik. Eşim ve oğlumla birlikte, bir
anlamda tüm sistemi taşıyarak buraya
geliyoruz.

Fuarlardan Kurumsal İletişim
Müdürlüğü Sorumlu Olacak
MSI Dergisi: Kalite ve Stratejik Yönetim
Daire Başkanlığı, daha önce SSM 
organizasyonunda yer almıyordu. 
Doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı
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Bugüne kadar Kurumsal İletişim
Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımız
güzel çalışmalar yaptılar. Biz bu
çalışmaları daha rekabetçi hâle 
getireceğiz; THY Teknik’te 
kazandığımız vizyonu, Kurumsal
İletişim Müdürlüğü’ne aktaracağız.
Müdürlüğü, kendi altında da 
branşlaştırıyoruz. Bugüne kadar,
fuarlar ve uluslararası 
organizasyonlar, hep Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığı altındaydı.
Biz bunları, tüm dünyada olduğu
gibi, Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü’nün altına alıyoruz. 





olarak kurulan Daire Başkanlığınızın, 
kurulma nedenleri ve üstleneceği 
görevler konusunda okuyucularımızı 
aydınlatır mısınız?
Ferhat YENİBERTİZ: SSM bir kamu ku-
rumu ve doğal olarak burada devletin
tipik yapısı var; prosedür açısından baktı-
ğımızda, işlem hızı daha yavaş, işin içinde
daha çok bürokrasi var. Müsteşarımız da
bizler de ilk defa memuriyet yaşıyoruz.
Bizler biraz daha hızlı ilerlemeye, hızlı ka-
rarlar almaya, sürecin hızlı işlemesine
alışmışız. Daire Başkanlığımızın kuruluşu
ve konumu ile ilgili kararı da Müsteşarı-
mız verdi. Bu tercihlerinin arkasında, bazı
kararların daha hızlı alınması, bazı süreç-
lerin daha hızlı ilerlemesi; bürokrasiye
fazla takılmaması ve daha agresif ilerle-
mesi yer alıyor. Daire Başkanlığımız bün-
yesinde, 5 tane müdürlük olacak. 2 tanesi
zaten mevcut durumda var: Özel Kalem
Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdür-
lüğü.
Bugüne kadar Kurumsal İletişim Müdür-
lüğü’ndeki arkadaşlarımız güzel çalışma-
lar yaptılar. Biz bu çalışmaları daha
rekabetçi hâle getireceğiz; THY Teknik’te
kazandığımız vizyonu, Kurumsal İletişim
Müdürlüğü’ne aktaracağız. Müdürlüğü,
kendi altında da branşlaştırıyoruz. Bu-
güne kadar, fuarlar ve uluslararası orga-
nizasyonlar, hep Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı altındaydı. Biz bunları,
tüm dünyada olduğu gibi, Kurumsal İleti-

şim Müdürlüğü’nün altına alıyoruz. Bütün
fuar ve organizasyonlar, burada olacak.
Çünkü SSM olarak her yıl, ciddi sayıda
fuara katılıyoruz ve fuarlarda, tüm yerli
üreticilerimize de referans olmamız ge-
rekiyor. Burada tabii farklı bir misyon
yüklenmiş oluyoruz. SSM’nin, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin ihtiyaçlarının gideril-
mesinin yanı sıra çok önemli olan ve sa-
vunma ve havacılık sanayimizi, uzun
vadede çok daha yukarıdaki yerlere taşı-
yabilecek görevleri de var: Uluslararası
arenada ürünlerimizin sergilenmesi, pa-
zarlanması, satışının sağlanması ve iş
birliklerinin geliştirilmesi. Bu vizyonun,
bizi bir noktadan bir noktaya taşımasını ve
büyümemizi, tanınırlığımızı sağlamasını
hedefliyoruz. Ama bu hedefi, sadece koy-
mak yetmez. Bu hedefi, bizim kurumsal
iletişim ve halkla ilişkiler anlamında da
çok iyi desteklememiz gerekiyor; bunu da
yeni kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler
çalışmalarıyla yapmamız zorunlu. Ku-
rumsal İletişim Müdürlüğü’nü, bu kap-
samda yeniden kurguluyoruz. Bir ekibi,

bu konuda branşlaştıracağız. Artık, her
fuarı farklı bir prodüksiyon olarak göre-
ceğiz. Her coğrafyanın, dolayısı ile her
fuarın ayrı bir karakteri var. Her birine
ayrı ayrı hazırlanacağız; ciddi bir süreç
olacak. Fuarlarda, yeni nesil, daha agre-
sif, yenilikçi stantlardan promosyona
kadar, insanlarda iz bırakacak şeyler ya-
pacağız. SSM, bu konuda referans olacak,
bir çıta belirleyecek. Ekibi oluşturma ça-
lışmalarımız devam ediyor, bazı konu-
larda dışarıdan kaynak kullanımımız da
olacak. Kurumsal İletişim Müdürlüğü,
“kırmızı” bir bölümdür, aykırı düşünen ki-
şileri de barındırır. Bizim tecrübeli arka-
daşlarımızla aykırı düşünen yeni
arkadaşlarımızı bir araya getirmemiz, on-
ları uyuşturmamız gerekiyor; bunu da
yapacağız.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde, fuar-
lar kısmı dışında; basın, reklam ve sosyal
medya ile ilgili bir bölüm olacak. Sosyal
medyaya çok önem veriyorum, gücü tar-
tışılmaz, bu noktada yapacak çok şey var.
Uluslararası dergilere de ağırlık verece-
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Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde, fuarlar kısmı dışında; basın, 
reklam ve sosyal medya ile ilgili bir bölüm olacak. Sosyal medyaya
çok önem veriyorum, gücü tartışılmaz, bu noktada yapacak 
çok şey var. Uluslararası dergilere de ağırlık vereceğiz. Bunlarda
haber olarak yer almak için, kapak olmak için çalışacağız. 
Buraya adanmış bir ekip olacak. 

Soldan sağa: Özel Kalem Müdürü Mahmut Şener,  Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz , Kurumsal İletişim Müdürü Asuman Vangölü 
ve Daire Başkanlığı altında yeni kurulacak şubelerin müdürlerinden Ersoy Aksoy



ğiz. Bunlarda haber olarak yer almak
için, kapak olmak için çalışacağız. Bu-
raya adanmış bir ekip olacak. Bu nok-
tada, Ekim ya da Kasım ayında, bir
konkur düzenlemeyi düşünüyoruz. As-
lında bugüne kadar, bu kurumun profes-
yonel anlamda sürekli çalıştığı bir firma
olmamış. 10-12 firmayı buraya davet
edip, bir konkur düzenleyeceğiz. Onlara
kendimizi anlatacağız. “Bizi nereye geti-
rebilirsiniz” diye soracağız. Tipik konkur
mantığı ile onlardan, bir ay sonrasında
birer sunum talep edeceğiz. Aralarından
seçeceğimiz bir etkinlik ajansı, bir kreatif
ajans ve bir sosyal medya ajansı ile yola
çıkıp bize bir yıl boyunca koçluk etmele-
rini isteyeceğiz. Kurum içi ya da kurum
dışı, yurt içi ya da yurt dışı etkinliklerde,
yeni nesil bir bakış açısı ile elimizden
tutup “Bakın dünya bunu yapıyor, bunun
altında kalmamanız gerekiyor, rakipleri-
niz bunu yapıyor, bunu böyle yaparsanız
bu kadar ses çıkar” şeklinde profesyonel
destek verecekler; bir anlamda iş ortak-
larımız olacaklar.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünye-
sinde, kurumsal imaj bölümümüz de
olacak. Kurumsal imaj, bizim kurum dı-

şına çıkacak basılı, yazılı ya da elektronik
ortamdaki tüm ürünlerimizin, belli bir
kalitede olmasını sağlayacak. Örneğin,
artık dışarıya düşük çözünürlüklü bir
görsel verilmeyecek.
Bir diğer bölüm, kurum içi motivasyon
ile ilgili olacak. Sorumlulukları arasında,
kurum içinde çalışan arkadaşların bağ-
lılık ve aidiyet duygularının arttırılması ve
tüm kurumsal süreçlerin içselleştiril-
mesi bulunacak. Bunlar zor konular.
Büyük kurumlar şunu itiraf ediyorlar: Biz
hep dışarıdaki müşteriye odaklanmışız
ve iç müşteriyi unutmuşuz; bugün bir ba-
kıyoruz ki içeridekiler üzgün ve motivas-
yonunu kaybetmiş. Bunu geç olsa da fark
ediyorlar ve bu konuya yatırım yapmaya
başlıyorlar. Tabii bu bölümde yer alacak
arkadaşları çok iyi seçmemiz gerekiyor.
İnsanlar, sorunlarını paylaştığında, hiç-
bir sonuca ulaşmadığını düşünmemeli.
Burada çalışacak arkadaşlar, belki psi-
kolog ya da sosyolog olacak.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü, yeni nesil
ne gerektiriyorsa içinde barındıracak. Şu
anda iş tanımlarımız oluşturuldu. Ekibi
oluştururken çok seçici davranıyoruz.
Yönetici mantığı ile hareket edebilecek,

yeni nesil oluşumlardan haberdar olan
ve kuruma ne katabileceğini düşünen ki-
şileri istiyoruz.

MSI Dergisi: Yeni kurulacak müdürlükler
hangileri olacak?
Ferhat YENİBERTİZ: Proje Performans
Müdürlüğü kuracağız. Bu müdürlük çok
önemli; çünkü biz bir proje kurumuyuz.
Buraya geldiğimde, beni en çok şaşırtan
şeylerden birisi, projelerin bilgisayar or-
tamında takip edilemediği oldu. 360’ı
aşkın projemiz var; 490 kişinin çalıştığı,
yaklaşık 30 milyar dolarlık projenin yü-
rütüldüğü ve uluslararası platformda bir
yer edinme hedefinin olduğu bir ku-
rumda, asli işimiz olan projelerle ilgili di-
jital bir takip yok. Tüm projeleri bir yol
haritasına yerleştirip, bunları kilometre
taşlarına bölüp belli frekanslarda kont-
rol eden bir sistemden bahsediyorum.
Bu, üst seviyeye raporlama yapabilen bir
sistem olacak. Ben hiçbir zaman hiçbir
şeyi küçümsemem, bu sistem de basit
bir iş değil. Şimdi ciddi bir kurgulama
sürecindeyiz. Proje performanslarının
takip edilmesi sürecini, önce kendi içi-
mizde ciddi anlamda simüle edeceğiz.



Bu belli bir zaman alabilir. Çünkü sis-
temde çok fazla değişken var. Sözleşme-
lerin değişme ve yenilenme hızı ve
kullanıcı beklentilerindeki değişiklikler
gibi.
Kalite yönetim sistemine yönelik bir mü-
dürlük de olacak. Burası daha çok bizim
uluslararası platformlarda tanınırlığımızı
daha yüksek seviyelere taşıyacak; “Bu
kurumun şu sertifikası vardır” dedirte-
cek, sisteme değer katacak ve haber de-
ğeri olan sertifikaların peşine düşeceğiz.
Ayrıca bu Müdürlük, Avrupa Kalite Yöne-
timi Vakfı (EFQM)’nın modelleri ile ilgili
çalışmalar yapıp, bizi o noktaya taşıyacak
sistem altyapısının hazırlanması ile ilgili
de faaliyet gösterecek. Bu tür konuların
haber değerine de çok önem veriyorum.
Bir asli işiniz vardır; ama haber değeri
konusu, bu işin önüne geçebilir. Örneğin,
sosyal projeler, bugün çok önemli. Bir
kurumun sosyal projelerde yer almasına
ilişkin haber, milyar dolarlık işin habe-
rinden öncelikli hâle gelebiliyor; bunu iyi
kullanacağız.
Son müdürlüğümüz ise stratejik iş mo-
delleri fırsatlarının geliştirilmesi ile ilgili
faaliyet gösterecek. İş modelleri ve fır-
satlarla ilgili, her gün yeni fikirler doğu-
yor. Aslında bu müdürlük, Kurumsal
İletişim Müdürlüğü’nü ve Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığını destekliyor.
“Tüm coğrafyalarda hedeflerimiz neler,
neler olabilir, etkinlik bazında nasıl ha-
zırlanmamız gerekiyor?” gibi soruların
cevaplarını arıyor. Bu müdürlük, bir de
bizim kurum olarak vakıf şirketleri ve
diğer kuruluşlarda bulunan yönetim ku-
rulu üyeliklerimiz ile ilgili faaliyetler 

yürütecek. Yönetim kurulu üyelikleri-
nin bulunduğu kuruluşlarla ilgili sü-
reçleri daha etkin hâle getirmek
istiyoruz. Yönetim kurulu toplantıları-
nın daha efektif ve etkili geçmesini
sağlayacak bir süreçten bahsediyo-
rum. Her toplantının ilgili konu başlık-
larının dijital ortamda takip edildiğini
düşünün, tam olarak bundan bahsedi-
yorum. İlgili yönetim kurulu üyesi vası-
tası ile Müsteşarımızın kurumlara
mesajlarının iletilmesi ya da kurumla-
rın mesajlarının Müsteşara iletilmesi,
açık konuların takip edilmesi ve alınan
kararların iletilmesi, hep bu sistemin
ele alacağı noktalar. Yine bu birimdeki
arkadaşlarımız, tüm paydaşlarla örne-
ğin, SSI ve SASAD ile ilişkilerimizin
daha verimli hâle getirilmesi için çalı-
şacaklar.

Hedeflere Ulaşmak İçin 
Hızımızı Arttırmalıyız
MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
görevleri arasında, SSM Kalite Yönetim
Sisteminin kuruluşunu planlamak, 
gerçekleştirmek ve denetlemek 
yer alıyor. Kalite Sistemi, değişik 
organizasyonlarda farklı şekillerde 
algılanan ve gerçekleştirilen bir sistem
olabiliyor. SSM özelinde “Kalite Sistemi”
denildiğinde, nasıl bir sistemi 
düşünmemiz gerekiyor? Bunun, 
geçtiğimiz yıl Aralık ayında SSM ile 
HAVELSAN arasında imzalanan Program
Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) ve SSM’nin
stratejik planında yer alan Program 
Yönetimi’ne geçiş konusu ile ilgisini 
nasıl kurabiliriz?
Ferhat YENİBERTİZ: Bir kalite siste-
minde, kurum gerçek ihtiyacını belirle-
meli ve işe koyulmadan önce
çalışanlarına bunu inandırmalı. Diğer
durumda, çalışanların inanmadığı sis-
temler hezeyanla bitiyor. Burada ürünün
kalitesinden bahsetmiyoruz. Onun için
ayrı bir bölümümüz var. Amaca ulaşır-
ken kullandığımız sistemin kalitesinden
bahsediyoruz. Şu açık ve net belli:
SSM’nin, çeşitli ulusal ve uluslararası
büyük firmalarda kullanılan SAP yazılı-

mına benzer bir yazılıma ihtiyacı var.
Böyle bir yazılımın edinilmesi, bir amaç
değil, bizi hedefe ulaştıracak bir araç
olarak görülmeli. Bu yazılım ile ilgili ön-
celiklerden birisi de hızlı bir şekilde kul-
lanıma alınması. PYBS’ye de bu açıdan
bakıyoruz. Tedarik Yönetimi Daire Baş-
kanlığımız ile bu konuda mutabıkız; ken-
dileri PYBS’nin takviminin kısaltılması ve
bir an önce kullanılmaya başlanması için
gayret ediyorlar.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir, 
göreve geldiği günden beri, ülkenin 
tüm sanayi kapasitesinin, kurumlar arası
koordinasyon ile kullanılmasına ve 
geliştirilmesine; bunu yapmanın 
bir gereği olarak da ülkenin yetenek 
envanterinin çıkartılmasına vurgu 
yapıyor. Dairenizin görev ve 
sorumlulukları arasında da iştirak 
ve dış paydaşlar arasında iş birliğini,
iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
yer alıyor. Bu göreviniz ile 
Müsteşarımızın vurguladığı konularda
çözüm üreteceğiniz sonucunu 
çıkartabilir miyiz? Konuyla ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Ferhat YENİBERTİZ: Stratejik iş model-
leri fırsatlarının geliştirilmesi ile ilgili
faaliyet gösterecek müdürlüğümüzü, bu
beklenti ile oluşturuyoruz. Türkiye’de
güzel şeyler yapılıyor; amacımız bunları
bir araya getirip “Voltran”ı oluşturmak.
Fuarlara gittiğimiz zaman, şunu görüyo-
ruz: Birçok kişi bugüne kadar bir şeyler
yapmaya çalışmış; ama doğru adrese gi-
dememiş. Sektörde 30-35 yıldır faaliyet
gösteren girişimcilerimiz var, örneğin ih-
tiyaç duyulan bir parçayı üretiyor, ama
ulaştırması gereken yere erişemiyor.
Bunları sisteme katmak, alternatif üre-
ticileri sisteme eklememiz gerekiyor. 
Girişimcilerimizi, mevcut ana yüklenici-
lerle tanıştırmalıyız. Birlikte çalışma fır-
satı bulamıyorlarsa biz devreye girip
bunun neden gerçekleşmediğini irdele-
meliyiz.
Envanterin çıkartılması konusu çok
önemli. THY Teknik döneminde, Türk
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Türkiye’de güzel şeyler yapılıyor; amacımız bunları bir araya getirip
“Voltran”ı oluşturmak. Fuarlara gittiğimiz zaman, şunu görüyoruz:
Birçok kişi bugüne kadar bir şeyler yapmaya çalışmış; ama doğru 
adrese gidememiş. Sektörde 30-35 yıldır faaliyet gösteren 
girişimcilerimiz var, örneğin ihtiyaç duyulan bir parçayı üretiyor, 
ama ulaştırması gereken yere erişemiyor. Bunları sisteme katmak,
alternatif üreticileri sisteme eklememiz gerekiyor. 





Havacılık Endüstrisi Fuarı ve Forumu
(TÜHESFO)’nu düzenledik. Organizasyo-
nun fikir babası Müsteşarımızdı. Bütün
amaç, uçak parçalarının Türkiye’de ya-
pılabileceğini insanlara göstermek ve
orta, uzun vadede, kendi yerli uçağımız
için KOBİ’leri gönüllendirmekti. Bü-
yüklü, küçüklü birçok yerli üretici, de-
ğerli bir şeyler yapmaya çalışıyor; yani
herkes aslında bir şeyler yapıyor. Ama
yan yana getirdiğinizde bir güce ulaşa-
cak. Bir iş ağı problemi var. Bir kenarda
bir şeyler yapılıyor; ama bir sinerji ya-
kalanmış, ortak bir paydaya ulaşılmış
değil. İşte bizim yeni oluşturduğumuz
müdürlükle bu kişilere ve firmalara
ulaşıp, onları harekete geçirmeye çalı-
şacağız. Bu çalışmalar, kullanıcıyı ve
diğer kamu kurumlarını da kapsıyor.
SSM’yi iyi konumlandırmamız gerekiyor.
Referans alınan, işi kolaylaştıran ve ka-
pıları açan bilge kurum algısını arttıraca-
ğız. Biz, aslında Türkiye’yi temsil
ediyoruz, ülkenin hedefleri, net bir şe-
kilde kurum hedeflerimiz. Hedeflere
ulaşma noktasında, TSK ve ilgili diğer ku-
rumlarla daha çok çalışacağız. SSM’nin

konumu ve bizim duruşumuz çok önemli.
2023 hedeflerine ulaşmak için, mevcut
hızın çok daha artması gerekiyor. İşin
nasıl yapılabileceğine değil, daha hızlı
nasıl yapılabileceğine odaklanmalıyız.
Artık ürünlerimiz var, bunları özel sektör
bakış açısı ile pazarlayacak kişilere ihti-
yaç var. İnsan ilişkilerini çok iyi olan,
satış ve pazarlama taktiklerini çok iyi
bilen, özel sektörde yetişmiş ve özel sek-
tör dinamiklerine haiz satışçılara ve pa-
zarlamacılara ihtiyacımız var.
MSI Dergisi: Verdiğiniz bu bilgileri de 
referans alarak Daire Başkanlığınızın
doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı
olarak kurulmasının ardında yatan 
nedenlerden birinin de sizden 
beklentinin hızlı hareket edebilmeniz 
olduğu şeklinde bir değerlendirme 
yapabilir miyiz?
Ferhat YENİBERTİZ: Doğrudur. Hedef-
lerimize ulaşabilmek için, bazı konuları,
fazla bürokrasiye takılmadan ve bir an
önce çözmemiz gerekiyor.

MSI Dergisi: Dairenizin bir diğer görev ve
sorumluluğu olan; “Önemli projelerde

Müsteşarlık tercihine göre takip ve 
bilgi oluşturmak” biraz kapalı bir ifade.
Bu kapsamda neler yapacağınızı ya da
yapmayı hedeflediğinizi açıklar mısınız?
Ferhat YENİBERTİZ: Gereksiz yere uza-
mış, bir şekilde karşı tarafın gayret ve
çaba gösterdiği, bağlantılar kurduğu;
ama işin lüzumsuz bir beklemede ol-
duğu durumlar yaşanabiliyor. Biz yerli
sanayiden, ürünlerinden, uluslararası pi-
yasaya açılmaktan bahsediyoruz. Ama
bir yandan da mevcut sistem, prosedür-
ler gereği, bürokrasi nedeniyle uzuyorsa
ve bir patinaj sürecine girmişse buna el
atmak; hızlı bir şekilde nedir, ne değildir
anlamak ve süreci hızlandırmak gerekir.
Tabii projeleri de irdelemek lazım. Han-
gisi gerekli, hangisi artık güncelliğini yi-
tirmiş, uzun zamandır can çekişiyor?
Projeler konusunda daha seçici olmak ve
projeyi doğru kişilerle buluşturmak ko-
nularına ağırlık vereceğiz. Proje konusu-
nun, projeyi alan firmanın ana iş
alanında olmasına dikkat edeceğiz. Pro-
jeler doğru yerlere gidiyor mu, işler bek-
lemede mi? Bunları takip edeceğiz,
süreçleri hızlandıracağız.
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Bir ülkeye gittiğimizde, savunma muhabirlerimiz bizi izliyor. Onlar da ülke adına ciddi bir misyon yürütüyorlar.
Bu da bir duruş, bir hazırlık gerektiriyor. Mesaisini tamamen bu işe harcayan bir iş gücünden bahsediyoruz.
Bizim artık ürünlerimiz var; her yıl 9-10 fuara katılıyoruz; dünyanın her yerine gidiyoruz, coğrafya kısıdımız 
yok. İşinin ehli gazetecilerimizi bu aktivitelere götürmek için gerekli planlamaları yapıyoruz.



Türkiye’de Savunma 
Muhabiri Sayısı Çok Az
MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
görevlerinden birisi de basın ilişkileri 
ve kurumsal iletişimi sağlamak.
Hem yurt içi hem de yurt dışı birkaç 
etkinlikte, basınla da birlikte olma 
fırsatınız oldu. Sektör basınına ayrı bir
parantez de açarak, SSM’nin hâlihazırda

basın ile ilişkilerini hangi noktada 
görüyorsunuz?
Ferhat YENİBERTİZ: SSM, gerçekten
haber anlamında malzemenin bol ol-
duğu bir kurum. Çok sayıda görüşme,
etkinlik, organizasyon, fuar ve tören
oluyor. Baktığınız zaman müthiş bir
haber yoğunluğu ve basın için iştah
açıcı bir ortam var. Önemli olan bunun
çok iyi bir şekilde, yerinde, zamanında
ve etkili kullanılması. Benim dikkatimi
çeken, Türkiye’de maalesef savunma
muhabiri olarak sektörü takip eden kişi
sayısının azlığı oldu. Azerbaycan’da dü-
zenlenen ADEX fuarında şunu gördüm:
Müsteşarımızın daha önce birçok kez
tekrarladığı konular tekrar soruluyor.
Bu da şunu gösteriyor: Konuların geç-
mişi bilinmiyor. Türkiye’de bir tane Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı var. Onun
verdiği mülakatlar belli, oralarda çeşitli
mesajlar veriyor, vizyonunu iletiyor, he-
deflerimizi sıralıyor. Bunları takip eden
birisi, o soruları sormaz. Sistem, as-
lında kendi açığını kendisi gösteriyor.
Biz bu noktada, Kurumsal İletişim Mü-
dürlüğü altında yapacağımız çalışmalar
kapsamında, Türkiye’de, ciddi anlamda
savunma muhabiri yetiştirilmesi konu-
sunu tetikleyeceğiz. Bu noktada, sektör
basını ile de ciddi bir çalışma yapmak
istiyoruz, öncü olmak istiyoruz.
Bir ülkeye gittiğimizde, savunma muha-
birlerimiz bizi izliyor. Onlar da ülke adına
ciddi bir misyon yürütüyorlar. Bu da bir
duruş, bir hazırlık gerektiriyor. Mesaisini

tamamen bu işe harcayan bir iş gücün-
den bahsediyoruz. Bizim artık ürünleri-
miz var; her yıl 9-10 fuara katılıyoruz;
dünyanın her yerine gidiyoruz, coğrafya
kısıdımız yok. İşinin ehli gazetecilerimizi
bu aktivitelere götürmek için gerekli
planlamaları yapıyoruz.

MSI Dergisi: Bu paralelde, basın ile 
ilişkiler konusunda ne gibi yenilikler ve
nasıl bir gelişim beklemeliyiz?
Ferhat YENİBERTİZ: En büyük yenilik,
Kurumsal İletişim Müdürlüğü altında
Basın, Reklam ve Sosyal Medya adında
özel bir birim oluşturulması. Bu ekip, ta-
mamen basın ve medya ilişkilerine yo-
ğunlaşacak. Ulusal ve uluslararası basın
ile çok yakın ilişkileri olacak. Kurumumuz
ve endüstrideki tüm gelişmelerin doğru
şekilde yayınlanması, iyi dergilerde haber
olması, doğru reklamın, doğru zamanda
ve doğru mecrada yayınlanmasından
bahsediyoruz. Sosyal medyada bunun çok
iyi işlenmesinden bahsediyoruz.
Ekip üyelerimizin ilişkiyi sağlayacak ya-
bancı dili çok iyi bilmeleri, doğrudan te-
lefon üzerinden pazarlık yapabilmeleri,
konuları takip etmeleri, dergilerin rek-
lam stratejilerini, hangi haberin ne
zaman daha değerli olduğunu, bir fuar
yaklaşırken hangi dergilerin orada daha
çok dağıtıldığını, haberleri yaymayı iyi
bilmeleri gerekiyor. Artık SSM’nin de pe-
riyodik bir haber bülteni olacak. SSM’nin
müthiş bir fotoğraf arşivi var; onu da en
etkin bir şekilde kullanacağız.



Sektörün Kurumsal İletişim
Faaliyetleri Çok Zayıf
MSI Dergisi: Sektörün, genel olarak 
basınla ilişkilerini ve kurumsal iletişim
faaliyetlerini hangi noktada görüyorsunuz?
Sizce, sektör bu konuda neleri iyi yapabiliyor,
neleri daha iyi yapması gerekiyor?
Ferhat YENİBERTİZ: Sektörün kurumsal
iletişim faaliyetlerinin çok zayıf olduğunu
gözlemledim. Dergilerde gördüğüm ku-
rumsal reklamların bazılarında ne mesaj
verilmek isteniyor gerçekten anlamak
zor. Bakın, kurumsal iletişim yeni ve
ithal bir kavram. Kurumlara doz doz,
yeni yeni yerleşiyor. İnsanlar, ihtiyaç duy-
dukça buna yatırım yapmaya başlıyorlar.
Bunlar, düne kadar bir kişinin kenardan
yürütmeye çalıştığı işlerdi ya da bilinmi-
yordu. Bazı firmalarımız kurumsal ileti-
şim bölümlerini kurmaya başladılar.
Ama bunu çok daha önceden, örneğin 20
yıldır yapanlar da var. Bir de kurulan bö-
lümler, genellikle içeriden transferlerle
oluşturuluyor ve amatör bir seviyeden
başlıyor. Açık ve net ifade etmek istiyo-
rum: Kurumların fuar stant tasarımları
bile bakış açılarını gösteriyor. Çok geri-
yiz, çok daha ilerlememiz lazım. Biz,
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Biz, SSM olarak kurumsal iletişim ve bunun yapılanması konularında
yerli sektöre model olacağız. Yeni nesil anlayış ne gerektiriyorsa 
onu sindirmiş, yapıya yansıtan, üreten ve bugünü takip eden bir 
yapıdan bahsediyorum. Bizim kârlılık amacımız yok. SSM’yi belli 
bir noktaya getirmek ve sektöre de öncü olmak istiyoruz. Gittiğimiz
ülkelerin, sadece ürünlerinin değil, kurumsal bakış açılarının ve 
kurumsal zenginliklerinin de altında ezilmememiz gerekiyor. 





SSM olarak kurumsal iletişim ve bunun
yapılanması konularında yerli sektöre
model olacağız. Yeni nesil anlayış ne ge-
rektiriyorsa onu sindirmiş, yapıya yansı-
tan, üreten ve bugünü takip eden bir
yapıdan bahsediyorum. Bizim kârlılık
amacımız yok. SSM’yi belli bir noktaya
getirmek ve sektöre de öncü olmak isti-
yoruz. Gittiğimiz ülkelerin, sadece ürün-
lerinin değil, kurumsal bakış açılarının

ve kurumsal zenginliklerinin de altında
ezilmememiz gerekiyor. Sektörümüzün
kurumsal iletişim faaliyetlerini bu nok-
taya çekeceğiz. Bir çıta belirlememiz
lazım. En başta biz en güzelini yapacağız
ki firmalarımız artık sizlere cep telefonu
ile çekilmiş fotoğraf vermeyecek. Bunlar
sözlü yaptırımlarla olmaz, uygulayıp
göstermek gerekir ya da zaten görünü-
yordur.

Bu konularda, kurum içini ve kurum dı-
şını konu alan genelgeler yayınlayacağız.
Bizim SSM olarak dâhil olduğumuz her-
hangi bir projede -Ar-Ge ya da üretim
aşamasında olabilir- Kurumsal İletişim
Müdürlüğümüzün bilgisi dışında basına
haber verilmesi mümkün olmayacak.
Burada temel amaç, dışarıya, profesyo-
nellik dışı ve amatör bir görüntü verme-
mek. Bugün dünyanın neresine
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Kurumsal iletişim tarafına ciddi
bir sorumluluk düşüyor. Tabii biz

biraz gerisinden başlayacağız;
çünkü ülkemiz savunma ve 

havacılık sektöründe yer alan 
firmalarda oturmuş kurumsal

iletişim bölümleri yok. Biz 
burada öncü ve bilge konumunda

olacağız. Bunlar, 2023’ü dolaylı
yoldan besleyen şeyler. Çünkü
sistemin komple tetiklenmesi 

ve hızlanması gerekiyor. 
Hedeflediğimiz şeyler basit 

şeyler değil, farkındayız. Sadece
üst yönetimin değil, her bir 

bireyin benimsemesi gerekiyor.
Örneğin bir kalite yönetim 

sistemini getirmek istiyorsunuz;
ama sadece patron isterse 

başarma şansınız yok. 



giderseniz gidin, profesyonel bir şir-
kette, kurumsal iletişim biriminin dı-
şında bir kanaldan dışarıya bilgi
veremezseniz. Çünkü oradaki yapı-
lanma, bilgiyi, kurumu yarın yanlış bir
pozisyona sokmayacak şekilde ve ha-
beri zenginleştirerek vermekten so-
rumludur. Oradaki yapı, buna göre
kalifiye olmuştur. SSM Kurumsal İleti-
şim Müdürlüğü de bu işlevi görecek.

MSI Dergisi: Sektörel yayıncılık 
konusunda da tecrübeniz olduğunu 
biliyoruz. Bu tecrübeleriniz ışığında, 
sektör basını olarak bizler ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Ferhat YENİBERTİZ: Normalde kurum-
larda bir kurum içi dergi vardır. Biz bu-
rada böyle bir dergi yapmak istemiyoruz.
Sektör basını olarak sizler, bu ihtiyacı
fazlasıyla gideriyorsunuz. Sizleri kurum-
sal dergi olarak görüp mesajlarımızı siz-
ler üzerinden ileteceğiz. İçerik kalitesi de
tabii ki tartışılmaz; oradaki kalite de çok
önemli.
MSI Dergisi olarak da umarım en kısa za-
manda, İngilizce sürümünüzle, doğru ma-
salara doğru bilgiyi, uluslararası arenada

da ulaştırmaya başlarsınız. Çünkü bizim
asıl hedefimiz, uluslararası platform.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörlerinin iddialı 2023 hedefleri var.
Bu hedeflere ulaşma yolunda kurumsal
iletişimin işlevini ve katkısını nasıl 
görüyorsunuz?
Ferhat YENİBERTİZ: Kurumsal iletişim
tarafına ciddi bir sorumluluk düşüyor.
Tabii biz biraz gerisinden başlayacağız;
çünkü ülkemiz savunma ve havacılık
sektöründe yer alan firmalarda otur-
muş kurumsal iletişim bölümleri yok.
Biz burada öncü ve bilge konumunda
olacağız. Bunlar, 2023’ü dolaylı yoldan
besleyen şeyler. Çünkü sistemin kom-
ple tetiklenmesi ve hızlanması gereki-
yor. Hedeflediğimiz şeyler basit şeyler
değil, farkındayız. Sadece üst yönetimin
değil, her bir bireyin benimsemesi ge-
rekiyor. Örneğin bir kalite yönetim sis-
temini getirmek istiyorsunuz; ama
sadece patron isterse başarma şansınız
yok. Büyük firmalara bakıldığı zaman,
profesyonel yöneticiler şunu söylüyor:
Benim çalışanlarımın %70’inde, sabah
işe gelirken ve akşam eve dönerken or-

talama bir mutluluk sağlayabilirsem, bu
bir başarıdır. Geri kalan %30’u kuruma
küsmüş, belli bir yaşa gelmiş, artık
emeklilik isteyen kişilerdir. Bu bir ger-
çektir, gerçek fotoğrafı görürsünüz;
ancak herkesten %100 hedefe kilitlen-
meyi beklemezsiniz. İdeal kadroyu he-
pimiz isteriz ve biz bugün, en azından
başkanlığımızda, bu kadroyu oluştur-
maya çalışıyoruz. Ancak belli bir nokta-
dan sonra asıl yöneticilik, mevcut
çalışan çeşitliliği ile oyunu iyi oynayabil-
mektir. Önemli olan, ana hedefi ki sizin
bu soruda sorduğunuz 2023 hedefleri;
sadece tepe yönetim değil bütün çalı-
şanlar, aşağıya doğru kademe kademe
hissetmeli. Vizyon ve hedeflerin, sadece
tepedeki yöneticilerde kalması önemli
bir problem olur. Benzer şekilde, 2023
hedefleri de sadece sektörün hedefi
değil, tüm Türkiye’nin hedefi olmalıdır.

SSM Kalite ve Stratejik Yönetim 
Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz’e,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Gelenek ve Yenilikçilik, 
FN Herstal’in 125 Yıllık 

Macerasında Harmanlandı
Belçika’nın Liege bölgesinin yaklaşık 500 yıllık hafif silah 
geliştirme ve üretme geleneğinin temsilcisi olan 
FN Herstal, bu yıl, kuruluşunun 125’inci yıldönümünü 
kutluyor. Bu köklü geçmişin mirası olan güvenilirliği, 
gelişen teknoloji doğrultusunda yenilikçilik ile 
birleştiren firma, faaliyet gösterdiği silah 
kategorilerinde, referans sayılabilecek 
tasarımlara imza atıyor. 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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FN FCU atış kontrol 
sistemi, hem tüfek 
hem de bombaatar ile 
yüksek isabet 
sağlamaya yardımcı
oluyor.



Yüzyıllardır ope-
rasyonel olarak
kullanılan ve

askerin temel silahı
olan ateşli silahların

temel teknolojisi
değişmese de gü-

venilir, ergono-
mik ve etkin

silahlar geliştir-
mek, hâlâ önemli

bir teknolojik biri-
kim ile köklü tasarım ve üre-
tim gelenekleri gerektiriyor.

Tam da bu nedenle en
temel silahlar ol-
masına rağmen,
başarılı ve etkin
tabanca ya da pi-

yade tüfeği mo-
delleri, her ülke
tarafından ta-

sarlanıp üre-
tilemiyor. En

iyisini ararken
bir seviye üste

çıkıldığında,
t e k n o l o j i 
ve gelenek-
ler kadar,
silahlarla
elde edilen

operasyonel 
tecrübe de öne

çıkıyor. Bir muha-
rebede, bir askerin

silahının emniyet
mekanizması ile yaşa-

dığı bir tecrübe bile o si-
lahın kullanılabilirliği ile

ilgili önemli bir değişikliği
tetikleyebiliyor.
Bu gerçeklerin bilincinde
olan FN Herstal de teknolo-
jiyi, geleneği ve operasyonel
kullanım tecrübesini har-
manlayarak tabancadan
ağır makinalı tüfeklere

kadar uzanan bir ürün yel-
pazesinde çözümler sunu-
yor. Bu temel ürünler, yine
FN Herstal tarafından geliş-
tirilen ve kara, deniz ve 
hava platformlarına yönelik;
uzaktan komutalı silah sis-
temleri, kaideye monteli si-
lahlar ve silah podlarında da
kullanılıyor.
Firma, elektronik alanında
yaşanan gelişmeleri de atış
sayacı ve atış kontrol bilgisa-
yarı gibi yenilikçi ürünlerle
ateşli silahların dünyasına ta-
şıyor. 2000’li yıllarda, yoğun
bir çatışma temposuna giren
Amerikan Silahlı Kuvvetleri-
nin de FN Herstal ürünlerine
güvenmesi ise firmaya, pek
çok silah üreticisinin erişe-
mediği operasyonel tecrübeyi
sağlıyor.

Herstal Kasabasından
Dünyaya
FN Herstal’in dünya çapında
şöhrete sahip bir firmaya
dönüşümü, 125 yıl önce,
Belçika’nın Herstal kasaba-
sında başladı. Fabrique Na-
tionale d’Armes de Guerre
(FN), Belçika için 150.000
adet Mauser marka tüfek
üretmek üzere, Belçika’nın
Herstal kasabasında ku-
ruldu. FN, mühimmat fabri-
kasının kurulması ile de
faaliyetlerini genişletti. Bu
gelişmeler, FN Herstal’in,
günümüzde de devam eden
özel durumunun temelini
attı: Firma, dünya üzerinde,
hem hafif silahları hem de
bu silahlarda kullanılacak
mühimmatı tasarlayıp üre-
ten tek hafif silah üreticisi
olarak faaliyet gösteriyor.
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FN SCAR, hem piyade tüfeği (üstte) hem de 
keskin nişancı tüfeği (sağda)sürümlerine sahip.



Firmanın tarihine baktığı-
mızda, FN Herstal’in bu özel-
liğinin, firmanın bazı silah
modellerinin geliştirilmesinde
belirleyici rol oynadığını; bazı
silahların, geliştirilen mühim-
mat çerçevesinde şekillendi-
rildiğini görüyoruz.
FN Herstal’in tarihindeki
dönüm noktalarından bir ta-
nesi, 1900’lü yıllarda, ünlü
Amerikalı silah tasarımcısı
John M. Browning ile başlatı-
lan iş birliği oldu. Bu iş birliği,
FN BAR tüfeği ve Browning 
Hi Power tabancası gibi “ef-
sane” kategorisine yükselen
ürünleri ortaya çıkarttı.
FN Herstal, İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında, 1950’li yıl-
larda, FN FAL piyade tüfeği ile
adını duyurdu. Bu tüfek,
“Özgür dünyanın doğru silahı”
olarak tanındı. Bu yılların bir
diğer önemli gelişmesi ise
firma tarafından geliştirilen
7,62x51 mm fişeğin, NATO ta-
rafından onaylanması oldu.
Mühimmat alanındaki bu
onayı, 1970’li yıllarda gelişti-
rilen 5,56x45 mm SS109 mü-
himmatı izledi. SS109, NATO
tarafından, 1980 yılında resmi
kalibre olarak tanındı.
FN Herstal, zamanla önemli
bir pazar olan ABD’de, daha
büyük bir varlık göstermeye
başladı. Firma, 1970’li yıl-
larda, ABD’de yerleşik Brow-
ning Arms Company’yi satın
aldı. Aynı yıllarda, Amerikan
Silahlı Kuvvetleri de FN MAG
makinalı tüfeğini, M240 ismi
ile envanterine kattı. Bu dö-
nemde dış pazarlara yönelik bir
diğer gelişme, FN Herstal’in,
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Dubai şehrinde bir irtibat ofisi
açması oldu. 1970’li yıllar, aynı
zamanda, firmanın hava araç-
larına yönelik silah platform-
larını geliştirmeye başladığı
dönem olarak tarihe not edildi.
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        FN Herstal’in Tarihçesi
1889                    n   Fabrique Nationale d’Armes de Guerre (FN), Belçika için 150.000 Mauser marka tüfek üretmek üzere,
                                     Belçika’nın Herstal kasabasında kuruldu.
1890’lar            n   FN, Belçika’da bir mühimmat fabrikası kurdu.
                               n   FN ile ünlü Amerikalı silah tasarımcısı John M. Browning arasında iş birliği başladı.
1900’lar            n   Browning tarafından tasarlanan ilk tabanca, 1900 modeli piyasaya sürüldü. 
                                     Bunu, 1910 Browning modeli izledi.
1920’ler            n   FN, FN BAR tüfeğinin üretimine başladı.
1930’lar            n   FN, 1935’te, Browning Hi Power tabancasının üretimine başladı.
                               n   FN, FN FAL piyade tüfeğinin üretimine başladı. Tüfek “Özgür Dünya’nın doğru silahı” olarak tanındı.
1950’ler            n   FN tarafından geliştirilen 7,62x51 mm fişek, NATO tarafından onaylandı.
                               n   FN, şeritle beslenen genel amaçlı makinalı tüfek modeli FN MAG’ın üretimine başladı.
                               n   FN, “Fabrique Nationale d’Armes de Guerre” olan resmi adını “Fabrique Nationale Herstal” 
                                     olarak değiştirdi.
                               n   FN, ABD’de yerleşik Browning Arms Company’yi satın aldı.
                               n   FN, gelecekte, 1981 yılında NATO tarafından resmi kalibre olarak tanınacak 5,56x45 mm 
1970’ler                  SS109 mühimmatını geliştirdi.
                               n   Amerikan Silahlı Kuvvetleri, FN MAG makinalı tüfeğini M240 ismi ile envanterine aldı.
                               n   FN, hava araçlarına yönelik silah platformları geliştirmeye başladı.
                               n   FN, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde bir irtibat ofisi açtı.
                               n   FN ABD’de üretim tesislerini açtı.
                               n   FN MINIMI 5,56 hafif makinalı tüfeğin seri üretimi başladı.
                               n   FN MINIMI 5,56 makinalı tüfeği, Amerikan Silahlı Kuvvetleri tarafından M249 ismi ile 
                                     envantere alındı.
1980’ler            n   Fabrique Nationale Herstal, FN Herstal olarak yeniden adlandırıldı. Bu değişiklikle FN Herstal’in 
                                     yanı sıra avcılık ve atıcılık alanında faaliyet gösteren Browning International firmasını da içeren 
                                     Herstal Group da kuruldu.
                               n   FN, .50 kalibre Browning M2HB ağır makinalı tüfeği için geliştirdiği Quick Change Barrel 
                                     (Hızlı Değiştirilebilen Namlu) sistemini tanıttı.
                               n   FN, entegre silah sistemleri ürün ailesini, FN M3M makinalı tüfeği ile genişletti.
                               n   FN, geliştirdiği 5,7x28 mm fişek üzerine şekillendirdiği FN P90 makinalı tabancasını ve 
                                     FN Five-seveN tabancasını tanıttı.
1990’lar            n   FN Herstal, ilk defa kalite sertifikasyonundan geçti ve ISO9001 belgesini aldı.
                               n   FN Herstal ABD’de, FNH USA adı ile Kuzey Amerika’daki satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek
                                     yeni bir bağlı kuruluş açtı.
                               n   FN F2000 bullpup piyade tüfeği tanıtıldı.
                               n   FN Herstal, Singapur’da irtibat ofisi açtı.
                               n   FN Herstal, özel bir atış birimi ve mühimmattan oluşan ve daha az zarar veren silah sistemi 
                                     FN 303’ü tanıttı.
                               n   NATO, FN 5,7 mermisinin kişisel savunma silahlarının kalibresi olarak kullanılmasını tavsiye etti.
                               n   FN M3M makinalı tüfeği, Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından GAU-21 adıyla kullanılmaya başlandı.
                               n   FN MINIMI hafif makinalı tüfeği, 7,62 mm kalibre ile de üretilmeye başlandı.
2000’ler            n   FN, FN SCAR piyade tüfeğini, 5,56 mm ve 7,62 mm kalibrelerinde ve 40 mm bombaatarla birlikte
                                     piyasaya sürdü.
                               n   FN Herstal, uzaktan komutalı silah istasyonu ürün ailesini tasarladı ve geliştirdi. Bu ürün ailesine,
                                     “deFNder” adı verildi.
                               n   Herstal Group’un zengin mirasını korumak amacıyla Ars Mechanica Vakfı kuruldu.
                               n   FN, FN Armatronics şemsiyesi altında, 2 yeni ürün tanıttı: Atış kontrol sistemi FN FCU 
                                     ve atış sayacı FN SmartCore. FN FCU, lazer mesafe bulucu teknolojilerinde özelleşmiş olan Noptel ile
                                     ortak olarak geliştirildi.
                               n   FN Herstal; hava, kara ve deniz uygulamaları için yüksek teknolojili ve yenilikçi entegre silah 
                                     sistemleri geliştirmeye devam etti.
                               n   FN Herstal, Noptel’i satın aldı.
                               n   Amerikan kullanımında MK 16, MK 17 ve MK 13 olarak adlandırılan FN SCAR ürün ailesi,
                                     Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından çeşitli operasyonlarda kullanıldı.
2010’lar            n   FN SCAR keskin nişancı tüfeği, FN SCAR ürün ailesine katıldı.
                               n   FN Herstal, AS/EN 9100 havacılık standartlarına göre sertifiye edildi.
                               n   Dünyaca tanınan ve hem 5,56 mm hem de 7,62 mm kalibre için üretilen FN MINIMI Mk3 makinalı
                                     tüfeği, operasyonel ihtiyaçlara göre uyarlandı. Bu kapsamda, silahın ergonomisi ve ek donanım 
                                     entegrasyonu ile ilgili özellikleri iyileştirildi.

2014
                   n   FN Herstal, modern teknolojileri ürünleri ile birleştirerek yenilikçi çözümler sunmaya ve 

                                     böylece müşterilerinin muharebe, lojistik ve haberleşme kabiliyetlerini arttırmaya devam ediyor.



1980’li yıl-
larda, FN Herstal,
ABD’deki varlığını, bu-
rada bir üretim tesisi
açması ve FN MINIMI
5,56 mm hafif makinalı tüfe-
ğinin, M249 ismiyle ABD Si-
lahlı Kuvvetlerinin envanterine
girmesi ile arttırdı. 1980’li yıl-
lar, aynı zamanda yeniden ya-
pılanmaya sahne oldu. Avcılık
ve atıcılık alanında faaliyet
gösteren Browning Internatio-
nal ile FN Herstal’i bünyesinde
barındıran çatı yapı olan Hers-
tal Group kuruldu.
1990’lı yıllarda, FN Herstal’in
yenilikçi ürün geliştirme faa-
liyetleri, kendi geliştirdiği
5,7x28 mm fişek üzerine şe-
killendirdiği, FN P90 makinalı
tabancası ve FN Five-seveN
tabancası ile devam etti.
Firma, bu dönemde, ilk defa

kalite sertifikasyonundan
geçti ve ISO9001 belgesini
aldı. Ayrıca, Kuzey Amerika
bölgesindeki faaliyetlerini
daha da geliştirmek için,

ABD’de FNH USA adı ile
yeni bir bağlı kuruluş açtı.
FN Herstal ürünlerinin NATO
ve ABD tarafından tercih 
edilmesi, 2000’li yıllarda da
sürdü. NATO, FN 5,7 mm
mermisinin, kişisel savunma
silahlarının kalibresi olarak
kullanılmasını tavsiye etti. 
FN M3M makinalı tüfeği ise
Amerikan Deniz Piyadeleri
tarafından, GAU-21 adıyla kul-
lanılmaya başlandı. Uluslar-

arası faaliyetlerini Singapur’da
irtibat bürosu açarak genişle-
ten FN Herstal, “deFNder”
adını verdiği uzaktan komutalı
silah istasyonu ürün ailesini de
bu dönemde geliştirdi. Ayrıca,
FN Armatronics şemsiyesi al-
tında, 2 yeni ürün tanıttı: Atış
kontrol sistemi FN FCU ve
atış sayacı FN SmartCore. 
FN FCU, lazer mesafe bulucu
teknolojilerinde özelleşmiş
olan Noptel ile ortak olarak
geliştirildi.
2010’lu yılların önemli geliş-
meleri ise FN Herstal’in,
AS/EN 9100 havacılık stan-
dartlarına göre sertifiye

edilmesi ve Noptel’i satın al-
ması oldu. Bu yıllarda, Ame-
rikan Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçları için geliştirilen ve
Amerikan envanterinde 
MK 16, MK 17 ve MK 13 ola-
rak adlandırılan FN SCAR
ürün ailesi, Amerikan Özel
Kuvvetleri tarafından çeşitli
operasyonlarda yoğun ola-
rak kullanıldı ve operasyo-
nel olarak da kendini ispat
etti.
Bu bölümde ana hatları 
ile ele aldığımız firmanın 
tarihçesi, ayrıntılı olarak “FN
Herstal’in Tarihçesi” başlıklı
kutucukta yer alıyor.
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FN BAR

Browning Hi Power

FN FAL

FN Herstal, “deFNder” adını verdiği uzaktan 
komutalı silah istasyonu ürün ailesini geliştirdi.

Fotoğrafta 7,62 mm sürümü 
ile görülen FN MINIMI, 5,56 mm 

kalibrede de üretiliyor.



Günümüzde 
Herstal Group
125 yıllık köklü geçmişinin
mirası ile savunma ve güven-
lik alanında faaliyet gösteren
FN Herstal, 1980’li yıllardan
beri, avcılık ve atıcılık alanında
faaliyet gösteren Browning ve
Winchester Firearms firma-
ları ile birlikte, Herstal Group
çatısı altında bulunuyor. Grup
bünyesinde faaliyet gösteren
firmalar, 20’nci yüzyılda, ara-
larında motosiklet, otomobil
ve uçak motorunun da bulun-
duğu farklı alanlarda da ça-
lışmalar yürüttüler. 2000’li
yıllardan itibaren ise grup,
esas ana iş alanı olan hafif si-
lahlar kategorisinde ürün
farklılaşması ve tamamlayıcı
ürünler geliştirilmesi strate-
jilerini uygulamaya başladı.
Grup, bünyesindeki firmala-
rın çalışmalarının yanı sıra
faaliyet alanları ile ilgili firma
birleşmeleri ve firma satın al-
maları gerçekleştirerek bü-
yümesini sürdürüyor.
Kökleri Belçika’da olan grup,
köklerinden gelen miras ile
güvenilirliğini pekiştiriyor.
Yerel yan sanayi ile ileri tek-

noloji paydasında iş birliği
yapan grup, Belçika’da bulu-
nan üniversiteler ve araş-
tırma merkezleri ile de yakın
çalışıyor. Bununla birlikte
grup, aynı zamanda uluslar-
arası bir kimliğe de sahip.
Genel merkezi, Ar-Ge birimi,
üretim bölümü, kalite birimi
ve pazarlama ve satış bölüm-
leri Belçika’da bulunan 
FN Herstal’in, diğer ülkeler-
deki varlığı şöyle sıralanıyor:
n ABD’de üretimle ilgili 

FN Manufacturing ile satış
ve pazarlamayla ilgili 
FNH USA alt iş birimleri,

n Elektro-optik sistemlerin
tasarımı ve üretimi üzerine
çalışan, Finlandiya’da 
bulunan Noptel alt iş kolu,

n FN Herstal’in Temmuz
ayında bünyesine kattığı,
İngiltere’de bulunan 
Manroy Plc firması ve

n Dünya genelinde, satış 
ofisleri ya da temsilcilikler
aracılığı ile geniş satış ağı.

FN Herstal’e benzer bir şe-
kilde, Browning International
firmasının da genel merkezi,
Ar-Ge birimi, üretim bölümü
ve pazarlama ve satış bölüm-

leri Belçika’da bulunuyor.
Browning International fir-
masının diğer ülkelerdeki
varlığı ise şöyle sıralanıyor:
n ABD’de satış ve 

dağıtım hizmetleri,
n Portekiz’de üretim 

faaliyeti,
n Japonya’da üretim 

faaliyeti ve
n Dünya genelinde 

geniş satış ağı.
Grup, organizasyonunun her
seviyesinde yatırım yapmaya
devam ediyor. Yenilikçi çö-
zümler için Ar-Ge çalışmala-
rına önemli bir kaynak ayıran
grup, bunların sonuçlarının
en iyi şekilde üretilebilmesi
için namlu üretimi ile ısıl ve

yüzey işleme teknikleri konu-
larına da eğiliyor. Grubun
yeni bir test merkezi ile ilgili
yatırımları da devam ediyor.
Tüm bunların mevcut ve po-
tansiyel müşterilerine anla-
tılmasına da önem veren
grup, FN Herstal için yeni bir
sergi alanı düzenledi. Bu
sergi alanı, aynı zamanda ge-
nişleyen ürün ailesinin de tek
bir yerde sergilenebilmesine
olanak sağlıyor.
Geçmişini de unutmayan grup,
“Ars Mechanica Foundation”
vakfı ile mirasını koruyor.
Grup, insan sermayesine ya-
tırım yaparak, üretimde eko-
lojik izini azaltacak yenilikler
yaparak ve çalışma alanla-
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  Günümüzde Herstal Grup
n     1991 yılında beri, %100’ü Belçika’nın Valon Bölgesi’ne ait.
n     2013 yılı cirosu, 639 milyon avro.
n     Her yıl cirosunun %7 ila 9’unu Ar-Ge ve modern üretim araçları 
        (namlu üretimi, son işleme, stoklama ve test) için harcıyor. 
        Bu oran, yüksek Ar-Ge harcamaları olan ilaç endüstrisi ile aynı düzeyde
        bulunuyor.
n     1.400’ü Belçika’da olmak üzere, dünya genelinde 3.000 çalışan.
n     FN Herstal, dünya genelinde 130 ülkeye ihracat yapıyor.
n     Dünya genelinde, FN Herstal üretimi milyonlarca tabanca, tüfek ve 
        makinalı tüfek hâlen kullanılıyor.

Özel bir atış birimi ve 
mühimmattan oluşan ve 
daha az zarar veren 
silah sistemi FN 303.



rında emniyet, sağlık ve gü-
venliği arttıracak tedbirler
alarak, sosyal sorumlulukla-
rını yerine getirmeye devam
ediyor.

Ürün Ailesi
FN Herstal’in ürünlerini,
dünya genelinde, silahlı kuv-
vetler, güvenlik güçleri ve
özel harekât birlikleri ile
uzaktan komutalı silah istas-
yonları ve zırhlı araç üretici-
leri gibi savunma firmaları
kullanıyor. Firmanın geniş
ürün ailesinde, ana başlıkları
ile şunlar bulunuyor:
n Hafif silahlar: Tabancalar,

kişisel savunma silahları,
piyade tüfekleri, 
bombaatarlar, keskin 
nişancı tüfekleri ve hafif,
orta ve ağır makinalı 
tüfekler.

n FN Armatronics: 
Elektronik ve diğer 
modern teknolojileri 
hafif silahlarla birleştiren

FN Armatronics; iyileştirilmiş
muharebe yetenekleri, 
lojistik destek ve 
haberleşme kabiliyetleri
için atış kontrol sistemleri
ve atış sayaçları 
geliştiriyor.

n Hafif silahlara yönelik 
mühimmat.

n Özellikle güvenlik ve 
özel harekât ihtiyaçlarına
yönelik olarak, öldürücü
olmadan kişileri saf dışı 
bırakan silahlar (less 
lethal weapons).

n Entegre Silah Sistemleri:
Hava araçlarına yönelik
döner kundakla kullanılan
(pintle mounted) silah 
sistemleri, Hava 
araçlarına yönelik podlu
sistemleri (kontrol 
sistemleri ile birlikte), 
kara ve deniz 
platformlarına yönelik
döner kundakla kullanılan
silah sistemleri ve uzaktan
komutalı silah istasyonları. Herstal’in entegre silah sistemleri, operasyonel olarak kullanılıyor.



ANALİZ

FN Herstal, tüm bu ürünleri-
nin entegre lojistik desteğini
de veriyor. Bu kapsamda,
firma tarafından onaylanan
takım ve teçhizat da müşte-
rilerin ilgisine sunuluyor.
Ülkelerin milli sanayilerini
geliştirmeye önem verdiği
günümüzde, FN Herstal,

ürünlerinin ortak üretimi
kapsamında, teknoloji trans-
feri de dâhil olmak üzere,
iş birliği çalışmalarına da
açık. Firmanın, ürünlerini
yoğun olarak kullanan
ABD’deki etkinliği, bu 
konuda iyi bir örnek oluştu-
ruyor.

Türkiye’de 
FN Herstal
Türkiye, FN Herstal için
anahtar ülkelerden birisi ko-
numunda. Firma yetkilileri,
bu durumu; Türkiye’nin hafif
silahlara olan ihtiyacının sü-
rekliliğine ve ihtiyaç miktarı-
nın yüksekliğine, Türk Silahlı

Kuvvetlerinin büyüklüğüne
ve ABD’den sonra en büyük
ordu olmasına bağlıyor.
Türkiye ile teknoloji transferi
de dâhil olmak üzere yakın iş
birliğine hazır olan FN Hers-
tal, Türkiye’nin önde gelen
savunma firmaları ile çalış-
malar yürütüyor. Firmanın
hava platformları için geliş-
tirdiği ve CİRİT füzesini ta-
şıma ve atma kabiliyetine de
sahip FN RMP/C podu, 
Eurosatory 2014 fuarında,
ROKETSAN standında sergi-
lendi. Bu podun pazarlan-
ması ile ilgili çalışmalar,
hâlen devam ediyor. 
FN MAG ve FN M2HB-QCB
makinalı tüfekleri, düzenli
aralıklarla Otokar ve FNSS
tarafından sipariş ediliyor ve
bu firmalara teslim ediliyor. 
FN Herstal, gizlilik anlaşma-
ları nedeniyle adlarını açıkla-
yamadığı diğer Türk firmaları
ile de iş birliği çalışmalarını
sürdürüyor.

Browning M2HB 
ağır makinalı tüfeği, 

gelişimini, Quick Change 
Barrel (Hızlı Değiştirilebilen

Namlu) sistemi ile sürdürdü.





Pakistan Hava Kuvvet-
leri envanterinde bulu-
nan 41 adet F-16 Blok

15 uçağının, “Peace Drive II”
adı verilen program kapsa-
mında modernizasyonu için
açılan ihalede, uluslararası
rekabet koşulları altında yarı-
şan TUSAŞ, ihaleyi kazanmış
ve proje ile ilgili sözleşmeyi,
2009 yılının Haziran ayında
imzalamıştı. TUSAŞ tarafında,
Pakistan Hava Kuvvetleri F-16
Modernizasyonu Programı
olarak adlandırılan projede,
41 adet uçağın aviyonikleri

için, Yarı Ömür Modernizas-
yonu (Mid-Life Upgrade /
MLU)’na tabi tutulması; bun-
lardan 31 adedinin ise ayrıca
Falcon STAR (Falcon STructu-
ral Augmentation Roadmap /
Şahin Yapısal Takviye Yol Ha-
ritası) yapısal modernizasyo-
nundan geçmesi planlandı.
Modernize edilecek ilk uçak,
2010 yılının Ekim ayında,
TUSAŞ tesislerine geldi. Bu
uçak, 8 Şubat 2012’de, yine
Ankara’da gerçekleştirilen
tören ile Pakistan Hava Kuv-
vetlerine teslim edildi.
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Pakistan F-16’ları da Tamam:
TUSAŞ Geleceğe Bakıyor

Kuruluş projesi olan F-16 üretiminin 
sonrasında F-16’larla bağını hiç 
kopartmayan TUSAŞ, F-16 modernizasyon
projelerinde rol almaya devam diyor. 
Ürdün’ün F-16’larının modernizasyonunu
başarıyla tamamlayan ve Türk 
Hava Kuvvetlerinin uçaklarının 
modernizasyonuna devam eden firma, 
bir diğer müşterisi olan Pakistan’ın
modernizasyon programında sona geldi.
Program kapsamında modernize edilen
son 4 uçak, 2 Eylül’de, TUSAŞ’ın Ankara,
Kazan’daki tesislerinde gerçekleştirilen
törenle kullanıcısına teslim edildi. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL / m.demirel@savunmahaber.com
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Projede tüm çalışmalar, 
Pakistan ile ABD arasındaki
anlaşma uyarınca, F-16 uça-
ğının tasarımcısı ve orijinal
üreticisi Lockheed Martin ta-
rafından sağlanan kitlerle,
TUSAŞ’ın Kazan’daki tesisle-
rinde gerçekleştirildi. Uçaklar
üzerinde TUSAŞ mühendis ve
teknisyenlerinin yanı sıra
TUSAŞ tarafından teorik ve
pratik eğitim verilen, 72 kişi-
lik Pakistanlı teknisyen grubu
da çalıştı. Modernizasyon
hattında, herhangi bir anda,
azami 12 uçak üzerinde çalı-
şıldı. İlk 3 uçak dışında, her
bir uçağın modernizasyonu, 
9 aylık bir sürede tamam-
landı. Modernizasyon faali-
yetleri kapsamında, uçaklar
üzerinde, 500.000 adamxsaati

aşan işçilik harcandı. Pro-
jede, yer ve hava testleri de
TUSAŞ tarafından gerçekleş-
tirildi. Bu testler için ihtiyaç
duyulan işçilik ise 127.000
adamxsaat oldu. Projede,
toplam 115 test uçuşunda,
120 saatlik uçuş gerçekleşti-
rildi. Toplam 41 uçaktan 13
tanesi 2012; 14 tanesi 2013 ve
14 tanesi de 2014 yılında tes-
lim edildi.
Son 4 uçağın teslim edilmesi
nedeniyle gerçekleştirilen tö-
rene, Pakistan Büyükelçisi
Muhammed Haroon Shaukat,
Pakistan Hava Kuvvetleri
Kurmay Başkan Yardımcısı
Korgeneral Sohail Aman,
Türk Hava Kuvvetleri Kurmay
Başkanı Korgeneral Mehmet
Şanver, Savunma Sanayii

45

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ekim 2014

Her bir uçağın modernizasyonu, 9 aylık bir sürede tamamlandı. Bu süreçte, 
toplam 500.000 adamxsaat’i aşan işçilik harcandı.
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Müsteşarlığı Sistem Projeleri
ve Lojistikten Sorumlu Müs-
teşar Yardımcısı Dr. Faruk
Özlü, TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Kaya, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı Genel Müdür
Yardımcısı Atilla Gürdere ve
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı başta
olmak üzere, üst düzey yetki-
liler ve projenin tarafı kurum
ve kuruluşların çalışanları
katıldı.

Programın Başarısı
Örnek Olacak
Törende ilk konuşmayı,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yalçın Kaya yaptı. Kaya;
iş birliği, paylaşım, dostluk ve
eğitim kelimeleri ile anlatıla-
bilecek 5 yıllık bir programı

başarı ile sonlandıklarını ve
beklentileri karşılamanın ve
programı zamanında bitir-
menin mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Modernize
edilen uçakların Pakistan
Hava Kuvvetlerine sağlaya-
cağı katkılara da değinen
Kaya, uçakların, Pakistan
Hava Kuvvetlerinin güvenilir-
liğini, işlevselliğini, sorti ger-
çekleştirme kabiliyetini ve
operasyonel etkinliğini arttı-
racağını vurguladı. Kaya, ko-
nuşmasının sonunda, diğer
ülkelerin F-16 modernizas-
yonu programlarına da talip
olan TUSAŞ’ın, Pakistan F-16
modernizasyonundaki başa-
rısına dikkat çekerek, bu ba-
şarının tüm F-16 kullanıcıları
tarafından takdir edileceğini
umduklarını belirtti.
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Modernizasyon çalışmalarının başarısında, 
Türk ve Pakistan ekiplerinin tek ve entegre bir ekip gibi
çalışmasının önemli bir payı oldu.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem Pakistan Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkan Yardımcısı Korgeneral Sohail Aman
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Türk F-16’larından
Farklı Görmedik
Kaya’nın ardından programla
ilgili bilgi vermek üzere,
TUSAŞ Uçak Grup Başkanı
Özcan Ertem kürsüye geldi.
Bu törenin, gereksinimlerini
zamanında karşılayan bir
projenin sonunu işaret ettiği
için bir kutlama olduğunu be-
lirten Ertem, diğer yandan,
projenin başından beri bir-
likte çalıştıkları Pakistanlı
dostlardan ve Türk F-16’la-
rından farklı görmedikleri
Pakistan F-16’larından ayrıl-
maları anlamına da geldiği
için, aynı zamanda hüzünlü
bir etkinlik olduğunu söyledi.
Ertem, projenin, TUSAŞ tari-
hinde teknik, işçilik, takvim ve
yönetim kriterleri açısından
başarı hikâyesi olan projeler
arasına girdiğini vurguladı ve
Lockheed Martin’i, TUSAŞ’ı,
bu tür projelerde tercih edi-
len ortak olarak belirlemeye
çağırdı. Ayrıca, Pakistan Hava

Kuvvetlerini gelecekte de
desteklemek için tüm kapasi-
teleri ve kabiliyetleri ile hazır
olacaklarının altını çizdi.
Ertem, konuşmasının so-
nunda, programın tarihçesini
anlatmak için hazırlanan tanı-
tım filmini tören katılımcılarına
gösterdi. Filmin gösteriminden
önce kısa bir açıklamada bulu-
nan Ertem, Türk ve Pakistanlı
personelden bu film için farklı
giyinmelerini talep ettiklerini,
çünkü herhangi bir günde
çekim yapılsaydı, farklı 

milletlerden personeli birbi-
rinden ayırt etmenin müm-
kün olmayacağını anlatarak,
projede gerçekleşen yakın 
iş birliğine tekrar vurgu 
yaptı.

Tam Müşteri 
Memnuniyeti
Törenin son konuşmasını
gerçekleştiren Pakistan Hava
Kuvvetleri Kurmay Başkan
Yardımcısı Korgeneral Sohail
Aman, iki ülke ve iki silahlı
kuvvet arasındaki ilişkilerin

derinliğinden bahsetti. Proje-
nin, aynı zamanda silahlı kuv-
vetlerle endüstrinin ortak
çalışmasının iyi bir örneği ol-
duğunu belirten Korgeneral
Aman, tamamlanan projenin,
gelecekteki çalışmalar için
bir basamak olduğunu da
sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, pla-
ket takdimi gerçekleştirildi ve
günün anısına hazırlanan
sertifika imzalandı. Tören,
hatıra fotoğrafı çekimi ile
sona erdi.
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İngiltere, 
Yeni Zırhlı Keşif Aracı İçin

Düğmeye Bastı
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FRES programının pa-
letli araç kısmının ge-
liştirme dönemi

ihalesi, BAE Systems ile
GDUK arasında, yoğun bir
rekabete sahne olmuştu ve
ihale, 2010 yılında, Scout
olarak adlandırılan FRES
paletli keşif aracının gelişti-
rilmesi için, GDUK ile 815
milyon dolarlık sözleşmenin
imzalanması ile sonuçlan-
mıştı. O zamandan beri bir
sonraki aşaması uzun süre-
dir beklenen, hatta iptal ol-

duğu iddialarının yayıldığı

projede, GDUK, mutlu sona
ulaşarak 589 aracı kapsayan
üretim sözleşmesini imza-
ladı.

Zırhlı Keşif Görevinde
İngiliz Yaklaşımı: 
Saklanarak Keşif
İngiliz Silahlı Kuvvetlerinde
hâlihazırda zırhlı keşif görevi,
CVRT (Combat Vehicle Re-
connaissance Tracked / Pa-
letli Muharebe Keşif Aracı)
serisi paletli zırhlı araçlar ta-
rafından üstleniliyor. Alvis fir-
ması tarafından 1967 yılında
üretilmeye başlanan CVRT
araç ailesi içerisinde, 76 mm
kalibrede bir ana silaha sahip
olan FV101 Scorpion ve 30 mm
Rarden otomatik top ile teçhiz

edilmiş FV107 Scimitar
aracı bulunu-

yor. Bunlar-
dan Scorpion,
1990’lı yıllarda

envanter dı-
şına çıkartıldı;

Scimitar ise görevine devam
ediyor.
8 tonluk çok düşük muharebe
ağırlıkları, 3 kişilik personeli
ve bir paletli zırhlı araca göre
çok küçük boyutları ile Scimi-
tar araçları, İngiliz Silahlı
Kuvvetlerinin keşif görevlerini
gizlilik içerisinde yerine geti-
rebiliyorlar. Amerikan Silahlı
Kuvvetlerinin zırhlı keşif 
görevinin, 28 tonluk muha-
rebe ağırlığına sahip M3
Bradley zırhlı araçları ile ger-
çekleştirildiği dikkate alınırsa
Scorpion ve Scimitar araçla-
rının siluet ve ağırlık bakımın-
dan ne kadar küçük oldukları
daha iyi anlaşılabilir.

Yenilikçi Başlangıç
FRES programı, İngiliz Silahlı
Kuvvetleri için, ülke dışındaki
bir tehdit ortamına hızlı 
şekilde intikal edebilecek, 
orta sınıf bir araç ailesi geliş-
tirilmesini amaçlamaktadır.
Programın ilk hâlinde, gelişti-
rilecek araçların, Challenger II
ana muharebe tankı ve War-
rior zırhlı muharebe aracı ile
piyade ve komando birlikleri
arasındaki boşluğu doldur-
ması öngörülmekteydi. Hızlı
intikal yeteneğinin temelini
havadan nakledilebilirlik oluş-
turduğu için, tercihen C-130
ve aslen A400M nakliye uçak-
ları ile taşınabilirlik, progra-
mın ilk hâlindeki temel
gereksinimlerden birini oluş-
turmaktaydı. Geliştirilecek
araçların tanklar ile aynı ya da
tanklara yakın hareket kabili-
yetine, koruma seviyesine ve
ateş gücüne sahip olması
aranmıyor. Geliştirilecek araç
ailesi; komuta kontrol, keşif,
istihkâm ve ateş destek gibi 15
farklı görev ve tipte aracı kapsı-
yor. Temelleri 2001 yılında atı-
lan program ile İngiltere
anakarada konuşlu 3. tümenin
bu araçlarla teçhiz edilerek bir
ani reaksiyon kuvveti hâline ge-
tirilmesi hedefleniyor.
2001 yılında ifade edilen ge-
reksinim, 20 tonun altında
muharebe ağırlığına sahip,
1.500 adet aracın tedarikini
kapsıyor. Bu araçlar, envan-
terde olan Saxon 4x4 ve FV432
zırhlı personel taşıyıcıları ile
CVRT serisi keşif platformları-
nın da yerini alacak. Program-
daki temel isterlerden birisi,
geliştirilecek platformların,
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İngiliz Silahlı Kuvvetleri için, yeni nesil zırhlı keşif ve genel maksat
araçlarının tedarikini amaçlayan ve 2000’li yılların ilk yarısında
başlatılan FRES (Future Rapid Effects System / Geleceğin Ani 
Müdahale Sistemi) programının paletli araç ayağında, seri üretim
aşamasına gelindi. General Dynamics UK (GDUK) firması, 3 Eylül’de
yaptığı açıklamada, İngiliz Savunma Bakanlığı ile 589 adet keşif ve
diğer maksatlı paletli zırhlı muharebe aracının tedariki için, 
3,5 milyar sterlin değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Oykun EREN / eoykun@gmail.com / editor@savunmahaber.com
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mevcut araçlara oranla çok
daha azaltılmış lojistik gerek-
sinimlere sahip olması.
Program, ilk yaklaşımı ile
ele alındığında, Amerikan
Kara Kuvvetlerinin Gelece-
ğin Muharebe Sistemleri
(Future Combat Systems /
FCS) projesine benzemekte.
Amerikan Kara Kuvvetleri,
FCS projesi ile gelişmiş ha-
berleşme ve bilgi ağları ile
donatılmış, birçok farklı
platformun geliştirilmesini
amaçlamaktaydı. Ancak
2009 yılında alınan bir karar
ile FCS projesi iptal edildi.
FRES programının ilk yılla-
rında, geliştirilecek yeni plat-
formların envantere giriş
tarihi, önce 2007, sonra da
2009 olarak açıklandı. İngil-
tere, Almanya ve Hollan-
da'nın ortak girişimi ile
başlatılan Boxer 8x8 zırhlı
muharebe aracı projesinden,
2003 yılında çekildi ve bu pro-
jeye ayrılan bütçe de FRES
programına aktırıldı.

Yılan Hikâyesinin 
İngiliz Ordusu 
Eşdeğeri: FRES
FRES Projesi, 2001 yılındaki
başlangıcından itibaren, sayı-
sız kapsam ve yaklaşım deği-
şiklikleri geçirdi. Azalan
savunma bütçesi ve kaynak
sıkıntıları, son kullanıcının is-
teklerindeki sık değişimler,
projenin ulaşılabilir adımlar
yerine, kırılımı doğru şekilde
yapılmayan büyük hedeflere
yönelmiş olması ve İngiliz Sa-
vunma Bakanlığının proje yö-
netimindeki hataları, bu
değişikliklerin sebepleri ara-
sında gösteriliyor.
2004 yılında, İngiliz Savunma
Bakanlığı, FRES Projesi kon-
sept değerlendirme fazı için,
WS Atkins firmasıyla söz-
leşme imzaladı. Atkins, ula-
şılması istenilen yeteneklerin
tanımlanması ve operasyonel
konseptin oluşturulması ko-
nularında çalışmalar gerçek-
leştirdi.
Bir sonraki yıl, GDUK, 8x8

konfigürasyonunda tekerlekli
teknoloji gösterim aracının
geliştirilmesi için seçildi. Bu
sırada BAE Systems ile 
paletli teknoloji gösterim aracı-
nın geliştirilmesi için sözleşme
imzalanması bekleniyordu. Yine
2005 yılı içerisinde, Thales 
UK ve Lockheed Martin UK 
firmaları, elektronik mimarinin
oluşturulması için seçildiler. 
Bu sırada, 2005 yılının Haziran
ayında, İngiliz Savunma Bakan-
lığı, keşif ve doğrudan ateş 
destek aracının paletli olması
yönünde karar aldı.
2006 yılının Ocak ayında, BAE
Systems, beklenen paletli
araç sözleşmesini imzalar.
Sözleşme kapsamında, BAE
Systems’in, hibrid elektrik
güç sistemi geliştirmesi ve
CV90 ve Hagglunds SEP ta-
banlı konsept platformlar
üzerinde çalışması karara
bağlanır. 2006 yılının Mart
ayında, İngiliz Savunma Ba-
kanlığından gelen bir açık-
lama, envanterden kısa süre

sonra çıkartılması planlanan
FV432 ve CVRT platformları-
nın, operasyonel gereklerle
modernize edilerek, FRES
programı olgunlaşana kadar
kullanımda kalacağını ifade
eder. Yine aynı tarihte, FRES
programında, 3 farklı platfor-
mun geliştirileceği ortaya ko-
nulur. Bu gelişme, projedeki
belirsizliklerin, en azından
temel önemde olan bazıları-
nın, artık ortadan kalktığına
işaret eder. Bu kapsamda,
genel maksat aracının, 25 ila
30 ton ağırlığında ve 8x8 kon-
figürasyonunda tekerlekli bir
araç olması; keşif aracının da
20 ila 25 ton arası paletli bir
araç olması belirlenir. Bun-
lara ilave olarak 30 ila 40 ton
arasında muharebe ağırlığına
sahip bir paletli platform
daha öngörülür.
İngiliz Savunma Komitesi,
2006 ve 2007 yıllarında, 
Savunma Tedarik Ajansını,
FRES programı konusunda
ağır şekilde eleştirir.
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Scimitar, 8 tonluk çok düşük muharebe ağırlığı, 3 kişilik personeli 
ve bir paletli zırhlı araca göre çok küçük boyutları ile keşif görevlerini 
gizlilik içinde yerine getirmek üzere tasarlandı.
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Özellikle 2007 yılının Mayıs
ayında, komite, programı
“acıklı bir kararsızlık, sürekli
değişen gereksinimler ve
büyük gecikmeler” ifadeleri
ile nitelendirir.
8x8 genel maksat aracının be-
lirlenmesi için yapılan uzun so-
luklu testler sonucunda, 2007
yılının Haziran ayında, Boxer,
Piranha V ve VBCI araçları kısa
listeye kalırlar. 2008 yılında,
General Dynamics’in Piranha V
8x8 aracı, “tercih edilen araç”
olarak testlerin kazananı ilan
edildi. Ancak aynı yılın Aralık
ayında, İngiliz Savunma Bakan-
lığı, Piranha V seçiminden vaz-
geçtiğini açıkladı.
8x8 tekerlekli platformun
beklemeye alınmasının ardın-
dan, 2009 yılında, bu kez göz-
ler, özel maksatlı (SV) olarak
adlandırılan ve temelde keşif
görevlerini üstlenecek paletli
platform kısmına çevrildi. Bu
platform için iki firma yarış-
maktadır: BAE Systems, CV90
temelli bir araç üzerine çalı-
şırken; GDUK ASCOD tabanlı

bir araç geliştirmektedir. 2010
yılının Mart ayına gelindiğinde,
İngiliz Savunma Bakanlığı,
GDUK firmasını paletli plat-
form için seçilen firma ve
ASCOD aracını da seçilen araç
olarak duyurur; Temmuz
ayında ise FRES SV paletli
keşif aracının prototip geliş-
tirme dönemi için, GDUK ile
750 milyon dolar tutarında bir
sözleşme imzalanır. Bu, BAE
Systems açısından, sonuçları
oldukça ağır bir karardır.

Keşif Aracı İçin 
Mutlu Son
10 yıllık bir maratonun ardın-
dan mutlu sona ulaşan İngil-
tere ve GDUK, FRES keşif
aracı için seri üretim sözleş-
mesini imzaladıklarını, 3
Eylül’de duyurdular. 589 adet
paletli platformun seri üreti-
mini kapsayan sözleşme, son
yılların en büyük kara sistem-
leri siparişini oluşturuyor. Sci-
mitar araçlarını ise yeni bir
kariyer bekliyor. FRES için atı-
lan imzanın hemen ardından,

4 Eylül’de, İngiliz Savunma
Bakanlığı, ihtiyaç fazlası 123
adet muharebe keşif aracının
Letonya’ya satıldığını duyurdu.
Araçlar, bakım ve yenilemeyi
de içeren, 39 milyon sterlinlik
bir bedelle Letonya envante-
rine girecek.
FRES programı kapsamında
teslimatlar, 2017 ile 2024 yılları
arasında gerçekleştirilecek.
589 araç, iki temel konfigüras-
yonda sunulacak. Bunlardan
birincisi, Lockheed Martin UK
tarafından geliştirilen ve 40 mm
otomatik top ile teçhiz edilen iki
kişilik kuleye sahip araç ve di-
ğeri de farklı roller üstlenecek,
kulesiz, ancak Kongsberg’in
12,7 mm makineli tüfekle 
donatılmış uzaktan komutalı
silah istasyonuna sahip plat-
form olacak.
Böylece, tam bir yılan hikâye-
sine dönen FRES programında,
ilk seri üretim imzası atılmış
oldu. Programın ikinci yarısını
oluşturan tekerlekli genel
maksat aracı için neler yaşana-
cağını ise zaman gösterecek.
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SCOUT SV 
Araç Ailesi
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Son yıllardaki operasyonlarda yoğun olarak kullanılan 
Scimitar, teçhizatı ve zırhında yaşanan değişikliklerle 

ilk envantere girdiği zamana göre farklı bir 
görünüme kavuştu.
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Havacılıkta temel ham
malzemelerden birisi
olan alüminyum, plat-

form üreticileri ve bunların alt
yüklenicileri tarafından levha,
sac, çubuk, kare çubuk ve profil
şekillerinde alınarak işleniyor.
Havacılık sanayisinin küresel-
leşmesi ile ham malzemeler
için de yeni kaynaklar ortaya
çıksa da bu alanda güvenilir or-
takların önemi değişmedi; hatta
daha da arttı. Kurulduğu 1983
yılından bu yana dünyanın önde
gelen havacılık firmalarına hiz-
met veren AMI Metals’in müş-
terileri arasında; Airbus, Bell
Helicopter, Boeing Defense and
Space, Cessna Aircraft, GKN
Aerospace, United Technolo-
gies, Gulfstream, Honda Jet, Is-
rael Aerospace Industries, L-3
Communications, Lockheed
Martin, PCC Aerospace, Spirit
Aerosystems, Triumph Struc-
tures ve TUSAŞ yer alıyor. Mer-
kezi ABD’de, Brentwood,
Tennessee’de bulunan AMI
Metals, 2.322 m2’lik kapalı
alana kurulu bu tesisinin yanı

sıra müşterilerine daha yakın
olabilmek için ABD’de ve Avru-
pa’da çeşitli yerlerde de tesis-
lere sahip:
n Fontana, Kaliforniya,

ABD’de 9.754 m2,
n Fort Worth, Teksas,

ABD’de 6.967 m2,
n Witchita, Kansas, ABD’de

3.716 m2,
n St. Louis, ABD’de 5.333 m2,
n Auburn, Washington,

ABD’de 2.542 m2,
n Swedesboro, New Jersey,

ABD’de 5.203 m2,
n Charleroi, Belçika’da

5.574 m2,
n Milton Keynes, İngiltere’de

2.972 m2,
n Figeac, Fransa’da 

3.716 m2.
AMI Metals’in, Fransa’nın
Lyon şehrinde bir satış ofisi
de bulunuyor. Firmanın An-
kara’da açılışını yaptığı tesis
ise 9.516 m2’lik alanı ile Fon-
tana, Kaliforniya’daki tesisi-
nin ardından, 2’nci en büyük
tesis olma özelliğini taşıyor.
Firmanın tüm tesislerinin

toplam alanı, 58.000 m2‘ye
ulaşıyor.
Müşterilerine sağladığı alü-
minyum ham malzemeleri
için havacılık onayına sahip
dünya lideri alüminyum üre-
ticileri ile çalışan AMI Me-
tals’in, alüminyum malzeme
ve bunu işleme ile ilgili kabi-
liyetleri şöyle sıralanıyor:
n Alüminyum Levha: 

Boy kesim, düz ve köşe
kesimler ve koruyucu 
kaplama.

n Alüminyum Plaka: 
Düz, açılı ve hassas 
şekiller, ilk işleme 
operasyonu, alın frezeleme
ve frezeleme.

Havacılık sektörüne alümin-
yum malzeme sağlama konu-
sunda alanında lider bir
kuruluş olan AMI Metals, fir-
maların ham malzeme ihti-
yaçlarını tam zamanında, en iyi
kalitede ve en uygun fiyatlarla
sağlamayı amaçlıyor. Bu hiz-
metinin yanı sıra stratejik ola-
rak konumlanmış tesisleri ile
AMI Metals; stok bulundurma,
lojistik destek ve tedarik zinciri
yönetimi konularında da müş-
terilerinin taleplerini karşılı-

yor. Firmanın tüm bu hizmet-
leri, müşterilerinin maliyetle-
rini azaltmalarına da yardımcı
oluyor.

Bir Türk Firmasının
Töreninden Farksız
AMI Metals Ankara tesisleri-
nin açılış töreni, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başladı.
AMI Metals’in Türkiye’deki
varlığına verdiği önemi ve
Türkiye’yi benimsediğini gös-
terdiğini değerlendirdiğimiz
bu nokta, tören katılımcıları-
nın da gözünden kaçmadı.
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Türk Havacılık Sektörü, 
AMI Metals ile Güçleniyor

Müşterilerine 
alüminyum ham
malzeme sağlayan,
aynı zamanda 
bunların işlenmesi
ve stoklaması 
hizmetlerini sunan
ABD merkezli AMI
Metals firması, 
Avrupa’daki 4’üncü 
tesisini, 10 Eylül’de
gerçekleştirilen 
törenle Ankara’da
açtı. Kazan’da, 
TUSAŞ’ın çok 
yakınında bulunan
tesisinde 
düzenlediği tören
ile AMI Metals, 
Türk havacılık 
sektörünün önemli
paydaşlarından 
birisi olma niyetini
bir kez daha 
gösterdi.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL / m.demirel@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Törende ilk konuşmayı, AMI
Metals Yönetim Kurulu Baş-
kanı Scott Smith yaptı. Smith,
bu tesisin AMI Metals ailesi-
nin gerçekleşen bir rüyası ol-
duğunu belirtti ve Türkiye’nin
cazip iş ortamının, tesisin açı-
lış sürecini daha da keyifli
hâle getirdiğini ifade etti.
Smith, konuşması sırasında,
AMI Metals’i tanıtan bir de
sunum yaptı ve firma ile ilgili
çeşitli rakamsal bilgileri katı-
lımcılarla paylaştı. 1983 yı-
lında kurulduğunda 12
çalışanı olan firma, bugün
324 kişiye ulaşmış durumda.
Firmanın tüm dünya gene-
linde hizmet sunduğu müşte-
rilerinin sayısı ise 2.354’e
ulaştı. Firmanın 2013 yılı sa-
tışları, 300 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti; 2014 yılı satış
beklentisi ise 320 milyon
dolar. Müşterilerine lojistik
destek de sağlayan firmanın
mevcut stok düzeyi, 65 milyon
dolar civarında. Finansal 
istikrar, AMI Metals’in, müş-
terilerine güven veren nitelik-
leri arasında yer alıyor.
Pek çok firmanın onaylı teda-
rikçisi konumundaki AMI Me-

tals, başarısını, bu firmalar-
dan aldığı tedarikçi ödülle-
riyle de gözler önüne seriyor.
Firma Boeing, GKN, Goodrich
ve Gulfstream tarafından, ön-
ceki yıllarda yılın tedarikçisi
ödüllerine layık görüldü. AMI
Metals, yaklaşık 20.000 teda-
rikçisi olan Boeing’den, yılın
tedarikçisi ödülünü, son 6 yıl
içinde, 3 kez üst üste aldı.
Müşterilerinin memnuniyeti,
AMI Metals ile olan sözleş-
melerini uzatmalarından ve
birlikte uzun yıllar boyunca
çalışmalarından da anlaşılı-
yor. Uzatılan sözleşmeler,
uzatma sayıları ve yürürlük
süreleri ile birlikte şöyle sıra-
lanıyor:
n Airbus: 3 uzatma, 14 yıl
n Bell Helicopter: 1 uzatma,

9 yıl
n Boeing Defense and Space:

4 uzatma, 20 yıl
n Cessna: 4 uzatma, 16 yıl
n GKN Aerospace: 3 uzatma,

18 yıl
n Goodrich: 4 uzatma, 20 yıl
n Lockheed Martin: 4 uzatma,

21 yıl
n Gulfstream: 1 uzatma, 

10 yıl

Müşterileri tarafından onay-
lanmış bir kalite sistemine
sahip olan AMI Metals, tüm
sözleşmelerinde, %100 kalite
notu almış olmasıyla övünüyor.
AMI Metals’in Türkiye tesisleri
de AS9100:9120/ISO’ya göre
sertifikalandırıldı. Firma,
Türkiye ile de 28 yıldır iş yapı-
yor. Firmanın Türkiye’de ça-
lıştığı kuruluşların başında,
TUSAŞ geliyor.
Smith, konuşmasının sonunda,
Ankara’daki tesisin kendileri
için stratejik önemde olduğunu,
buradan yerel ve bölgesel müş-
terilere daha iyi hizmet vere-
ceklerini söyledi ve bu açılışın
bir başlangıç olduğunu belirtti.
Türkiye’deki havacılık sektörü-
nün gelişimine destek oldukları
için gurur duyduklarını ifade
eden Smith, sözlerini, Anka-
ra’daki tesisle desteklerini 
arttıracaklarını vurgulayarak
tamamladı.

TUSAŞ’ın Desteği
Tam, Beklentileri 
Yüksek
Törende, TUSAŞ Ortak Hiz-
metler Grup Başkanı Bekir
Ata Yılmaz da bir konuşma
yaptı. Dünyada havacılığın çok
büyük bir hızla geliştiğini;
dünya genelinde ekonomik
büyüme %3,3 ortalamasında
iken havacılıktaki büyümenin
%5,4 olarak gerçekleştiğini
anlatan Yılmaz, Airbus ve Bo-
eing’in 2030’a kadar 27.000
adet uçak üretmeyi hedefle-
diklerini; bunların toplam be-
delinin de 12 trilyon doları

bulacağını söyledi. Bugün
nakit ödeme taahhüt edilse
bile bir Airbus A320 ya da Bo-
eing 737 uçağının ancak 4 yıl
sonra teslim alınabileceğini
belirten Yılmaz, darboğaz ya-
ratan etmenlerden bir tane-
sinin, tedarik zinciri olduğunu
ifade etti. Yılmaz, TUSAŞ’tan
bir örnek vererek, Airbus’a 
3 yıl önce ayda 36 adet uçak
için alt parça teslim ederken,
bugün ayda 42 adet teslim et-
tiklerini; Airbus’un da ayda 
50 tane teslim edilebilir mi diye
kendilerine sorduğunu anlattı.
Bu şartlarda ve bu zamanda
AMI Metals’in Türkiye’de tesis
açmasının önemine işaret
eden Yılmaz, firmanın güven
telkin ettiğini ve Türk üreticile-
rine değer katacağını vurgu-
ladı. AMI Metals’in stoklama
yeteneğine de değinen Yılmaz,
artık firmaların kendi depola-
rında stok tutmak yerine bu
konuda AMI Metals’e güvene-
bileceğini dile getirdi. Yılmaz,
yine TUSAŞ’tan bir örnek vere-
rek, A400M uçağı için ürettik-
leri 90 kg ağırlığındaki bir
parçayı, yaklaşık 2 tonluk bir
alüminyum malzemeyi işleye-
rek ortaya çıkarttıklarını, 
AMI Metals gibi firmalar saye-
sinde, daha hazır malzeme
satın alabileceklerini anlattı.
Yılmaz, sözlerini, AMI Me-
tals’den diğer ülkelerdeki 
başarısını Türkiye’de de tek-
rarlamasını beklediklerini be-
lirterek tamamladı.
Tören, kurdele kesimi ile
sona erdi.
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Etkinliğin başlangıcında,
Havadan İhbar ve Kont-
rol uçağından F-4’e

kadar farklı platformların ser-
gilendiği statik sergi alanı ge-
zildi. Sergi alanında, muharip
platformlar bulunmakla bir-
likte, herhangi bir mühimmat
yer almadı. Alp Havacılık ile
birlikte etkinliğe sponsor olan

TEI ve TUSAŞ da söz konusu
alanda açtıkları stantlar ile
ürünlerini ve faaliyetlerini zi-
yaretçilere tanıttılar. TUSAŞ’ın
standında, HÜRKUŞ projesi-
nin birinci prototipi, ANKA in-
sansız hava aracı, S-2 E/T test
uçağı, GÖKTÜRK-2 uydusu-
nun maketi, Şimşek Hedef
Uçağı ve TURNA-G Hedef

Uçağı sergilendi. Etkinlik sıra-
sında, TUSAŞ yetkililerinden,
sergilenen ürünlerle ilgili son
gelişmeleri alma fırsatı da
bulduk. HÜRKUŞ projesinin
ilk prototipi, etkinliğe, 92 test
uçuşunda, yaklaşık 100 saat
uçuş gerçekleştirmiş olarak
katıldı. Projenin ikinci prototipi
ise 4 sortide, yaklaşık 3 saatlik
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Hv.K.K.lığı, 103’üncü 
Doğum Gününü 
Halk ile Kutladı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın kuruluş 
yıldönümü kapsamında düzenlenen, “Hava Kuvvetlerinin
103’üncü Kuruluş Yıl Dönümü Hava Gösterileri” etkinliği, 
21 Eylül’de, Eskişehir’de, bu yıl teşkil edilen Muharip Hava
Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında gerçekleştirildi.
“Çağıyla Yarışan; Kıtasında Etkin, Bölgesinde Lider Hava ve
Uzay Gücü” sloganı ile Vizyon 2035 hedeflerine ulaşmak için
çalışan Hv.K.K.lığı, yaklaşık 130.000 kişinin katıldığı 
bu etkinlikle halkın desteğini bir kez daha arkasında hissetti. 
Bahri Mert DEMİREL / m.demirel@savunmahaber.com 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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uçuş gerçekleştirdi. HÜRKUŞ,
ilk uçuş gösterisini, Deniz Ha-
vacılığının 100’üncü yılı müna-
sebeti ile 22 Haziran’da,
Cengiz Topel Deniz Hava Üs
Komutanlığında gerçekleştir-
mişti. Hv.K.K.lığı etkinliği ise
uçağın ikinci hava gösterisi
oldu.
Etkinliğin hava gösterileri bö-
lümü, Hv.K.K.lığı envanterin-
deki platformlardan; SF-260D,
KT-1T, CN235, C-160, C-130,
A400M, F-4, RF-4, F-16, T-38,
Havadan İhbar ve Kontrol
Uçağı ve KC-135R’nin envanter
geçişi yapması ile başladı. En-
vanter geçişine katılmak
üzere Kayseri Erkilet’te bulu-
nan 12’nci Hava Ulaştırma Üs

Komutanlığından havalanan
ve tekrar aynı meydana inen
A400M, ulaştırma ve eğitim
faaliyetlerinin yoğunluğu ne-
deniyle statik sergiye katıla-
madı. Envanter geçişinden
sonra, 135. Filo Komutanlığı-
nın paraşüt birlikleri bir gös-
teri icra etti. Bunun ardından
SOLOTÜRK ekibi, tarihinde
bir ilki gerçekleştirerek, eki-
bin hem yedek hem de asıl
uçakları ve pilotları ile aynı
günde arka arkaya gösteriler
yaptı. SOLOTÜRK, Hv.K.K.lığı-
nın 103’üncü kuruluş yıl dö-
nümü ile Muharip Kuvvet ve
Hava Füze Savunma Komu-
tanlığının teşkili şerefine özel
bir koreografi sergiledi.
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SOLOTÜRK’ün gösterisinin
sonrasında, HÜRKUŞ bir gös-
teri uçuşu gerçekleştirdi. Hava
gösterilerinin kapanışını ise
Türk Yıldızları, 6 uçağın katıl-
dığı gösterileri ile yaptı. Türk
Yıldızları’nın 7’nci uçağı da sta-
tik sergi alanında yer aldı. Bu
konuda bilgisine başvurduğu-
muz Hv.K.K.lığı yetkilileri, bu
uçağın yedek olarak getirildi-
ğini belirttiler ve akrotimin,
tekrar 8 uçak ile gösteri ger-
çekleştirmek amacı ile eği-
timlere devam ettiği bilgisini
paylaştılar. Hv.K.K.lığı plat-
formlarının yanı sıra Ali İsmet
Öztürk de “Mor Menekşe”
adlı akrobasi uçağı ile biri 
envanter geçişinden önce, 
diğeri de yedek ve asıl 

SOLOTÜRK uçaklarının gös-
terileri arasında olmak üzere,
iki farklı gösteri gerçekleş-
tirdi.
Hv.K.K.lığının halkla kucak-
laşması amacıyla da gerçek-
leştirilen etkinliğe, her
yaştan, yaklaşık 130.000 kişi
katıldı. Bunlar arasında, ha-
yallerini pilot olmak süsleyen
çocuklar ve gençler de
önemli bir yer tuttu. Etkinlik,
basın ve sosyal medya tara-
fından da yakından takip
edildi. Etkinlikten bir önceki
gün düzenlenen provalara,
basın mensupları da kabul
edildi. Twitter kullanıcıları ise
etkinlikle ilgili mesajlarını
“#HVKK_Eskisehir14” etiketi
ile attılar.
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Muharip Hava Kuvveti
ve Hava Füze Savunma
Komutanlığı
Etkinliğe ev sahipliği yapan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze
Savunma Komutanlığı, Hv.K.K.lığının ana muharip unsurlarını tek bir
komutanlık çatısı altında toplamak amacıyla, Yüksek Askeri Şura 
kararları doğrultusunda, 5 Ağustos’ta, Eskişehir'de teşkil edildi. Bu
komutanlığın ana bağlıları olarak; hava harekâtını tek bir merkezden
yönetmek üzere "Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezleri Komutanlığı" Diyarbakır'da; bünyesindeki kara ve deniz
koordinasyon üniteleri ile hava ve füze savunmasını bir merkezden
yönetecek ve angajman yetkisini kullanacak olan "Hava Savunma 
Komutanlığı" ise Eskişehir'de oluşturuldu. Böylece; Hv.K.K.lığı
bünyesinde müşterek, tam bütünleşmiş ve birlikte çalışabilir bir
yapının hayata geçirilmesi hedeflenerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
uzayı da kapsayacak şekilde, bütün hava ve füze savunma unsurları,
tek merkezden sevk ve idare edilebilir hâle getirildi.
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A vrupa Uzay Ajansı 
(European Space Agency
/ ESA), Uzay Durumsal

Farkındalığı (Space Situational
Awareness / SSA) faaliyetleri
kapsamında, yörüngedeki ci-
simleri takip edebilecek bir ra-
darın geliştirilmesi için, 
7 Temmuz 2010 yılında, Indra
ile 4,7 milyon avro bedelli bir
sözleşme imzaladı. Bu söz-
leşme kapsamında Indra, Avru-
palı alt yüklenicileri ile birlikte,
SSA’nın gözetleme radarını ta-
sarlıyor ve gösterim amaçlı bir
radar geliştiriyor. Radarın gön-
dermeç kısmı Indra sorumlulu-
ğunda yer alırken almaç kısmı
ise Almanya’da, FHR Enstitüsü
tarafından geliştiriliyor.
Nihai radarın Avrupa’da yerleş-
tirileceği konumun seçilmesine
yönelik yapılacak çalışmalar ve
bir sistem simülatörü geliştiril-
mesi de sözleşme kapsamında
yer alıyor. Söz konusu simüla-
tör, gösterim amaçlı geliştiri-
len radarın performansının
kestirilmesi ve nihai tasarıma
yönelik optimizasyonların ya-
pılması amaçlarıyla kullanıla-
cak. Konum ile ilgili yapılan
çalışmalar ise bir rapor hâlinde
sunulacak.
Gösterim amaçlı geliştirilen
radar, 18 aylık tasarım ve ge-
liştirme çalışmalarının ardın-
dan, 2012 yılının Ekim ayında,
testlerinin yapıldığı konuma,
İspanya’nın başkenti Madrid
yakınlarında bulunan Santor-
caz kasabasına kuruldu. Ra-
darla bu yılın Mart ayında
gerçekleştirilen ve nihai ra-
darda kullanılacak teknolojile-

rin yeterli olgunluğa eriştiğini
gösteren doğrulama testleri de
başarıyla tamamlandı. Testler,
yörüngede bilinen nesnelerin
tespitine ve gözlemlenmesine
odaklandı. Böylece, radar ile
elde edilen sonuçların, başka
kaynaklarla karşılaştırılarak
doğrulanması mümkün oldu.
Ayrıca, testler, yörüngede ger-
çekleşen bazı olayların izlen-
mesi için de bir fırsat oluşturdu.
Denemelerle eş zamanlı olarak
Uluslararası Uzay İstasyo-
nu’ndan ayrılan CYGNUS lojistik
destek aracını izleyen radar;
boyut olarak birbirinden çok
farklı olan istasyonu ve aracı,
birbirilerine çok yakın seyret-
melerine ve aynı yörüngede ol-
malarına rağmen izleyebildiğini
gösterdi. Bir diğer deneme de
ESA’nın 3 adet SWARM uydu-
sunun tespiti oldu. Bu uydular,
Dünya’nın manyetik alanını ölç-
mek için birlikte çalışıyorlar ve
yörüngede birbirlerine çok
yakın mesafelerde bulunuyor-
lar. Bu özellikleri, tespit edil-
melerini zorlaştırıyor. Radar,
son olarak, GOCE uydusunun
atmosfere girişini ve yörüngede
kontrol edilemeyen bir şekilde
dolaşan Envisat uydusunun
takla hareketini tespit etti.
Testler sırasında, radarın çe-
şitli parametreleri ile ilgili op-
timizasyon da gerçekleştirildi.
ESA’nın hedeflerini ve beklen-
tilerini aşan radarın denemele-
rinde, radarın modüler ve
ölçeklenebilir mimarisinin,
nihai radar için en uygun mi-
mari olduğu sonucuna ulaşıldı.
Testler sonrasında, radar resmi

olarak ESA’ya teslim edildi ve
ESA, radarla uzun süreli test-
lere başladı. Bu testlerde, alçak
yörüngede yer alan küçük ci-
simlerin tespitine yönelik çalış-
malar yapılıyor.
Nihai sistem ise gösterim rada-
rında çok daha büyük boyutta
en az bir radar içerecek ve bu
radar, diğer radarlar ve teles-

koplarla birlikte çalışarak yö-
rüngede yer alan cisimleri izle-
yecek. Radarın, 2.000 km
irtifaya kadar etkili olması ve 10
cm boyutundaki cisimleri bile
tespit edebilmesi ve izleyebil-
mesi hedefleniyor. Tüm bu algı-
layıcılardan gelen veriler, tek
bir merkezde toplanarak ihtiyaç
duyulan bilgiye dönüştürülecek.
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Landsat 5 uydusunun radar tarafından 
izlenen yörüngesi (solda). Nihai sistemin
bileşenleri geniş bir alana kurulacak (üstte).
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hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürürken; eski uydular, fırlatma aracı 
parçaları ve çeşitli kaza ve testlerden arta kalan çok sayıda uzay aracı 
parçası ise aktif uydulara ve uzay istasyonlarına bir tehdit 
oluşturuyor. Bu tehdidin yakından izlenmesi ve yörüngede yaşanabilecek 
muhtemel çarpışmaların önlenmesi, kritik öneme sahip. Avrupa Birliği, bu konudaki 
çalışmalarında, Indra tarafından geliştirilmekte olan bir radara güveniyor.
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Toplantı, Meclis
Başkanı Yılmaz
Küçükseyhan ta-

rafından açıldı. Küçük-
seyhan, Meclis üyelerine
toplantı gündemini sun-
duktan sonra, dönem 
içi faaliyetlerle ilgili bil-
gilendirme yaptı. Kü-
çükseyhan’ın ilettiği
bilgilere göre, TOBB Sa-
vunma Sanayi Meclisi, 
4 Mart’ta toplanan VII.
Sektörel Ekonomi Şura-
sı’nda, KDV iadesi süre-
cinde yaşanan sorunları
ve ihracat kredi sistemine duyulan ihtiyacı dile getirdi. Hindis-
tan pazarının savunma ve havacılık sanayine açılması ile ilgili
de çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Hindistan’a İhra-
cat müsaadesi konusunda, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bü-
yükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu ziyaret edildi ve Hindistan
pazarı ile ilgili bilgi sunuldu. Büyükelçi Sinirlioğlu, silah dışında,
her türlü savunma ve havacılık ile ilgili ihracat izni konusunda

tamamen olumlu düşündüğünü; bilinen nedenlerle öldürücü
sistemlere müsaade edemeyeceklerini ifade etti. Dönemin bir
diğer gelişmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
hazırlanan Yerli Malı Tebliği’nin 13 Eylül 2014 tarih ve 29.118
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması oldu. TOBB Savunma Sa-
nayi Meclisi, bu tebliğ yayınlanmadan önce, görüşlerini ilgili
makamlara iletti.

Sektörün 
2013 Yılı Özeti
Toplantının ilk oturu-
munda, 2 tane sunum
gerçekleştirildi. Bunlar-
dan ilki, Savunma ve Ha-
vacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD) Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak
tarafından gerçekleştiri-
len; “Sürdürülebilirlik ve
Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesi Kapsamında Sektör
2013 Performansı ve Bek-
lentiler” başlıklı sunum
oldu. Baysak, sunumu-
nun, “2013 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii” başlıklı ilk
bölümünde, sektörle ilgili çeşitli bilgileri katılımcılarla paylaştı
(Tablo 1, 2 ve 3 ile Şekil 1, 2 ve 3). Baysak, sektörün kişi başı
ciro konusunda gelişmiş ülkelerin ortalamasının gerisinde bu-
lunduğunu; diğer yandan, Türkiye’de işçilik maliyetinin de
önemli bir oranda daha ucuz olduğunu belirtti. Sunumunun de-
vamında, Frost & Sullivan, Deloitte ve PWC firmalarının rapor-
larından derlediği durum tespitlerini ve gelecek öngörülerini
katılımcılara aktaran Baysak, sunumunun sonunda, Türk sa-
vunma ve havacılık sektöründe yeterli büyüklüğe gelebilmek
için şirket birleşmelerinin yaşanması gerektiği ve komşu sek-
törlere de iş yapmanın önem kazanacağı yönündeki değerlen-
dirmelerini ifade etti.
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TOBB 
Savunma 
Sanayi Meclisi,
Sektörün 
İletişim 
Platformu
Oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Savunma Sanayi Meclisi’nin 27’nci 
toplantısı, 23 Eylül’de, Ankara’da 
gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde 
gerçekleştirilen toplantının ilk 
oturumunda, Meclis gündemindeki 
konularla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.
İkinci oturumda ise Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Meclis üyelerine seslendi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b. codur@savunmahaber.com

Meclis
Başkanı 

Yılmaz
Küçükseyhan

Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD) 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Baysak



Sektör, Yerlilik
Oranı Formülünü
Tanımlıyor
Toplantının 2’nci su-
numu, “Yerli Malı Ta-
nımı” başlığı ile SDT
Genel Müdürü Fatih Ünal
tarafından yapıldı. Ünal,
Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından
hazırlanan tebliğde, yerli
katkı oranının:
[(Nihai Ürün Maliyet Tu-
tarı - Nihai Ürün İçindeki
İthal Girdi Maliyet Tu-
tarı) / Nihai Ürün Maliyet
Tutarı] x 100 formülü ile
bulunduğunu belirterek, bu formülasyonun sakıncalarına de-
ğindi. Ünal, şöyle bir örnek verdi: Maliyeti 1000 birim olan bir
üründe, 500 birim tutan parçaların 200 birimlik kısmı ithal ol-
duğunda, formül uygulanırsa, yerlilik oranı için %80 rakamı bu-
lunuyor. Oysa enerji ve üretim araçları gibi, yine yurt dışından
gelen maliyet unsurları dâhil edildiğinde, bu oran düşüyor.
Ünal’ın dikkat çektiği bir diğer nokta, ürünün maliyeti yerine,

satış fiyatının kullanılması oldu. Ünal, satış fiyatının, maliyet
bilgisinde yer almayan Ar-Ge altyapısı ve pazarlama gibi mali-
yetleri de dikkate aldığını belirtti.
Yerli katkı oranının yanı sıra tasarımın yerliliği, fikri mülkiyet
haklarının yerli firmada olması ve ithal girdinin ticari olarak,
kısıtlamalara tabi olmaksızın elde edilebilirliği gibi etmenlerin
de göz önüne alınması gerektiğine dikkat çeken Ünal, tüm bu
öneriler kapsamında, tebliğde değişikliğe gidilebileceğini be-
lirtti.

Mevcut Hızımızla
25 Milyar Dolar 
İhracat Hedefini
Yakalamamız Zor
Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracat-
çıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Latif Aral
Aliş, beraberlerindeki
heyet ile birlikte, toplan-
tının ikinci yarısına katıl-
dılar. Prof. Dr. Demir,
meclise hitaben bir konuşma yaptı. Meclisin, Müsteşarlığa ge-
tirdikleri vizyonu merak ettiğinin dile getirildiğini ve sektörün,
çeşitli basın organlarında yayınlanan söyleşiler ve haberler üze-
rinden söz konusu vizyonu anlamaya çalıştığının ifade edildiğini
belirten Prof. Dr. Demir, birebir sohbet etmeye ve soruları ce-
vaplandırmaya hazır olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demir, konuş-
masının başında durum tespiti yaparak, dünyada ve bölgedeki
gelişmelerin savunma sanayisinden beklentileri arttırdığını; böl-
gedeki ateş çemberinin, diplomasinin silahlı güç tarafından des-
teklenmesi ihtiyacını doğurduğunu anlattı. Prof. Dr. Demir,
sektörün mevcut rakamlarının memnuniyet verici olduğunu;
ancak 25 milyar dolarlık ihracat hedefleniyorsa yolun daha çok
uzun olduğunu ifade etti.
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Şekil 1. 2013 yılı ihracatının pazarlara dağılımı 
(Değerler milyon dolardır)

SDT 
Genel Müdürü 
Fatih Ünal 

Savunma Sanayii 
Müsteşarı 

Prof. Dr. İsmail 
Demir



Prof. Dr. Demir, sektörün diğer sektörlerle beraber yürüme-
sinin; sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve teknolojik derinlik için
önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin savunma harcamasının
gayri safi milli hasılaya oranının da NATO hedefinin altında kal-
dığına dikkat çekti. Bu tabloda akıllı tedarik kavramının ve ön-
celiklendirmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Demir,
ihtiyaçların belirlenmesi ve projelere dönüştürülmesi süre-
cinde, SSM’nin daha aktif rol almasının önemine de değindi.
Prof. Demir, bu konu ile ilgili şunları söyledi:
“Müsteşarlığımızın önüne getirilen taleplerin önemli bir kısmı
hakkında, Müsteşarlığımızın önceden bir fikri veya görüşü ola-
mamaktadır. Bu hususu, göreve geldiğim günden beri, ihtiyaç
makamları nezdinde dillendiriyorum. Aldığım cevap, elbette
sizin önceden bilme hakkınız var, bilmenizin önünde bir engel
yok şeklinde oldu. Ancak 5 ay oldu ben hâlâ ihtiyaç makamla-
rının 10 yıllık tedarik planlarının ne olduğunu bilmiyorum. İhti-
yaçlar önceliklendirilmeli; pazarı canlı tutacak, teknolojisi
yüksek ürünlerin üretimi ve satışı ön plana çıkartılmalı. Temel
araştırma, geliştirme, teknoloji üretme ve geliştirme, ürün ge-
liştirme gibi konulara kırılımlar olarak yaklaşıp, bu kırılımları
birbirinden iyi ayırıp hedefleri buna göre belirlememiz gereki-
yor”.
Prof. Dr. Demir, kullanıcının ihtiyacının belirlenmesi ve proje-
lendirilmesi konusundaki değerlendirmelerine, daha sonra da
şöyle devam etti: “Özellikle sürdürülebilirlik ve ihracat kavram-
larına geldiğimizde, artık kendi milli ihtiyaçlarımızın, kendi si-
lahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının dışına çıkmak zorundayız.
Savunma sanayisine ürün veren herhangi bir firma, sanayinin
diğer kesimlerine de ürün verebilecek yetkinliğe sahiptir. Hatta
sürdürülebilirliğin ana unsurlarından bir tanesi, özellikle alt
seviyedeki kırılımlarda, bu şirketlerin çeşitli seviyelerde sivil

sektöre de hizmet edebilme-
leridir. Konu ihracat bazına
geldiğinde, dünya pazarında
ihracat potansiyeli olan ürün-
leri geliştirip piyasaya sunabi-
lirsiniz. Velev ki sizin kendi
ordunuzun ihtiyacı olmasa
bile. Bunları yapabilmek için
de bir planlama mekanizma-
sında bulunmalıyız ki Müste-
şarlığımızın bu fonksiyonu
üstlenmesi gerektiği kanaa-
tindeyim. Türkiye’nin; önü-
müzdeki yıllarda geliştirilmesi
muhtemel teknolojiler, bunun
yol haritası, savunma ürünle-
rinin nereye gideceği, ülkele-

rin ve dünyanın savunma konseptinin nerelerde olacağı ile ilgili,
hangi pazarların hangi ürünlere açık olabileceği ile ilgili ana-
lizler yapıp, bu konuda müşteri garantisi olmasa bile belli risk-
leri alıp, o konuda yatırımlar yapıp derinleşmesi ve hatta bazı
ülkelerin daha farkına dahi varamadıkları alanlarda bir an önce
yola çıkıp derinleşmesi gerekebilir. Bu planlamanın yapılması
da elzem unsurlardandır. Ülkenin savunma sanayisi planla-
ması, ortak bir akıl tarafından yapılmalı. Sizlerin bulunduğu,
bizlerin bulunduğu, silahlı kuvvetlerimizin bulunduğu ortak
aklın, ortak analizlerin, bilimsel analizlerin bu konuda ülkeye,
savunma sanayimize ve toptan sanayimize bir yön vermesi ge-
rekiyor”.
Sektörün envanterinin çıkartılması konusuna tekrar vurgu
yapan Prof. Dr. Demir, özgün ürünler için, alt sistemlerin de
özgün olması gerektiğini; bu konuda gelişimin basamak basa-
mak gerçekleşeceğini hatırlattı.
İhracat ile ilgili görüşlerini de paylaşan Prof. Dr. Demir, şunları
söyledi: “Bu dönemde, Türk Savunma Sanayisi seçilmiş, kritik
ürünlerin ihracatına odaklanmalı, gerekirse maliyet fiyatına
satış yaparak hedef pazara girebilmeli. Hatta gerektiği yerde
de maliyetin atına satış söz konusu olabilmeli. Tabi bu satış ça-
baları, devletin çeşitli birimlerinin gayretleri, diplomatik çaba-
lar ve çeşitli kredi yöntemleri ile de desteklenmeli. Havacılık
ve uzay sanayi özeline gelirsek, sektörün içerisinde, havacılık
ve uzayın bazı statülere sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.
Türk havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren tüm fir-
maların, bir araya gelerek birlikte çalışmaları ve dış pazara alt
sistem, sistem bazında güçlü çıkmaları gerekiyor. Bu alanda
karşılaşabileceğimiz sorun, savunma havacılığında maliyetin
bir problem olmadığı, önemli olanın hâl ve hazırlık olduğu yö-
nünde. Sivil havacılıkta ise ticari getiri, maliyet ön plana çıkıyor;
sertifikasyon süreçleri daha zorlu ve şu anki ortamda daha dışa
bağlı gidebiliyor. Bunların bir noktaya kadar çözümlenmesi ve
bütünleştirilmesi mükemmel bir faaliyet olacaktır. Bu konuda
görüşmelerimiz, yol haritalarımız mevcut”.
SSM’de yürütülen projelerin niteliği konusundaki değerlendir-
melerini de paylaşan Prof. Dr. Demir, tedarik çalışmalarının
yanı sıra sektörün etkinliğe kavuşturulmasının da SSM sorum-
luluğunda olduğunu; tüm bu çalışmaların, mevcut düzende
aynı mevzuata tabi olduğunu; bunun da kendilerinin ele alması
gereken bir durum olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Demir, ana yüklenici–alt yüklenici ilişkilerine de de-
ğindi. Dünyada da görüldüğü gibi, ülkelerin büyük, güçlü ve
önde gelen şirketleri bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir,
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Şekil 2. Sektörün ürün ve teknoloji 
geliştirme harcamaları

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, toplantıya birlikte katıldılar.





özellikle vakıf şirketlerinin gü-
cüne, altyapısına ve teknolojik
etkinliğine bakıldığında, Türki-
ye’deki durumun da yabancı
ülkelerden farklı olmadığını
belirtti. Prof. Dr. Demir, bu ko-
nularda gelen şikâyetleri şöyle
dile getirdi:
“Gün gelip de küçük şirketle-
rimiz büyük şirketlerin de tek-
lif verdiği bir projeye teklif
verme boyutuna geldiğinde,
şöyle bir engel ile karşılaştık-
larını, şikâyet olarak bildirdi-
ler. Bu alana girmeyin, bu
alanda biz varız, yoksa bir daha bizden iş alamazsınız denildiği
bana iletildi. Burada bence bir iletişim eksikliği var. Bu konuyu
burada gündeme getirdiğim gibi, açıkça kendi aranızda konu-
şursanız inanın büyük şirketlerin, belki alt kırılımlarda, belki
de çok değmeyecek maliyetli olabilecek yatırımlara girmesi ye-
rine, çok daha çevik, kıvrak ve yetkin bir şekilde bazı işleri gör-
mesi mümkündür. Burada, eğer rekabet söz konusu ise büyük
firmalar, KOBİ seviyesindeki bir şirketi de kabul etsin. Eğer
KOBİ boyutlarındaki bir şirket, büyük firmaların bileğini bu ko-
nuda bükebiliyorsa da ona helal olsun demek lazım. Ama karşı
şikâyet de şöyle, KOBİ seviyesindeki bir şirket, tabiri caizse
etine buduna bakmadan, çok büyük bir projeye bakmadan talip
olabiliyor. Bir dizi sözler verebiliyor. Ondan sonra projenin akı-

beti meçhul hâle gelebiliyor. O açıdan, belki tarafların üzerine
düşen görev, proje değerlendirme aşamasında veya teklif de-
ğerlendirme aşamasında firmaların tekliflerini çok iyi masaya
yatırmak”.

Sektör Sorunlarını İletti
Prof. Dr. Demir’in konuşmasının ardından, toplantının son bö-
lümünde, meclis üyeleri ve katılımcılar, görüş ve önerileri ile
sorularını dile getirdiler. HAVELSAN Genel Müdürü Sadık
Yamaç, 1 Ekim’de, İş Ekosistemi buluştayı gerçekleştirecek-
lerini duyurdu. MEGE Teknik Genel Müdürü ve OSSA Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Han, Ekonomi Bakanlığının sa-
vunma ve havacılıkta yatırım yapacak firmalara verdiği des-
tek için yatırım miktarının en az 20 milyon lira olarak
belirlendiğini; KOBİ’lerin böyle bir yatırım yapabilmesinin zor
olduğunu ve alt limitin 5 milyon lira olarak belirlenmesini
talep ettiklerini anlattı ve bu konuda SSM’den de katkı talep
etti. RMK Marine’den Gürkan Türkeş, gemi inşa sektöründe
offset uygulamaları ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Tür-
keş’in ilettiği bilgilere göre, daha önceden gemi inşası da ya-
bancı firmaların offset yükümlülüklerini karşılayabilecekleri
faaliyetler arasında yer alırken, artık ihracat potansiyeli oluş-
tuğu düşünülerek bu ayrıcalık kaldırıldı. Türkeş, bu konuyu
sektör olarak değerlendirdiklerini ve henüz nihai hâle gel-
mese de bir öneri hazırladıklarını belirtti. Buna göre sektör,
açık deniz destek gemisi ve sismik araştırma gemisi gibi üze-
rinde teknolojik ekipmanları barındıran platformların inşa-
sının tekrar offset kapsamına sokulmasını talep ediyor ve bu
tür platformların üzerinde bulunan ekipmanların da Tür-
kiye’den karşılanabileceğini değerlendiriyor. Sektörün bu de-
ğerlendirmesinde, teknoloji paylaşma konusundaki endişeler
nedeniyle Türkiye’nin, inşa yeri olarak Uzak Doğu ülkelerin-
den daha avantajlı bir konumda yer aldığı görüşü de etkili
oldu.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Murat Erciyes, Prof. Dr. De-
mir’e; Türk Silahlı Kuvvetleri, SSM ve savunma sanayisinin
içinde bulunduğu sürecin iş yapma hızını, göreve geldiği tarih-
ten bu yana yaptığı tespitler kapsamında tatminkâr bulup bul-
madığını sordu. Prof. Dr. Demir, bürokrasi ve süreçlerin vakit
aldığını, öncelikle Müsteşarlık olarak kendi süreçlerini sorgu-
ladıklarını belirtti. Kendilerini, özellikle proje yönetimi, kültürü,
mantığı ve proje takibi konusunda daha etkin olma konularının
ilgilendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, projelerin kilometre
taşlarını tanımlamayı ve bunlara vaktinde ulaşıldığını denetle-
meyi planladıklarını ve bazı stratejik konularda çalışmaları bir-
den fazla kaynak ile yürütebileceklerini anlattı.
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Şekil 3. 2013 Yılında Alt Sektörlere Göre Kişi Başı Satış (Dolar)

Performans Alanı Gerçekleşme
Satışlar 5,076 milyar dolar
İhracat * 1,569 milyar dolar
İthalat 1,326 milyar dolar
Ar-GE Harcamaları 0,926 milyar dolar
İstihdam 32.368 kişi
*İhracat tutarında döviz kazandırıcı hizmet gelirleri de dikkate alınmıştır. Bu gelirler dikkate 
alınmadığı zaman SSİ'nin açıkladığı gibi 1,391 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir.

Tablo 1. Sektörün 2013 Yılı Performansı

Faaliyet Alanı İstihdam (Kişi)
Silah, Mühimmat, Roket ve Füze 8171
Havacılık ve Uzay 8048
Elektrik ve Elektronik 5786
Kara Araçları 5415
Ar-Ge ve Mühendislik 1347
Bilişim 1025
Malzeme, Kalıp, Parça 917
Giyim ve Kuşam 881
Deniz Araçları 535
Diğer Üreticiler 237
Diğer İlgili Segmentler 6
Toplam 32368

Tablo 2. Sektörün 2013 yılı istihdam dağılımı

Faaliyet Alanı İstihdam (Kişi)
Mühendis 11.662
Diğer Üniversite Mezunu 3.715
Teknisyen ve Operatör 10.791
Diğer 6.199

Tablo 3. Sektörün 2013 yılı personel profili





Dördüncü Kuşak Savaş:
Soğuk Savaş’tan 
Günümüze
1991 yılında, Soğuk Savaş,
ABD liderliğindeki Batı İttifa-
kı’nın kesin galibiyeti ile so-
nuçlandığında, başlarda
kalıcı bir dünya barışına ka-
vuşulduğu sanılmış olsa da
bu durum uzun sürmedi. Çift
kutuplu sistemin ortadan
kalkması neticesinde, Soğuk
Savaş süresince üzeri örtül-
müş pek çok bölgesel sorun,
tekrar gündeme geldi. Dün-
yanın farklı coğrafyalarında,
yerel ölçekli çok sayıda çatış-
mayla kendini gösteren bu
sorunların, ciddi bir istikrar-
sızlık kaynağı olacağı anla-
şıldı [1]. Soğuk Savaş
döneminde yaşanan gerilla
savaşlarıyla yükselişe geçen
asimetrik savaş olgusu, 1991
sonrasında, sayıları ve etkileri
giderek artan; yerel ve küre-
sel ölçekte faaliyet gösteren
terör örgütlerinin eylemle-
riyle farklı bir boyuta taşındı.
11 Eylül 2001’de, El Kaide
terör örgütü tarafından ABD
topraklarında gerçekleştiri-
len eylem ise bu bağlamda
tarihi bir dönüm noktasına
karşılık geliyor.
19 terörist tarafından icra
edilen bu eylemde, kaçırılan
yolcu uçakları birer silah ola-
rak kullanılmak suretiyle

Dünya Ticaret Merkezi bina-
ları ve Pentagon vuruldu.
3.000’e yakın insanın hayatına
mal olan bu olaydan sonra
ABD, teröre karşı küresel
çapta bir mücadele başlattı-
ğını duyurarak önce Afganis-
tan’ı, daha sonra da Irak’ı
işgal etti. 2011 yılında ise ABD
özel kuvvetlerinin Pakis-
tan’da düzenlediği bir ope-
rasyon sonucunda, El Kaide
lideri Usame bin Ladin’in öl-
dürüldüğü açıklandı. Fakat
bugün gelinen noktada, Afga-
nistan’da veya Irak’ta istik-
rarlı bir yapıya kavuşulduğu
söylenemeyeceği gibi, düzen-
lenen pek çok operasyonla
ağır darbeler almasına ve ni-
hayetinde liderini de kaybet-
mesine rağmen, El Kaide
örgütünün çökertilmiş oldu-
ğundan da bahsedilemez. Ak-
sine, bu örgütün, bugün
Suriye ve Irak başta olmak
üzere, otorite boşluğu yaşa-

nan pek çok bölgede son de-
rece faal olduğu görülüyor.
El Kaide, büyük çaplı eylem-
leri, küresel satıhtaki yaygın-
lığı ve ABD ile müttefiklerinin
taarruzları karşısındaki daya-
nıklılığı dolayısıyla terörizm
denince ilk akla gelen örgüt
olsa da daha önce değinildiği
üzere, bugünün dünyasında
terörizm artık çok farklı bo-
yutlar kazanmış bir olgu. Hu-
kukçular, güvenlik uzmanları
ve araştırmacılar, bu olguyu,
aktörlerine, kullanılan araç-
lara ve güdülen amaçlara
göre, devlet terörizmi, biyote-
rörizm, siber-terörizm, eko-
terörizm, nükleer terörizm,
narkoterörizm gibi farklı ka-
tegorilerde inceliyorlar [2].
Bu kategoriler hakkındaki
tartışmalar devam etse de bir
asimetrik savaş yöntemi olan
terörizmin, bugün, tarihte hiç
olmadığı kadar yaygın ve et-
kili şekilde kullanıldığı bilini-

yor. Bu durumu açıklamak
içinse Soğuk Savaş sonrası
dönemin temel dinamiklerini
tespit etmek gerekiyor.
Uluslararası sistemin niteliği
bakımından, Soğuk Savaş’ın
çift kutuplu dünyasının, Sov-
yetler Birliği’nin dağılması
sonucunda, ABD’nin başını
çektiği tek kutuplu bir dün-
yaya dönüştüğü biliniyor.
Fakat bu, tüm diğer devletle-
rin ABD’nin direktiflerine ka-
yıtsız şartsız boyun eğdiği bir
tür dünya hegemonyasının
veya küresel bir imparatorlu-
ğun kurulduğu anlamına gel-
miyor. Nuno P. Monteiro’ya
göre, böyle bir konjonktürde,
ABD konumundaki bir ülke-
nin uygulayabileceği üç farklı
dış politika stratejisi olabilir:
Savunmacı tahakküm, saldır-
gan tahakküm ve uzak 
durmak [3]. Savunmacı ta-
hakküm stratejisi, mevcut
toprak dağılımını, uluslar-
arası siyasi ittifakları ve güç
dengelerini korumak için,
müdahaleci bir tutum benim-
semeye karşılık geliyor. 
Saldırgan tahakküm strate-
jisi, bu unsurları kendi çıkar-
larına uyumlu hâle getirmek 
amacıyla değiştirmeye yöne-
lik müdahaleler yapılmasını 
gerektiriyor. Uzak durma
stratejisi ise uluslararası
dengeleri kendi hâline bırak-

70

MSI Dergisi - Ekim 2014                                                                                                                                          www.milscint.com

ANALİZ

Asimetrik Savaş:
Gelişmekte Olan 

Bir Kavram Bölüm III 

Asimetrik savaş kavramını, tarihsel gelişimini ortaya 
koyarak irdelediğimiz yazı dizimizin ilk iki bölümü,
MSI Dergisi’nin Ağustos ve Eylül sayılarında yayımlanmıştı.
Üçüncü ve son bölümde, asimetrik savaş kavramını 
Soğuk Savaş’tan günümüze kadar geçen süreçte irdeleyip
sonuç bölümü ile yazı dizisini sonlandıracağız.
Mehmet Efe TUZCU* / metuzcu@hotmail.com
*VİZÖR Danışmanlık, Kurucu Ortak

11 Eylül saldırılarında Pentagon binası da hasar aldı.
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mak, gidişata müdahale et-
memek anlamına geliyor.
Monteiro, bu üç stratejiyi ayrı
ayrı ele alarak, her birinin
farklı nedenlerle farklı aktör-
ler arasındaki çatışma potan-
siyelini ne şekilde arttırdığını
ortaya koyuyor. Buna göre,
tek kutuplu sistemde, başı
çeken ülke tarafından uygu-
lanacak savunmacı ve saldır-
gan tahakküm stratejileri, bu
ülkenin de dâhil olacağı çatış-
malara zemin hazırlıyor.
Uzak durma stratejisi ise başı
çeken ülkeyi savaştan koru-
yabiliyor; fakat o durumda da
diğer aktörler arasındaki ça-
tışma potansiyeli artıyor.
Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde, ABD’nin, uzak dur-
mak dışındaki her iki stratejiyi
de farklı dönemlerde uygula-
dığı görülüyor. 11 Eylül saldı-
rılarına kadar genellikle
savunmacı tahakküm; ondan
sonra ise saldırgan tahakküm
stratejileri benimsenmiş. Ne-
tice itibarıyla Monteiro’nun
modeline uygun olarak ABD,
kendisini dünyanın farklı 
bölgelerinde, sürekli çatışmala-
rın içinde bulmuş. Bu çatışma-
ların büyük oranda asimetrik
nitelikler arz etmesi ve özellikle
terörizmin giderek ön plana çık-
ması ise ABD’nin bazı özellikleri
ile doğrudan ilişkili.
Öncelikle teknik kapasite ve

ateş gücü bakımından rakip-
siz konumda olan ABD or-
dusu ile konvansiyonel bir
mücadeleye girmenin olası
maliyetleri, devletleri başka
seçeneklere yönlendiriyor.
ABD’nin, 2013 yılında 640 mil-
yar dolar tutarında gerçekle-
şen askeri harcamaları,
dünya toplamının yaklaşık
%37’sine karşılık geliyor [4].
Bu rakam, sıralamada
ABD’den sonra gelen sekiz
ülkenin toplam harcamasın-
dan fazla. Şu hâlde, ancak
nükleer silahlara sahip olan
devletlerin ABD üzerinde
caydırıcı bir etkisi olabilir.
Uluslararası denklemde nük-
leer güce sahip olmanın, bir
devletin statüsünü bir anda
değiştirebilecek kadar kritik
bir rol oynaması, bilhassa
ABD’yi doğrudan bir tehdit
olarak gören ülkeleri bu
yönde motive ediyor. Son ola-
rak 2003 yılında, ABD’nin
Bağdat’a girmesinden hemen
sonra, Kuzey Kore’nin nük-
leer silahlara sahip olduğunu
ilan etmesiyle nükleer güç
statüsündeki devletlerin sa-
yısı dokuza çıktı. 2014 yılı iti-
barıyla bu ülkelerdeki toplam
nükleer başlık sayısının
16.300 civarında olduğu tah-
min ediliyor [5]. Bu sayı,
Soğuk Savaş dönemindekine
kıyasla daha az olsa da son

teknolojiyle üretilmiş olan bu
silahlarla yapılacak bir sa-
vaşta açığa çıkacak gücün,
dünyadaki yaşamı birkaç kez
yok etmeye yetecek boyutta
olduğu düşünülüyor. Dolayı-
sıyla Soğuk Savaş yıllarının
ürünü olan “dehşet dengesi”
olgusunun günümüzde de
devam ettiği, ABD’nin rakip-
siz konvansiyonel gücünün
yanı sıra bu durumun da doğ-
rudan savaşlar yerine, asi-
metrik nitelikli vekâleten
savaşların tercih edilmesine
neden olduğu anlaşılıyor.
Nükleer ve konvansiyonel gü-
cüne ek olarak, coğrafi ko-
numu da ABD’ye büyük bir
stratejik avantaj sağlıyor. İki
tarafında okyanuslar olan ve
sınırlarında düşmanı bulun-
mayan ABD’yi kendi toprakla-
rında vurmak isteyen güçler
nasıl bir yöntem benimseye-
bilir diye düşünüldüğünde, 
11 Eylül saldırılarının arka-
sındaki mantık ortaya çıkıyor.
ABD’nin, Sovyetler Birliği’ne
karşı gerilla savaşı yürütme-
leri için Afganistan’da örgüt-
lediği Mücahitler ile aynı
havzadan beslendiği bilinen
El Kaide örgütü, bu kez ABD
sınırları içinde örgütlenerek,
onu içeriden vurdu. Böylelikle
ABD’nin nükleer ve konvansi-
yonel güçleri ile coğrafi konu-
munun sağladığı stratejik

avantajlar devre dışı bırakıldı.
ABD, bu eyleme cevap olarak
Orta Doğu coğrafyasına yö-
neldiğinde ise konvansiyonel
ordularla değil, gerilla ve
terör taktiklerine dayalı, asi-
metrik bir direnişle karşılaştı.
Soğuk Savaş’ın galibi olan
ABD’nin kapitalist ve demo-
kratik yapısı, bu ülkeyi, asi-
metrik savaş taktiklerinin
ideal hedefi hâline getiriyor.
Andrew Mack [6] ve Max Bo-
ot’un [7] da işaret ettikleri
gibi, son iki yüzyılda Batılı ül-
kelerde önemi giderek artan
kamuoyu, uzayan savaşların
sebep olduğu can ve mal ka-
yıplarına karşı hassas. Viet-
nam Savaşı’nda bu bakımdan
büyük bir zaaf sergileyen
ABD, asimetrik unsurlara
karşı uzun süre savaşmasını
gerektirecek bu tür müdaha-
lelerden mümkün mertebe
kaçınıyor; harekâtlarını hava
operasyonlarıyla sınırlı tut-
maya gayret ediyor. Ancak
ABD halkı, artık yalnızca
kendi kayıpları konusunda
değil, hedefteki ülkenin sivil
kayıpları konusunda da du-
yarlı ve ne kadar dikkatli icra
edilirse edilsinler, hava ope-
rasyonlarında sivil kayıpların
yaşanmaması mümkün değil.
Bu durum, gerek uluslararası
hukuk çerçevesinde gerekse
de siyaset arenasında, ABD
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Savunma ve güvenlik 
güçlerinin operasyon 

sahalarına İnternet de katıldı.





hükümetlerini zor durumda
bırakıyor ve manevra kabili-
yetlerini kısıtlıyor.
Kamunun hassasiyetleri
önem kazandıkça, birincil he-
defi kitle psikolojisi olan terö-
rizmin gücü de giderek
artıyor. Hükümetlerin se-
çimle başa geçtiği demokra-
tik devletlerde, kamuoyunu
yönlendirmek suretiyle yöne-
timi baskı altına almak müm-
kün. Bu nedenle terörizm,
bugün yalnızca ABD’yi değil,
demokrasi ile yönetilen diğer
devletleri de hedef alıyor; bu
ülkelerin siyasi mekanizma-
larını etkileyebiliyor. 2004 yı-
lının Mart ayında, genel
seçimlerden üç gün önce, İs-
panya’nın Madrid şehrindeki
trenlere yerleştirilen bomba-
larla gerçekleştirilen terör
eylemi, bu duruma bir örnek.
El Kaide’nin gerçekleştirdiği
düşünülen, 191 kişinin haya-
tını kaybettiği bu eylemden
sonra, ülke çapında protesto-
lar düzenlendi. Bu olay, genel
seçim sonuçlarını ciddi şe-
kilde etkileyerek hükümet
değişikliğine sebebiyet verdi.
Yeni gelen hükümetin ise ilk

yaptığı işlerden biri, Irak’taki
İspanya askerlerini geri çek-
mek oldu [8].
Terörizmin günümüzde bu
kadar yaygın, etkili ve dirençli
bir tehdit hâline gelmesinin
teknolojik temelleri ise Soğuk
Savaş döneminde, 1970’li yıl-
larda atıldı. Haberleşme sis-
temini nükleer bir saldırı
ihtimaline karşı güvence al-
tına almak isteyen ABD Sa-
vunma Bakanlığı, bilgisayar
ağlarından oluşan gayrimer-
kezi bir komünikasyon yapı-
lanması oluşturdu. İnternet
adıyla bilinen ve takip eden 20
yıl boyunca giderek geliştiri-
len bu sistem, 1980’lerin son-
larında halkın kullanımına
açıldı. Soğuk Savaş sonra-
sında büyük bir hızla yayılan
İnternet, küreselleşme ola-
rak bilinen sürecin altyapısını
oluşturdu; bilgilerin, fikirle-
rin, kültürlerin ve ekonominin
yanı sıra terörizmin de küre-
sel satha yayılmasına olanak
sağladı.
İnternetin terörizm üzerin-
deki etkisi çok boyutlu. Gab-
riel Weimann, İnterneti
uluslararası terör örgütleri

için cazip kılan özellikleri
şöyle sıralıyor [9]:
n Kolay erişim,
n Denetim, sansür veya 

diğer resmi kontrol 
mekanizmalarının yetersiz
olması veya hiç olmaması,

n Dünyaya yayılmış, 
potansiyel olarak devasa
bir hedef kitlesi olması,

n İletişimin anonim 
olabilmesi,

n Hızlı bilgi akışı,
n Web sayfası kurmanın 

ve yayımda tutmanın
düşük maliyeti,

n Bir multimedya alanı 
sağlaması (metin, resim,
ses ve videoları 
birleştirebilme özelliği 
ve kullanıcıların film,
müzik, kitap, poster 
vesaire indirebilmelerine
olanak tanıması) ve

n Kaynak olarak internete,
giderek daha çok 
başvuran geleneksel
medya organlarının 
yayınlarını yönlendirebilme
olanağı sağlaması.

İnternetin bu özelliklerinden
istifade eden onlarca terör
örgütü, bu sistemi şu amaç-
larla kullanıyor:
n Seslerini duyurmak ve

propaganda yapmak,

n Hedef ve yöntemler 
hakkında bilgi edinmek, 

n Çeşitli yollarla finansman
sağlamak,

n Üye sayısını arttırmak,
n Üyeleri arasındaki iletişimi

sağlamak,
n Planlama ve koordinasyon

ve
n Dezenformasyon.
Ayrıca, İnternetin hayatın
hemen her alanında vazgeçil-
mez bir araç olarak kullanıl-
maya başlamasıyla daha
önce değinildiği üzere, yal-
nızca bu sistemi hedef alan ve
siber-terörizm denen yeni bir
olgu da ortaya çıktı.
İnternetin yanı sıra 1980’ler
itibarıyla geliştirilen GSM ağı
ve uydu telefonları gibi diğer
küresel iletişim sistemleri de
teknik takibe takılma riskini
arttırmakla birlikte, terörist-
lere gelişmiş iletişim olanak-
ları sunuyor ve yaratılan
terörün etki alanını, eylem
haberlerinin hızlıca yayılma-
sını sağlamak suretiyle ge-
nişletiyor.
Terörizmin temel prensipleri,
tarihten bu yana aynı kalmış
olsa da yukarıda sıralanan
teknolojik gelişmeler dolayı-
sıyla günümüzün terör örgütle-
rinin yapılanmalarında önemli
bir değişikliğe gidildiği görülü-
yor. Yerel sınırları aşarak küre-
sel çapta faaliyet gösteren terör
örgütlerinde bilhassa dikkat
çeken bu değişiklik, had saf-
hada bir gayrimerkezileşme
olarak özetlenebilir. Hatırlana-
cağı üzere, Mao Zedong’un ge-
rilla doktrini, sahadaki gerilla
birliklerine azami esnekliği ve
sürati kazandırma amacıyla
taktik seviyede bir gayrimerke-
zileşmeyi önermekteydi. Bu
prensip, bugünün terör örgüt-
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Popüler arama motorlarının
arama sonuçlarında 

getirmediği, “karanlık İnternet”
olarak da bilinen içerik, korsan

içeriğin yanı sıra kötü niyetli
kişilere ve teröristlere yönelik

bilgileri de barındırıyor.



leri tarafından, başta İnternet
olmak üzere, buna imkân tanıyan
bilişim teknolojileri sayesinde,
mükemmelen uygulanabiliyor.
Örneğin, El Kaide örgütü ele alın-
dığında, dikey ve hiyerarşik değil,
yatay ve ağ tipi bir yapılanmanın
benimsendiği görülüyor [10].
Dini bir ideolojinin siyasal
amaçlarla kullanılması ve inti-
har eylemlerine başvurulması
gibi benzerlikleri olsa da Hasan
Sabbah’ın Haşhaşilerinden
farklı olarak, El Kaide’nin lider
kadrosunun, örgütün farklı
birimleri üzerinde doğrudan
operasyonel bir kontrole
sahip olmadığı dikkati çeki-
yor. Bu durum, örgüte en az
iki açıdan avantaj sağlıyor: Bi-
rincisi, lider kadrosu hedef
alınsa bile örgüt, işlevini yitir-
miyor. Daha önce belirtildiği
üzere, Usame bin Ladin orta-
dan kaldırılsa da El Kaide’nin
hâlen faal ve etkili bir örgüt
olması, buna delil teşkil edi-
yor. İkincisi, aynı örgüt çatısı
altında olduğu hâlde birbirin-
den bağımsız hareket eden
birimlerin, bu hareket tarzları
dolayısıyla istihbari takipten
korunabildikleri düşünülüyor.
Örneğin, 2004 yılında, Madrid’de
gerçekleşen ve El Kaide’nin üst-
lendiği tren bombalamalarında
yer alan terörist unsurların ör-
gütsel bağlantıları, eylemden
sonra yürütülen detaylı soruş-
turmaya rağmen, somut bir şe-
kilde ortaya çıkarılamadı [11].
Gerçekleşen bir eylemden
sonra, geriye yönelik yapılan 
bir soruşturmanın bile olayı 
netleştirmekte yetersiz kaldığı
düşünüldüğünde, bu tip yapı-
lanmaların olası eylemlerini ön-
ceden tespit etmenin ne kadar
zor olduğu anlaşılabilir.
Bu sayılanlara ek olarak, yine

küreselleşme olgusundan
kaynaklanan başka bazı fak-
törler de terörizmin bu denli
ön plana çıkmasına sebep
oluyor. Birincisi, küresel ka-
pitalist sistem, gerek bölge-
ler gerek ülkeler arasında ve
gerekse de ülkelerin içinde
büyük ekonomik eşitsizlikler
barındırıyor. Söz konusu eşit-
sizliklerin kaybeden tarafında
bulunan geniş kitlelerin yaşa-
dığı umutsuzluk, bu kitlelere
mensup pek çok kişinin suça
yatkın hâle gelmesine sebep
oluyor. Terör örgütleri de
dâhil olmak üzere çeşitli suç
örgütleri, bu durumdan isti-
fade ediyor; olumsuz duygu-
ların radikalleştirdiği kitleleri,
zengin bir insan kaynakları
rezervi olarak kullanıyor.
İkincisi, küresel ekonominin
en önemli taşıyıcı unsurların-
dan biri olup, sistemin de-
vamı için rahatça hareket
edebilmesi ve farklı bölge-
lerde yatırıma dönüşmesi ge-
reken sermaye, terörizmin
neden olduğu istikrarsızlık-
lara karşı son derece hassas.
Bu durum da terörizmi, eko-
nomik manipülasyon ama-

cıyla kullanılmaya çok müsait
bir araç hâline getiriyor.
Üçüncü bir faktör ise küresel-
leşmeyle birlikte, uluslararası
ilişkiler alanında etkin olan
aktörlerin nicelik bakımından
artması ve nitelik bakımından
çeşitlenmesi. Bugün bazı
uluslararası firmaların ve ser-
maye gruplarının maddi güç-
leri, bazı ülkelerin gayri safi
milli hasılalarını geride bıra-
kacak kadar büyük. Bu tab-
loya, uluslararası sivil toplum
örgütleri gibi diğer devlet dışı
aktörler de eklendiğinde,
devlet güvenliğinin, küresel-
leşme öncesi yöntemlerle
sağlanamayacağı anlaşılıyor.
Küresel terörizm gibi sorun-
larla mücadele etmek için,
yine küresel çapta bir iş bir-
liği ortamı tesis edilmesi ge-
rekiyor; fakat küresel
sistemin farklı aktörleri ara-
sındaki rekabet, güven buna-
lımları yaratmak suretiyle
gerekli düzeyde bir iş birli-
ğine imkân tanımıyor. Bu da
küresel terör örgütleri başta
olmak üzere, devletleri tehdit
eden asimetrik unsurların
etki alanını genişletiyor. Son

olarak dördüncüsü, gelişmiş
ulaştırma imkânları dolayı-
sıyla küreselleşmenin kolay-
laştırdığı ve hızlandırdığı insan
hareketleri. Bu faktör, hem
terör örgütlerinin manevra
kabiliyetini arttırıyor hem de
ellerine imkân geçmesi duru-
munda, biyolojik silahlarla dü-
zenleyebilecekleri eylemlerin
ciddi salgınlara dönüşme ola-
sılığını yükseltiyor.
Bugünün terör ve gerilla ör-
gütlerini küreselleşme çerçe-
vesinde ele almak, bunların
devletlerden tamamen ba-
ğımsız birer aktör olduğu ya-
nılsamasını yaratmamalı. Her
ne kadar bu örgütler devlet
dışı aktörler kategorisinde de-
ğerlendirilse de belli bir etki
düzeyinde faaliyet gösterenle-
rin, bazı devletlerin aktif veya
pasif desteğini aldıkları bilini-
yor. 90’lı yıllarda, PKK’nın 
Suriye sınırları içinde barın-
masına izin verilmiş olması
buna bir örnek. ABD ve müt-
tefiklerinin Orta Doğu bölge-
sindeki hamlelerine karşı
çıkan bazı devletlerin ise
güney Lübnan’da konuşlan-
mış olan Hizbullah’ı aktif 
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Haberleşme sistemini 
nükleer bir saldırı ihtimaline 
karşı güvence altına almak 
isteyen ABD Savunma Bakanlığı, 
ARPANET adını verdiği, 
bilgisayar ağlarından oluşan 
gayrimerkezi bir komünikasyon 
yapılanması oluşturdu. 
İnternet’in atası olan ARPANET, 
yıllar içinde gelişimini 
sürdürdü.

Özel kuvvetler adı verilen, teknolojinin son imkânlarıyla donatılmış ve en iyi şekilde eğitilmiş olan elit birlikler, 
pek çok devlet tarafından etkili şekilde kullanılıyor.
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olarak desteklediği biliniyor.
2006 yılında güney Lübnan’a
giren İsrail ordusunun, karşı-
sında son derece iyi eğitilmiş,
gerilla taktiklerini ustalıkla
kullanan ve gelişmiş muha-
bere ve silah sistemlerine
sahip bir örgüt bulmasının,
büyük ölçüde bu desteğe
bağlı olduğu söylenebilir [12].
WikiLeaks kanalıyla basına
sızan diplomatik yazışmalara
göre ise ABD yönetimi, El
Kaide ve benzeri ideolojileri
savunan terör örgütlerinin,
Suudi Arabistan başta olmak
üzere, çeşitli körfez ülkele-
rinden ciddi miktarda finan-
sal destek temin ettiğini
düşünüyor [13]. Demek olu-
yor ki bu tür örgütlerin önde
gelenleri, bağımsız birer
aktör olmaktan ziyade, Soğuk
Savaş döneminde yükselişe
geçen vekâleten savaş mantı-
ğının günümüzdeki devamı
uyarınca, birbirleriyle açıktan
açığa savaşmayı göze alama-
yan güçlerin uzantısı konu-
munda. Bundan dolayı, mevcut
konjonktür, bazı yorumcular
tarafından ikinci bir Soğuk
Savaş döneminin ilk safhaları
olarak değerlendiriliyor. Söz
sahibi olan aktörlerin sayısın-
daki artışa dikkat çekilerek
dünya sisteminin tek kutup-
luluktan çok kutupluluğa
doğru evrildiği görüşleri ses-
lendiriliyor [14].

Asimetrik Savaş: 
Bugünden Yarına
Yukarıda ifade edilenler ışı-
ğında görülüyor ki tarihle yaşıt
olan asimetrik savaş, bugü-
nün dünyasında çok farklı bo-
yutlar kazanarak dördüncü
kuşak savaş anlayışının mer-
kezine yerleşmiş ve konvansi-
yonel savaşa dayalı önceki
anlayışları büyük ölçüde 
geçersiz kılmış bir olgu. Bu
çerçevede ele alındığında, asi-
metrik savaş, artık yalnızca
savaş alanındaki somut güç
unsurları ve taktikler arasın-
daki asimetrilerle değil, sava-
şan unsurlar arasında siyaset,
hukuk, kültür, ekonomi gibi
hemen her alanda görülen

asimetrilerle karakterize edi-
lebilir. Bugünün küresel denkle-
mini oluşturan bu asimetriler,
ulus-devletlerle küreselleşme
dinamikleri arasında, uluslar-
arası hukuka tabi olan devlet-
lerle tabi olmayan devlet dışı
aktörler arasında, zayiat ver-
memeyi birincil amaç olarak
belirleyen anlayışla intihar ey-
lemlerini yücelten anlayış
arasında ve küresel ekono-
minin kazanan azınlığıyla
kaybeden çoğunluğu ara-
sında bilhassa göze çarpıyor.
Mevcut durum değerlendiril-
diğinde, tüm insanlığı tehdit
edecek topyekûn bir dünya
savaşı yaşanmadığı takdirde,
bu gidişatın devam edeceği ve
asimetrik savaşın giderek ge-
lişip yaygınlaşacağı düşünü-
lebilir.
Bunu öngören devletler, dün-
yanın en büyük siyasi gücü
olan ABD’ye bile meydan
okuyabilen asimetrik unsur-
larla başa çıkmak için bazı
önlemler geliştiriyorlar. Bun-
lardan birincisi, savaş alanında
bu unsurlarla mücadele ede-
bilecek nitelikte askerler 
yetiştirmek. Hatırlanacağı
üzere, çağdaş anlamıyla özel
kuvvetler olgusu, üçüncü
kuşak savaş döneminde or-
taya çıkmış ve İkinci Dünya
Savaşı sırasında geliştirile-
rek, düşmanın cephe gerisine
sızmak gibi riskli operasyon-
larda kullanılmıştı. Bugün de
özel kuvvetler adı verilen,

teknolojinin son imkânlarıyla
donatılmış ve en iyi şekilde
eğitilmiş olan elit birlikler,
gerek ordulara gerekse istih-
barat teşkilatlarına bağlı ola-
rak, başta ABD olmak üzere,
pek çok devlet tarafından 
etkili şekilde kullanılıyor.
Bunlara ilaveten, para karşı-
lığında görev yapan ve pek
çok söylentiye konu olan,
uluslararası hukuk bakımın-
dan problemli bir konumdaki
özel güvenlik şirketleri de bir
küreselleşme fenomeni ola-
rak, son dönemde denkleme
dâhil oldular. Konvansiyonel
orduların aksine, gayrinizami
yöntemlerle savaşan ve psi-
kolojik harpten siber-savaşa
kadar pek çok disiplinde 
uzmanlaşmış olan bu tür birlik-
ler, düşman güçlerin asimetri-
den kaynaklanan avantajlarını
önemli ölçüde ortadan kaldıra-
biliyorlar. Fakat halk desteği
faktörü hesaba katıldığında,
kendi topraklarında savaşan
gayrinizami unsurlarla yalnızca
özel kuvvetler marifetiyle başa
çıkmak mümkün olmuyor.
Devletlerin asimetrik tehdit-
lere karşı başvurduğu ikinci
bir yol ise istihbaratı kuvvet-
lendirmek. Bilişim teknolojile-
rinin terör örgütlerine
sağladığı avantajları tersine
çevirmeyi amaçlayan devletler,
özellikle teknik istihbarata
ağırlık vererek teknolojinin
tüm imkânlarını bu yönde se-
ferber ediyorlar. Bunu bilen

terör örgütleri, elektronik ha-
berleşme teknolojilerini kul-
lanırken temkinli davranarak,
gerekli gördükleri durum-
larda kurye kullanmak gibi
ilkel yöntemleri tercih edebi-
liyorlar. Teknik takip tehlike-
sini dikkate alan El Kaide
örgütünün lideri Usame bin
Ladin’in, 1998 yılında, uydu
telefonu kullanmayı bıraktığı
düşünülüyor. Fakat ABD özel
kuvvetlerinin bin Ladin’i orta-
dan kaldırmasıyla sonuçla-
nan süreçte, bu kişinin
korumalarından birinin, 2010
yılında uydu telefonuyla yap-
tığı görüşmelerin etkili ol-
duğu da söyleniyor [15]. Bu ve
benzeri örnekler, terörle mü-
cadelede teknik istihbaratın
ne kadar vazgeçilmez oldu-
ğuna işaret ediyor. Ancak öte
yandan, demokratik ülke-
lerde özel hayatın gizliliğini
korumak amacıyla geliştiril-
miş olan hukuk normları,
teknik istihbarat birimlerinin
hareket alanını kısıtlıyor.
Hangi gerekçeyle olursa
olsun, istihbarat toplama ko-
nusunda bu normlara uyul-
madığı saptandığında, büyük
sıkıntılar yaşanabiliyor.
Son dönemde gündemde
olan Snowden vakası, bu bağ-
lamda aydınlatıcı bir örnek.
ABD’nin teknik istihbarat teş-
kilatı NSA’da bir süre görev
yapmış olan Edward Snow-
den, elindeki çok sayıda bel-
geyi, 2013 yılının Haziran ayı
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Savunmaya En Çok Bütçe Ayıran İlk 15 Ülke ve Savunma Bütçeleri (Milyar Dolar)

ABD’nin, 2013 yılında 640 milyar dolar tutarında gerçekleşen 
askeri harcamaları, dünya toplamının yaklaşık %37’sine karşılık geliyor (Kaynak: SIPRI).
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itibarıyla basına sızdırmaya
başladı. NSA ve başta İngilte-
re’nin teknik istihbarat teşki-
latı GCHQ olmak üzere
uluslararası partnerlerinin
yürüttüğü operasyonlara dair
pek çok gizli bilgi içeren bu
belgeler, hem bu teşkilatların
teknik kapasitesini gözler
önüne serdi hem de ilgili hü-
kümetleri içeride ve dışarıda
zor duruma düşürdü. Henüz
hangi noktada sonuçlanacağı
belli olmayan bu olay netice-
sinde teşkilatların yetkileri
kısıtlanırsa ciddi ulusal gü-
venlik zaaflarının meydana
geleceği düşünülüyor. Mev-
cut uygulamalara devam
edilmesi hâlinde ise savunu-
lan demokratik değerlerin
riske girmesi söz konusu.
Demek oluyor ki ABD hükü-
meti ve önde gelen bazı müt-
tefikleri, hangi yönde adım
atarlarsa diğer yönde mevzi
kaybedecekleri bir güvenlik-
özgürlük ikilemi içinde, siya-
seten hasar almalarının
kaçınılmaz olduğu bir aç-

mazla karşı karşıya kalmış
durumdalar. Bu olay, dör-
düncü kuşak savaşın hangi
boyutlarda yaşanabildiğini de
açıkça ortaya koyuyor. Böyle
vakalar, asker-sivil ayrımı gö-
zetmeksizin her alanda gide-
rek güçlenen asimetrik
tehditlerle başa çıkmak için,
devlet seviyesinde alınacak
tedbirlerin yeterli olamayaca-
ğına delil teşkil ediyor. Son
dönemde öne sürülmeye baş-
landığı üzere, dünya sistemi-
nin çok kutupluluğa doğru
evrilmesi durumunda ise ne
tür gelişmelerle karşılaşılabi-
leceği bilinmezliğini koruyor.

Yakın gelecekte asimetrik
savaş kavramına çağ atlata-
bilecek kritik bir unsurun,
kitle imha silahları olduğu
düşünülüyor. Kimyasal, biyo-
lojik ve nükleer silahlar
olmak üzere, üç kategoride
ele alınabilecek bu silahların
üretimi için gereken teknolo-
jilerin gelişmesi ve yaygınlaş-
ması, bunların terör
örgütlerinin eline geçme ola-
sılığını, her geçen gün arttırı-
yor. Kimyasal ve biyolojik
materyallerle yapılan bazı
küçük çaplı eylemler, zaten
şimdiden yaşanmış du-
rumda. 1995 yılında, Tokyo
metrosunda, Aum Shinrikyo
adlı terör örgütü tarafından
sarin gazı kullanmak sure-
tiyle gerçekleştirilen, 12 kişi-
nin ölümüne ve bini aşkın
kişinin yaralanmasına neden
olan saldırı, kimyasal teröriz-
min yerel ölçekli bir örgüt ta-
rafından dahi kolaylıkla
uygulanabileceğini gösteren
bir örnek. 11 Eylül saldırıla-
rından bir hafta sonra,
ABD’nin büyük medya kuru-
luşlarına ve Demokratik Parti
üyesi iki senatöre, şarbon

mikrobu taşıyan mektuplar
gönderildi. 5 kişinin ölümüne
ve 17 kişinin hastalanmasına
yol açan bu olay ise bir biyo-
terörizm örneği olarak tarihe
geçti. Şimdilik küçük çaplı ey-
lemlerle sınırlı kalan bu tür
olayların, terör örgütlerinin
elindeki kimyasal ve biyolojik
materyallerin türüne ve mik-
tarına göre çok daha vahim
boyutlar kazanabileceği ön-
görülebilir. Fakat esas kırıl-
manın, örgütlerin eline
nükleer silahların geçmesi
neticesinde yaşanacağı düşü-
nülüyor. Hatırlanacağı üzere,
Max Boot, silahlı çatışmaların
taraflarını, ateş gücüne göre,
büyükten küçüğe doğru şu
şekilde sıralamaktaydı: Nük-
leer silahlar ve diğer kitle
imha silahları, konvansiyonel
ordular, gerillalar, teröristler.
Nükleer silahlara sahip ol-
dukları anda, bu sıralamanın
en altından en üst basama-
ğına sıçrayarak, devletlerin
pek çoğunu bir çırpıda geride
bırakacak olan terör örgütle-
rinin bundan sonra yapabile-
cekleri ise bugün için yalnızca
hayal gücümüz ile sınırlı.
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