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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

“Büyük zekâlar birlikte düşünür” diyerek çıktığımız yolda, 2004 yılının 
Kasım ayında sizlere ulaştırdığımız ilk sayının üzerinden, tam 10 yıl geçti ve 
özel sayıları ayrı tutarsak, 112 sayı geride kaldı.

MSI Dergisi tarihinde böylesi önemli bir kilometre taşının daha geride bırakıldığı kasım
ayı, bir başka önemli gelişmeye daha ev sahipliği yapıyor. Nisan ayında Malezya’da
düzenlenen DSA fuarı ve hemen sonrasında Haziran ayında da Fransa’da düzenlenen 
Eurosatory fuarı kapsamında basılıp dağıtılan özel sayılarımızla birlikte hazırlık 
aşamalarını tamamladığımız İngilizce dergi çalışmalarında da sona geldik. Ankara 
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği etkinliği için hazırladığımız ve etkinlik 
katılımcılarına ücretsiz olarak ulaştırılan ICDDA’14 özel sayısıyla birlikte,
MSI Dergisi’nin İngilizce sürümü olan MSI Turkish Defence Review, resmi olarak 
yayın hayatına başladı.

Türkiye’de, savunma ve havacılık alanında aylık bir sektörel yayın çıkartılabileceğini 
ispatlamanın bir adım daha ötesine geçiyor ve çıtayı biraz daha yukarıya koyuyoruz. 
MSI Turkish Defence Review da MSI Dergisi gibi, aylık periyodda yayınlanacak ve 
SSM Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz’in de bir önceki sayıda
yayınlanan söyleşimizde işaret ettiği şekilde, Kasım ayı itibariyle doğru masalara 
doğru bilgi, uluslararası arenada da ulaştırılacak.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığının ve 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin, sektörün uluslararası platformlarda
tanıtımına yönelik ortaya koymuş olduğu vizyon ile de uyumlu bir şekilde, MSI Dergisi,
özellikle yabancı firma temsilcileri, ticaret ataşeleri ve askeri ataşeler için de güncel 
bilgi kaynağı olacak şekilde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin tanıtımına 
odaklanacak. Bu tanıtım faaliyetinin tek taraflı olmaması amacıyla yeni köşemiz 
“Etkinlik Gündemi” gibi özel bölümlerimiz aracılığıyla sektördeki yabancı paydaşların 
faaliyetlerine de daha fazla yer verecek şekilde sayfalarımızı açıyoruz. Böylelikle 
MSI Dergisi’ni, ülkeler arasında, savunma ve havacılık sanayilerine ilişkin gelişmelerin
paylaşıldığı, karşılıklı bir iletişim platformu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.

10. yılı geride bırakan MSI Dergisi ekibinin, aynı zamanda yeni bir IDEF yılı olan 
2015 için hazırlıkları ve sektöre sunacağı yenilikler, bu kadarla da sınırlı değil. 
MSI Turkish Defence Review ile sektördeki yabancı paydaşlara, Türk savunma ve 
havacılık sanayisindeki gelişmeleri konu alan güncel bir kaynak sunulmasının yanı sıra
hem Türkçe hem de İngilizce e-dergi sürümleri sayesinde, MSI Dergisi, çok daha geniş
kitlelere ulaşıyor olacak.

Hedef kitlesi itibariyle Türkçe sürümü gibi yurt içinde bayi satışı şimdilik yapılmayacak
olsa da MSI Turkish Defence Review, kendisinden beklentileri en üst seviyede 
karşılayacak şekilde, hem basılı sürümü hem de elektronik sürümü ile Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin uluslararası platformda da sesi olmayı hedefliyor.

Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Aralık sayımızla yeniden 
birlikte olmak üzere…



ASELSAN, AeroVironment (AV) ve %49 hissesi AV’ye ait
olan Altoy arasında, 6 Haziran’da imzalanan mutabakat

muhtırası, ilk meyvesini verdi. ASELSAN tarafından 
16 Ekim’de yapılan açıklamada, ASELSAN’ın, AV’nin 
Alaska’daki petrol boru hatlarını gözetleyen Puma mini
insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde kullanacağı ileri 
teknoloji sensörü teslim ettiği bildirildi. AV’nin askeri alanda
başarıyla kullanılan mini İHA ürünü Puma AE, küresel bir
enerji firmasının, Alaska’nın Prudhoe Körfezi’nde yaptığı 
sondaj çalışmalarının daha emniyetli, verimli ve etkin bir 
şekilde yürütebilmesi için elektro-optik kamera ve 
LIDAR (Light Detection and Ranging / Işık ile Tespit ve 
Menzil Belirleme) yardımıyla görüntüler toplayacak. 
Bu görüntüler kullanılarak 3 boyutlu harita ve coğrafi 
bilgi sistemi oluşturulacak. Puma AE’de kullanılacak 
LIDAR sensörü, ASELSAN tarafından teslim edildi. 
Açıklamada, LIDAR’ın, ASELSAN’ın hangi ürünü olduğuna
dair bir bilgi ise yer almadı. AV firmasının, ASELSAN’ın da
dâhil olduğu Puma AE çözümü, ABD’nin Federal Havacılık
İdaresi (Federal Aviation Administration / FAA) onayını alan
ilk 2 sivil İHA uygulamasından birisi olma özelliğini de taşıyor. 
ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, LIDAR sisteminin
teslimi ve üç firma arasındaki mutabakat muhtırasının 
kapsamının genişletilmesi nedeniyle AV firmasının 
Los Angeles’te bulunan tesislerinde bir tören düzenlendiği
bilgisi de yer aldı. Mutabakat muhtırasının kapsamı, güvenlik
ve enerji sistemlerini de içerecek şekilde genişletildi. 
Gerçekleştirildiği tarih belirtilmeyen törende, imzalar, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat, 
AV Yönetim Kurulu Başkanı Tim Conver ve ALTOY Genel 
Müdürü Halit Yılmaz tarafından atıldı. 3 firma arasındaki 
iş birliğinin son şekli, şöyle oluştu: AV ürünü Global Observer
yüksek irtifa İHA’sı için istihbarat, keşif ve gözetleme 
amacıyla ihtiyaç duyulan sensörler, elektro-optik kameralar,
aviyonik sistemler ve haberleşme sistemleri alanında 
ASELSAN ile AV iş birliği yapacak. ALTOY ve AV firmaları, 
güvenlik sistemleri kapsamında, özellikle boru hattı 

güvenliğine yönelik mini İHA 
kullanımını içeren bir 
çözüm üzerinde çalışıyor. 
Ayrıca ASELSAN'ın 
geliştirmekte olduğu 
ulaşım ve 
elektrikli 
araç 
sistemlerinde kullanılacak ileri teknoloji yakıt sistemleri 
konusunda da ortak çalışma yapılacak.
ASELSAN’ın Ekim ayı gündeminde, bir de önemli ziyaret
vardı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, 1 Ekim’de, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Bilgin, TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü 
Dr. Cihan Kanlıgöz ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte
ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN bünyesinde yürütülen ve
bakanlığın çalışmalarında kullanılacak Ar-Ge faaliyetleri 
hakkında bilgi alan Elvan'a, ziyareti esnasında, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat eşlik etti.
Heyete; bölgesel yolcu uçağı, TCDD Yüksek Hızlı Tren İhalesi,
elektrikli araçlar, haberleşme sistemleri, dördüncü nesil 
(4G/ LTE) iletişim teknolojileri, otoyol / köprü geçiş 
sistemleri ve havaalanı güvenliği alanında yapılan 
faaliyetlerin son durumu aktarıldı. Uzun yıllardır 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinin 
modernizasyonunda görev alan ASELSAN'ın, uçak ve 
helikopter platformları için sivil aviyonik süitin geliştirilmesi
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ASELSAN, AeroVironment
ve ALTOY İş Birliğinde 
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ve sertifiye edilmesine yönelik tüm yeteneklere ve 
altyapıya sahip olduğu bilgisi verildi. 
ASELSAN'ın, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden 
bölgesel yolcu uçağı için özgün ve sivil aviyonik 
sistemlerin yurt içinde geliştirilmesi, üretilmesi ve 
uçağa entegrasyonu görevini üstlenmeye hazır olduğu 
vurgulandı.
ASELSAN tarafından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, 
şu konuların altı çizildi:
n ASELSAN tarafından gerçekleştirilen ULAK Projesi ile

Türkiye’de ilk kez, 4. nesil teknolojiye sahip baz 
istasyonlarının, yurt içi imkânlarla hem yazılım 
hem de donanım bileşenleri ile birlikte geliştirilerek 
kullanımı çalışmaları devam etmektedir.

n ASELSAN, kritik teknoloji kazanımı gerektiren 
“Milli Tren” projesinde de yer almak istemektedir. 
Cer Sistemi (Motor, Ana Transformatör, Cer İnvertörü ve
Cer Konvertörü), Yardımcı Güç Sistemi ve yazılım dâhil,
tren kontrol sisteminde görev almaya hazırdır.

n ASELSAN, elektrikli araçlarda en kritik teknolojiler olan,
elektrik motoru, motor sürücüsü, araç kontrol 
bilgisayarları, batarya ve hızlı şarj teknolojilerinde 
çalışmalara başlamıştır. ASELSAN'ın ve araç 
üreticisinin liderliğinde, yurt içinde mevcut yeteneklerin
üst düzeyde kullanımı ile elektrikli otomobiller, 
toplu taşıma araçları ve iş makineleri geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. ASELSAN,  yerli elektrikli araçların 
tüm elektronik ve elektro-mekanik bileşenlerini 
geliştirip üretecek kapasitededir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvan, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada

şunları söyledi: "Yüksek Hızlı Milli Tren konusunda da
ASELSAN'ın çok kapsamlı bir çalışması var; 

bu çalışmayı bize sundular. Yüksek Hızlı Milli Tren'in 
9 ana bölümünden 6'sını üretebileceklerini belirttiler. 
Bu konuda da ilgili genel müdür arkadaşlarımız bir araya 
gelerek neler yapılabileceğini görüşecekler. Ele aldığımız 

konulardan biri de kamu ve
ulusal güvenlik açısından
önem arz eden acil durum
haberleşme altyapısı. 
Bu konuda neler 
yapılabileceğine ilişkin
önerilerini aldık. Akıllı 
yol sistemleri ile ilgili de
ASELSAN'ın önemli 
çalışmaları var. 
Bu alanda ASELSAN'ın
sağlayacağı katkıları da
görüştük. Havaalanlarının 
güvenliğine yönelik olarak,
ASELSAN'ın çalışmaları

var. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz ve ilgili 
birimlerimiz ASELSAN ile bir araya gelerek bu 
konuları konuşacaklar. Son olarak siber güvenlik, 
bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir alan. Bu konuda da
ASELSAN'ın çalışmaları var. Bundan sonraki süreçte, 
bu konuda da ASELSAN'ın katkılarını alacağız."
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Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı
(İHA) ile ilgili çalışmaları son etaba

giren Baykar Makina, bir yandan da İHA 
alt sistemleri ile ilgili özgün çözümlerini
ürünleştirmeye devam ediyor. Firma, 
30 Eylül’de, tasarım, prototipleme, test ve 
kalifikasyon aşamaları başarıyla tamamlanan ve 

ürün hâline getirilen Video-Ses-Veri Alıcı ve Verici 

Birimlerinin tanıtımını yaptı. Tanıtılan
ürünlerden BTX-8W verici ünitesinin çıkış
gücü, uzaktan programlanabiliyor. 
BTX-8W, ağırlık ve fiziksel ebatlar 
açısından, optimum değerlere göre 
tasarlandı. BTX-8W, BRX-24 alıcı ünitesi ile
birlikte çalışıyor. Her iki ürün de Bayraktar
Mini İHA Sistemi’nde kullanılıyor ve bu 
sayede mini İHA, görüş hattında, 
30 km menzilden gerçek zamanlı veri 
aktarımı yapabiliyor.

Baykar Makina’dan 
Yeni Ürünler

Gölcük Tersanesi 
Komutanlığını tanıtmak,

imkân ve kabiliyetlerini 
kamuoyuna duyurmak ve
devam etmekte olan projeler
hakkında bilgi vermek 
maksadıyla Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından, 
25 Eylül’de, Gölcük 
Tersanesi Komutanlığına 
bir basın turu düzenlendi.
Basın turunun açılış 
konuşmasını yapan Gölcük
Tersanesi Komutanı Yüksek
Mühendis Tuğamiral 
Mehmet Şevki Şekerefeli ve
Mühendis Binbaşı Sinan
Akgün tarafından, 
tersanenin tarihçesi ile 
günümüze kadar yapılan 
çalışmalar, sunum eşliğinde
anlatıldı.
Tekne Montaj Şube Müdürü
Mühendis Binbaşı Mustafa
İşçi, havadan bağımsız tahrik
sistemine sahip 214 sınıfı 
6 modern denizaltının 
inşasını kapsayan Yeni Tip 
Denizaltı Projesi hakkında
bilgi verdi. Denizaltıların test
bloğu üretiminin Mayıs ayında
tamamlandığını; kalite kontrol
sürecinin de büyük kısmını 
bitirdiklerini vurgulayan 
Binbaşı İşçi, kalan testlerin
sonlandırılması ve idari onayın
ardından, inşa çalışmalarına
başlayacaklarını anlattı. 
Binbaşı İşçi, yapım sürecinin
başlamasından yaklaşık 
60 ay sonra, denizaltının
ilkinin deniz tecrübelerini 
tamamlayarak donanmaya

teslim edilmesinin 
planlandığını açıkladı. Yeni 
Tip Denizaltı Projesi’nin, 2024
yılında bitirilmesi öngörülüyor.
Sunumların ardından, su üstü
ve denizaltı gemilerinin inşa
ve onarım çalışmalarına 
yönelik makine parçalarının
imalatının ve montajının 
yapıldığı fabrikaya geçildi.
31/A Makine Fabrikası 
Müdürü Mühendis Binbaşı
Hüseyin Saygın, fabrikanın
önemli sanayi kuruluşları 

arasında yer aldığını belirterek,
170 adet değişik boyutta 
imalat tezgâhına sahip 
olduklarını; 1 subay, 1 devlet
memuru ve 182 işçinin 
çalıştığı fabrikanın, sadece 
askeri projelere değil, sivil
projelere de katkı sağladığını
ifade etti.

Ardından, fabrikanın, 
Anten Overhol Atölyesi’ne 
geçildi. Atış ve Komuta 
Kontrol Sistemleri Fabrika
Müdürü Binbaşı Armağan
Örsel, “overhol” kelimesiyle
bir sistemin, mümkün 
olduğunca orijinal ve 
yeni üretilmiş hâle 

getirilmesinin anlatıldığını
açıkladı. Binbaşı Örsel, 
atış kontrol antenlerinin uzun
süreçli bir testten geçirildiğini
de sözlerine ekledi.
Basın turu, Kalibrasyon 
Laboratuvarı ve Denizaltı 
Batarya Fabrikası’nın 
gezilmesi ile sona erdi.6
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Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi tarafından

düzenlenen I. Uluslararası
Havacılık ve Uzay Konferansı
(International Aeronautics
and Astronautics Conference
2014 / INTAAC’14), “Havacılık
ve Uzay Malzemeleri” teması
ile 25-26 Eylül tarihlerinde,
Ankara’da gerçekleştirdi.
Konferans programında,
alanlarında önde gelen 
akademisyenlerin 
konuşmalarının yanı sıra 
savunma ve havacılık 
sektörünün önde gelen 
firmalarının yetkililerinin 
sunumları da yer aldı. Ayrıca,
konferansın ilk gününde,
“Türkiye’de Havacılık 
Malzemeleri Sektörü ve Ürün
Ticarileştirilmesi’’ konulu bir
panel düzenlendi. 

Etkinliğin sponsorları arasında
yer alan HAVELSAN, 22 Ekim’de
etkinlik katılımı ile ilgili 
yayınladığı basın bülteninde,
faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte, HAVELSAN Proje
Yöneticisi Serhan Gökçebağ,
“Küp Uydularda Yazılım 
Tabanlı Radyo ile Uydu ve Yer
Haberleşmesi Gösterimi” 

konulu bir sunum yaptı. 
Ayrıca HAVELSAN yetkilileri, 
HAVELSAN tanıtım standında
akademisyenler ve 
öğrencilerle bir araya geldiler.

Türkiye İnovasyon Haftası 
Ankara 2014 etkinliği, 

21-22 Ekim tarihlerinde, Milli
Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin
2’nci gününde düzenlenen, “Akademisyen & Sanayici 
Buluşması” konulu son panelde, FNSS Strateji ve Pazarlama
Direktörü Haluk Bulucu ile TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürü
Dr. Eyüp Serdar Gökpınar da panelistler arasında yer aldılar.
Bulucu, etkinlikte yaptığı sunumda, 2’ncisi düzenlenmekte olan
FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım
Yarışması (FNSS MILDESIGN 2015) hakkında da bilgi verdi.
FNSS, sanayi firmaları arasında benzeri olmayan bu 
yarışmanın uluslararası niteliğini, rakiplerini de yarışmanın 
organizasyonuna dâhil ederek pekiştiriyor. Bulucu, ticari 
alandaki rakipleri Renault ve KMW firmalarından birer jüri 
üyesinin de yarışmaya dâhil olduğu haberini verdi. Yarışmanın
jüri listesi, haberi yayına hazırladığımız Ekim ayının son günleri
itibarıyla şu şekilde oluştu:
n Brent Butcher, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., 

Genel Müdür Yardımcısı
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, Yonca-Onuk Tersanesi, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

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

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

n Gökhan Keman, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Endüstriyel
Tasarımcı, MILDESIGN 2011 Profesyonel Kategori Üçüncüsü

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

n Marc Chassillan, Renault Trucks Defense, Balistik Uzmanı
ve Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı

n Dr. Michael Hönlinger, KMW, Tekerlekli Araç Konseptleri
Geliştirme Birimi İcra Müdürü

n Seda Tezsezen, TUSAŞ, Endüstriyel Tasarımcı
n Sözüm Doğan, FUTERODESIGN, Endüstriyel Tasarımcı
Bulucu, 1 Ekim itibari ile yarışma için 130’dan fazla kayıt 
yapıldığı bilgisini de katılımcılarla paylaştı.
TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürü Dr. Eyüp Serdar Gökpınar
ise etkinlikte, “Savunma Sanayinde İnovasyon” başlıklı sunumu
gerçekleştirdi. Savunma sanayisinin, Türkiye’nin Ar-Ge 
harcamalarının %10’undan fazlasını gerçekleştirdiğine dikkat
çeken Dr. Gökpınar, savunma sanayisini farklı kılan başlıca
özellikleri; devletin tek alıcı pozisyonunda bulunması, pazarın
rekabete büyük oranda kapalı olması ve satış adetlerinin 
düşüklüğü olarak sıraladı. Dr. Gökpınar, savunma sanayisinde
geliştirilen teknolojinin sivil alana yayılmasının önemine vurgu
yaptı ve bu konuda HÜRKUŞ projesini örnek olarak verdi.

8
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FNSS Strateji ve
Pazarlama 

Direktörü 
Haluk Bulucu

TUSAŞ Teknoloji
Yönetimi Müdürü

Dr. Eyüp Serdar
Gökpınar





Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve
Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2014), 17-18 Ekim 

tarihlerinde, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. HAVELSAN’ın ana, STM’nin de Platin 
Sponsor olduğu etkinlikte, Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de bir konuşma yaptı. Bu yılki 
etkinliğe, 75 akademik bildiri ile başvuru yapıldı; bunların 
39 tanesi sözlü sunum, 13 tanesi de poster sunum için uygun
bulundu. 4 tane de davetli konuşmacının katıldığı
etkinlikte, “Güvenli Kamu Ağı ve Veri 
Merkezleri Güvenliği” ve “Siber Savaşlar ve
Kritik Altyapı Güvenliği” başlıklı 2 tane de
panel gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış oturumunda bir 
konuşma yapan Bilgi Güvenliği 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Hamdi Atalay, amaçlarının
siber güvenlik konusunda toplumda
bir farkındalık yaratmak olduğunu;
bu kapsamda Türkiye’nin siber 
güvenlik ile ilgili hazırladığı strateji
belgesine ve ulusal eylem planına 
katkıda bulunduklarını anlattı. Gelecekte,
İnternet’e bağlı cihaz sayısının artacağına 
dikkat çeken Atalay, sadece politika seviyesinde
değil, aynı zamanda teknoloji seviyesinde de yapılması 
gereken işler olduğunu belirtti. Atalay, teknoloji seviyesinde
yapılacak çalışmaların önemine de işaret ederek şu örneği
verdi: “Geleneksel saldırı aracı olarak bir tüfeği ele alırsak,
tüfeği düşmanınızdan bile satın alsanız o tüfek artık size 
hizmet ediyordur. Bilişim dünyası ya da siber tehdit öyle 
bir enteresan durum ki, siz bu iş için kullanacağınız bir 
savunma aracının parasını verip satın aldığınız hâlde, 
aslında sizin için bir tehdidi de satın almış olabilme ihtimaliniz
vardır. Dolayısıyla siz teknolojiye kendiniz hâkim değilseniz;
hatta o teknolojiyi kendiniz üretip geliştirmediyseniz siber
güvenlikte %100 güvenlikten bahsetmeniz mümkün değil
maalesef”. Milli çözümlerin önemine işaret eden Atalay,
ASELSAN, HAVELSAN ve NETAŞ gibi firmalarda bu tür 
çözümleri geliştirebilecek yetenek bulunduğunu ifade etti.
HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç, açılış oturumunda,
HAVELSAN’ın yeteneklerini anlattığı bir konuşma 
gerçekleştirdi. Yamaç, siber savunma ve savaş konularında
yapılanmalarını gözden geçirdiklerini ve bir genel müdür
yardımcısı altında yeniden yapılandırdıklarını, bu konuda

yaklaşık 200 kişinin çalışmakta olduğunu anlattı.
Açılış oturumunda son konuşmayı gerçekleştiren Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, siber güvenlik 
konusunun savunma sanayisi ile bağlantısını kurarak, 
özellikle silahlı kuvvetler için satın alınan ekipmanın 
güvenilir olmasının öne çıktığını belirtti. Prof. Dr. Demir, 
sisteme sayısal olarak entegre olan ekipmandaki potansiyel
problemlerin, kullanım aşamasında ortaya çıktığını kaydetti

ve “Bu açıdan millilik, yerlilik, donanımdan yazılıma
kadar bütün sisteme hâkimiyet ve güç 

sisteminden her türlü iletişim ortamına
kadar çok önemli tedbirlerin alınması 

gerektiği bir gerçektir. Burada belli 
standartları koymak da önemli. 
Standarttan, testten geçmemiş 
ürünleri kullanmamak gerekiyor”
dedi. ABD’nin, savunma da dâhil
olmak üzere, çeşitli konularda bütçe 
kısıntısına giderken siber güvenlik 

harcamalarını, %21 artışla 4,7 milyar
dolar mertebesine çıkarttığına dikkat

çeken Prof. Dr. Demir, bu muazzam 
harcama ve imkâna rağmen, siber saldırıların

ülkeler için ciddi tehlikeler olmaya devam 
ettiğini söyledi. Prof. Dr. Demir, bu tespitinden 

hareketle, Türkiye’nin sınırlı kaynaklarının verimli 
kullanılması için, merkezi bir koordinasyon yapısına ihtiyaç
olduğuna işaret etti. SSM’nin bu konuda önemli bir rol 
üstlendiğini; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve kamunun 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler yürüttüğünü ifade
eden Prof. Dr. Demir, konuşmasında, 27-28 Kasım 
tarihlerinde, Ankara’da 2’ncisi düzenlenecek olan 
Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı’nın,
SSM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini de hatırlattı.
Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen tanıtım 
oturumunda bir konuşma yapan STM Genel Müdürü Recep
Barut, süreç ve altyapıların hazırlanması ve nitelikli iş 
gücünün oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Özellikle
iş gücünü oluşturmanın kolay olmadığını; akademik eğitimle
başlayan, sonra da pratik çalışmalarla pekiştirilen bir 
sürece ihtiyaç olduğunu belirten Barut, STM’nin siber 
güvenlik konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
çalışmaya hazır olduğunu, gerçekleştirdikleri siber güvenlik
fizibilitesi çalışmasında da tüm aktörler arasında koordinasyon
sağlanmasının öneminin ortaya çıktığını söyledi.

10
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ISCTurkey, Siber Güvenliği Bir Kez Daha Masaya Yatırdı

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hamdi Atalay

HAVELSAN 
Genel MüdürüSadık Yamaç

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir

STM Genel Müdürü
Recep Barut





Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi

Elvan, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Bilgin,
müsteşar yardımcıları ve 
bürokratlardan oluşan bir
heyet ile 1 Ekim’de TUSAŞ’ı
ziyaret etti. Bakanı, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın Kaya
ve TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı karşıladı.
TUSAŞ Genel Müdürü 
Dörtkaşlı'nın verdiği brifing
ile TUSAŞ'ın çalışma alanları,
tesislerde yapılan çalışmalar
ve gelecek projeleri hakkında
bilgi alan Elvan, HÜRKUŞ
Yeni Nesil Eğitim Uçağı'nın
uçuşunu Telemetri 
Merkezi'nden takip 
ederek HÜRKUŞ ile ilgili 
incelemelerde bulundu. 
Ardından gerçekleştirilen
tesis turu ile TUSAŞ'ın üretim

alanlarını yakından görme 
fırsatı bulan Elvan, ANKA 
İnsansız Hava Aracı Sistemi
ve T129 ATAK helikopteri
hakkında detaylı bilgi aldı.
Üretim alanlarında yapılan
incelemelerin sonunda, T129
ATAK helikopteri, Elvan'ı 
gösteri uçuşu ile karşıladı.
Elvan ve heyeti, büyük beğeni
ile izledikleri gösteri uçuşunu
takiben TUSAŞ tesislerinde
bulunan Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test 
Merkezi'ni ziyaret etti.
Elvan, ziyareti sırasında, 
çeşitli projelerle ilgili de
önemli açıklamalarda 
bulundu. Gelecek dönemde,

bölgesel yolcu uçağı üretmeyi
hedeflediklerini dile getiren
Elvan, TUSAŞ yöneticilerinden
bu konuda detaylı bilgi 
aldıklarını söyledi. Elvan, 
şunları kaydetti: "İnşallah 
en kısa sürede bölgesel 

uçak üretimi altyapısını 
burada oluşturacağız. 
Nasıl ilerleyeceğimize karar
verip, yol haritamızı net 
olarak ortaya koyup 
çalışmalarımıza başlayacağız.
TUSAŞ, çok sayıda mühendisi

ve teknisyeni ile istenilen 
her şeyi yapabilecek düzeyde 
bir kurumumuz. Bunu 
değerlendirmek ve TUSAŞ'ı
güçlendirmek istiyoruz. 
Bakanlık olarak gereken 
tüm desteği vereceğiz."
Uzay ile ilgili çalışmalara da
değinen Elvan, "Bu 
gelişmelere paralel olarak
Türkiye Uzay Ajansı'nı 
kuracağız. Bununla ilgili 
mevzuat ve kanun yapım 
çalışmaları tamamlandı. 
İlgili kurumların görüşünü 
aldıktan sonra, Bakanlar 
Kurulu’na sunacağız, oradan
da TBMM'ye sevk edilecek"
diye konuştu. Elvan, 
ajansla birlikte, bu alandaki
çalışmaların tek bir merkezden
koordineli bir şekilde 
yürütüleceğini ve daha hızlı
adım atılacağını söyledi ve bu
kapsamadaki çalışmaların,
daha sonra kamuoyu ile 
paylaşılacağını bildirdi.
Elvan’ın paylaştığı bilgiler
arasında, Kasım ayı içerisinde

TÜRKSAT 6 uydusu ile 
ilgili sözleşmenin 
imzalanmasının, ayrıca 
TUSAŞ’ta kurulmakta olan
uydu montaj entegrasyon ve
test merkezinin açılışının 
gerçekleştirilmesinin 
planlandığı da yer aldı.
Ekim ayında TUSAŞ’a bir
diğer önemli ziyaret de 
AB ülkelerinin büyükelçileri
tarafından gerçekleştirildi.
İtalya Büyükelçisi Gianpaolo
Scarante koordinasyonunda,
Lüksemburg Büyükelçisi 
Arlette Conzemius, 
Finlandiya Büyükelçisi Nina
Vaskunlahti ve İsviçre 
Büyükelçisi Lars Wahlund
ile beraberlerindeki 22 kişilik
heyet, gezi ve incelemelerde
bulunmak üzere, 23 Ekim’de,
TUSAŞ’ı ziyaret etti. 
Ziyaretçileri Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof.Dr. İsmail
Demir ve TUSAŞ Genel 
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
karşıladı. Prof. Dr. Demir’in
açılış konuşmasının ardından,
TUSAŞ Genel Müdürü Dört-
kaşlı, heyete verdiği brifingde;
TUSAŞ'ın çalışma alanları, 
tesislerde yapılan çalışmalar,
ikili iş birliği konuları ve 
gelecek projeleri hakkında
bilgi verdi. Brifing sonrasında,
genel üretim alanlarını gezen
büyükelçiler, turun sonunda,
T129 ATAK helikopterinin
gösteri uçuşunu 
izledi.

12

MSI Dergisi - Kasım 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

TUSAŞ, Önemli Konukları Ağırladı

SAVUNMA KISA
T

üm
 f

ot
oğ

ra
fl

ar
: ©

T
U

SA
Ş





ROKETSAN, 22 Eylül’de başlayıp 2 Ekim’de tamamlanan değerlendirme faaliyetlerinin sonunda,  CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration – for Development / Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyon – Geliştirme İçin) Seviye 3 

belgesini aldı. Konu ile ilgili olarak ROKETSAN tarafından 24 Ekim’de yapılan açıklamada, CMMI-DEV 3 belgesinin alınması
için çalışmalara, ROKETSAN’ın stratejik planı uyarınca, 2010 yılında başlandığı belirtildi. Aynı açıklamada, ROKETSAN’ın,
Türkiye’de bir ilke imza atarak, sektöründe bu belgeyi, bünyesindeki tüm tasarım ve geliştirme süreçleri için alan ilk 
kuruluş olduğu da vurgulandı. CMMI belgeleme süreçlerini yöneten Carnegie Mellon Üniversitesine bağlı CMMI Enstitüsü
verilerine göre, değerlendirme faaliyetlerine, ROKETSAN’ın çalışanlarının %33’ü ve projelerinin %30’u dâhil edildi.
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ROKETSAN Kalitesi, CMMI-DEV Seviye 3 ile Belgelendirildi

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 

kapsamında, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 9 Ekim’de, 3 yeni proje olan;
n Sonar Geliştirme Projesi’nin,
n Duyarsız Patlayıcı Projesi’nin ve
n Kızılötesi Dedektör Projesi’nin
çağrıları yayınlandı. Sonar Geliştirme Projesi ile sonar 
sistemlerinin millileştirilmesi ve yerli üretimi hedefleniyor. 
TÜBİTAK terminolojisi ile “Prototip / Sistem / Pilot Tesis 
Projesi” niteliğinde olan proje, tek aşamalı olarak ele alınacak
ve bütçesi en fazla 15.000.00 lira olacak. Proje çıktılarının 
ticari uygulamalarına yönelik çözümler, proje önerilerinin 
değerlendirilmesinde dikkate alınacağı için, özel kuruluşlarla 

iş birliği içeren önerilere öncelik verilecek.
Duyarsız Patlayıcı Projesi, daha çevreci, güvenli ve etkin 
patlayıcı türlerine olan ihtiyacın milli imkânlarla karşılanması
amacını taşıyor ve daha temiz üretim teknolojilerine dayalı, 
tedarik zorluğu yaşanmayan ham maddelerden duyarsız 
patlayıcı elde edilmesini hedefliyor. Patlayıcıların darbe ve 
sürtünme gibi etkilere hassasiyetinin azaltılması ve daha 
kontrollü ve dayanıklı hâle getirilmesi de proje hedefleri 
arasında bulunuyor. “Teknoloji Birikim Projesi” olarak 
nitelendirilen projenin süresi en fazla 36 ay; bütçesi ise azami
6.000.000 lira olacak. Kızılötesi Dedektör Projesi ile daha 
önceki dedektör projelerinde elde edilen gelişmelerin, farklı
yöntemlerle daha da iyileştirilerek yüksek teknolojiye dayalı 
kızılötesi dedektör sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 
Yine “Prototip / Sistem / Pilot Tesis Projesi” niteliğinde olan
projenin süresi en fazla 48 ay; bütçesi ise azami 20.000.000 
lira olacak.

FN Herstal, Ekim ayında,
ürün ailesine yeni 

eklemeler yaptı. Firma 
tarafından 13 Ekim’de yapılan
açıklamada, firmanın hava
araçlarına yönelik döner 
kundakla kullanılan 
(pintle mounted) silah 
sistemlerinde, kullanıcının
seçebileceği makineli 
tüfeklere, FN MAG 58M ve 
FN M3M (GAU-21) 
modellerinin yanı sıra 
Dillon Aero M134D çok 
namlulu makinalı tüfeğinin de
eklendiği duyuruldu. Bu 3 
alternatif, farklı ihtiyaçları
karşılıyor. FN MAG 58M, 
dakikada azami 1.000 adet
7,62 mm; FN M3M (GAU-21)
dakikada azami 1.100 adet 
.50 kalibre; M134D ise dakikada 
3.000 adet 7,62 mm mermi 
atabiliyor. FN Herstal’in 
kundağı, her üç makinalı 
tüfeğin de dakikalar süren 
işlemlerle monte edilmesine
olanak sağlıyor. Böylece,
kundağın kullanıldığı 
helikopter, farklı görevlere
uyum gösterebiliyor.

Bir diğer gelişme 
kapsamında FN Herstal, 
EURONAVAL 2014 fuarı 
sırasında, 24Ekim’de, 
Sea deFNder uzaktan 
komutalı silah istasyonunu
tanıttı. deFNder ürün 
ailesinin 3’üncü üyesi olan 
Sea deFNder, FN Herstal’in

5,56 mm’den .50 kalibreye
kadar farklı makinalı tüfekleri
ile kullanılabiliyor. Sistem,
makinalı tüfek yerine, 
40 mm bombaatarla da 
donatılabiliyor. Sea de
FNder’ın hedefleme bileşeni,
CCD kamera ve kızılötesi 
algılayıcıdan oluşuyor. 

Ailenin diğer üyelerinden
farklı olarak Sea deFNder,
denizcilikle ilgili çevresel
standartlara göre kalifiye
edildi, stabilizasyon sistemi de
deniz ortamına uyarlandı. 
FN Herstal, Sea deFNder’ın bir
müşteriden sipariş aldığını da
açıkladı.

TÜBİTAK SAVTAG’dan 
3 Yeni Çağrı

FN Herstal, Ürün Ailesini Genişletiyor
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Brezilya’nın, 36 adet yeni
nesil muharip uçak satın

almak için başlattığı ve Saab
Gripen NG uçağını seçtiği 
F-X2 ihalesinde, proje 
sözleşmesi imzalandı. 
Saab tarafından 27 Ekim’de 
yapılan açıklamada, 
sözleşmenin değeri yaklaşık
5,3 milyar dolar olarak 
duyuruldu. Bu sözleşmenin
yanı sıra Saab, Brezilya 
Savunma Bakanlığına 
bağlı Havacılık ve Uzay 

Komutanlığı ile endüstriyel
iş birliği ve teknoloji 
transferini kapsayan bir 
sözleşmeye de imza attı.
Saab, 28 adet tek kişilik, 
8 adet de çift kişilik 
Gripen NG uçağını, Brezilyalı
şirketlerle birlikte üreterek
teslim edecek. Brezilyalı şir-
ketler, özellikle uçağın 
2 kişilik sürümünün 
geliştirilmesinde

ve üretiminde rol alacak.
Saab, endüstriyel iş birliği
için gerekli olan ihracat 
izinlerini, 2015 yılının 
ilk yarısı içerisinde 
tamamlamayı hedefliyor.
Gripen NG uçakları, 
Brezilya Hava
Kuvvetlerine,
2019-2024

yılları arasında teslim 
edilecek. Yabancı kaynaklı
çeşitli yayınlarda, 
Brezilya’nın, Gripen NG’lerin
teslimatından önce, 
İsveç’ten, Gripen C ve 
D modeli uçaklar 

kiralayabileceğine
yönelik haberler
de yer aldı.

Navantia, Ekim ayında,
mevcut müşterileri 

Avustralya ve Norveç ile 
yeni imzalar attı. Navantia 
tasarımı havuzlu çıkarma 
gemilerini envanterine 
almakta olan Avustralya, 
yeni nesil lojistik gemileri için de
Navantia ile birlikte çalışacak.
Bu kapsamda, Avustralya savunma tedarik 
organizasyonu DMO ile Navantia arasında, 10 Ekim’de, 
risk azaltıcı tasarım çalışmalarını konu alan bir sözleşme 
imzalandı. Sözleşme kapsamında, Navantia’nın, İspanyol
Deniz Kuvvetleri için tasarlayıp inşa ettiği BAC Cantabria 
gemisinin tasarımının, Avustralya’nın gereksinimlerine
uyumu konusunda çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar,
yaklaşık 8 ay sürecek. Navantia, Avustralya’nın lojistik gemi
ihtiyacı için, ön seçimi yapılan iki firma arasında yer alıyor.
Avustralya ile ilgili başka bir risk azaltıcı tasarım çalışması
sözleşmesi, 23 Ekim’de, Avustralya’nın yeni nesil fırkateynleri

için atıldı. Avustralya, hava savunma fırkateyni ihtiyacı için,
Navantia’nın F-100 tasarımını temel alan çözümü seçmişti.
Sözleşme kapsamında, bu fırkateynlere, Avustralya’nın CEA
radarının ve Saab komuta kontrol sisteminin entegrasyonuna
ve Avustralya’ya özel diğer gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar yapılacak.
Norveç ise Navantia tarafından tasarlanan ve inşa edilen 
F-310 sınıfı fırkateynlerinin, idame ve ömür devri desteğinin
2015 yılının Aralık ayına kadar devam etmesi için, var olan
sözleşmenin süresini uzattı. Gelişme, Navantia tarafından 
28 Ekim’de duyuruldu.
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SAVUNMA KISA

Saab, Gripen ile Brezilya’da Mutlu Sona Ulaştı

Müşterileri
Navantia’dan
Memnun
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T ürk savunma ve havacılık sanayisi olarak, son derece hareketli
bir dönem geçiriyoruz. Bir yandan yeni ürünlerimiz dünya 
sahnesine çıkıyor, yeni projeler hayata geçiriliyor bir yandan da

daha geniş bir coğrafyada, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile Türkiye'yi
temsil ediyoruz. Bunun yansımalarını, MSI Dergisi gibi sektör 
dergilerinin içeriğinde de görmek mümkün. Her sayıda yepyeni konular, ürünler, projeler yer buluyor. 
Sektörümüzdeki bu yoğun hareketlilik, önümüzdeki dönemde de sürecek. Sürmesi için hep birlikte çalışıyoruz.
2014 yılını, Türk savunma ve havacılık sektörü için altın bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Sektörümüz, 
yıl genelinde, ihracatını en çok arttıran sektörlerin arasında yer alıyor. 2 milyar dolara yaklaşan 2014 ihracat
performansımız ile bu altın yılı tamamlayacağımızı öngörüyoruz.
Bugün, Türk savunma ve havacılık ürünleri, dünyada 150'nin üzerinde ülke tarafından tercih ediliyor. 
Amacımız, Türk ürünlerini ve hizmetlerini kullanan ülke sayısını ve tabii ki ihracat performansımızı daha da 
arttırmak. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu 
(Turkish Defence Alliance / TDA) olarak, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz; her türlü tanıtım aktivitesine 
destek oluyoruz.
Tanıtım, sektörümüzün gelişimi için en önemli faktörlerden biri. Biz, dünya çapında üretim yapan firmalarımız, 
işletmelerimiz, araştırma merkezlerimiz ve üniversitelerimizle gelişmiş bir altyapıya, nitelikli insan kaynağına ve
önemli kabiliyetlere sahibiz. Sahip olduğumuz gücü, sinerji oluşturabilecek şekilde, verimli, üretken ve yenilikçi 
anlayışla değerlendirdiğimiz sürece, bugün eriştiğimiz noktayı daha da geliştirmemiz pek tabii ki mümkün. Ancak
bunları yaparken tanıtımın gerekliliğini de yadsımamamız gerekiyor. Sektörümüzün uluslararası tanıtımına katkı
sağlayacak etkinlik, kampanya, reklam ve fuar gibi her türlü girişim, bizim için çok önemli.
Bu kapsamda, Ekim ayı içerisinde, organizasyonu OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından
gerçekleştirilen ve bizim de destek verdiğimiz “Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
(ICDDA)” etkinliğinin çok önemli bir işleve sahip olduğunu düşünüyoruz. Yerli ve yabancı yüzlerce firmayı bir
araya getiren ve yeni iş köprüleri oluşturulması için zemin hazırlayan bu etkinliğin, Türk savunma ve havacılık
sektörüne büyük fayda sağladığına inanıyoruz. Bu ve benzeri etkinlikler, sektörümüzün tüm bileşenleri için 
yeni kapılar açacak, çok doğru, çok verimli etkinliklerdir.
Bu yıl, sektör fuarları açısından da çok yoğun geçiyor. Türk firmaları, SSI ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)'nın düzenlediği milli katılım organizasyonları ve kendi kurumsal girişimleriyle dünyanın birçok 
bölgesindeki önemli fuarlara katılım sağlıyorlar. SSI olarak, milli katılım organizasyonlarına büyük önem 
veriyoruz ve daha fazla fuara milli katılım organizasyonu düzenlemek için çalışmalar yürütüyoruz. 
Bizim milli katılım organizasyonu düzenlediğimiz fuarlardan biri de bu ay içerisinde Endonezya-Jakarta'da 
düzenlenecek, “Indo Defence 2014 Expo&Forum”. Bu fuarın, bizim için önemi büyük. Biz, bu yıl Nisan ayında
yaptığımız genel kurulumuzda, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'yı hedef bölgeler olarak belirlediğimizi ve 
bu bölgelere yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğimizi söylemiştik. İşte bu fuar da bu faaliyetlerden bir
tanesi. SSI ve TDA olarak, Indo Defence 2014'te, firmalarımızla birlikte, güçlü bir tanıtım gerçekleştireceğiz.
Biz, SSI olarak, Türk savunma ve havacılık sektörünün geleceğine güveniyoruz. Her geçen gün daha da 
geliştiğimiz sektörde, dünya pazarına sunduğumuz ürünler ve hizmetlerimizle en çok tercih edilen ülkelerden
biri olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 25 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için, daha çok 
üreteceğiz, daha çok geliştireceğiz ve tabii ki daha çok tanıtacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında,
Türkiye'yi, savunma ve havacılık sanayisinde bir dünya markası yapacağız.

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

Türkiye'yi, Savunma 
ve Havacılık Sanayisinde 
Bir Dünya Markası 
Yapacağız
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Ö
ncekiler gibi Atatürk Havalimanı’nın Genel Havacılık Ap-
ronu’nda gerçekleştirilen etkinlikte; yolcu uçaklarından,
iş jetleri, helikopterler, hava ambulansları, sportif uçak-

lar ve çok hafif genel havacılık uçaklarına kadar geniş bir yel-
pazede hava araçları, uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş
kontrol sistemleri, simülatörler, yer, kargo, yolcu ve bagaj sis-
tem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri ve havalimanı
güvenlik ve entegrasyon sistemleri sergilendi. Bunların ara-
sında, hem yolcu hem de kargo sürümleri ile sergilenen Boeing
747-8 uçağı, Airbus’un yeni nesil uçağı A350 ve Embraer 190
uçağı özellikle öne çıktı. Etkinliğe ağırlıklı olarak, Türkiye’nin
sivil ve genel havacılık ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen fir-
malar ile savunma ve havacılık sanayisi firmaları, havalimanı
tasarım ve inşaat firmaları, havalimanı ve terminal işletmeci-
leri, hava yolları, charter ve hava taksi işletmeleri, havacılık ku-
lüpleri ve meslek kuruluşları katıldı. Etkinlik kapsamında, 25

Eylül’de, THY Teknik öncülüğünde, 2023 yılı hedefleri çerçe-
vesinde mevcut durum, sorunlar, beklentiler ve çözüm yol-

larının tartışıldığı, “Türk Sivil Havacılığı Yan Sanayii” adlı
panel, fuar alanında hazırlanan konferans salonunda dü-

zenlendi.

AIREX 2014 ÖZEL

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’nun 10’uncusu, 25-28 Eylül 
tarihleri arasında, ilk kez İstanbul 
Airshow adı altında düzenlendi. 
Sivil ve genel havacılık alanında 
faaliyet gösteren firmaların yoğun olarak
katıldığı fuarda, savunma ve havacılık 
firmaları da Bölgesel Yolcu 
Uçağı Projesi’nde 
rol almaya hazır oldukları 
mesajını verdiler. 
İstanbul’un havacılık 
merkezi olarak 
öneminin daha 
kuvvetli bir şekilde 
vurgulanması 
amacıyla İstanbul 
Airshow ismi verilen fuar, 
aynı zamanda, sivil alandaki 
iş portföylerini 
genişletmek isteyen 
savunma ve havacılık 
sanayisi firmaları için de 
çözümlerini sergiledikleri 
bir platform oldu. 

İstanbul Airshow Bayrağı Devraldı
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Dr. Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Fuarda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir eşlik etti.

Prof. Dr. Demir, Elvan’a ASELSAN
standında kaska monteli görüş 
sistemleri ile ilgili bilgi verdi.

Bayraktar Taktik İHA’sı, fuarda, teslime
hazır konfigürasyonda sergilendi.

Savunma ve havacılık sanayisi firmalarının sergilerinde öne
çıkan hava araçları HÜRKUŞ ve Bayraktar Taktik İnsansız Hava
Aracı (İHA) oldu. Deniz Havacılığının 100’üncü yılı ile ilgili kut-
lama törenine ve Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 103’üncü yılı
ile ilgili düzenlenen hava gösterisine katılan HÜRKUŞ, 3’üncü
etkinlik katılımını, İstanbul Airshow’da gerçekleştirdi. Etkinlik
nedeniyle geldiği İstanbul’da, Boğaz ve tarihi yapıların üzerinde
uçan HÜRKUŞ’un, bu sırada çok özel fotoğrafları da çekildi.
Bayraktar Taktik İHA’sı ise teslime hazır bir konfigürasyonda;
faydalı yükü ve envantere girdiğinde kullanılacak renge boyan-
mış gövdesi ile ziyaretçilerini kabul etti. Fuar sırasında proje
ile ilgili son gelişmeleri sorduğumuz yetkililer, ilk teslimatın
çok yakın olduğunu belirttiler.
Diğer savunma ve havacılık sanayisi firmaları ise sivil alana yö-
nelik geliştirdikleri ürünler ile sivil alana uyarlanabilecek ürün-
lerini ve yeteneklerini sergilediler. Aviyonik çözümlerin
tanıtıldığı bir stantla etkinlikte yer alan ASELSAN’ın yetkilileri,
bu çözümlerini, stantlarını ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir’e anlatma fırsatını da buldu. Türk
Hava Yolları (THY) için geliştirdiği kabin içi eğlence çözümünü
tanıtan HAVELSAN, bu ürünü ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. 
HAVELSAN standında, F-16 Silah Taktik Eğiticisi (STE) de yer
aldı. Fuarı gezen Bakan Elvan, STE’yi ve kabin içi eğlence çö-
zümünü bizzat deneyerek HAVELSAN’ın simülasyon konusun-
daki yeteneklerini birinci elden gözlemlemiş oldu. BİTES ise
sunduğu havacılık eğitimi, sanal bakım personeli eğitimi ve art-
tırılmış gerçeklik (augmented reality) çözümlerini, SSM, Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü ve THY yetkililerine anlattı ve
dolu dolu bir fuar geçirdi.

Boeing 747-8 uçağının kargo
sürümü, ön bölümünde bulunan ve

yükleme ve boşaltma işlemlerini 
kolaylaştıran kapısını gösterdi.

Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, Bakan Elvan ve Prof. Dr. Demir’e
faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.
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Türk havacılık sektörünün iki ana oyuncusu TUSAŞ ve TEI de
fuarda önemli temaslarda bulundular. TUSAŞ Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk
Akşit ile fuar sırasında yaptığımız söyleşileri ise ilerleyen say-
falarımızda okuyabilirsiniz.

Ana Gündem Bölgesel Yolcu Uçağı
Fuarın ilk günü gerçek-
leştirilen açılış töreninde,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan ve Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, önemli mesajlar verdiler.
Elvan ve Prof. Dr. Demir’den önce kürsüye sırası ile gelen
Mint Fuarcılık Genel Müdürü Feyzan Erel, TAV Havaliman-
ları İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener ve THY Genel
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil de kısa birer
konuşma yaprak fuarın önemine vurgu yap-
tılar ve fuarın düzenlenmesinde emeği ge-
çenlere teşekkür ettiler.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada çok
sayıda ülkede “airshow” türü etkinlik organize edildiğini; Tür-
kiye’de havacılık alanında yaşanan gelişmelerin böyle bir etkin-
liğin İstanbul’da da düzenlenmesini gerekli kıldığını belirtti ve
etkinliğin ileriki yıllarda daha da gelişeceğini ifade etti. Prof. Dr.
Demir, SSM olarak sivil havacılıktaki gelişmeleri ve altyapıları
ciddi olarak takip ettiklerini ve havacılık teknolojilerinin savunma
sanayisinde de kullanıldığını söyleyerek, ekosistem kavramına
vurgu yaptı. Prof. Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altyapının
beslenmesi çok önemli. Dünyanın önde gelen 10 ekonomisi ara-
sında yer almak; teknolojik yetkinliği arttırmaktan ve üretim tek-

nolojisine yatırım yapmaktan geçiyor. Mevcut ra-
kamlarla 25 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için

sanayi ve teknoloji altyapısına daha çok yatırım
yapmalıyız. SSM’nin uyguladığı offset ve sanayi ka-

tılımı politikaları ile Ar-Ge politikalarının arttırı-
larak devam edeceğini belirtmek istiyorum”.

Açılış töreninin son konuşmasını yapan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul

Airshow gibi
uluslararası or-

ganizasyonların
Türkiye'de gerçek-

leştirilmesini önemsediğini dile ge-
tirdi. Elvan, bu fuarlar sayesinde, yabancı sektör

temsilcileriyle Türk havacılık sektörünün bir araya gelme
imkânı bulduğunu; İstanbul Airshow'a katılımın ve ilginin

giderek arttığını söyledi. Bu aktivitenin sürekliliği ve
benzerlerinin düzenlenmesi için gerekli desteği
vermeye devam edeceklerini belirten Elvan,
"2016 sonu itibarıyla İstanbul'daki 3. havalimanı-

nın ilk etabını tamamlayacağız. Üçüncü havalimanımızın belirli
bir bölümünün faaliyete geçmesiyle buradaki alan airshow için
daha uygun bir ortam hâline gelecek. Atatürk Havalimanı'mız
2018 yılında, dünyanın en büyük airshowlarından birine sahne
olacak" şeklinde konuştu.
Elvan, konuşmasında, sektörle ilgili çeşitli sayısal bilgiler verdi.
İç hatlarda, mevcut durumda, 7 havayolu şirketi, 7 merkezden,
toplam 53 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Sivil hava trafiğine
açık toplam 53 havalimanında gerçekleşen yolcu trafiğiyle Tür-
kiye, dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer alıyor. 
Ayrıca Avrupa havalimanları arasında “hub” bağlantısı ile
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Prof. Dr. Demir, Bakan Elvan’a, HÜRKUŞ’un maketini hediye etti.

Bakan Elvan, TEI standında da incelemelerde bulundu.

Boeing 747-8 uçağının yolcu sürümü.
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erişilebilirlik artışında İstanbul Atatürk Havalimanı, yüzde
29'luk yıllık ortalamayla birinciliği elde etti. 2003 yılından iti-
baren, yıllık ortalama artış, toplam uçak trafiğinde %11,
yolcu trafiğinde %15, yük trafiğinde ise %10,4 oldu. 2003'te
toplam yolcu sayısı 34 milyonken, bu rakam, bugün 150 mil-
yonu aştı. Havacılık sektörü, 24 milyar dolarlık bir ciroya
ulaştı ve doğrudan 180 bin 500 kişiye iş imkânı sağlar 
duruma geldi. Terminal kapasitesi ise 2003'te, toplamda 
49 milyon kişiyken, 200 milyonun üzerine çıktı. Hedef, bu
kapasiteyi 2023 yılında 400 milyona ulaştırmak.
Bölgesel Yolcu Uçağı Projesi ile ilgili çalışmalara da bir paran-
tez açan Elvan, şunları söyledi: “Türkiye, havacılık teknolojile-
rini ve kendine özgü havacılık ürünlerini adım adım geliştiren
bir ülke konumundadır. Ülkemizde, bölgesel yolcu uçağı geliş-
tirmeye yönelik çalışmalarda son aşamaya geldik. Hatta dün,
tüm ilgili taraflar, 4-5 saat süren çok kapsamlı bir toplantı ger-
çekleştirdik. Önümüzdeki günlerde, daha somut sonuçları siz-
lerle paylaşacağız. Hep beraber, sinerji oluşturarak çalışırsak,
sektörün büyümesi çok daha ileri boyutlara ulaşacaktır”. 
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AgustaWestland’ın AW139 modeli de
etkinlikte sergilendi.

Bakan Elvan, 
HAVELSAN
standında 
F-16 STE’yi 
kullandı.

Mint Fuarcılık Genel Müdürü Feyzan Erel TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil

Bakan Elvan, 
CNK Havacılık

standını da 
ziyaret etti.
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Elvan, daha sonra konu ile ilgili sorulan soruya ise şöyle cevap
verdi: “Bugün, Savunma Sanayii Müsteşarımız ile TUSAŞ, ASELSAN
ve HAVELSAN Genel Müdürlerimiz taraflarla bir araya gelecek. Bu
konuyu görüşecekler. Bizim isteğimiz belli; kendi uçağımızı imal
etmek. Özellikle telif hakları konusunda ve diğer yerli üretim ko-
nusunda belirli koşullarımız olacak. Bunların sağlanması gereke-
cek. Bunların sağlanması hâlinde, iş birliğine gidebileceğimizi
düşünüyorum. Burada, montaj şeklinde bir öneri getirilirse bu öne-
riye sıcak bakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz, özellikle
önemli parçalarının Türkiye'de üretilmesini, üretim hattının Türki-

ye'de olmasını, platformun Türkiye'de geliştirilmesini arzu ediyo-
ruz. Biz düşüncelerimizi bugün aktaracağız. Zaten diğer firmalara
yönelik de arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Değişik ül-
kelerde, özellikle dar gövdeli dediğimiz, 120 ve daha aşağı yolcu
kapasitesine sahip olan, şu anda dünyada 11 civarında firma var.
Bu firmalarla arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyor. İnşallah
bu yıl içerisinde bir karar vereceğiz ve yol haritamızı paylaşacağız”.
Konuşmaların ardından, fuarın açılışı, üst düzey katılımcılar tara-
fından gerçekleştirildi. Daha sonra fuar, Bakan Elvan ve Prof. Dr.
Demir başta olmak üzere yetkililer tarafından gezildi.

Bu sene ilk defa açık alanda, geniş bir stant açan TİMSAN;
biri elektrik tahrikli 2 traktör, yine biri elektrik tahrikli 2

bagaj konveyörü, küçük uçaklara servis verecek elektrik tah-
rikli bir ambulans, kendinden yürüyüşlü yolcu merdiveni ve
Airbus A380 uçakları için üretilmiş catering aracını sergiledi.
Fuar ile ilgili değerlendirmelerini aldığımız TİMSAN Genel
Müdürü Haldun Aksoy, önem verdikleri bir etkinlik olan İstan-
bul Airshow’a düzenli olarak katıldıklarını; bu yıl stantlarının
uçaklarla aynı alanda olmasını arzuladıklarını; fakat yer bu-
lunamadığı için giriş bölümünde yer aldıklarını söyledi. Hava
muhalefeti nedeniyle de son 2 gün etkinliğin ilk iki güne göre
sönük geçtiğini ifade eden Aksoy, yine de TİMSAN’ı bilen ve iş
yaptıkları kişi ve firmalarla yararlı görüşmeler gerçekleştir-
diklerini anlattı.
TİMSAN standında en ilgi çeken ürünü, Airbus A380 uçakları-
nın üst katındaki, kanat üzerinde yer alan servis kapısına ula-
şabilen özel bir catering aracı olan CT 8400 oldu. Dünyanın en
büyük yolcu uçağı olan Airbus A380, iki katlı tasarımı ile hava
alanlarında özel altyapılar gerektiriyor; örneğin yanaşacağı
terminalde, üst katına hizmet verebilecek özel bir körüğün
bulunması gerekiyor. Benzer şekilde, temizlik ve catering gibi
hizmetler için de özel araçlar gerektiren A380, CT 8400 ile
TİMSAN’ın hizmet verdiği uçaklar listesine dâhil oldu. 
CT 8400, kabinini 8,4 metre yüksekliğe ulaştırdıktan sonra,
önce öne, sonra sola hareket ederek uçağın servis kapısına ya-

naşıyor. CT 8400’ü, ilk kez, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Mü-
nih’te düzenlenen Inter Airport Europe fuarında

sergilediklerini hatırlatan Aksoy, bu ürünü, dünyada üreten sa-
yılı firmalardan birisi olduklarını da vurguladı. Her türlü uçak
tipine hizmet verecek ikram araçlarını üreten en büyük Türk
firması konumunda bulunan TİMSAN, CT 8400 için de sipariş-
leri bekliyor. Yurt içindeki hedef müşterileri arasında; Turkish
DO-CO, Sancak ve LSG Sky Chefs gibi havaalanı catering ala-
nındaki büyük firmaların yer aldığı TİMSAN, hâlihazırda Türki-
ye’deki havaalanlarına tarifeli bir A380 seferi olmaması
nedeniyle CT 8400 için, henüz yurt içinden bir talep almış değil.

TİMSAN, Airbus A380
Uçaklarını da Hizmet 
Listesine Ekledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ElvanSavunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir

THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, BİTES Genel Müdürü 
Uğur Coşkun’dan, BİTES’in çözümleri ile ilgili bilgi aldı.
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Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE: Honeywell, uluslararası
alanda çok yakından tanınan, köklü 
bir şirket. Uzun bir süredir de Türkiye’de
faaliyet gösteriyor.  Öncelikle 
Honeywell’in Türkiye’deki geçmişini
özetleyebilir misiniz?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell olarak,
1992 yılından beri, Türkiye’deki faaliyet-
lerimizi kendi ofisimiz üzerinden sürdü-
rüyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ve
İzmir’de bulunan ofislerimizde, yaklaşık
200 çalışanımızla hizmet veriyoruz. Ho-
neywell Türkiye olarak, Honeywell’in üç
ana iş bölümü olan; “Uzay ve Havacılık”,
“Otomasyon ve Kontrol Çözümleri” ve
“Performans Materyalleri ve Teknoloji-
leri” organizasyonlarının, tüm ürün ve
hizmetlerini eksiksiz olarak temsil edi-
yoruz. Sadece havacılık ve savunma ala-
nında değil, akıllı binalar ve endüstriyel
otomasyon alanında da en son teknolojiyi
ülkemize aktarıyoruz. Örneğin Polat
Tower, İşbankası Kuleleri, Ford fabrikası

gibi pek çok modern bina ve tesis, Ho-
neywell akıllı bina teknolojilerini; güven-
lik, konfor ve enerji tasarrufunu
birleştiren entegre bina yönetimi sis-
temlerimizi kullanıyor. Bu kapsamda,
özellikle pek çok havaalanı da yine Ho-
neywell teknolojileri ile donatılıyor. Ay-
rıca Tüpraş rafinerileri, Petkim ve
Şişecam tesisleri gibi, ülkemizin önde
gelen sanayi devlerinin tesisleri de Ho-
neywell Proses Çözümlerinin kurduğu
otomasyon sistemlerini kullanarak ve-
rimliliklerini yükseltiyorlar. Evlerimizde
kullandığımız kombi cihazlarının 
içerisindeki elektronik kartlardan 
termostatlara, klima cihazlarında kul-
lanılan soğutucu akışkanlardan araba-
larımızdaki turbo şarj ünitelerine
varıncaya değin, Honeywell Türkiye ola-
rak, sayısız alanda, yüksek teknolojiyle
üretilmiş ürün ve sistemleri Türkiye’nin
hizmetine sunuyoruz. Honeywell olarak
temel misyonumuz, hizmet verdiğimiz
her alanda; verimlilik, konfor ve güven-
liği yükseltmek.
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Honeywell 
Aerospace, 

100 Yıllık Birikimini Türkiye’nin 
Hizmetine Sunuyor Honeywell, havacılık 

alanında 100 yıllık birikimi
ile dünyanın önde gelen 
firmaları arasında yer alıyor.
Türkiye’de, 1992 yılından 
bu yana kendi ofisi ile 
hizmet sunan firma, 
savunma ve havacılık 
sektöründe önemli 
projelerde yer alarak Türk
firmalarını destekliyor. 
Honeywell DSI (Defence and
Space International / 
Uluslararası Savunma ve
Uzay) Bölge Yöneticisi 
Serdar Çetingül ile bu 
çalışmalarını ve gelecek
planlarını konuştuk.
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Birol TEKİNCE: Honeywell’in Türkiye’ye
yaklaşımı hakkında neler söylemek 
istersiniz? Honeywell, Türkiye’de, 
ürünlerini pazarlama ve desteklemenin
ötesinde, iş birlikleri ya da ürün 
geliştirme faaliyetlerinde de bulunuyor mu
ya da bu tür faaliyetleri hedefliyor mu?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell Türkiye
ofisimiz, aynı zamanda bir bölgesel mer-
kez olarak da hizmet veriyor. Özellikle
çok büyük bir iş potansiyeline sahip olan
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan,
Tacikistan ve Gürcistan gibi Orta Asya
Cumhuriyetleri de yine Honeywell Tür-
kiye organizasyonuna bağlı olarak faali-
yet gösteriyorlar. Özellikle Türk
Cumhuriyetlerinde, Orta Doğu’da ve
Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren Türk
firmalarını, iş yaptıkları bu ülkelerde de
destekliyoruz. Türk sanayisi ve üniversi-
teleri ile çeşitli iş birliği projeleri yürütü-
yoruz. Ayrıca, özellikle öğrenci ve
öğretmenlerle ilgili sosyal sorumluluk
projelerine de büyük önem veriyoruz. Bu
kapsamda, düzenli olarak, her yıl çok sa-
yıda öğrenci ve öğretmeni, ABD’de bulu-
nan roket ve uzay merkezi gibi tesislerde
düzenlenen eğitim programlarına gön-
deriyoruz.

TSK’nın Hava Platformlarında
Honeywell İmzası
Birol TEKİNCE: Savunma ve havacılık
alanında Türkiye ile yürütmekte 
olduğunuz projeler hakkında ayrıntılı
bilgi verebilir misiniz? Honeywell hangi
projelerde, hangi görevleri üstleniyor?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell Aerospace
olarak, faaliyet sahamızın her alanında,
Türkiye’de çok aktif bir şekilde varız.
Ürün portföyümüz, kokpitten ve sensör-
lerden, destek güç ünitelerine kadar tüm
teknolojileri kapsıyor ve bu sistemleri,
hafif özel uçaklardan iş jetlerine, ticari
jet uçaklarına, askeri uçaklara ve heli-
kopterlere kadar, neredeyse gökyü-
zünde uçan her hava taşıtı için
sağlayabiliyoruz.
Türkiye’de, son dönemdeki; T-38
modernizasyonu, UH-60 moderni-
zasyonu, F-5 modernizasyonu ve
genel maksat helikopteri ile ATAK
gibi platform modernizasyon ve
geliştirme programlarının birço-
ğunda, Honeywell Aerospace’in
aviyonik ve mekanik çözümlerini
görmek mümkün. Bunlar ara-
sında; gelişmiş ataletsel seyrüsefer
sistemi ve GPS alıcısı, hava veri bilgi-
sayarı, VOR/ILS, radar altimetre ve
motor gibi bileşen ve sistemler bulunuyor.

Bununla birlikte, Türkiye’nin envanterin-
deki, hem F-16, F-4, C-130 ve CN235 gibi
sabit kanatlı uçak platformlarında hem
de AB205, AH-1, H-60, S70 ve UH-1 gibi
helikopter platformlarında, çok farklı
Honeywell sistemleri ile Türk Silahlı
Kuvvetlerine güvenilirlik, emniyet, du-
rumsal farkındalık, operasyonel verim-
lilik ve bakım kolaylığı sağlıyoruz. Bu
sistemlerimiz arasında da termal sis-
temler, elektrik sistemleri, şimşekten
korunma sistemleri, itki sistemleri, gö-
zetleme sistemleri ve mürettebat ara-
yüzü gibi sistemlerle yardımcı güç
üniteleri bulunuyor. Türkiye’nin envan-
terine yeni girecek olan JSF ve CH-47
gibi platformlarda da Honeywell olarak
oldukça kritik bileşenler sağlıyoruz.
Bu saydıklarıma ek olarak, geliştirmeye
devam ettiğimiz hava radarı, gelişmiş
yere yaklaşma ikaz sistemi, çarpışma
önleme sistemi ve motorun durumunu
gözetleyen HUMS sistemi gibi sistem-
lerle de operasyon maliyetlerini düşü-
rürken, pilotların yükünü hafifleterek
görevin başarısını arttırıyoruz.

Birol TEKİNCE: ATAK Projesi’nde, T129
helikopterlerinde kullanılan motorları,
Rolls-Royce ile %50-%50 ortak olduğunuz
LHTEC firması üretiyor. Taarruz 
helikopterleri, zamanla gerçekleşen
ekipman ve zırh iyileştirmeleri ve 
güncellemeleri ile daha ağır hâle 
geliyorlar ve motorlarında yaşanan 
gelişmeler, bu helikopterlerin 
performanslarının korunmasında 
baş rol oynuyor. Bu durumu da göz
önüne alarak T129 kapsamındaki 
iş birliğinizin geleceği ile ilgili 
öngörülerinizi öğrenebilir miyiz? 
T129’un ihracat potansiyelini ve 
Honeywell’in bu konudaki desteği 
hakkında da değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Serdar ÇETİNGÜL: Türkiye’deki temel
amacımız, güvenilir bir partner olarak
bilgi birikimi ve teknolojimizle kendine
yeten bir savunma ve havacılık endüstri-
sini inşa etmekte rol alırken, aynı za-
manda, ihracatta da Türk firmalarına
yardımcı olabilmektir.
ATAK’ın, Türkiye’deki mevcut mühendislik
kabiliyetlerinin AgustaWestland platfor-
muna entegre edilerek, dünya klasma-
nında bir taarruz helikopteri yapılması
açısından çok önemli bir program oldu-
ğunu düşünüyoruz. Honeywell olarak da
bu programın bir parçası olmaktan gurur
duyuyoruz. Honeywell ve Rolls-Royce, he-

likopter motorları konusundaki 100 yılı
aşan tecrübelerini, LHTEC vasıtasıyla
Türkiye’ye aktarıyorlar.

ATAK Programı kapsamında, biliyorsu-
nuz motorun bazı bileşenleri TEI 
tarafından üretiliyor. Önümüzdeki dö-
nemde, depo seviyesi bakım kabiliyeti-
nin de Türkiye’de oluşturulması ve
bölgeye hizmet etmesi, önemli bir kabi-
liyet kazanımı daha olacak. Özellikle
Özgün Helikopter Programı ile birlikte,
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motordaki birçok kritik bileşenin Türki-
ye’de geliştirilmesi ve üretilmesi de yol
haritamızdaki yerini aldı.
Helikopterin ihracat potansiyelini arttır-
mak için, Honeywell Aerospace elinden
geleni yapıyor. Bu konuda, önümüzdeki
dönemde, önemli açılımların olacağını
değerlendiriyorum.

Önümüzdeki Dönemde 
İş Birliklerine Ciddi Şekilde
Eğileceğiz
Birol TEKİNCE: Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
konuşmalarında, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin, yabancı firmalarla
ortak çalışma konusunda, artık masaya
bir şeyler koyabildiğine vurgu yapıyor. 
Bu kapsamda, Honeywell’in Türk 
savunma ve havacılık sektörü ile 
iş birliklerine yaklaşımı hakkında 
neler söylemek istersiniz? Savunma ve
havacılık alanında, gelecekte yer almak
istediğiniz projeler neler?

Serdar ÇETİNGÜL: Kısa ve uzun vadeli
hedeflerimiz, işimizde büyüme sağlaya-
cak ve iş birliklerini arttıracak. Ürün ve
çözüm portföyümüz çok geniş olduğun-
dan, ulusal savunmayı teknolojik mü-
kemmeliyetle güçlendirme hedefinde
olan Türkiye’de başarılı olmamız için bir-
çok fırsat var. Yeteneklerimizi ve uzman-
lığımızı aktarma geleneğimizi sürdürerek
sanayinin kabiliyetlerini güçlendirirken,
Türk firmalarına, ihracat hedeflerine
ulaşmalarında yardımcı olmayı hedefliyo-
ruz. Türkiye’nin, 2023 vizyonu kapsamın-
daki; özellikle Özgün Helikopter, Muharip
Uçak, Jet Eğitim Uçağı, Stratejik İHA 
ve Bölgesel Yolcu Uçağı gibi yeni platform
geliştirme programları, Honeywell 
Aerospace olarak katma değer sağlaya-
bileceğimiz en önemli projeler arasında
yer alıyor. Bu programlarda, yerel firma-
larla iş birlikleri oluşturmak için oldukça
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Honeywell
Aerospace’nin ticari ve askeri havacılık-
taki deneyimleri ile savunma odaklı fir-
maları ticari havacılığa taşıyacak ya da
sivil havacılık firmalarını savunma ek-
senine taşıyacak ortak teknolojilere yö-
nelik iş birlikleri, önümüzdeki dönemde

üzerinde ciddi şekilde duracağımız
temel konulardan birisi olacak.

Birol TEKİNCE: Eklemek istediğiniz
başka bir konu ya da konular var mı?
Serdar ÇETİNGÜL: Türkiye’nin ticari ve
askeri havacılık sektörü çok hızlı bir bi-
çimde gelişiyor ve bu da yaklaşık 100 yıl-
dır bu alanda faaliyet gösteren
Honeywell Aerospace için heyecan ve-
rici. 1914‘te, dünyanın ilk otomatik 
pilotunun tanıtımı Lawrence Sperry ta-
rafından yapıldı. Bu Honeywell’in, 100
yıldır gerçekleştirdiği birçok yeniliğin ilk
adımıydı. Şu anda, hem ticari hem de as-
keri hava taşıtlarında standart hâline
gelmiş teknolojilerin birçoğunu, ilk ola-
rak Honeywell geliştirdi. Bu mirası,
bugün Türkiye’ye getiriyor olabilmek çok
heyecan verici ve inanıyorum ki ülkenin
yetişmiş mühendislik gücüyle birlikte,
savunma ve havacılık sektörüne uzun
vadede olumlu değişiklikler getireceğiz.

Honeywell DSI Bölge Yöneticisi Serdar
Çetingül’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Türkiye’nin, 2023 vizyonu kapsamındaki; özellikle Özgün Helikopter,
Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, Stratejik İHA ve Bölgesel Yolcu 
Uçağı gibi yeni platform geliştirme programları, Honeywell 
Aerospace olarak katma değer sağlayabileceğimiz en önemli 
projeler arasında yer alıyor. 
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TEI Genel Müdürü Dr. Mahmut Faruk Akşit:

“Hedefimiz, Türkiye’ye 
Yerli ve Özgün Hava Platformu
Motorunu Kazandırmak”

Hava aracı tasarlamaktan 
daha zor bir iş olarak görülen
hava aracı motoru konusunda
Türkiye’nin teknoloji merkezi

olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI), motor parçası ve modülleri

imalatı konusunda kendini 
ispatlamasının ardından, 

geliştirdiği özgün motorlarla
dünyanın sayılı firmaları arasına

girmek için çalışmalarını 
sürdürüyor. Yaklaşık 1 sene önce

TEI Genel Müdürlüğü görevine
gelen Dr. Mahmut Faruk Akşit 

ile TEI’nin genel durumunu,
süren çalışmalarını ve gelecek 

hedeflerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR: TEI’de göreve 
başlayalı, 1 yıla yakın bir zaman oldu. 
Öncelikle geride bıraktığınız bu dönem
ile ilgili genel bir değerlendirme 
yapar mısınız?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Türkiye’de
uçak motoru denildiğinde akla ilk gelen
şirket, TEI’dir. Bu şirkette yönetici olarak
çalışıyor olmak, bana gurur veriyor; bir
yandan da misyonumuz doğrultusunda
ciddi sorumluluklar yüklüyor.
TEI’ye ilk geldiğimde, TEI’nin uçak motor
parçası ve modülleri imalatında, bekle-
diğim gibi gerçekten ileri bir seviyede ol-
duğunu gördüm. Bu alanda çok yol
alınmış; hatta bazı imalat teknolojile-
rinde, TEI’nin dünyanın sayılı şirketleri
arasında olduğunu ifade etmek gerekir
diye düşünüyorum. Ar-Ge alanında ise
TEI, Türkiye’deki Ar-Ge çalışmaları sevi-
yesinin üstünde; ancak bunu yeterli gör-
müyoruz ve tasarım alanında, TEI’nin

kendi özgün uçak motorunu yapma se-
viyesine gelmesini hedefliyoruz. Kat et-
memiz gereken uzun ve zorlu bir yol var.
Ama biz yapmamız gerekenleri biliyoruz;
planlarımızı yaptık, organizasyonel yapı-
lanma çalışmalarına öncelik vererek ça-
lışmalarımızı hızlıca başlattık ve
planlarımızı aksatmadan, görev alacağı-
mız önemli projeler için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Üzerinde hemen
hemen herkesin mutabık olduğu bir 
tespit var: bir motoru tasarlayıp, 
onu bir ürün hâline getirmek, o motorun
kullanılacağı aracı tasarlayıp ürün hâline
getirmekten daha zor. Uçak motorunun
tümüne baktığımızda, teknolojik olarak
zorlu pek çok konuyu görüyoruz ve 
bir firmanın tüm bunlar konusunda 
teknolojik yetkinlik geliştirmesi uzun bir
süre ve büyük bütçeler gerektiriyor. 

Bu kapsamda, TEI’nin kaynaklarını 
yönlendirdiği, öncelik verdiği teknolojiler
ve motor bileşenleri var mı?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Öncelikle bu
tespite katıldığımı belirtmek istiyo-
rum. Günümüz standartlarında reka-
bet edebilecek düzeyde bir motoru
tasarlayıp, geliştirebilmek için, tüm
teknolojilere en üst düzeyde sahip ol-
manın yanı sıra güçlü bir tasarım eki-
binizin de olması gerekiyor. TEI olarak
bizim hedefimiz, öncelikle bu teknolo-
jileri geliştirebilecek mevcut know-
how ve insan kaynağı altyapısını daha
ileri taşımak. Bu çerçevede, özellikle
çekirdek motor bileşenleri olan yük-
sek basınç kompresörü, yanma odası
ve yüksek basınç türbini modüllerinin
tasarımı için olmazsa olmazlar ara-
sında yer alan malzeme, yanma, aero-
termal ve soğutma teknolojilerine
öncelik veriyoruz.
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LEAP ile Parça ve Modül İmalatı
Konusunda Büyümemizi 
Garantiledik
Ümit BAYRAKTAR: 2007-2013 yılları 
arasındaki net satışlarınızın yıllık 
ortalaması, yaklaşık 250 milyon dolar
olarak gerçekleşti. 2013 yılı rakamlarına
baktığımızda ise 236 milyon dolarlık 
toplam satışın 210 milyon doları, 
ihracat olarak görünüyor. Bu tabloyu
nasıl okumalıyız? İç pazar–ihracat 
dengesini hangi seviyede görmek 
istiyorsunuz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: İhracatımızın
neredeyse tamamını, motor parça ve
modül imalatı oluşturuyor. Bu faaliyet
alanında, mevcut müşteri ilişkilerimiz ve
işlerimiz oldukça sağlam. Özellikle önü-
müzdeki dönemlerde, CFM International
LEAP motoruna yönelik aldığımız işlerle
bu faaliyet alanındaki büyümemizi garan-
tiledik. LEAP motorunun, 5 kademe kom-

presör blisklerini, bildiğiniz gibi
TEI’de üreteceğiz. Bu önemli
uçak motoru imalat teknolojisi

uygulamasında dünyada sayılı şirketler-
den biri olmak, bize gurur veriyor.
İç pazar satışlarımız da önümüzdeki
günlerde, Genel Maksat Helikopter Pro-
jesi’nin başlaması; bakım, onarım ve ye-
nileme aktiviteleri kapsamında Türk
Silahlı Kuvvetleri envanterin-
deki motorlara vereceğimiz
hizmetlerin artması ve
kendi tasarımımız olan
turbojet, turboprop ve
pistonlu motorları-
mızın kullanılmaya
başlaması ile arta-
cak. Yine de orta 
vadede, ihracat kap-
samındaki parça imalat
satışlarımız, her zaman
satışlarımızın büyük bir kıs-
mını oluşturacak.

Ümit BAYRAKTAR: Cironuzda sivil ve 
askeri satışların payları, parça üretimi ve
hizmet faaliyetlerinin payları ve 
Ar-Ge’ye ayrılan pay hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: 2013 yılı veri-
leri üzerinden gidecek olursak, toplam
236 milyon dolarlık satışımızın %75’i

sivil, %25’i askeri satış
olarak gerçekleşti.

Faaliyet alanları açı-
sından ise biraz ön-
cede belirttiğim gibi,
%87 gibi yüksek bir
orana denk gelen

205 milyon dolarlık
bölüm, motor parça ve

modül imalat satışıdır.
%8’lik kısma denk gelen 19

milyon dolar ise hizmet faaliyet-
leri olarak nitelendirebileceğimiz; motor
montaj, bakım, revizyon, teknik temsil-
cilik ve ticari parça satışı olarak gerçek-
leşti.
2013 yılında, Ar-Ge harcamalarına ayır-
dığımız rakam 13 milyon dolar seviyesin-
dedir ki bu da toplam ciromuzun yaklaşık
%5,5’idir. Türkiye ortalamasının çok üze-
rinde olan bu rakam, dünya sektör orta-

TEI’nin, komple bir hava platformu motoru
üreticisi olma hedefi doğrultusunda üretim

teknolojisini kazandığı, yekpare 
disk grubu (spool) parçası.

Hava aracı motorları için yekpare pale-disk (blisk)
parçası üretimi de TEI’nin uzmanlık alanları

arasında yer alıyor.

CFM International LEAP motoru, geçtiğimiz Eylül ayında,
firmanın Boeing 747 test uçağında ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
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lamasında da oldukça iddialı bir rakam-
dır. Bu da bizim Ar-Ge çalışmalarına ver-
diğimiz önemin en temel göstergesi
olarak değerlendirilebilir.

Ümit BAYRAKTAR: TEI’nin alt yüklenici
kullanımı konusunda bilgi verebilir misiniz?
TEI kaç alt yüklenici ile çalışıyor? 
Alt yüklenicilere verilen işin niteliği ve
hacmi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
“Onaylı tedarikçi” gibi bir mekanizmanız
var mı?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Alt yüklenici
kullanımı, bizim de öncelikli konuları-
mızdan biridir. Eğitim, imalat, kalite,
proses geliştirme ve onay süreçlerinde,
tüm tedarikçilerimize destek vermek ve
30 yıllık teknoloji ve mühendislik tecrübe-
mizi alt yüklenicilerimize aktarmak için,
2007 yılında kurulan “Yan Sanayii Geliş-
tirme Müdürlüğü”, bu konuya verdiğimiz
önemin bir göstergesi olarak değerlendi-
rilebilir. Hedefimiz, TEI’nin üretim mali-
yetlerini düşürüp, dinamik ve daha da
rekabetçi bir yapıya kavuşurken, alt yük-
lenicilerimizin gelişmesini sağlamak.
TEI’nin, çoğunluğu Eskişehir’de olmak
üzere, 58 onaylı yerli alt yüklenicisi var.
Bu firmalara, çalışma saati olarak bak-
tığımızda, mevcut işimizin %26’sını veri-
yoruz. Amacımız, bu yüzdeyi, ilk etapta
%37 seviyelerine çekmek. Alt yüklenici-
lerimize; torna, freze, delik delme, fab-
rikasyon, çapak temizleme, kaplama, tel
erozyon, lazer ve tahribatsız muayene
gibi işler veriyoruz. Ancak bir firmanın,
TEI’nin alt yüklenicisi olabilmesi için,
onaylı tedarikçi sistemine girmesi gere-
kiyor. Onay süreci, TEI’de yapılan firma
ön görüşmesinin ardından; firmanın tek-
nolojik, mali, sertifikasyon, referans,
kapasite ve teknik seviyesi incelenip risk
analizinin olumlu sonuç vermesi duru-
munda başlıyor. TEI’nin ilgili bölümleri,

firmada, TEI iç prosedürleri ve uluslar-
arası sertifikasyon şartlarına göre dene-
timlerini gerçekleştiriyor. Firmalar, TEI
isterlerine göre, sistemsel ve teknolojik
eksikliklerini tamamladıklarında, onaylı
tedarikçi sistemimize dâhil oluyorlar.

Döner Kanatlı Platformlar için
CTS800 ve T700
Ümit BAYRAKTAR: TEI, T129 ATAK 
helikopterlerinin LHTEC CTS800-4 
motoruna ait güç türbin modülü 
üretimini gerçekleştiriyor. Bu projeniz 
ile ilgili detaylı bilgi verir misiniz? 
Söz konusu modülün motordaki yeri 
ve önemi nedir? ATAK Projesi’ndeki 
gelişmeler ve gecikmeler bu projeyi 
etkiledi mi ya da nasıl etkiledi?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: LHTEC
CTS800-4A motoruna ait en kritik mo-
düllerden biri, güç türbin modülüdür.
Bildiğiniz gibi, güç türbin modülleri, tur-
boşaft motorlarda, helikopter pervane-
sini çeviren gücü, dişli kutusuna aktarır.
Toplam 148 alt parçadan oluşan güç tür-
bin modülü üretimine, TEI‘de başarı ile
devam ediyoruz. Bugüne kadar, 50 adet
modülün üretim, montaj ve test çalışma-
larını tamamlayıp müşterimize sevk

ettik. Önümüzdeki yıllarda, güç türbin
modülü üretimi, artan adetlerle devam

edecek; proje kapsamında yurt içinde
T129 ATAK ve yurt dışında ise
AgustaWestland Lynx helikopter
platformlarında kullanılmak
üzere, toplamda 300 adet motor

için modül üretimi yapacağız.

Ümit BAYRAKTAR: Genel Maksat 
Helikopteri Projesi kapsamında, 
Türkiye’nin tedarik edeceği 109 
helikopter için, yedekleri ile birlikte 
247 adet motor üretmeniz öngörülüyor.
Bu proje, TEI’ye yeni teknolojik 
yetenekler kazandıracak mı? Projenin
offseti kapsamında ihraç edilmesi 
öngörülen helikopterlerin motorları da
TEI’de mi üretilecek?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Genel
Maksat Helikopteri Projesi,
kısa vadede, TEI’nin en
önemli iki projesin-
den biri. Bu projede,
helikoptere güç ve-
recek olan turboşaft
motorunu, GE Aviation
lisansıyla T700-TEI-701D
ismi altında üreteceğiz.
Motorun %50’sinden faz-
lasına denk gelen 60’ın
üzerinde parçanın üreti-
minden, motorun montajından, nihai
testinden ve kalifikasyonundan, bunların
yanında konfigürasyon yönetimi ve en-
tegre lojistik destek hizmetlerinden so-
rumlu olacağız. Ayrıca Türkiye’de, TEI
tarafından üretilecek T700-TEI-701D
motorunun proje offseti kapsamında,
yurt dışına satış imkânı da olacak.
Motor üretiminin yanı sıra satış sonrası
destek kapsamında, Türk nihai kullanı-
cıların envanterinde olan T700 motor ai-
lesinin depo seviyesi bakımını da yerli
üretim parçalar ile yapma imkânına
sahip olacağız. Türkiye’deki envantere
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Önümüzdeki yıllarda, güç türbin modülü üretimi, artan adetlerle
devam edecek; proje kapsamında yurt içinde T129 ATAK ve yurt 
dışında ise AgustaWestland Lynx helikopter platformlarında kullanılmak
üzere, toplamda 300 adet motor için modül üretimi yapacağız.

GE T700-701D

LHTEC CTS800
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ilave olarak, yurt dışında tanımlı geniş bir
coğrafya için depo seviyesi bakım faali-
yeti yapma hakkımız da olacak.
Ümit BAYRAKTAR: İnsansız hava aracı
(İHA) ve hedef uçaklara yönelik diğer
motor programlarınızın geldiği son 
nokta ile ilgili bilgi verir misiniz? 
Bu motorların, seri üretilen hava 
araçlarında kullanılmaya başlanması ile
ilgili bir takvim öngörünüz var mı?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: İHA motorları
ile ilgili tasarım çalışmalarını sürdürü-
yoruz. Öncelikle küçük boyutlu turbojet
ve turboprop tipi motorlar ile başlayan
çalışmalarımızı, son yıllarda, pistonlu
motorları da kapsayacak şekilde geniş-
lettik. TUSAŞ tarafından üretilen İHA
platformlarına güç vermek üzere, geliş-
tirme faaliyetleri tamamlanmış iki adet
motorumuz mevcut: 41,7 şaft beygir gü-
cüne sahip TP38 turboprop motoru ve 
40 lbf itkiye sahip TJ35 turbojet motoru.
2011 yılında, TUSAŞ’ın Şimşek yüksek
hızlı hedef uçağına güç vermesi planla-
narak başlatılan TJ90 Turbojet Motoru
Geliştirme Projesi’nde ise projenin son
fazı olan kalifikasyon sürecindeyiz.
Pistonlu motor projelerinde ise TUSAŞ’ın

bir ürünü olan ANKA platformuna ve
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envan-
terinde bulunan Heron’lara güç verecek
motorlara yönelik çalışmalarımız devam
ediyor.
Motorlarımızın kullanılmaya başla-
ması ile ilgili bir takvim öngörüsünde
bulunmak çok kolay değil. Sonuçta,
motor seçimi ve kullanımında son söz
platform sahiplerinin. Kendi geliştirdi-

ğimiz motorlarımız, senelerdir piya-
sada olan rakip motorlarla perfor-
mans ve teknik isterleri karşılama
anlamında rekabet edebilir; bu konuda
hiç bir çekincemiz yok. Ancak maliyet
açısından konuya yaklaştığımızda, bu
aşamada rekabetçi fiyatlar sağlayamı-
yoruz. Bu da geliştirme fazı yeni ta-
mamlanmış motorlar için normal bir
durum.
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Ümit BAYRAKTAR: SSM ile 2011 
yılında imzaladığınız ve Makila 1A1 
motorlarının depo seviyesi bakım, 
onarım, modernizasyon ve yenileştirme
işlerinin 10 yıl boyunca TEI tarafından
gerçekleştirilmesini öngören sözleşme,
son yıllarda gündemde öne çıkan, 
“performansa dayalı lojistik” (PDL)
konusuna bir örnek teşkil ediyor. 
Bu projede şu ana kadar elde ettiğiniz
tecrübeler hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Türkiye’de,
envanterde bulunan tüm Cougar heli-
kopterlerine ait Makila 1A1 motorlarının
depo seviyesi bakımını konu alan Makila
1A1 Motorları Lojistik Destek Proje-
si’nde, TEI olarak ana yükleniciyiz. 1’inci
Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı
ile ortak çalışma ve iş birliği içerisinde,
bu motorların depo seviyesi bakım, ona-
rım, modernizasyon ve yenileştirme iş-
lerini başarı ile gerçekleştiriyoruz.
Bugün itibari ile toplam 
16 Makila1A1 motorunun
ve 10 modülün işlemlerini
tamamlayarak müşte-
rimize teslimatını
gerçekleştirdik.
Bu proje, ülkemizde,
özellikle Amerika ve
Avrupa’da uzun yıl-
lardır başarı ile uy-
gulanan PDL bakım
konseptine geçişten
önceki faz olan, “zaman ve malzeme” tipi
bakım konseptine örnek teşkil ediyor.
Tabii projenin 10 yıllık olması, PDL’ye ge-
çişin ilk aşaması olarak da kabul edile-
bilir. Projeyi başarı ile yürütüyor
olmamız, hem SSM hem de kullanıcılar
nezdinde, bakım konseptinin tam PDL
konseptine dönüştürülmesi fikrini do-
ğurdu ve bu konuda SSM ile görüşmeler
devam ediyor.
Makila projesi, hem proje yönetimi hem
de kurumlar arası ortak iş birliği ile yurt
içi kaynakların optimum kullanımı açı-
sından, maliyet ve zaman etkin bir depo
seviyesi bakım projesi olarak değerlen-
diriliyor. Bu projenin, diğer motor prog-
ramları için de öncü bir proje olduğunu
düşünüyorum.

Ar-Ge Projeleri ile İhtiyaç 
Duyulan Kritik İmalat 
Teknolojilerini Kazanacağız
Ümit BAYRAKTAR: SSM ile imzaladığınız
YAKUT, İNCİ ve DİLEK Ar-Ge 
projelerinin son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: DİLEK,
TUSAŞ ve TEI iş ortaklığı modeli ile yü-
rütmekte olduğumuz bir proje. Titanyum
alaşımlarının süperplastik şekillendiril-
mesi prosesini geliştireceğimiz projede,
aynı zamanda proses modelleme kabili-

yeti de kazanılacak.
YAKUT projesinde, Koç Üni-
versitesi danışmanlığında,
katmanlı imalat teknolojile-

rinden biri olan, lazerle metal
toz ergitme prosesini, statik

motor komponentlerinin imalatında
kullanılmak üzere geliştirmeyi amaçlı-
yoruz. Ayrıca parça üzerinde oluşacak
deformasyonların proses öncesinde ön-
görülebilmesi amacıyla proses model-
leme kabiliyetinin kazanımı da
proje kapsamında yer alıyor.
İNCİ projesinde
ise temel imalat
yöntemlerin-
den biri olan
döküm prosesi-
nin, titanyum malzemelere
yönelik yerlileştirilmesini hedefliyoruz.
2013 yılı sonunda çalışmalarına başladı-
ğımız bu projeler ile ülkemizde ihtiyaç
duyulan kritik imalat teknolojilerinin ka-
zanımını sağlayacağız. Projeler kapsa-
mında, geçtiğimiz dönemde, ilgili
alanlarda dünyadaki akademik ve en-
düstriyel seviyeyi belirleyerek kullanıla-
cak yazılım, ekipman ve ham malzeme
teknik isterlerini tanımladık ve tedarik
süreçlerini başlattık. Projelerimiz tak-
vimlerine uygun şekilde ilerliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Dünyanın önde 
gelen motor üreticileri, özellikle sivil 
havacılıkta daha verimli, daha güçlü 
ve daha hafif motor geliştirilmesi 
konusundaki talep doğrultusunda 
yenilikçi teknolojiler üzerinde önemli 
çalışmalar yapıyorlar; bunlar için, 
her yıl milyarlarca dolarlık Ar-Ge 

yatırımları gerçekleştiriyorlar. 
TEI bu çalışmalarda yer alıyor mu 
ya da alacak mı?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Daha güçlü ve
daha hafif motor geliştirilmesi konu-
sunda, dünyada yapılmakta olan yenilikçi
teknolojiler geliştirilmesi çalışmalarını
yakından takip ediyoruz ve özellikle Av-
rupa Birliği (AB) çerçeve programları
kapsamında desteklenen projelere katı-

lıyoruz. Hâlihazırda Avrupa Birliği 7.
Çerçeve Programı kapsamında yü-

rütülmekte olan, ESPOSA ve
RBF4AERO projelerinde rol alı-

yoruz. Bunun yanı sıra Hori-
zon 2020 dâhilinde,
geleceğin motor kon-
septlerinin çalışıldığı,
Clean Sky 2 progra-

mına aktif katılım
sağlamak için çalış-
malarımız devam
ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: TEI, uluslararası 
ortaklıklara (GE dışındaki) nasıl yaklaşıyor?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Bildiğiniz gibi
hedefimiz, Türkiye’ye yerli ve özgün hava
platformu motorunu kazandırmak. Bu
hedefimize hizmet edecek, Türkiye’ye ve
TEI’ye faydalı olacak, ortaklarımızın
onayladığı iş birliklerine açığız. Biliyor-
sunuz hâlihazırda, ITP ile A400M’ye güç
veren TP400 motoruna yönelik bir risk ve
gelir ortaklığı anlaşmamız mevcut. Ben-
zer iş birliklerine, biraz önce belirttiğim
kriterler çerçevesinde hazırız.

TEI Genel Müdürü Dr. Mahmut Faruk
Akşit’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Hâlihazırda Avrupa Birliği 
7. Çerçeve Programı 

kapsamında yürütülmekte olan,
ESPOSA ve RBF4AERO 

projelerinde rol alıyoruz. 
Bunun yanı sıra Horizon 2020 

dâhilinde, geleceğin motor 
konseptlerinin çalışıldığı, 

Clean Sky 2 programına aktif 
katılım sağlamak için 

çalışmalarımız devam ediyor.

TUSAŞ’ın Şimşek 
yüksek hızlı hedef uçağına

güç verecek olan TJ90 
turbojet motorunun 
kalifikasyon süreci 

devam ediyor.

41,7 şaft 
beygir gücüne 
sahip TP38 
turboprop motoru

©
T

EI

©
T

EI





38

MSI Dergisi - Kasım 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

Ümit BAYRAKTAR: TUSAŞ, özgün 
çözümler ortaya koymak üzere başlatılan
ANKA, ATAK, ERCİYES, GÖKTÜRK-2 ve
HÜRKUŞ projelerinde, pek çok kilometre
taşını geride bıraktı. TUSAŞ’ın yaşadığı
bu dönüşüm sürecini, “Genel Müdür”
koltuğunda yöneten kişi olarak, bugün
gelinen noktada, TUSAŞ’ı nasıl bir 
şirket olarak tanımlarsınız? Size göre 
iyi olduğu noktalar neler, daha iyi olması
gereken noktalar neler?
Muharrem DÖRTKAŞLI: TUSAŞ, 2005 yı-
lında gerçekleşen hisse devri ve millileş-
tirme süreci ile çalışmalarını ürün sahibi
olmaya yönelik tasarım ve geliştirme
faaliyetlerine ağırlık verecek şekilde
yönlendirdi. Geldiği nokta itibari ile de
savunma ve havacılık sanayisinde, küre-
sel ilk 100 şirket arasına girmeyi başardı.
Sizlerin de gayet yakından takip ettiği
gibi, son dönemde, gündemimizde ağır-
lıklı olarak seri üretim projelerimizin
üretim ve teslimatları yer alıyor. ATAK
Projesi’nde T129 helikopterlerinin tesli-
matları başladı; üretim faaliyetleri de ba-
şarı ile devam ediyor. Aynı şekilde
C-130E/B Aviyonik Modernizasyonu 
(ERCİYES) Projesi’nin ilk teslimatını da
geçtiğimiz günlerde yaptık. Bombardier
firmasına, ilk CS100 bölgesel yolcu uçağı
için sabit firar kenarını teslim ettik. Ma-
lumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz yıl
içinde, ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Ka-
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TUSAŞ, Havacılık ve Uzay Alanında
Güç Merkezi Hâline Geliyor

Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında lokomotifi olan
TUSAŞ, küresel pazarın sayılı oyuncularından 

birisi olma yönündeki çalışmalarını ara vermeden 
sürdürüyor. Özgün platform geliştirme projelerinde

önemli kilometre taşlarını tamamlayan TUSAŞ, 
hedefine, daha zorlu projeleri ve ihracat programlarını

koydu. TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı 
ile firmanın projelerini ve gelecekle ilgili 

planlarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@milscint.com

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı, TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Kaya ve MSI Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar.

Özgün Kabiliyetlerden Özgün Ürünlere:
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lışlı (MALE) İnsansız Hava Aracı Sistemi
ve HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı gibi
özgün tasarım projelerimizin seri üretim
anlaşmalarını imzaladık. Hava aracı ya-
pısallarında da başta Airbus, Boeing,
AgustaWestland ve Sikorsky olmak
üzere, yoğun şekilde, hem askeri hem de
sivil platformlar için tek kaynak üretici
olarak seri teslimatlara devam ediyoruz.
Öte yandan, endüstriyel ortak olarak ana
gövde komponentlerinin tasarım ve üre-
timini yaptığımız Airbus Military A400M
nakliye uçağının, kullanıcı ülkelere tes-
limatlarına başlandı; Türk Hava Kuvvet-
leri de ilk uçağını teslim aldı. Airbus
firmasının yeni nesil yolcu uçağı A350
XWB, TUSAŞ tasarımı ve üretimi olan ka-
natçık (aileron) ile ilk uçuşunu gerçek-
leştirdi. En son nesil savaş uçağı olan ve
A modeli için orta gövdesini, ABD dışında
tek kaynak üretici olarak ürettiğimiz 
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Proje-
si’nde, orta gövdenin ilk teslimatını yap-
tık. Hâlihazırda yörüngede başarıyla
hizmet vermekte olan keşif gözetleme
uydumuz GÖKTÜRK-2’yi takiben farklı
alanlarda hizmet verebilecek yeni uydu
projelerimiz üzerinde çalışmalarımız
devam ediyor. Bu sene içinde, Uydu Sis-
temleri Entegrasyon ve Test Merkezimi-
zin açılışını gerçekleştirerek ülkemize ve

şirketimize önemli kabiliyetler kazandır-
mış olacağız.
Bütün bu sahip olduğumuz özgün ürünle-
rimize yönelik yeni iş birliği ve ihracat 
imkânları yaratabilmek için, TUSAŞ bünye-
sinde, hedef ülke ve pazarlara yönelik ana-
lizler yapıyor; stratejiler oluşturuyoruz.
Mevcut iş portföyümüzü yeni projelerle ge-
liştirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz ve stra-
tejik hedeflerimiz doğrultusunda, hem
organik hem de inorganik büyüme planla-
rımızı destekleyecek şekilde, satın alma ve
ortaklık planlarını değerlendiriyoruz.
Şirketimiz, hedefleri doğrultusunda ka-
rarlılıkla çalışırken ülke havacılık sana-
yinin gelişimine de yardımcı ve destek
olmaya devam edecek; uluslararası re-
kabet gücünü arttırmak, dünya pazarla-
rındaki konumunu güçlendirmek için
uluslararası iş birliklerine daha fazla
önem verecek ve daha fazla küresel
mevcudiyet gösterecek.

Kazan’daki Kümelenme ve
Meslek Yüksekokulu TUSAŞ’a
Güç Katacak
Ümit BAYRAKTAR: Kuruluş çalışmaları
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından yürütülen Ankara Kazan 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
çalışmasında, TUSAŞ nasıl bir rol alıyor?
Bu çalışmanın geldiği nokta ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz?

Muharrem DÖRTKAŞLI: Öncelikle ister-
seniz biraz projeden bahsedelim. “Kazan
Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Projesi” ile Milli Savunma Ba-
kanlığı, SSM, Ankara Sanayi Odası ve Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği arasında yapılan protokole bağlı
olarak Kazan ilçe sınırları içerisinde bir
yatırım yapılması planlanıyor. Kazan böl-
gesinin seçilmesinin tabii ki bir tesadüf
olmadığı; TUSAŞ’ın, bu bölgede 30 yıldır
süre gelen üretim faaliyetlerinin, proje-
nin bölgeye kazandırılmasında önemli
bir etken olduğu kanısındayız.
Projeye dönersek, bu kümelenmenin
amacını; havacılık ve uzay sanayisinde
faaliyet gösteren firmalar, kurumlar ve
kuruluşlar ile yerli ve yabancı yatırımcıyı
bir araya getirmek olarak değerlendire-
biliriz. Tabii bununla beraber, küme-
lenme içerisinde yer alacak oyuncular
arasındaki sürekli bilgi paylaşımı, katma
değeri yüksek çalışmalar ile ileri tekno-
loji ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerle
sadece ülkemizin değil, dost ve müttefik
ülkelerin de havacılık ve uzay sektörün-
deki ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşı-
lanacak olması açısından, proje bizim
için de önem arz ediyor.
Bugün itibari ile projenin hayata geçirile-
ceği arazinin bir yandan altyapı çalışmaları
yürütülürken, diğer yandan da arazinin 
cins değişikliği yapılmış ve Çevresel Etki
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HÜRKUŞ, İstanbul Airshow sırasında, İstanbul’un 
tarihi mekânları üzerinde uçtu.
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Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
alınarak Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından onaylanmıştır.
Arzumuz, projenin en kısa zamanda
hayata geçirilerek, Fransa ve Mek-
sika’da başarılı örneklerini gördü-
ğümüz bu havacılık ve uzay
kümelenmesinin, ülke sanayine
katma değeri yüksek ürün ve hiz-
metler sunmasıdır.

Ümit BAYRAKTAR: Kazan 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
çalışması tamamlandığında, bunun 
TUSAŞ’ın faaliyetlerine ve cirosuna etkisi
nasıl olacak?

Muharrem DÖRTKAŞLI:
Projeye TUSAŞ’ın sağla-
ması beklenen faydalar
için birçok örnek verebiliriz.
TUSAŞ, bölgeye yatırım ya-
pacak firmaları, zamanla alt
yüklenici ağına katacaktır. “Kazan Hava-
cılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi, TUSAŞ’ı besleyen ana damar
olacak” diyebiliriz. Bölgede faaliyet gös-

terecek firmalardan, sa-
dece üretim için değil, üre-

tim teknolojilerinde kullanılan
alet, ekipman, makine yağları vb. ihti-
yaçlarımızı da karşılama hedefindeyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Kazan ilçe sınırları
içinde, Gazi Üniversitesi'ne tahsis edilen
alanda TUSAŞ'ın katkılarıyla yapılacak
meslek yüksekokulu ile ilgili çalışmaların
son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türk havacılık ve savunma sanayisi için
bir ilk olacak bu çalışma, TUSAŞ’ın 
rekabetçi gücünü nasıl arttıracak?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Sizlerin de bil-
diği gibi, şirketimiz, uzun yıllardır, eğitim
başta olmak üzere, sosyal sorumluluk
projelerinde üzerine düşeni yapmaya ça-
lışıyor. Kazan ilçemizin gelişimi de göz
önüne alındığında, bölge ve özellikle şir-
ketimizin ara eleman ihtiyacına karşılık
verecek bir yapılanma ihtiyacı söz konu-
suydu. Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi ile
2013 yılı Ekim ayında, bir meslek yüksek-
okulu inşa etmek amacıyla protokol imza-
ladık. Bu protokol ile tahminimize göre,
1-2 yıl içerisinde, Kazan ilçe sınırlarında
Gazi Üniversitesine ait olacak ve planla-
malara göre, 2000 öğrenciye eğitim vere-
cek bir meslek yüksekokulu kurulacak.
Az önce kapsamlı bir şekilde değindiği-
miz “Kazan Havacılık ve Uzay İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi Projesi” de göz
önüne alındığında, projenin, Kazan ilçe-
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TUSAŞ, A400M uçaklarının
ön orta gövdelerini, arka
gövdede yer alan çeşitli

bileşenlerini, kanatçıklarını
ve sürat frenlerini üretiyor.



mizin gelişimi, bölgenin bir çekim mer-
kezi olması ve şirketimizin eleman ihti-
yacının doğrudan buradan karşılanması
açısından, ülkemiz havacılık sanayisi için
fevkalade önemli olduğunu ve hayata ge-
çirilmesini sabırsızlıkla beklediğimizi
ifade etmek istiyorum.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAŞ, Sanayi için
Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP)’nda da aktif olarak rol alıyor. 
Bu programın şirketinize katkıları ile 
ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: SAYP protokol-
lerimizin ilki; SSM, ODTÜ ve TUSAŞ ara-
sında, 2011 yılında; diğeri de SSM, Gazi
Üniversitesi ve TUSAŞ arasında, 2014 yı-
lında imzalandı. Programın amacı;
n Savunma sektörünün öncelikleri 

doğrultusunda, SSM’nin 
yönlendirmesiyle üniversite ile 
şirketimiz arasındaki bilgi 
transferinin sistematik hâle 
getirilmesi,

n Çalışanlarımız tarafından bu 
üniversitelerde yapılan lisansüstü
tezlerinin, şirketimizin Ar-Ge 
ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılması ve

n Lisansüstü eğitim alacak olan 
öğrencilerin, şirketimiz tarafından
sağlanan olanaklarla savunma 
alanında nitelikli Ar-Ge personeli 
olarak yetiştirilmesidir.

Bizce bu programın en çarpıcı kazanımı,
hem SSM’ye hem TUSAŞ’a hem de üni-
versitelere, eş zamanlı katkı sağlıyor ol-
masıdır. Bir anlamda, birlikten kuvvet
doğuyor diyebiliriz.

Hâlihazırda yürütülen ve önümüzdeki
dönemde sayısının ciddi oranda artaca-
ğını öngördüğümüz SAYP projeleri vası-
tasıyla şirketimiz, üniversitelerden en
güncel bilgileri ve yeni teknolojik geli-
şimleri elde ederek ticari yetkinlik anla-
mında avantaj sağlarken, üniversiteler
de şirketimizden edinilen uygulama bil-
gisini bünyelerine katarak araştırma yet-
kinliği anlamında avantaj sağlıyor.

ANKA-S Projesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Şubat ayında, 
Sistem İhtiyaçları Gözden Geçirme toplantısı başarı ile tamamlandı 
ve tasarım aktivitelerine hız verildi. Mühendislerimiz, uçakları talep
edilen zamanda teslim etmek için, gayretle çalışıyorlar.
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SAYP’ın, “savunma sanayinde sürdürü-
lebilir ve rekabetçi teknolojik yetkinliğin
sağlanması” hedefi doğrultusunda, SSM
önderliğinde başlatılmış bir program ol-
ması ise SAYP’ı kamu-üniversite-sanayi
iş birliğinde, Üçlü Sarmal Modeli’nin
güçlü bir örneği hâline getiriyor.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAŞ’ın halka 
açılması konusu gündemden düşmüş 
gibi gözüküyor. Yaşanan gelişmeleri 
ve konu ile ilgili güncel durumu 
okuyucularımıza aktarabilir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Bildiğiniz üzere,
hisselerimizin belli bir bölümünün halka
arz edilmesi ile ilgili çalışmalara, aktif
olarak 2013 yılında başlamıştık; ancak
dönemin piyasa koşullarının elverişli ol-
maması nedeniyle arzı, uygun koşullar
oluşuncaya kadar erteledik. Gelişmeleri
yakından takip ediyoruz. Koşulların uy-
gunluğuna kanaat getirdiğimizde, ko-
nuyu tekrar değerlendirmeye alacağız.

TUSAŞ, Projelerinde 
Önemli Kilometre Taşlarını 
Tamamladı
Ümit BAYRAKTAR: ANKA-S projesinin
mevcut durumu hakkında bilgi 
alabilir miyiz sizden?
Muharrem DÖRTKAŞLI: 30 Aralık 2010
tarihinden bu yana uçuş testlerine
devam edilen ANKA insansız hava aracı
sistemi için, bildiğiniz üzere, 2013 yılının
Ekim ayında, önceki türevlerinden fark-
lılık gösteren yapıda 10 uçaklık seri üre-
tim sözleşmesi (ANKA-S) imzalandı.
ANKA-S Projesi’nde çalışmalarımız
devam ediyor. Şubat ayında, Sistem İhti-
yaçları Gözden Geçirme toplantısı başarı
ile tamamlandı ve tasarım aktivitelerine
hız verildi. Mühendislerimiz, uçakları
talep edilen zamanda teslim etmek için,
gayretle çalışıyorlar.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK Projesi’nde
Erken Duhul Helikopteri (EDH) sürümünün
ardından teslim edilecek ve ilk imzalanan
sözleşmede yer alan helikopter sürümünün
kabul muayene sürecinde hangi noktadayız?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Bildiğiniz gibi,
ATAK Projesi kapsamında, EDH konfigü-
rasyonu olarak bilinen T129A helikopter-
lerinin ilki, 22 Nisan’da Kara Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edildi ve bugüne
kadar da 5 adet helikopter Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı envanterine girdi.
Üretim faaliyetlerine devam edilen
T129B ATAK helikopterlerinin ise kalifi-
kasyon testleri devam ediyor; kabul sü-
recine ise henüz başlanmadı. T129B için,
2015 yılı ilk çeyreği itibari ile kabullere
başlanacağını düşünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK helikopterlerinin
uluslararası pazarlama faaliyetleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu ana
kadar edindiğiniz tecrübeleriniz ışığında,
AgustaWestland ile bu konuda yaptığınız
iş birliği ne gibi avantajlar sağlıyor?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Uluslararası
pazarlama faaliyetleri ve ihracat konusu,
T129 ATAK Programı’nın, sözleşme aşa-
masından itibaren üzerinde durulan ve
hem TUSAŞ hem de ülkemiz için en kri-
tik konularından birisidir. Belirli aralık-
larda AgustaWestland ile bir araya
gelerek odaklanılması gereken pazarlar
hakkında görüş alışverişinde bulunuyor;
aynı zamanda da devam eden pazarlama
faaliyetlerini gözden geçiriyoruz. Bunun
yanı sıra TUSAŞ olarak yoğun şekilde
kendi faaliyetlerimizi de yürütüyoruz.

Bu faaliyetler kapsamında, yıl içinde
Bahreyn, Berlin ve Farnborough gibi
dünyanın önde gelen havacılık fuarla-
rında T129’u sergiledik; hatta Bahreyn ve
Farnborough’da uçuş gösterileri yapa-
rak, Türk havacılık tarihinde bir ilki ger-
çekleştirdik.

Ümit BAYRAKTAR: Sizinle 2011 yılının
Aralık ayında yaptığımız ve MSI Dergisi’nin
Ocak 2012 sayısında yayınlanan söyleşinizde,
ATAK Projesi ile ilgili olarak “Teslimatta
önemli gördüğüm bir husus var ve bunu
özellikle belirtmek istiyorum: Çok yoğun
çalışmalar içerisindeyiz ve çok karmaşık
bir sistem teslim edeceğiz... Temsilcilerimiz,
SSM yetkilileri ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı personeli neredeyse birlikte
yaşıyorlar… Projenin bundan sonraki 
safhalarında da ekiplerde bir değişiklik
olmadan, kazanılan tecrübeleri 
kaybetmeyecek şekilde, başından itibaren
birlikte görev yaptığımız insanların, kabul
sırasında da resmin içerisinde olması ve
kabul sürecine katkıda bulunmaya devam
etmeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Aksi takdirde, “uçağımız hazır” 
dediğimizde, kabulünü gerçekleştiremez
bir durumda kalabiliriz.” demiştiniz. 
Bu durum yaşandı mı?
Muharrem DÖRTKAŞLI: T129 ATAK he-
likopterinin kabul sürecinin, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi tarihinde bir
ilk sayılabilecek, farklı bir konuma sahip
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, ilk defa
yüksek teknolojiye sahip özgün bir hava
platformunu, tamamen kendi kurum ve
kuruluşlarının katılımıyla envantere aldı.
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TUSAŞ, ATAK projesinde 5 adet EDH’nin teslimatını tamamladı.
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Bu kapsamda, taarruz helikopteri gibi bir
hava platformunun envantere girmesi
esnasında, hepimiz “kabul süreci dene-
yimi” denilen olguyla tanışma fırsatı da
bulduk. Elbette, hava platformumuzun
yerli ve özgün olması sebebiyle her za-
mankinden daha hassas ve ayrıntılı bir
kabul süreci yaşamış olduğumuzu be-
lirtmemizde de fayda var. Fakat önceden
de belirttiğim gibi, kabul süreci birçok
ilke imza attı ve zorlu bir süreç olsa da
başarı ile geçirildi ve ilk 5 EDH T129
ATAK helikopteri teslim edilerek envan-
tere girdi.
İlk teslimat öncesi yaşanılan kabul süre-
cinin, gerek devam etmekte olan kabul
sürecinin kalan kısmına gerekse diğer
savunma ve havacılık sanayisi projeleri-
mize katkısının, hiç kuşkusuz ki çok
büyük olacağını düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: ERCİYES Projesi’nde
ilk uçağın teslimatı tamamlandı. 
TUSAŞ’ın sunduğu modernizasyon 
çözümünün, teknik ve maliyet 
konularında avantajları hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Uluslararası alandaki
C-130 modernizasyonu konusunda 
TUSAŞ’ın pazar payı beklentisi nedir?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Belirtmiş oldu-
ğunuz gibi, ERCİYES Projesi kapsamında
aviyonik modernizasyonu gerçekleştiri-
len ilk C-130 nakliye uçağı, 8 Ağustos’ta,
tesislerimizde gerçekleştirilen törenle
Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim
edildi.
Bize göre ERCİYES Projesi, dünyadaki en
kapsamlı C-130 aviyonik modernizasyon
projelerinden birisidir. Proje kapsa-
mında, C-130 (E/B) uçaklarımız, uluslar-
arası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu,
yüksek harekât etkinliğine sahip, çok
amaçlı görev bilgisayarı ve Hava Kuvvet-
leri Bilgi Sistemi (HvBS)’ne entegre ola-
rak çalışabilen Yer Görev Planlama

Birimi ile gece görüş uyumlu gösterge ve
aydınlatma sistemleriyle donatılmış ola-
rak modernize edildi. Envanterde bulu-
nan diğer platformlar ile birlikte
çalışabilirlik kabiliyeti sağlayan Link-16
Taktik Veri Link Entegrasyonu faaliyet-
leri ise devam ediyor.
SSM ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
temsilcilerinden oluşan ilk yerli Sertifi-
kasyon Otoritesi tarafından, Tamamlayıcı
Tip Tasarım Onay Belgesi yayınlanarak
modernizasyon kapsamındaki uçakların
uçuşa elverişliliği belgelendirildi. Hava-
cılık alanında, tasarım ve geliştirme faa-
liyetlerinin yanı sıra büyük öneme sahip
sertifikasyon faaliyetlerinin ilk kez milli

bir otorite denetiminde yürütülüyor ol-
ması, bu projenin ülkemize kazandırdığı
ilklerdendir.
Dünyadaki benzer örneklerin dikkate
alındığı durumda, söz konusu moderni-
zasyon faaliyetinin ülkemize kazandırdığı
kabiliyetlerin yanında, bütçe etkinliği açı-
sından da oldukça fazla kazanım sağla-
dığını söyleyebiliriz. Bu projede
edindiğimiz birikimin, ülkemizin diğer
platform geliştirme ve modernizasyon
programlarında da önemli bir avantaj
sağlaması bekleniyor.

TUSAŞ Haberleşme Uyduları
Konusunda da Çalışacak
Ümit BAYRAKTAR: Uydu tasarımı, 
geliştirilmesi ve üretimi konularında,
Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar
faaliyet gösteriyor. TUSAŞ’ın uydu 
teknolojileri alanındaki faaliyetleri ve 
geleceğe yönelik hedefleri nelerdir?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Ülkemiz, BİLSAT
ve RASAT uydu projelerinden kazanılan
tecrübe ve özellikle GÖKTÜRK-2 Projesi
ile elde edilen başarı dikkate alındığında,
uydu ve uydu alt sistemleri geliştiren ve
üreten ülkeler grubuna girdi. GÖKTÜRK-1
Projesi kapsamında, sadece uydu ve yer
istasyonu tedarik edilmedi; aynı za-
manda dünyadaki sayılı uydu montaj, en-
tegrasyon ve test merkezlerinden biri
olan ve uydu teknolojileri açısından ol-
dukça kritik öneme haiz, Uzay Sistemleri
Entegrasyon ve Test Merkezi, TUSAŞ
tesislerine kuruldu. Böylece, uzay tekno-
lojileri için gerekli ve kritik kazanımlar-
dan en önemlisi elde edildi. Azami 
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Yörüngede başarı ile hizmet vermeye devam eden 
GÖKTÜRK-2 uydusu, TUSAŞ’ın uydu tasarım ve üretim
yeteneklerini ispatlıyor.
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HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının 103’üncü kuruluş yılı

için düzenlenen hava gösterisi 
kapsamında da bir uçuş gösterisi

gerçekleştirdi ve sergi 
alanında sergilendi.

SM ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) temsilcilerinden oluşan ilk yerli
Sertifikasyon Otoritesi tarafından, Tamamlayıcı Tip Tasarım Onay
Belgesi yayınlanarak modernizasyon kapsamındaki uçakların 
uçuşa elverişliliği belgelendirildi. 
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5 tonluk birden fazla uydunun eş zamanlı
montaj, entegrasyon ve test işlemlerini
gerçekleştirilebilen bu tesis, ulusal uydu
projelerimize ve uluslararası uzay proje-
lerine hizmet edecek şekilde, TUSAŞ’ın
bu amaçla yetiştirilen ekibi tarafından iş-
letilecek.
Mayıs ayında gerçekleştirilen Savunma
Sanayi İcra Komitesi (SSİK) toplantı-
sında, “GÖKTÜRK Yenileme Uyduları
Projesi” kapsamında, ön tasarım aşa-
masına ilişkin sözleşme görüşmelerine
başlanması kararı alındı. TUSAŞ, bu
karar doğrultusunda, SSM ile koordineli
olarak gerekli faaliyetleri sürdürüyor.
GÖKTÜRK uydularına ilaveten, şirketimiz,
İMECE uydusunda kullanılacak olan Uydu
Veri Kotarma Alt Sistemi, Uydu Güç Alt
Sistemi, Yönelim, Yörünge Belirleme ve
Kontrol Alt Sistemi ve Isıl Kontrol Alt Sis-
temlerini, öz kaynakları ile geliştirilmesi
faaliyetlerini yürütüyor. TUSAŞ, bu uyduda
kullanılacak olan tüm alt sistem ve ekip-
manların, takvim ve teknik açıdan uyumlu
olarak geliştirilebilmesi için, İMECE uy-
dusu kavramsal tasarım çalışmalarını da
eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Yer gözlem ve keşif uydularının yanı sıra
ülkemizin ilk milli haberleşme uydusu
olması planlanan TÜRKSAT 6A uydusu,
TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve ASELSAN ile
birlikte ve bu kuruluşların yetkinlikleri
doğrultusunda, bir iş paylaşımı ile geliş-
tirilecek. Bu amaçla, hazırlanan ortak
teklif, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları
Destek Grubu (KAMAG)’na iletildi ve
proje sözleşmesinin bu yıl içinde imza-
lanması bekleniyor.

Ümit BAYRAKTAR: GÖKTÜRK-3 
Projesi’nin son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Sizlerin de bil-
diği gibi, Türkiye’nin ilk milli keşif SAR
uydu sistemi, TUSAŞ’ın ana yüklenicili-
ğinde ve ASELSAN ile TÜBİTAK UZAY’ın
ana alt yüklenici olarak destekleriyle ge-
liştirilecek. SAR görev yükünü taşıyacak
uzay kesimi ile sabit ve mobil yer kesim-
lerinden oluşacak GÖKTÜRK-3 Uydu
Sistemi; kara, deniz ve hava sahası sınır-
larının kısıtlamaları olmaksızın, gece ve
gündüz her türlü hava şartında, dünyanın
herhangi bir yerinden, askeri ve sivil kul-

lanım amaçlı, yüksek çözünürlüklü
radar görüntüsü sağlayacak.
Projenin önemli aşamalarından biri, SAR
görev yükü tipinin belirleneceği “Görev
Tanımlama” aşamasıdır. Projenin içinde
bulunduğu bu aşamada, GÖKTÜRK-3
SAR Uydu Sistemi’ne yönelik olarak,
Görev Tanımı ve Analizi, Görev Yükü Çö-
zümleri’ne ilişkin Uydu Konfigürasyon
Seçenekleri’nin oluşturulması ve Yö-
rünge Alternatiflerinin Analizleri ile ilgili
faaliyetler tamamlandı. Görev Tanımı
Gözden Geçirme (MDR) Toplantısı, Hazi-
ran 2014’te gerçekleştirildi. Bu aşama
sonunda, GÖKTÜRK-3 SAR Uydusu
görev tanımı, konfigürasyonu ve yörün-
gesinin seçilmesi bekleniyor. Bunu mü-
teakip Sistem, Kesim ve Alt Sistem
Seviyesi Gereksinimlerin Oluşturulması
Sürecinin (SRR) ve ön tasarım çalışma-
larının başlamasını planlıyoruz.

Hem Sabit Hem de Döner 
Kanatlı Platformlar İçin 
Özgün Çözümler
Ümit BAYRAKTAR: HÜRKUŞ Projesi’nde,
2. prototip uçak da testlere katılıyor; 
ayrıca uçak, çeşitli etkinliklerde de 
boy göstermeye başladı. Gelinen 
noktada, HÜRKUŞ’un, Türkiye ve 
uluslararası alandaki satışları ile ilgili
öngörüleriniz neler?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Türk Hava 
Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacının
karşılanmasına yönelik, milli imkânlarla
tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 
HÜRKUŞ’un, yaklaşık 1 sene önce, 
29 Ağustos 2013 tarihinde ilk uçuşunu
gerçekleştirdik ve 100’ün üzerinde
uçuşu sorunsuz tamamladık. İlk uçu-
şundan bu yana yine 100 saatin üzerinde
uçuş süresine, 15.500 ft irtifaya ve 265
knot hıza ulaşıldı. 13 Ağustos 2014 tari-
hinde ise ilk kez iki pilot ile uçuş test faa-
liyeti icra edildi.
Proje kapsamında üretilen 2 numaralı
uçar prototipin yer testleri süreci Mayıs
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TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ümit Bayraktar ve HÜRKUŞ’un test pilotu Murat Özpala.
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ayında başlatıldı. Hangar içi testlerinin
Temmuz ayında tamamlanmasının ve
hangardan çıkarılmasının ardından,
uçak, 10 Eylül’de de ilk uçuşunu yaptı.
Sizin de belirttiğiniz üzere HÜRKUŞ,
TUSAŞ dışında ilk kez, Deniz Havacılığı-
nın 100. Yılı münasebetiyle, Haziran
ayında görücüye çıktı. Tesislerimizden
etkinlik alanına uçarak intikal eden
HÜRKUŞ, bir de beğeni ile izlenen bir
uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki,
2013-2022 yılları arasındaki turboprop
eğitim uçağı pazar potansiyelinin, 900
uçağa kadar çıkabileceği öngörülüyor.
HÜRKUŞ-B, günümüz Askeri Eğitim
Uçağı Pazarı’nın ihtiyaçlarını teknik ola-
rak tümüyle karşılayabilecek, üst sınıf bir
ürün olacak. Gerek teknoloji gerekse per-
formans anlamında, söz konusu pazarda,
hâlihazırda rekabet içerisinde bulunan ve
belli oranda pazarda yer edinmiş ürünler-
den bir eksiği olmadığı gibi, bu ürünlerin
tümüne göre çok daha yeni teknoloji içer-
diğinden, geliştirme süreci içerisinde, ra-
kiplerine göre birçok üstün yönü de
bulunacak. HÜRKUŞ’un sahip olduğu
imkân ve kabiliyetlerin yanı sıra Türk
Hava Kuvvetlerinin envanterine girmesi,
şüphesiz ki, uluslararası arenada da
bizim için önemli bir referans olacak.
Bununla beraber, HÜRKUŞ’un hafif si-
lahlı C versiyonu için de çalışmalarımız
devam ediyor. Dünya genelinde bu sınıf
hava araçlarına olan talebin giderek art-
tığını gözlemliyoruz.

Başta HÜRKUŞ’un B modeli olmak üzere,
her iki versiyonu için de öncelik bölge ül-
keleri olmak üzere, dünya genelinde ta-
nıtım faaliyetlerine devam ediyoruz. Kısa
süre içerisinde, bu çabalarımızın pozitif
sonuçlarını alacağımıza inanıyorum.

Ümit BAYRAKTAR: FX/TX projesinin 
ilk aşaması takvimsel olarak 
tamamlandı. Projenin nasıl devam 
edeceği ile ilgili kararın verilmesi 
bekleniyor. Bu süreçte TUSAŞ, proje 
ekibini bir arada tutmak için neler 
yapıyor? Proje kapsamında ek çalışmalar
yapılıyor mu?
Muharrem DÖRTKAŞLI: SSİK tarafın-
dan, Aralık 2010’da alınan karar doğrul-
tusunda, SSM, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı ve bizim katılımımızla olu-
şan ekibin başlattığı fizibilite ve konsept

TUSAŞ, risk paylaşan ortak olarak A350XWB uçaklarının kanatçıklarını tasarladı ve bunların üretimine geçti.
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tasarım çalışmaları, 2013 yılının Eylül
ayında tamamlandı. Yapılan çalışma-
larda; ürünün tavsiye edilen performans
özellikleri, endüstrileşme modeli ve yurt
dışı pazara yönelik bilgiler de yer aldı.
Projeye yönelik SSİK’den çıkacak karar
beklenirken, bir yandan da projede her-
hangi bir gecikme ya da aksaklık yaşan-
maması için çalışmalarımız devam
ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Özgün Helikopter
Programı’nın son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: TSK, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Mü-
dürlüğü gibi kurumlarımızın, önümüz-
deki 20 yıllık bir zaman dilimi de
düşünüldüğü vakit, gerçekleştirilen
pazar analizleri ve fizibilite çalışmaları
neticesinde; yaklaşık 300 adet, 5 ton sı-
nıfında, çift motorlu hafif sınıf bir genel
maksat helikopterine ihtiyaç duyduğu
öngörülüyor. SSM ile yürüttüğümüz ça-
lışmalar neticesinde, 2013 yılının Haziran
ayında, Özgün Helikopter Geliştirme
Projesi’ni imzaladık ve aynı yılın Ekim
ayında gerçekleştirilen başlangıç toplan-
tısıyla potansiyel ihtiyaçların yerli imkân-
larla karşılanması ve aynı zamanda
dünya pazarında da rol alabilecek bir 
helikopterin geliştirilip üretilmesi için
çalışmalarımıza başladık. Aviyonik sis-
temlerde yerli ortak olarak ASELSAN ile
birlikte çalışıyoruz. Motor seçimi süre-
cine ise devam ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Başta Airbus ve 
Boeing olmak üzere, sivil havacılık 

şirketleri son yıllarda sipariş rakamlarını
çok yüksek sayılara ulaştırdılar. 
TUSAŞ, sivil havacılıktaki bu genişlemeden
nasıl pay alıyor? Bu payı arttırmak için 
ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Evet, sizin de
belirttiğiniz gibi, dünyada sivil havacılık
pazarı büyüme trendi içine girdi. Gerek
Boeing gerekse de Airbus siparişlerini
arttırdı. Bizler, bu iki dev firmanın da in-
celediğimiz 20 yıllık öngörülerinde, bunu
rahatlıkla görebiliyoruz ve planlamaları-
mızı yapıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi, bu-
güne kadar söz konusu ana üretici
firmalara yönelik yürüttüğümüz yapısal
faaliyetler, şirketimiz cirosunda önemli
yere sahip oldu. Uluslararası ana plat-
form üreticisi firmalara tek kaynak ola-
rak komponent sağlanmasının, geçmişte
kurulan ortaklıkların doğal sonucu ol-
duğu kanısındayız.
Yeni dönemde, Airbus’ın aldığı siparişler
ile üretim sorumluluğumuzda bulunan
A320 ailesinin “Kısım-18” parçasının aylık
teslimatlarını, 42 adede çıkardık; hem de
Airbus firmasına tek kaynak üretici ola-
rak. Bu rakamın, 2016 yılında, ayda 48
adede çıkacağını tahmin ediyoruz. Tasa-
rım ortağı olduğumuz A350XWB için ka-
natçık teslimatlarımız da artarak devam
edecek. Bununla birlikte, geçen yıl A330
uçaklarının kuyruk dümeni için imzaladı-
ğımız sözleşme kapsamında, teslimatla-
rımız önümüzdeki yıllarda başlayacak.
Bombardier firmasının CS100 uçağı için
ürettiğimiz sabit firar kenarının ilk tesli-
matını, geçtiğimiz günlerde yaptık. Bo-
eing’e, 787 için elevatör teslimatlarına
devam ediyoruz.

Sorunuzla ilgili son olarak vurgulamak is-
tediğim nokta ise şirketimizin, komponent
üretimi konusunda, artık bir dünya mar-
kası hâline gelmiş olması. Bunu gerek
gerçekleşen ciromuzdan biliyoruz gerekse
de katılım sağladığımız yurt dışı fuar ve or-
ganizasyonlardan duyuyoruz. Süregelen
çalışmalarımızı, dünyadaki gelişmeleri ve
eğilimleri takip ederek aynı disiplin içeri-
sinde yürütmeye devam edeceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Türkiye’de bölgesel
bir yolcu uçağının geliştirilmesi ya da
hazır bir modelin uyarlanarak üretilmesi
konularındaki çalışmalarla ilgili TUSAŞ
neler yapıyor?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Bilindiği üzere,
ülkemizin 2023 yılında gerçekleştirilmesi
gereken önemli plan ve projeleri var.
Bölgesel Yolcu Uçağı Projesi de bu he-
deflerin en önemlileri arasında yer alı-
yor. Esasen çalışmalar, bir süredir,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ha-
vacılık ve Uzay Teknolojileri Genel
Müdürlüğü (HUTGM) koordinesinde yü-
rütülüyor. Biz de TUSAŞ olarak, geçmiş
yıllardan kazanılan birikim ve tecrübele-
rimizi kendileriyle paylaşıyoruz.
Daha önce de değindiğimiz gibi, dünya
sivil havacılık pazarı, önemli bir büyüme
eğilimi içerisinde. Ana üretici firmalar,
önümüzdeki 20 yıl içerisinde, ortalama
35.000 ila 40.000 yeni yolcu uçağı talebi
olacağını öngörüyor. Bu zaman zarfı içe-
risinde, dünya ekonomisindeki yıllık or-
talama büyümenin %3,2 olacağı; ancak
havayolu taşımacılığının ise %4,1 arta-
cağı tahmin ediliyor.
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TUSAŞ, ERCİYES Projesi’nde C-130 E/B uçaklarının aviyonik modernizasyonunu gerçekleştiriyor.



HUTGM ile sürekli temas hâlindeyiz.
Gerek ülke içerisinde gerekse de yurt dı-
şında platform sahibi firmalar ile görüş-
melerimizi yürütüyoruz. Farklı iş
modelleri ve uçaklar üzerinde istişareler
devam ediyor. Ülke ve bölge ihtiyaçlarına

yönelik, en doğru seçeneği bulmak için
hassasiyetle çalışıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAŞ, teknolojik 
gelişmeleri ve alt yüklenicilerinin 
kabiliyetlerini göz önüne alarak, 

bazı faaliyet alanlarından çıkıp bunları 
alt yüklenicilerine devrediyor. 
Önümüzdeki dönemde, bu şekilde 
devredilecek işlerin niteliği ve 
hacmi ile ilgili öngörülerinizi 
alabilir miyiz?
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Muharrem DÖRTKAŞLI: Vizyon ve mis-
yonumuz doğrultusunda, amacımız, yerli
ve özgün ürün ve sistem çözümleri su-
narken, yardımcı sanayimiz ile de topye-
kûn büyümeyi sağlayabilmek. Bu
kapsamda, Türkiye’deki mevcut sektörel
kabiliyetler ile yardımcı sanayi firmala-
rının kapasitelerinden azami ölçüde ya-
rarlanmayı hedefliyoruz.
Uzun vadeli ve entegre yan sanayi kulla-
nımı, ana tedarikçi firmaların daralan
ekonomilerde rekabetçi olabilmeleri için
daha fazla önem taşıyor. Etkin yan sanayi
yönetimi, günümüzün dinamik pazar
şartlarında kilit öneme sahip. 2013 yılı
itibari ile yardımcı sanayimize, toplam
1,6 milyon saat büyüklükte iş aktarımı
gerçekleştirdik. Bu hacmin, 2014 yılında,
1,7 milyon; 2017 yılında ise 2,1 milyon
saate ulaşmasını hedefliyoruz.
Bir yandan iş hacmimizi aktarırken bir
yandan da mevcut iş birliği içerisinde ol-
duğumuz firmaların sayısını arttırıyoruz.
Bununla beraber, aktarılan iş kolları da
giderek çeşitleniyor. Firmalarımıza ak-
tardığımız iş kolları arasında;
n Metalik Detay Parça İmalatı,
n Kimyasal Prosesler,
n Kablo Donanım,
n Takım İmalat,
n Yurt Dışı Parça İmalatı,
n Kompozit Detay Parça İmalatı,
n Sac Metal Detay Parça İmalatı ve
n Alt Montaj işleri yer alıyor.

İş aktarım sürecinde, Kalite Yönetim Sis-
temi Onayı ve Özel Proses Onayları
olmak üzere, iki önemli konu karşımıza
çıkıyor. Aktarılan iş hacminin arttırılması
ve yaygınlaştırılması için, yardımcı sana-
yicilerimize ham malzeme tedariki kabi-
liyetinin kazandırılması önemli bir konu.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAŞ, alt yüklenicilerle
çalışırken en çok hangi konularda 
zorluklar yaşıyor?
Muharrem DÖRTKAŞLI: SSM’nin Sanayi
Katılımı/Offset Yönergesi, tedarik proje-
lerinde yerli ve yabancı yüklenici firma-
lara, belli oranda yerli sanayi ve KOBİ iş
payı kullanımı zorunluluğu getiriyor. Bu
durum, KOBİ’lerimize gelişme imkânı
sağlayabilecek önemli bir fırsat. Ancak
ana yükleniciler açısından bakıldığında,
proje isterlerini tam olarak karşılayabi-
lecek KOBİ’lerin bulunmasında güçlük
yaşanıyor. KOBİ’lerimizin, kendilerini ge-
liştirme yönünde mutlaka çaba sarf et-
mesi gerekiyor. Savunma ve havacılık
sektöründe kalite belgeleri ve süreçler
için gerekli onayların alınmış olması çok
önemli.
Biraz önce üzerinde durduğum Kalite
Yönetim Sistemi Onayı, Özel Proses
Onayları ve ham madde tedarik konuları,
burada da karşımıza çıkıyor. Kalite Yö-
netim Sistemi Onayı için, AS/EN 9100
belgesinin alınması yeterli; bu belge,
tüm sivil havacılık firmaları için mecburi

hâle getirildi. Özel Proses Onayları ise
doğrudan müşteri veya akredite kurum-
lar tarafından yapılıyor. Çoğunlukla KOBİ
statüsünde olan yardımcı sanayi firma-
ları açısından, proses onay sürecinin
uzun sürmesi ve yüksek maliyetli olması,
güçlük yaratabilen bir etken olarak gö-
rülüyor.
Bu üç konuya ilave, kalifiye ve yetişmiş
personel sirkülasyonunun çok olması,
havacılık sektörüne has özellikte raf
ömürlü malzeme kullanılması, düşük
adetli ihtiyaçlar ve asgari sipariş miktarı
gibi kısıtlamalar da karşılaştığımız diğer
sorunlar.
Bütün tarafların özverili çalışmaları ve
gayretleriyle bu sorunları da aşacağı-
mıza ve daha sağlıklı bir ekosistem oluş-
turarak hedeflerimize ulaşacağımıza
inanıyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu ya da konular var mı?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Öncelikle bu
vesile ile hem kamuoyunun yakından
takip ettiği konular hakkında güncel
bilgi verme hem de TUSAŞ’ın kamuo-
yunda daha az bilinen yönlerini de ak-
tarma fırsatı tanıdığınız için teşekkür
etmek isterim. Bunun yanı sıra okuyu-
cularınıza bu söyleşi vasıtasıyla son ola-
rak aktarmak isterim ki, genç Türk
mühendislerinin, kariyerlerinin nere-
deyse başında ortaya çıkarttıkları eser-
leri gördükçe, önümüzdeki yıllarda,
tecrübeleri pekiştikçe yapabileceklerini
düşünerek geleceğe umut ve heyecanla
bakıyorum.

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı’ya, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

AIREX 2014 ÖZEL

SSM’nin Sanayi Katılımı/Offset Yönergesi, tedarik projelerinde yerli 
ve yabancı yüklenici firmalara, belli oranda yerli sanayi ve KOBİ 
iş payı kullanımı zorunluluğu getiriyor. Bu durum, KOBİ’lerimize 
gelişme imkânı sağlayabilecek önemli bir fırsat. Ancak ana yükleniciler
açısından bakıldığında, proje isterlerini tam olarak karşılayabilecek
KOBİ’lerin bulunmasında güçlük yaşanıyor. 

TUSAŞ, 2012 yılının Haziran
ayında, aralarında MEGE
Teknik’in de bulunduğu 

çok sayıda yan sanayi firması
ile iş birliği anlaşmaları 

imzalamıştı.





ILGAZ 4x4, sahip olduğu
taktik kabiliyetler ve ilave
özellikler ile hem kırsal

hem de kentsel alanlarda et-
kinlikle görev icra edebilen, 
6 ton sınıfında bir araç olarak
dikkat çekiyor. Son teknolo-
jiyle üretilen aracın tasarı-
mında, güvenlik güçlerinin
her türlü şart altında ihtiyaç-
larını karşılama ve persone-

lin, güven içinde görevini ba-
şarıyla gerçekleştirmesine
olanak sağlama kriterleri
dikkate alınmış.
Tasarımında, araç-insan uyumu
üst seviyede tutulan ILGAZ 4x4,
geniş iç hacmi, ergonomik ta-
sarımı ve konforuyla özellikle
uzun süreli görevlerde, perso-
nel etkinliğini en üst seviyede
muhafaza edebiliyor.

Nurol Makina, tasarım aşa-
masında, özellikle kentsel
alanlarda görev yapan adli
kolluk kuvvetlerini göz
önünde bulundurduğu ILGAZ
4X4 ile kullanıcıya;
n Molotof kokteyli 

saldırısına,
n Aracı vurmaya ve kırmaya

yönelik saldırılara ve
n Taşlı sopalı saldırılara

karşı dayanım ve hafif silah-
lara karşı çok yönlü koruma
sunarak, günümüz güvenlik
ortamı için ideal bir çözüm
sağlamayı hedefliyor. ILGAZ
4x4 İç Güvenlik Aracı’nın ta-
sarımında kullanılan araç
üstü sistemlerle ve motor
bölmesi, yakıt tankı ve teker
yangın söndürme sistemle-
riyle de zor koşullar altındaki
görevlerde bile kullanıcıya
güven verilmesi amaçlanıyor.
Geniş bir görüş açısına sahip
olan ILGAZ 4x4’ün entegre
çepeçevre kamera sistem-
leri, kullanıcının çevreye hâ-
kimiyetini daha da arttırıp,
gözetleme sahasını genişleti-
yor ve ölü bölgeleri görünür
hâle getirerek görev etkinli-
ğini arttırıyor. Araç üstüne
farklı hafif silah sistemleri
uygulanabilen ILGAZ 4x4’ün
gövdesinde yer alan 6 adet
silah mazgalı ve ön camda
yer alan bombaatar mazga-
lıyla gerekli hâllerde, perso-
nelin olaya hızla müdahale
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Nurol Makina’dan,
Değişen İhtiyaçlara
Hızlı ve Yenilikçi
Çözüm: 

ILGAZ 4x4
Günümüzde artan tehditler ve 
toplumsal olaylarda uygulanan yeni
taktik ve teknikler, güvenlik güçleri için
yeni nesil araçlar geliştirilmesini 
gerekli kılıyor. Nurol Makina’nın, 
bu kapsamda geliştirdiği ve güncel 
ihtiyaçlara çözümler üreten yenilikçi
yaklaşımının bir ürünü olan ILGAZ 4x4
İç Güvenlik Aracı, kalifikasyon 
süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte,
kullanıcı makamlara teslim edildi.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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etmesine imkân sağlanıyor. 
9 kişi taşıma kapasitesine
sahip ILGAZ 4x4’ün kapı kon-
figürasyonu da mürettebatın
operasyon sahasında hızlı ve
emniyetli bir şekilde tahliyesi
veya araca binmesi için özel
olarak tasarlandı.
Araçta kullanılan geniş ve
büyük lastik çapı, yüksek
meyil tırmanma kabiliyeti,
yüksek yan meyil geçme ka-
biliyeti, yüksek yaklaşma-
uzaklaşma açıları ve yüksek
güç ağırlık oranı, yalnız şehir
içinde değil arazi koşulla-
rında da ILGAZ 4x4’e üstün
bir performans sağlıyor.

www.savunmahaber.com

Personel : 9 kişi (2 ön + 7 arka)

Uzunluk : 5.500 mm

Genişlik : 2.210 mm

Yükseklik : 2.250 mm

Karın altı yükseklik : 400 mm

Aks açıklığı : 2.850 mm

Görev ağırlığı : 5.800 kg

Azami hız : 110 km/sa

Menzil : 400 km

Motor : 4,7 litre, V8 motor

Azami güç : 272 BG @ 3.600 rpm

Azami tork : 650 @ 1.600-2.800 rpm

Sudan geçiş : 0,7 m

Meyil tırmanma : %60

Yan eğim : %30

Dönüş yarıçapı : 7,5 m

Temel Araç Özellikleri

n Tam otomatik şanzıman
n Bedlock sistemine sahip arazi / 4x4 çeker tipi patlak gider lastikler 

(opsiyonel olarak Finabel 20.A.5 standartlarına uygun)
n İki vitesli yüksek dişli oranına sahip dişli kutusu
n Yükseklik ve açı ayarlı hidrolik direksiyon sistemi (Power Assisted Steering)
n Disk fren sistemi
n ABS
n Kolay ve hızlı bakım

ILGAZ 4x4 Performans Özellikleri
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MSI Dergisi: Koray Gökalp, Genel Müdür
olarak FİGES’e nasıl bir vizyon getirecek?
Koray GÖKALP: Benim FİGES’e geç-
memdeki en önemli etken, FİGES’in
mevcut vizyonu oldu aslında. Bu vizyon;
savunma, havacılık ve otomotiv sanayi
gibi çok önemli sektörlerde, kritik alt sis-
temler tasarlama becerisine sahip bir
Türk tasarım ve analiz ekibi oluşturmak
ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı azalt-
maktır.
Benim iki temel hedefim var. Birincisi,
FİGES’in yurt içi ve özellikle yurt dışında
önemli projelerde yer almasını sağla-
mak; ikincisi ise FİGES’in, ülkemizde,
geleceğin mühendislerinin her açıdan en
çok çalışmak isteyeceği, en prestijli ta-
sarım merkezi olmasıdır.

MSI Dergisi: Hem FİGES’in hem de 
sizin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ile
ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz.
FİGES ile yollarınızın kesişmesinde, 
Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nin 
rolü oldu mu; olduysa nasıl?
Koray GÖKALP: Evet, bizi Güç Grubu Ge-
liştirilmesi Projesi kapsamında birlikte
çalışmamız bir araya getirdi diyebilirim.
FİGES ile bu projede kritik alt sistemlerin
geliştirilmesi ve proje ekibinin oluşturul-

ması konusunda çok çalıştık. Hâlen de
bu çalışmalarımızın, projeye önemli des-
tek sağlayacağını düşünüyoruz.

Sektörler Arası Sinerjinin 
Oluşmasında Çok Emeğimiz Var
MSI Dergisi: Farklı sektörlerde farklı 
konumdaki pek çok firmaya hizmet 
veriyorsunuz. FİGES özelinde, 
bu sektörler arasında sinerjiyi nasıl 
yaratıyorsunuz? Örneğin, bir otomotiv
firması için iş yaparken geliştirdiğiniz 
bir yeteneği, bir zırhlı araç üreticisine
hizmet verirken kullanmanız gibi, 
sektörler arası teknoloji transferleri 
oluyor mu?

Koray GÖKALP: Öncelikle, tüm mühen-
dislik hesaplarının temelini oluşturan
fizik ve matematiğin her sektör için aynı
olduğunu belirtmek isterim. Biz bu te-
meli kullanarak birbirinden farklı pek
çok projede çözümler üretiyoruz. Elbette
sektörler arası sinerjinin oluşmasında
pek çok emeğimiz var. Örneğin, otomotiv
sektörü için geliştirdiğimiz bir simülas-
yonu, verilerini değiştirerek zırhlı araçlar
için kullandığımız gibi; zırhlı araçlar için
geliştirdiğimiz güç grubu yönetim sis-
temlerini de otomotivde kullanabiliyoruz.

MSI Dergisi: FİGES, son birkaç yıldır, 
mekanik tasarım ve prototip imalatı 
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SÖYLEŞİ

FİGES, SektördeYapılamayanları
Başarmak İçin Çalışmaya 
Devam Edecek
Kısa bir süre önce FİGES Genel Müdürlüğü 
görevini üstlenen Koray Gökalp, savunma 
ve havacılık sektörünün yakından tanıdığı 
bir isim. Sektör firmalarına verdiği 
mühendislik desteği hizmetlerini,
projelerde üstlendiği iş paketleri ve 
geliştirdiği ürünlerle çeşitlendirmeye
başlayan FİGES’in yeni Genel Müdürü 
Koray Gökalp ile FİGES’in faaliyetleri ve 
sektörle ilgili düşüncelerinin yanı sıra FİGES’in 
geleceğiyle ilgili planlarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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hizmeti de vermeye başladı. Hep 
bilgisayar başında gördüğümüz 
FİGES’i, imalat alanına da girmeye
sevk eden gelişmeler neler oldu? 
İmalat konusundaki faaliyetler daha da
genişleyecek mi?
Koray GÖKALP: Bunun iki temel sebebi
var. Birincisi, müşterilerimizden gelen
talepler. İkincisi ise tasarımını yaptığımız
sistemlerin uygulanabildiğini göstermek
ve bir prototip hazırlayarak üretilmesini
sağlamak. Güç grubu projesindeki tur-
boşarj ve tork konvertör konularını, bu
duruma en iyi örnekler olarak göstere-
bilirim. Bu sistemler, hâlen ülkemizde
üretilemiyor; ancak biz prototip üretimini
de yapabilecek şekilde çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektöründe, ana yüklenicilerle 
alt yükleniciler arasındaki ilişkiler, 
sürekli konuşulan konular arasında
yer alıyor. FİGES’in yaşadığı tecrübeleri
göz önüne alarak baktığınızda, sizce,
Türk savunma ve havacılık sanayisi 
bu ilişkide neleri doğru yapabiliyor, 
neleri iyileştirmesi gerekiyor?
Koray GÖKALP: Savunma ve havacılık
sanayisinin en önemli aktörleri olan Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şir-
ketleri, bizim en önemli müşterilerimiz.
Biz, kendi bilgi ve beceri seviyemizi ve
uzman sayımızı arttırarak, bu sektörde
daha fazla yer almak için çalışıyoruz. Bu
sektöre yaptığımız çalışmalar, bize maddi
açıdan pek kazanç sağlamıyor; ancak ye-

tenek geliştiriyoruz. İşte bu durum, bizim
gibi alt yüklenicilerin temel sorunu.
Bence vakıf şirketleri, en azından kritik alt
yüklenicilerine daha farklı yaklaşmalı; el-
lerindeki projelerde daha çok iş paketi
paylaşarak alt yüklenicilerinin gelişmeleri
için üstlendikleri öncü rolü daha da art-
tırmalıdırlar. Aslında bu yaklaşım, sa-
vunma ve havacılık sanayisinin gelişimini
sağlayacak ve bu önemli sektör, tümüyle
daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarzda
büyüyecektir. Anlayışın bu yönde ilerledi-
ğini gördüğümüz için de memnunuz as-
lında. Süreçlerin biraz daha hızlanması
gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca sırası gelmişken şu konuyu da be-
lirtmek isterim ki FiGES, ICDDA’14 
etkinliği esnasında KAI ile imzaladığı
mühendislik hizmeti ihracatı sözleşmesi
ile artık sadece yerel bir alt yüklenici ol-
maktan çıkarak uluslararası bir pozisyon
alacağını da göstermiştir.

Güç Grubu Geliştirilmesi 
Projesi’nde Rol Almaya Hazırız
MSI Dergisi: FİGES, çeşitli sektörlerde
hizmet veriyor. Savunma ve havacılık 
sanayisi özelinde gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetleri, ana başlıkları ile 
özetleyebilir misiniz?

Koray GÖKALP: Deniz platformları ala-
nında, MİLGEM Projesi’nde çok önemli
görevler aldık. Bugün, denizaltı simüla-
törünün matematiksel modellemesi
gibi, burada ayrıntısını veremeyeceğim
pek çok kritik proje üzerinde çalışma-
lar yapıyoruz.

Havacılıkta, az önce de belirttiğim üzere,
KAI ile LCH (Light Commercial Helicopter)
Projesi kapsamında, bir iş paketinin Tür-
kiye’de tasarım ve mühendislik analizle-
rinin yapılması konusunda çalışıyoruz.
Bu çalışmamızın, ülkemizin, sektördeki,
bir KOBİ tarafından gerçekleştirilen en
büyük mühendislik ihracatı olacağını dü-
şünüyoruz. TUSAŞ ile de HÜRKUŞ Pro-
jesi’nin önemli alt sistemleri ve bazı
analizleri üzerinde görüşmelerimiz
devam ediyor.
ASELSAN ve ROKETSAN ile de pek çok
projede birlikte çalışıyoruz. Ayrıca elek-
tromanyetik grubumuz, EMI/EMC ana-
lizleri ve çeşitli, yüksek ve alçak frekans
uygulamaları alanlarında faaliyetlerini
yürütüyor.

MSI Dergisi: Savunma alanında, kara 
sistemleri kapsamında rol aldığınız 
projeler ve yaptığınız çalışmalarla ilgili
özet bilgiler verebilir misiniz?
Koray GÖKALP: Güç Grubu Geliştiril-
mesi Projesi, hâlen üzerinde çalıştığımız
en önemli kara sistemleri projesi. Eğer
SSM bu konuda bize görev verirse geliş-
tireceğimiz alt sistemler, otomotiv sana-
yisinde de kullanılabilecek. Hâlen, alt
yüklenici olarak, ülkemizde ve yurt dı-
şında pek çok askeri amaçlı kara aracı
projesinde tasarım, geliştirme ve uygu-
lama konularında görev alıyoruz.

MSI Dergisi: FİGES, özellikle Güç Grubu
Geliştirilmesi Projesi’nde nasıl bir rol
üstlenmek istiyor?
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Koray GÖKALP: Bu konuda, TÜMOSAN’a,
proje yönetim desteği de dâhil olmak üzere,
her türlü desteği vermeye hazırız. Kendileri
ile görüşmelere başladık ve bu görüşmele-
rin, kısa bir süre içinde sonuçlanmasını di-
liyoruz. Ayrıca, SSM tarafından belirlenen
kritik alt sistemlerin tasarım ve endüstri-
leştirmeleri için de görev bekliyoruz.

MSI Dergisi: FİGES, projelere yönelik 
hizmetlerinin yanı sıra çeşitli ürünlere de
sahip. Özetle ürünlerinizi; yazılım 
ürünleri, donanım ürünleri ve tasarım 
ve imalat ürünleri başlıkları altında
gruplandırıyorsunuz. Bunlar arasında,
FİGES tarafından geliştirilmiş ürünler
bulunuyor mu?
Koray GÖKALP: Tasarım için kullandığı-
mız donanımların ve gelişmiş yazılımla-
rın, pek çoğunu da aynı zamanda
pazarlıyoruz. Çünkü bu standart sistem-
ler üzerinde, pek çok geliştirme yaptık ve
çözümler ürettik. Bizden yazılım alanlar,
aynı zamanda teknik proje ve uygulama
desteği de alabiliyorlar.
Bunların dışında, yakında duyuracağı-
mız, tasarlayıp üretimini yapmak için
üzerlerinde çalıştığımız bazı kritik sis-
temler var. Ancak stratejik nedenlerle
bugün bu konuda bilgi veremeyeceğim.

MSI Dergisi: FİGES’in ihracat 
cephesindeki çalışmaları hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? FİGES gibi 

firmaların ihracatlarını arttırabilmeleri
için firmaların ve sektörün yapması 
gerekenler sizce neler?
Koray GÖKALP: Biz, ihracat cephesinde
ciddi adımlar atmaya yeni başlıyoruz. İh-
racat konusu, aynı zamanda benim de
önemli hedeflerim arasında yar alıyor.
Takdir edersiniz ki ülkemizin KOBİ sevi-
yesinde mühendislik, tasarım ve analiz
ihracatı yapabilmesi, savunma ve hava-
cılık sanayisinde çok önemli; ancak nadir
örnekleri görülen bir konu. Bunu yapa-
bilen çok ama çok az KOBİ’miz var.
FİGES olarak, bu konuda kısa süre içinde
en öne geçeceğimizi düşünüyorum.

Konferansları Bir Sosyal 
Sorumluluk Olarak Görüyoruz
MSI Dergisi: FİGES’in düzenlediği 
konferanslar kamu kurumlarını, özel
sektörü ve üniversiteleri bir araya 
getirerek önemli bir iletişim platformu
görevini de üstleniyor. Diğer yandan, 
savunma ve havacılık alanında yapılan
her etkinlik, FİGES’in konferansları
kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir
araya getiremiyor. Konferanslarınızın 
başarısını neye borçlusunuz?
Koray GÖKALP: Bu, kurucumuz Dr. Tarık
Öğüt’ün, bu sektörlerdeki tecrübesinden
ve Ar-Ge konusuna olan tutkusundan
kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli
etken ise bu etkinliklerin kâr odaklı olma-
masıdır. Biz, düzenlediğimiz konferans-
ları, içinde bulunduğumuz camiaya karşı
sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz.

MSI Dergisi: Kamuya, özel sektöre ve
akademik camiaya sunduğunuz bir diğer
hizmet de geniş bir dağıtım listesine 
ücretsiz olarak ulaştırdığınız FİGES ARGE
Dergisi. Dergide çeşitli akademisyen 

ve mühendislerin makaleleri ile ilgili
sektörlerden önemli kişilerle yapılmış
söyleşiler yer alıyor. Dergi ile nasıl 
geri bildirimler alıyorsunuz?
Koray GÖKALP: Özellikle ele aldığımız
konular hakkında, bize ve konuklarımıza
çok olumlu ve bizi cesaretlendirici geri
dönüşler oluyor. FİGES ARGE Dergimiz
ve internet sitemiz üzerinde, önümüz-
deki dönemde, bir dizi yenilikçi çalışma
yapacağız. Bu süreçte, sizlerin de deste-
ğini isteyeceğiz.

MSI Dergisi: FİGES’in, son yıllarda, 
yurt dışı fuarlara da katılım gösterdiğini
görüyoruz. Şimdiye kadar fuar 
katılımlarından ne gibi sonuçlar 
elde ettiniz? Gelecekte bu katılımlar 
aynı seviyede mi kalacak yoksa 
arttırmayı planlıyor musunuz?
Koray GÖKALP: Fuarlar, hem görmek
hem de görülmek için büyük fırsat ve bu-
güne kadar, varlığımızı ciddi bir şekilde
duyurmamıza yardım etti. Ancak, önü-
müzdeki fuarlara, daha belirgin ve hedef
odaklı çalışacağız. Fuar öncesi çalışma-
larımız ciddi oranda artacak. Katılım se-
viyemiz sayısal olarak çok fazla artış
göstermeyecek; ama sunum ve faaliyet-
lerimizde yenilikler planlıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Koray GÖKALP: Kasım ayında, Ankara
Çankaya’da, Ahmet Rasim Sokak’taki yeni
binamıza geçeceğimizi, sizin aracılığınızla
buradan tüm sektöre duyurmak isterim.

FİGES Genel Müdürü Koray Gökalp’e,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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SÖYLEŞİ

Tasarım için kullandığımız donanımların ve gelişmiş yazılımların, pek
çoğunu da aynı zamanda pazarlıyoruz. Çünkü bu standart 
sistemler üzerinde, pek çok geliştirme yaptık ve çözümler ürettik.
Bizden yazılım alanlar, aynı zamanda teknik proje ve uygulama 
desteği de alabiliyorlar.

FİGES’in kamuya, özel sektöre ve akademik camiaya sunduğu bir diğer hizmeti de geniş bir dağıtım listesine ücretsiz olarak ulaştırılan FİGES ARGE Dergisi.
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Her yıl düzenlenen ya-
rışma, bu yıl en geniş
katılıma sahne oldu.

Yarışmaya, 150’den fazla 
modelci, 250’den fazla maketle
katıldı. Yarışmada;

n 1914 - 1945 arası 
Dünya Savaşları Askeri
Kara Araçları,

n 1945’ten günümüze Askeri
Kara Araçları,

n Askeri Figürler,

n Ölçekli Canlandırma 
(Diorama) ve

n Yetmişiki Ölçek
kategorilerinde ödüller ve-
rildi. Ayrıca Jüri Özel Ödülü ve
Mansiyon Ödülleri de sahip-
lerini buldu. Her yarışmacı,

ÖZEL HABER

FNSS Askeri Kara Araçları
Plastik Model Yarışması,
En Geniş Katılımla 
Gerçekleşti

FNSS’nin 
ev sahipliğinde 

düzenlenen 
7. Askeri Kara 

Araçları Plastik 
Model Yarışması, 

yine Türkiye’nin 
dört bir tarafından
gelen modelcilerin
yoğun ilgisi altında,

27-28 Eylül 
tarihlerinde 

gerçekleştirildi. 
Etkinliğin ilk günü

sergi ve tanıtımlarla
geçirilirken ikinci 

gün, halka açık 
olarak icra edilen 

ödül töreni ve kokteyl
gerçekleştirildi. 

Ödül töreninin 
ardından, FNSS 
Zırhlı Muharebe 

Aracı (ZMA) ve 
SAMUR Seyyar 
Yüzücü Hücum 
Köprüsü birer 

gösteri sergiledi.

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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farklı kategorilerde modelleri
ile yarışmaya katılabildi; fakat
değişik kategorilerde elde et-
tiği derecelerden, sadece en
yükseği için ödül aldı. Böy-
lece, azami sayıda yarışmacı-
nın ödül alması sağlandı.
Ödül töreninde bir konuşma
yapan FNSS Halkla İlişkiler
Lideri Cem Altınışık, yarış-
maya, ilk yıllarda, bu konuda
yapılan bir deneme gibi yak-
laştıklarını; ancak artık 7’ncisi
düzenlenen yarışmanın, sür-
dürülebilirliğinin sağlandığını
belirtti. Ankara dışından gelen
katılımcıların da olduğunu ha-
tırlatan Altınışık, bu noktaya,
tüm katılımcıların özveri ve
şevkle çalışması ile ulaştıkla-

rını vurguladı. Altınışık, bu
sene çok güzel ve kaliteli mo-
dellerin yarışmaya katıldığını
ve dereceye giren yarışmacı-
ları belirlerken çok zorlandık-
larını da ifade etti.
Altınışık’ın ardından, FNSS
Strateji ve Pazarlama Direk-
törü Haluk Bulucu söz alarak,
bu yarışmanın, aslında
FNSS’nin kamuya hizmetinin
bir parçası olduğunu ve önü-
müzdeki dönemde, yarışmaya
katılan modelleri Kara Harp

Okulu’nda da sergilemeyi
amaçladıklarını söyledi. Bu bir
yarışmanın, bir savunma sa-
nayisi firması tarafından dü-
zenlenen dünyadaki tek
örneği olduğuna dikkat çeken
Bulucu, küresel bir şirket

olan FNSS’nin, her uygula-
masının da farklı ve özgün ol-
ması gerektiğini belirtti.
Bulucu, FNSS’nin düzenlediği
bir diğer yarışma olan MIL-
DESIGN’ın da benzer şekilde,
türünün tek örneği olduğunu
kaydetti.
8. Askeri Kara Araçları Plas-
tik Model Yarışması, gelecek
sene, yine FNSS ev sahipli-
ğinde düzenlenecek.

FNSS 7. Askeri Kara Araçları 
Plastik Model Yarışması'nda Dereceye Girenler
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1914 - 1945 arası Askeri Kara Araçları (Ustalar)
kategorisi Birincisi Volkan Ayhan’ın Panther G
modeli (sağda) ve Jüri Özel Ödülü’nü alan 
Murat Yılmazer’in Stalker modeli (altta).

Kategori Dereceye Girenler Modelleri
1914 - 1945 arası 1- Volkan Ayhan Panther G
Dünya Savaşları 2- Boray Yurdakul T-80
Askeri Kara Araçları (Ustalar) 3- Tolga Doğruer Voroshiletz Kamyon
1914 - 1945 arası 1- Hüseyin Serin Tiger 1E
Dünya Savaşları 2- Cenker Olut T-34/85
Askeri Kara Araçları 3- Özgür Aydın KV-1
1945'ten günümüze 1- Hakan Güney Tiger
Askeri Kara Araçları 2- Hakan Mamaoğlu IDF Tiran
(Ustalar) 3- Veli Saltık D9 Dozer

1945'ten günümüze 1- Tahir Özcivan BRDM
Askeri Kara Araçları 2- Baran Çakmak Sam-6

3- Oykun Eren FNSS ZMA
1- Ragıp Oy Ashigaru

Askeri Figürler 2- Atilla Güç Fj Jager
3- Nöker Han Erk
1- Serhat Örter

Ölçekli Canlandırma (Diorama) 2- Hakan Alakoç
3- Yasin Soysal
1- Murat Yılmazer Sherman

Yetmişiki Ölçek 2- M.Hakan Karlı Chinese Type99
3- Zafer Yılmaz Dragon Wagon/LCM3

Jüri Özel Ödülü Murat Yılmazer Stalker
Çağdaş Kayadarlıoğulları
Nafiz Cebecioğlu

Mansiyonlar Ferit Gürbüz
Erhan Atalay
Efe Arat
Vural Çağlayan Yücel



Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR/ b.codur@savunmahaber.com
Bahri Mert DEMİREL / m.demirel@savunmahaber.com

HAVELSAN İş Ekosistemi Buluştayı; yan sanayi ve KOBİ
niteliğinde firmalarla beraber rekabet edilebilirliğin ve
sürdürülebilirliğin sağlanması, tedarik zincirinin güç-

lendirilmesi, iş birliği stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin yol
ve yöntemlerin belirlenmesi ve sektörel farkındalığın ortaya
konularak güçlü bir iş ekosistemi oluşturulması hedeflerine
ulaşmada katkı sağlamak için düzenlendi. Etkinlik ile:
n HAVELSAN tedarik süreci ve uygulamaları esaslarını 

yan sanayi ve KOBİ’lere aktarmak,
n HAVELSAN’ın iş ekosistemi uygulamaları kapsamında 

uzun vadeli çalışmak istediği yan sanayi ve KOBİ profilini 
ortaya koymak,

n Yan sanayi ve KOBİ’lerin beklentileri doğrultusunda 
HAVELSAN tedarik süreçlerinde iyileştirmeler yapmak,

n Yan sanayi ve KOBİ’lere, faydalanabilecekleri teşvik ve 
krediler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
bilgi aktarmak,

n Küme ve Teknokent firmalarının beklentilerini 
değerlendirmek ve

n Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 2012-2016 Stratejik
Planı’nda, Stratejik Amaç-1, Hedef 1.2’de bahsedilen 

“İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranını tabana 
yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak arttırmak” 
hedefi doğrultusunda yerli katkı oranını yükseltmek 
amaçlandı.

Etkinliğe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve SSM
Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan başta olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarından üst
düzey yetkililer, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
Öztekin, HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç ve 
HAVELSAN çalışanları ile sektör firmalarından çok sayıda
temsilci katıldı. Etkinliğe katılım ile ilgili sayısal bilgiler, ha-
beri yayına hazırladığımız Ekim ayının son günlerinde henüz
açıklanmamıştı.
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HAVELSAN’dan, “Güçlü İşbirliği,
Artan Yerli Katkı” Vurgusu
HAVELSAN, “Üniversite Sanayi Buluşuyor, Teknoloji Araştırma Yanyana” sloganı
ile 18 Haziran’da, düzenlediği “HAVELSAN Üniversite-Sanayi BULUŞ-TAYI”nın 
ardından, İş Ekosistemi Buluştayı etkinliğini, “Güçlü İşbirliği, Artan Yerli Katkı”
sloganı ile 1 Ekim’de, Ankara’da düzenledi. Ana yüklenicilerle yan sanayi 
firmalarının iş birliği konusunun tüm taraflarca masaya yatırıldığı etkinlik, 
farklı görüşlerin dile getirildiği bir platform oldu.

n Öncelikli alanlarda yurt içi özgün tasarım ve geliştirme
Yurt İçi Geliştirme n Ürün yelpazesinin zenginleştirilmesi ve uluslararası 

pazardan pay
n Yerli sanayinin aktif katılımı ile ur̈etim

Ortak Üretim n Ortak ur̈etim / sanayi katılımı / offset yoluyla yerli sanayiye 
iş ve ihracat olanağı

n Yukarıdaki önceliklerin sağlanamaması durumunda hazır alım
Hazır Alım n Sanayi kaAlımı / offset yoluyla yerli sanayiye dolaylı iş ve

ihracat olanağı

HAVELSAN Tedarik Yaklaşımı
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HAVELSAN Desteklemeye Hazır
Etkinliğin açılış oturumunda, kürsüye ilk olarak HAVELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin, daha sonra 
HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç geldi. Öztekin ve
Yamaç, etkinliğin düzenlenme nedenlerini katılımcılara daha
iyi aktarabilmek amacıyla HAVELSAN’ın yoğun olarak faali-
yet gösterdiği bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne dair çe-
şitli sayısal bilgileri paylaştılar. Dünya genelinde, her yıl %2
ila 4 arasında büyüme gösteren sektör, toplamda, yaklaşık
3,5 trilyon dolarlık bir hacme sahip. Türkiye, bu pazarda,
yüzde 0,3’lük bir paya sahip. Türkiye’nin kendi iç pazarı ise
yaklaşık 50 milyar dolar değerinde. Yerli firmalar, bu pazar-
dan %20’nin altında bir pay alabiliyorlar. HAVELSAN’ın ön-
görülerine göre, iç pazarın yanı sıra Türkiye’nin dünya
genelinde etkili olabileceği pazar payı, 200 milyar doları bu-
luyor. Öztekin ve Yamaç, bu tabloyu çizerek, HAVELSAN’ın
faaliyet gösterdiği bu sektörde kaydedilebilecek gelişimin
önemine işaret ettiler.
Öztekin, çalışmalarının önemini açıklamak için, 1970’li yıllarda
yürütülen “Kendi Uçağını Kendin Yap” kampanyasını örnek ola-
rak gösterdi ve benzer bir kampanyanın, bugün, “Kendi Yazılı-
mını Kendin Yap” ya da “Kritik Ürünlerini Kendin Üret” gibi
başlıklarla yürütülebileceğini belirtti.
Konuşmasının başında kısaca HAVELSAN’ı tanıtan Yamaç,
2013 yılı itibari ile HAVELSAN’ın sözleşmeye bağlanmış iş hac-
minin 2,9 milyar dolar olduğu; 2013 yılında, satışlarının 565 mil-
yon lira ve öz kaynaklardan yapılan Ar-Ge harcamalarının
yaklaşık 30 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgilerini iletti. Sa-
vunma ve havacılık sektöründe kişi başına düşen cironun dünya
ortalaması 317.580 dolar, Türkiye ortalaması 156.821 dolar
iken HAVELSAN için bu rakam yaklaşık 250.000 dolar olarak
gerçekleşti.
Sektörle ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Yamaç, Tür-
kiye’de yaklaşık 2.300 yazılım firmasının faaliyet gösterdi-
ğini; fakat bunların bir araya gelerek iş birliği içinde ürünler
ortaya çıkartamadıklarını ifade etti. Yamaç’ın üzerinde dur-
duğu bir diğer konu da bu firmaların bazılarının, zaman
zaman, Kamu İhale Kanunu’nun, düşük fiyat veren firmaları
destekleyen kurgusundan yararlanarak kapasitelerinin çok
üstünde işleri almaları oldu. Bu firmaların, iş aldıkları
zaman da personel konusunda çok hızlı bir genişlemeye git-
tiklerini; fakat böylesine bir büyümenin sürdürülebilir ol-
madığını, bu firmaların daha sonra proje alamadığını
anlatan Yamaç, küçük firmaların esnekliğini takdir ettikle-
rini; ama sürdürülebilirliğin de göz önüne alınması gerek-
tiğini belirtti.
Yamaç, KOSGEB ile anlaştıkları ve bu çalıştay ile daha önce

gerçekleştirilen Buluştay etkinliğinin projeye dönüştürüleceği
haberini de katılımcılarla paylaştı.
Yamaç, konuşmasının sonunda, yazılım ürünlerinde, 
HAVELSAN ve Türkiye’nin güvenilirlik konusundaki avanta-
jına vurgu yaparak şunları söyledi: “Yazılım alanında 
HAVELSAN’ın şöyle bir özelliği var. Dünyanın en güvenilir
firmasıyız deme şansına sahibiz. Geçmişten beri bizim özel-
liğimiz bu. Osmanlı döneminde de benzerini yaşamışız. Bir-
çok ülkenin korumasını sağlamışız; ancak onların
kaynaklarını sömürmemişiz, kültürlerini değiştirmemişiz.
Cumhuriyet döneminde de “yurtta sulh cihanda sulh” de-
mişiz, kimsenin toprağına göz dikmemişiz. Ancak dünyadaki
sistemlere baktığımızda, her ülkenin mutlaka farklı emel-
leri olduğunu görüyoruz. Büyük büyük firmaların, büyük
büyük açıklarının olduğunu, kötü emellerinin olduğunu gö-
rüyoruz. Bunun en masumu, veri çalmak; bir ileri boyutu,
kritik zamanda sistemleri tıkamak”.

Savunma Sanayisinin Yeri Ayrı
Yamaç’ın ardından kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan, savunma ve havacılığın zor bir sek-
tör olduğunu ve zaman gerektirdiğini ifade etti ve Türkiye’nin
son dönemde yaşadığı istikrar ortamından en çok yararlanan
sektör olduklarını belirtti. Artık teknoloji olarak derine daldık-
larını ve sanayiyi tabana yaymaya başladıklarını anlatan Gül-
doğan, KOBİ’ler için geliştirdikleri destek mekanizmaları
hakkında bilgi verdi.
Açılış oturumunda son konuşmayı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık yaptı. Ülkelerin çeşitli öncelikleri bulunduğunu
vurgulayan Işık, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve şart-
lar itibari ile önceliklerinden bir tanesinin savunma olduğunu
söyledi. Savunma sanayisine ayrı bir parantez açan Işık, ABD
örneğinde görüldüğü gibi, savunma sanayisinin diğer sanayileri
geliştirip büyüten bir sanayi alanı olduğunu ve pek çok buluşun
savunma sanayisinde yapılıp diğer sektörlere aktarıldığını an-
lattı. Örnek olarak ise bir savunma projesi olarak başlayıp sivil
alana yayılan İnternet’i verdi.
Başta KOBİ’ler olmak üzere, sanayinin üzerine düşenlere
de değinen Işık, KOBİ’lerin tasarım ve ihracat yapmasını
beklediklerini söyledi. Işık’ın dikkat çektiği bir diğer konu
da Türkiye’de bireylerin ve firmaların birlikte iş yapma kül-
türünün yeterli seviyede olmadığı tespitiydi. Işık, KOBİ’lerin
kurumsallaşma konusunda da daha çok çalışması gerek-
tiğini belirtti. Finansman yaratmak için tek yolun banka
kredisinde görülmemesi gerektiğini ifade eden Işık, 
KOBİ’leri borsaya açılma gibi alternatif yöntemleri uygula-
maya davet etti.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksel Öztekin

Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Güldoğan

HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık



Devletin Desteği Tam
Işık, yıl başından beri sektörü de yakından ilgilendiren 5 tane
düzenleme hazırladıklarını söyledi ve bunları şöyle sıraladı:
n Teknolojik ürünlerde yerli üretim bir aday varsa bunun 

maliyeti %15’e kadar fazla olsa bile kamu alımlarında tercih
edilme zorunluluğu ve bu düzenleme ile birlikte kullanılmak
üzere yerli katkı oranı tanımı,

n Teknolojik ürünlerde iş bitirme belgesi verilebilmesi için 
Bakanlıkça “teknolojik ürün”onayının verilmesi,

n Savunma sanayisinde başarıyla uygulanan offsetin 
kamu alımlarına getirilmesi,

n Fikri mülkiyetin değere dönüşmesi ile elde edilen 
kazancın kurumlar vergisinin yarısının alınmaması ve

n Ar-Ge merkezlerindeki işveren katkı payı uygulamasının
2023’e kadar uzatılması.

Işık, konuşmasının sonunda, savunma sanayisi ile ilgili 
üç somut adım attıklarını söyledi ve bunları; KOSGEB ile 
HAVELSAN’ın iş birliği, Ankara’da Savunma Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ve Kırıkkale’de Silah İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması olarak sıraladı.

2013 Yılı Sektör Analizi 
Raporunun Sonuçları Açıklandı
Etkinliğin açılış oturumundan sonra, arka arkaya iki panel dü-
zenlendi. “Savunma Sanayiinde Yan Sanayi ve KOBİ Yaklaşım-
ları” başlıklı ilk panel, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği
(HUKD) Genel Sekreteri Yalçın Yılmazkaya’nın moderatörlü-
ğünde gerçekleştirildi. Panelin ilk konuşmacısı olan SSM Sa-
nayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, “SSM Yan Sanayi ve KOBİ
Yaklaşımı” başlıklı sunumunda; SSM Sanayileşme Faaliyetleri,
Sektör Stratejik Yönetimi, 2013 Yılı
Sektör Analizi ve Sektöre Sağlanan
Destekler alt başlıklarında bilgiler
aktardı. Aktaş, sunumunda, 2013
Yılı Sektör Analizi çalışmasına da
yer verdi. Bu analizin tespitleri
şöyle sıralandı:
n Sektörde cirosal anlamda 

vakıf firmaları etkinliğini 
sürdürüyor.

n Alt yüklenici ve yan sanayi 
arasında cirosal olarak önemli
bir fark bulunmuyor.

n Alt yüklenici firmaların 
faaliyetlerini yürütebilmeleri
için yaptıkları altyapı 
yatırımlarının satışa yansıma
oranı düşüktür.

n Alt yüklenici firmalarda atıl kapasite söz konusudur. Bu da
alt yüklenicilerin maliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor.

n Yan sanayi firmaları, varlıklarının  %85’ini kısa 
vadeli borç ve öz kaynak ile finanse ediyor.

n Yan sanayi firmalarının uzun vadeli kaynak bulma 
problemi vardır.

Panelde, daha sonra, KOSGEB AB ve Dış ilişkiler Daire Başkanı
Ömer Pak, “KOSGEB Destek ve Hizmetleri” başlıklı sunumu
yaptı. Panelin son konuşmacısı ise HAVELSAN Satınalma ve Söz-
leşmeler Direktörü Mustafa Egeli oldu. Egeli, sunumunun ba-
şında HAVELSAN ile ilgili genel bilgileri aktardıktan sonra,
HAVELSAN’ın tedarik yaklaşımını, satın alma işlem akışından
ve tedarikçi seçiminde kullanılan kriterlerden de bahsederek
anlattı. Egeli, ayrıca proje ve faaliyet alanı bazında mevcut ve
potansiyel iş birliği alanlarını sıraladı.

Rakamlar Tabloyu Gözler Önüne Serdi
İkinci ve son panel, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Der-
neği (SASAD) Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan’ın
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde ilk olarak, Küçüksey-
han, “Kümelenme Faaliyetleri” başlıklı sunumunu yaptı. Daha
sonra kürsüye gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent Yö-
netim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, Teknokent’i tanıttığı su-
numunda, mevcut durumda HAVELSAN’ın 10 tane Teknokent
firması ile birlikte çalıştığını; bunların dışında 300 tane firmanın
daha potansiyel iş ortağı konumunda bulunduğunu söyledi. OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mithat Ertuğ ise OSSA’nın faaliyetlerini özet olarak anlattı ve
OSSA üyesi firmalardan seçilen örnek ürünleri dinleyicilere gös-
terdi. Bir diğer panelist olan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
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Dünya’da 
HAVELSAN

KOSGEB AB ve Dış ilişkiler 
Daire Başkanı Ömer Pak

HAVELSAN Satınalma ve Sözleşmeler
Direktörü Mustafa Egeli

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD) Genel Sekreter 
Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan

SSM Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş
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Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Türkiye’de yazılım
sektörünün ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladığı bir
konuşma yaptı.
Etkinliğin son konuşmacısı, SASAD Tedarik Zinciri Yönetimi ve KOBİ
Komitesi (TZYK) Başkanı Hürsel Kendir oldu. Kendir, 2006 yılının
Kasım ayında düzenlenen Savunma Sanayii – Kobi İşbirliği 
Konferansı’nda, “KOBİ’lerin Ana Yüklenicilerden Beklentileri ve So-
runlar”;  2012 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen TOBB Savunma
Sanayii Meclisi’nde ise “KOBİ ve Yan Sanayii Firmalarının Öne Çıkan
Beklentileri” başlıklı konuşmayı yaptığını; bu etkinlikte yapacağı ko-
nuşmanın, pek çok sorunun çözülememiş olmasından dolayı, ön-
cekilerden farklı olmayacağını belirterek konuşmasına başladı.
Mevcut durumu ortaya koyabilmek için, 2013 yılı verilerini kullana-
rak alt sektörlerin cirolarını ve her sektörün en büyük firmasının
cirodaki payını listeleyen Kendir, dinleyicilere Tablo 1’i sundu.
Kendir, özellikle Bilişim ve Elektrik-Elektronik sektörlerindeki
tablonun dikkat çekici olduğunu ve KOBİ’lerin durumunu or-

taya koyduğunu belirtti. SASAD üyesi 36 KOBİ’nin toplam ciro-
sunun ise 192.000.000 dolar olduğu bilgisini vererek KOBİ’lerin
henüz çözülmeyen sorunlarına da değinen Kendir:
n SSM’den gerekli tasarım, üretim ve test altyapılarını 

oluşturmada ana yüklenici firmalara sağlanan “Devlet Malı
Malzeme” kullanma imkânından KOBİ’lerin de 
yararlandırılmasını beklediklerini,

n Ana yüklenicilerden, KOBİ ve yan sanayi firmalarını 
“tedarikçi” olarak değil, kavramsal tasarımdan entegre 
lojistik destek aşamasına kadar olan tüm süreçte 
“çözüm ortağı” olarak görmelerini beklediklerini,

n Ana yüklenicilerden, “onaylı tedarikçi” listeleri oluşturmak
yerine, “uzmanlaşmış çözüm ortakları” yaratmalarını 
beklediklerini ve

n Yine ana yüklenicilerden proje bazlı değil, “kalıcı ve 
sürdürülebilir iş birliği” beklediklerini söyledi.

Kendir, sunumunu, “Türk Savunma Sanayisi’nin en önemli ihti-
yacı, 20-100 milyon dolar bandında ciro yapabilen özelleşmiş alt
yükleniciler yaratmaktır” sözleri ile tamamladı. Etkinlik, öğleden
sonra gerçekleştirilen ikili toplantıların ardından sona erdi.

ÖZEL HABER

Alt Sektör Ciro En Büyük Firmanın 
Cirodaki Payı

Deniz Araçları 128.000.000 dolar %57
Kara Araçları 268.000.000 dolar %53
Bilişim 282.000.000 dolar %94
Silah/Mühimmat/Füze 287.000.000 dolar %49
Havacılık-Uzay 1.098.000.000 dolar %76
Elektrik-Elektronik 1.098.000.000 dolar %83

Tablo 1. 2013 yılı verileri ile alt sektörlerin ciroları ve 
her sektörün en büyük firmasının cirodaki payı  

OSSA 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Mithat Ertuğ

ASAD Tedarik
Zinciri Yönetimi

ve KOBİ 
Komitesi (TZYK)

Başkanı 
Hürsel Kendir





Alpata Grubu ile Si-
korsky tarafından ku-
rulan bir ortak girişim

şirketi olan Alp Havacılık,
Türkiye’nin havacılık ihracatının
yaklaşık %20’sini gerçekleştiri-
yor. Firmanın Eskişehir’de 
bulunan iki tesisi, yaklaşık
22.000 m2’lik üretim alanına
sahip. Bu tesislerde, tecrübeli
ekiplerle ve yalın üretim me-
totları ile çalışan 13 birim; ti-
tanyum, alüminyum, çelik,
paslanmaz çelik, bakır ala-
şımları ve yüksek sıcaklığa
dayanıklı süper alaşımlar ko-
nusunda derin tecrübeye
sahip.
Küresel havacılık endüstrisinin
gereklerini karşılayan bir kalite
sistemini uygulayan Alp Hava-
cılık, AS EN 9100 ve NADCAP
belgeleri ile Sikorsky’nin uçuş
emniyeti parçası üretim lisan-

sına sahip. Sikorsky’nin bağlı
olduğu UTC grubunun ACE
(Achieving Competitive Excel-
lence / Rekabetçi Mükemme-
liyeti Başarma) kalite sistemi
uyarınca, firmanın birimlerin-
den 5 tanesi, ACE Altın Seviye
tedarikçi ödülünü kazandı.
Alp Havacılık, ilk tesisinde,
Sikorsky’nin tüm döner ka-
natlı platformları için, dina-
mik bileşenleri ve uçuş
kontrol donanımlarını üreti-
yor. Genel Maksat Helikopter
Projesi kapsamında, üretim
faaliyetleri genişleyecek olan
tesis, ana uçuş kritik ve dina-
mik bileşenlerinin hepsini
üretecek. Ayrıca BLACK
HAWK ve SEAHAWK helikop-
terleri için dişli, dişli kutusu,
rotor yatağı ve mil gibi bile-
şenleri de üretecek. Bu te-
siste, F-35 ve F-22 uçakları

için iniş takımı parçaları ve alt
bileşenleri de UTC çatısı al-
tında bulunan Goodrich fir-
masına teslim edilmek üzere
üretiliyor. İlk F-35 uçağının
iniş takımlarında, Alp Havacı-
lık tarafından üretilmiş 40’tan
fazla bileşen yer alıyordu. 
Alp Havacılık ile Goodrich
arasındaki stratejik iş birliği-
nin, yakın gelecekte, S-70i ve
ticari platformlar gibi prog-
ramlarla daha da genişle-
mesi bekleniyor.
Henüz 3 sene önce açılan
diğer tesis ise motor parça-
larının üretimine odaklanı-
yor. Bu tesiste çalışan 50
personel:
n Pratt&Whitney F135 

motorlarının, IBR ya da
blisk olarak da 
adlandırılan yekpare fan
rotorlarını ve fan rotor
rear hub gibi hareketli
parçalarını,

n Boeing 787 uçaklarının
motor bileşenlerini,

n UTC bünyesinde bulunan
Hamilton Sundstrand 
firması için B787 ve Airbus
A380 yardımcı güç 
birimlerinin difüzörlerini,

n Pratt&Whitney Canada 
firmasının farklı motorları
için yakıt ve yağ 
muhafazalarını ve

n Pratt&Whitney F135 ve
F100 motorları için 
sync ring bileşenlerini
üretiyor.

Alp Havacılık, F-35 uçaklarında
kullanılan Pratt&Whitney F135
motorunun 2’nci, 3’üncü, 4’üncü
ve 5’inci kademelerinde yer
alan titanyum bliskleri için de
ana üreticiler arasında yer alı-
yor. Pratt&Whitney ile Alp Ha-
vacılık arasında imzalanan
Ar-Ge sözleşmesi, F135 mo-
torları için nikel blisk üretimini
de kapsıyor.66
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Alp Havacılık,
Altın Tedarikçi Unvanını 
VERICUT ile Koruyor
Savunma ve havacılık sektöründe, bu sektörün gerektirdiği 
yüksek standartlar uyarınca faaliyet gösteren Alp Havacılık, 
Türkiye’nin, 3’üncü büyük havacılık şirketi konumunda bulunuyor.
Firma, verimliliği ve yalın üretim metotları ile küresel pazarda da
başarılı bir şekilde rekabet ediyor ve müşterilerinin, kalite ve teslimat
zamanı ile ilgili beklentilerinin üzerine çıkmaya devam ediyor. 
Alp Havacılık, bu nitelikleri ile kazandığı “Altın Tedarikçi” unvanını korumak için, dünyanın
önde gelen CNC simülasyon, optimizasyon ve doğrulama aracı olan VERICUT’a güveniyor.
Cemil Cem ALPAY* / calpay@ucgenyazilim.com
* Yönetici, Üçgen Yazılım Ltd. Şti.

Alp Havacılık’ın değişik birimlerinde kullanılan tezgahlar için, tüm NC programları, çevrim dışı olarak üretiliyor.
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VERICUT İş Başında
Tüm bu çalışmaların üretim
tarafında nasıl yürütüldüğü
ile ilgili bilgi veren Alp Hava-
cılık’ın Motor İş Kolu Üretim
Müdürü Cenk Akın, veri pa-
ketlerinin projeden projeye
değişiklik gösterdiğini; bazen
CAD modelinin teslim edildi-
ğini; özellikle daha eski pro-
jeler için ise sadece çizimin
iletildiğini belirtiyor. Eski pro-
jeler için katı modeller, bu çi-
zimlerden ortaya çıkartılıyor.
Akın, şöyle devam ediyor:
“Tüm NC programlarımız,
çevrim dışı olarak üretiliyor.
İlk tesisimizde, 17 adet Sie-
mens NX ve 5 adet CATIA
CAD/CAM lisansımız bulunu-
yor. CAD/CAM konusunda iz-
leyeceğimiz yol, o anda hangi
mühendisimizin uygun oldu-
ğuna göre belirleniyor. Motor
konusunda çalışan diğer tesi-
simizde ise sadece 5 tane
Siemens NX lisansımız var.
Bunların yanında türbin ka-
natçığı üretimine özel yazılım-
lar da burada kullanılıyor”.
Alp Havacılık, tüm tesislerinde,
gelişmiş CNC üretim teknoloji-
lerini kullanıyor. Firma, 80’den
fazla CNC tezgâha ve makineye

sahip. Bunların arasında;
Mazak Integrex ve Mazak Va-
riaxis modelleri de bulunuyor.
Motor konusunda çalışan te-
siste ise 14 tane gelişmiş CNC
merkezi bulunuyor. Buralarda
Hermle ve 2 adet DMG SMU
125P makineleri de kullanılıyor.
Alp Havacılık’ın, bu tezgâhlar
için neden VERICUT’ı seçtiği
sorusuna cevap olarak Akın,
şunları anlatıyor: “VERICUT’ın
kabiliyetleri ile ilgili bir göste-
rimin ardından, bu yazılıma
yatırım yapmaya karar verdik.
Ürettiğimiz parçaların artan
karmaşıklığı, üretim için kul-
landığımız tezgâhların ve
ham maddenin artan değeri
ve tedarik zincirinin kritik
önemi, yaptığımız işi VERICUT
ile korumaya karar verme-
mizde etkili oldu”.
Akın, yaptıkları işin hata kabul
etmediğini, blisk üretiminden
örnek vererek açıklıyor: “Bu
süreçte hata kabul edilemez.
İşlemeye aldığımız ham
madde pahalı; değeri 80.000
dolar civarında. Altın Tedarikçi
unvanımızı kaybetmeyi kesin-
likle istemiyoruz. VERICUT sa-
yesinde, üretimimizin sorunsuz
olacağından ve ürünü zama-

nında teslim edeceğimizden
emin olabiliyoruz.”
Alp Havacılık’ta üretim mü-
hendisi olarak çalışan Recep
Nazikgül ise VERICUT ile ilgili
görüşlerini şöyle aktarıyor:
“Bir motor için üreteceğimiz
yeni bir parça, kesici takımın,
parçanın içinde çalışmasını
gerektiriyordu. Doğrudan göz
teması sağlayamayacağımız
böylesi bir durumda, doğru-
lama daha kritik bir önem ka-
zanıyor. İşte VERICUT, böylesi
bir durumda bile tezgâhı ve
üretilen parçayı koruyarak
bize güvence sağlıyor.”
Motor konusunda çalışan tesi-
sin üretim katına PC’ler ve 
ekranların monte edilmesi sa-
yesinde, VERICUT Reviewer
dosyalarına operatörler tarafın-
dan da erişilebilmesi, böylece
hangi parçanın üretildiğinin ve
hangi takımla nasıl kesildiğinin
görülmesi ve herhangi bir
ölçüm kontrolünün gerekip 
gerekmediğinin anlaşılması
amaçlanıyor.
Alp Havacılık’ın motor iş kolu-
nun kurulması ve gelişmesi
aşamalarında, tezgâhlar teslim
edilirken ve personel eğitimleri
tamamlanırken, VERICUT’ın

üreticisi CGTech firmasının
Türkiye distribütörü Üçgen
Yazılım, gerekli desteği ve
eğitimi verdi. Üçgen Yazılım,
Mazak tezgahları için gerekli 
simülasyon modellerini oluş-
turdu. Bu simülasyonlar, maki-
nelerin kinematik özelliklerini
birebir yansıtacak şekilde ha-
zırlandı.
VERICUT, her iki CAM paketi
için de hazırlanan NC kodunu
doğrulamak için kullanıldı-
ğından, Alp Havacılık, hem
Siemens NX hem de CATIA
arayüz modüllerini satın aldı.
İlk başta, her iki tesis için de
tek VERICUT lisansı kulla-
nıldı. Daha sonra, ikinci bir li-
sans alınarak her iki tesiste
de aynı anda çalışma olanağı
yaratıldı.
Üçgen Yazılım, Alp Havacılık’ı,
VERICUT konusunda, hem 
en son güncellemelerin kulla-
nılmasına hem de yeni mü-
hendislerin eğitimine yönelik
desteklemeyi sürdürerek Alp
Havacılık’ın büyümesine de
katkıda bulunuyor. Alp Havacı-
lık’ta, bugüne kadar VERICUT
konusunda eğitim alan mü-
hendis sayısı ise 15’e ulaşmış
durumda.
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Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’nin himaye-
sinde, OSTİM Savunma

ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) ile Fransız organizasyon
firması BCI Aerospace’nin or-
ganizatörlüğünde düzenlenen
ICDDA’ya, bu yıl, 34 ülkeden,
120’si yabancı, 130’u ise Türk
olmak üzere, 250 savunma 
ve havacılık firması ve organi-
zasyonu katıldı. Bunların ara-
sında; AgustaWestland, Airbus,
ASELSAN, BAE Systems, Boeing,
Honeywell, KAI, Lockheed 
Martin, Rolls-Royce, Sikorsky,
TUSAŞ ve ThyssenKrupp gibi
dünyanın önde gelen savunma
ve havacılık firmaları da yer
aldı. Yaklaşık 1.800 kişinin ka-
tıldığı etkinliğin 2’nci ve 3’üncü
günlerinde, yaklaşık 4.800 ikili
iş görüşmesi yapıldı. Etkinliğin
ilk gününde gerçekleştirilen
panellerde, 12 firma; tedarik
zinciri, ortaklık ve iş birliği ko-
nularındaki görüşlerini anlatan

sunumlar yaptılar. Ayrıca, et-
kinlik boyunca düzenlenen ça-
lıştaylarda, yerli ve yabancı 
19 firma ve organizasyon
sunum gerçekleştirdi.
ICDDA 2014, katılım rakam-
ları ile geçtiğimiz sene dü-
zenlenen etkinliği geride
bıraktı. Geçen sene 22 ülke-
den firma ve organizasyon
katılmış, yapılan ikili gö-
rüşme sayısı ise yaklaşık
4.000 olarak gerçekleşmişti.
Etkinlik önümüzdeki dö-
nemde, iki senede bir, Ekim
aylarında organize edilecek.

SSI ve TDA’dan 
Destek Tam
Bu sene başlatılan “Onur Ül-
kesi” uygulamasının ilk ör-
neği, Fransa oldu. Fransız
savunma ve havacılık endüs-
trisi güçlü bir katılımla etkin-
likte boy gösterirken,
Fransa’nın Ankara Büyükel-
çisi Laurent Bili de etkinliğin

açılış oturumunda yer aldı.
Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) ve
Savunma ve Havacılık Tanı-
tım Grubu (TDA) da etkinliği
güçlü bir şekilde destekledi.
TDA’nın ev sahipliğinde dü-
zenlenen gala yemeğinin açı-
lış konuşması, SSI Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve
TDA Yönetim Kurulu Üyesi İb-

rahim Şahin Yurtdaş tarafın-
dan gerçekleştirildi.

İş ve Güç Birliği
Etkinliğin açılış oturumu, or-
ganizasyon komitesi adına söz
alan OSSA Koordinatörü Hilal
Ünal’ın konuşması ve OSSA
tanıtım filmi ile başladı.
Ünal’ın ardından kürsüye
gelen OSTİM Yönetim Kurulu

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation 
Days in Defense and Aerospace / ICDDA) 

etkinliğinin 2’ncisi, 14-16 Ekim 
tarihleri arasında, Ankara’da 
gerçekleştirildi. İlki geçtiğimiz sene 

6-8 Mart tarihlerinde düzenlenen 
ICDDA, daha geniş bir katılımla 

büyüyerek KOBİ’lerle ana yükleniciler 
arasında köprü olma işlevini sürdürdü.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / editor@savunmahaber.com

ICDDA, Konumunu 
Sağlamlaştırıyor

OSSA Koordinatörü 
Hilal Ünal
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Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in
KOBİ’lerden oluşan bir sanayi
bölgesi olduğunu hatırlatarak,
KOBİ’lere büyük işler yapa-
bilme yeteneği kazandırabil-
mek için iş ve güç birliğine
yönelik organizasyonlar dü-
zenlediklerini söyledi. Bu kap-
samda, kümelenme faaliyetlerine
ağırlık verdiklerini ve KOBİ’leri
uluslararası rekabete açabil-
mek için de ICDDA gibi etkin-
likler düzenlediklerini anlattı.
Aydın, tüm bu süreçlerde, ken-
dilerini destekleyen SSM ve ana
yüklenici firmalara özel olarak
teşekkür etti.
Fransız havacılık ve uzay sa-
nayicileri birliği GIFAS’ın Ha-
vacılık, Savunma Güvenlik
Endüstrileri Uluslararası Ko-
misyonu Başkanı Emeric
d’Arcimoles de açılış oturu-
munda bir konuşma yaptı.
Büyük firmalardan KOBİ’lere,
ekipman üreticilerden küme-
lere kadar, Fransız savunma
ve havacılık endüstrisinin tüm
birimleri ile etkinliğe katıldı-
ğını söyleyen d’Arcimoles,

Türkiye ve Fransa arasındaki
ticaret hacminin 20 milyar
dolara ulaşması için konulan
2014 yılı hedefine katkıda bu-
lunmak amacıyla etkinlikte
yer aldıklarını ifade etti. d’Ar-
cimoles, Türkiye’nin 2023 yılı
hedeflerini, Charles de Gaul-
le’ün Fransa için koyduğu he-
deflere benzeterek, bu
konuda Fransız Hükümeti’nin
Türkiye’ye tam destek verdi-
ğini ifade etti.

TUSAŞ, Yan Sanayi ile
Büyüyor
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 
bu yıl da etkinliğin Platin
Sponsoru olan TUSAŞ adına 
konuşmayı, TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
yaptı. Yan sanayi ile birlikte
büyüdüklerini ifade eden
Dörtkaşlı, katılımcılara Şekil
1’de yer alan grafiği göstere-
rek bu durumu rakamlar
üzerinden anlattı. TUSAŞ,
2014 yılında, toplam 1,7 mil-
yon saat işçiliği yan sanayiye
aktarmayı planlıyor. 

www.savunmahaber.com

Şekil 1. TUSAŞ’ın Yan Sanayi’ye Aktardığı İşçilik (milyon saat)

TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı 



Bu rakamlara, TUSAŞ’ın, çe-
şitli aviyonik sistemlerde ol-
duğu gibi, LRU bazında
yaptırdığı işler dâhil değil.
2014 hedefi olan 1,7 milyon
saat, TUSAŞ’ın 2005 yılında
kendi bünyesinde gerçekleş-
tirdiği işçilik değerine eşit ol-
ması ile dikkat çekiyor.
TUSAŞ, çoğu OSTİM’de yer
alan 84 yerli firma ile çalışı-
yor. Bu firmalarda yerleşik
156 tezgâh, TUSAŞ için de ça-
lışıyor. Dörtkaşlı, bu tezgâh-
ları, kendi tezgâhları gibi
takip ettiklerini ve dolu tut-
maya çalıştıklarını vurguladı.
Bu tezgâhlarda, yaklaşık 600
tane operatör görev yapıyor.
Bunun parasal karşılığı, mal-
zeme hariç, 72 milyon dolar
mertebesinde. Malzeme de
dâhil edildiğinde, bu rakam
160 milyon dolara çıkıyor.
Sivil havacılık alanındaki per-
formanslarına da değinen
Dörtkaşlı, dünya pazarında
doğrudan rekabet ettiklerini,
bu sektörde büyüme hızları-
nın, sektör genelinin 4 katına
ulaştığını belirterek; bu başa-
rılarını, yabancı müşterilerini
tatmin edecek rekabet güçle-
rine, kalitelerine ve teslimat
performanslarına bağladı.
Yeni işler almak için çalışma-
larına devam ettiklerini belir-
ten Dörtkaşlı, yurt dışında
firmalarla görüştüklerinde,
Türkiye’deki bu 84 iş ortağı-
nın rekabet gücüne güvene-
rek konuştuklarını ifade etti.
Dörtkaşlı’nın ardından, An-
kara Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Nurettin Öz-

debir de bir konuşma yaptı ve
Ankara’nın, savunma ve ha-
vacılık alanında kaydettiği ge-
lişmeye dikkat çekti.

Ana Kriter, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin
İhtiyaçları
Etkinliğin açılış oturumunun
son konuşmasını, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir gerçekleştirdi.
Türk savunma ve havacılık
sektörünün mevcut duru-
munu özetleyen Prof. Dr.
Demir, sektörün, 1000’den
fazla şirketin, araştırma ku-
ruluşunun ve üniversitenin
katılımı ile 5 milyar dolar ci-
roya; 1,5 milyar dolar ihra-
cata ve yaklaşık 1 milyar
dolarlık ürün ve teknoloji ge-
liştirme harcamasına ulaştı-
ğını belirtti. Ülkenin sanayi
tabanı ile entegrasyon konu-
sunda önemli bir mesafe kay-
deden sektörün, Türkiye’nin
Ar-Ge ve teknolojiye en çok
kaynak ayıran sektörü oldu-
ğunu da vurguladı.
Prof. Dr. Demir, bu tabloda,
yine de önemli olanın silahlı
kuvvetlere yetenek geliştirme
sürecinin daha da hızlandırıl-
ması olduğunun altını çizdi ve
görevinde tehlikeler ile karşı
karşıya kalan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaç ve talep-
leri düşünüldüğünde, “Âyinesi
iştir kişinin lafa bakılmaz” de-
yişindeki gibi, sonucun önemli
olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Demir, konuşmasını
şu sözlerle tamamladı: “Küre-
selleşen dünyada çeşitli iş bir-

likleri olacaktır; ancak sa-
vunma özelinde, ülkelerin
özgün ürünlerine ve bağımsız-
lıklarına verdikleri önem de
gözden kaçırılmamalı. Burada,
dost ve müttefik ülkelerle iş
birliği öne çıkıyor. Fransa ile
yapılan iş birliklerinin altını
çizmek isterim. Fransız şirket-
leri ile çalışmak zordur diye bir
şey söyleniyor. Birlikte çalışa-
rak bu algıyı değiştirebiliriz di-
yorum ve bir dahaki toplantıda,
bunun değiştiğinden bahsede-
riz diye umuyorum. Gelecek
toplantıda, bu toplantıdaki faa-
liyetlerin sonuçlarını konuş-
mayı ümit ediyorum”.
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisini,
SSM’yi ve offset düzenleme-
lerini anlatan bir sunum
yaptı.

Firmalardan Gelecek
ve Türkiye Öngörüleri
Firmaların ve kümelenme
gibi organizasyonların ikili
görüşmeler gerçekleştirdiği

etkinlikte, tüm taraflar, kendi
gündemlerine yönelik iş ge-
liştirme faaliyetlerinde bu-
lundular. Türk firmaları,
yeteneklerini yerli ve yabancı
firmalara anlatmaya çalışır-
ken, özellikle Türkiye’de off-
set yükümlülüğü bulunan
firmalar, yeni iş ortakları ara-
dılar. Etkinlikte yeni iş birlik-
leri kapsamında somut bir
adım da atıldı ve KAI ile
FİGES, Kore Cumhuriyeti’nde
yürütülen bir helikopter ge-
liştirme programına yönelik,
detayları ilerleyen sayfaları-
mızda yer alan bir sözleş-
meye imza attı.
Etkinliğin ilk günü gerçekleşti-
rilen panellerde ve 2’nci ve
3’üncü günlerde gerçekleştiri-
len çalıştaylarda yapılan 
sunumlarda, firma ve organi-
zasyonların mevcut ve gelecek
çalışmaları ve Türkiye hak-
kında değerlendirmeleri ile il-
gili önemli ayrıntılar yer aldı.
Lockheed Martin’in Küresel
Teknoloji Yöneticisi Nafiz Ka-
rabudak’ın sunumunda, Türk
bayraklı bir AEGIS muhribi
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Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir

Etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen Tedarik Zinciri, Ortaklık ve İş Birliği başlıklı panelin ilk oturumunda
Lockheed Martin, Airbus Group, Honeywell ve BAE Systems temsilcileri birer sunum yaptılar.



görseli vardı. Karabudak,
AEGIS radarı ile ilgili bir 
konuda, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi ile bir proje yürüt-
tükleri bilgisini dinleyicilerle
paylaştı.
Airbus Group’un Tedarik Pazar-
lama Başkanı Armin Wippich,
sunumunda, sivil havacılık
alanında Türkiye ile gerçek-
leştirdikleri çalışmalardan ve
gelecek öngörülerinden bah-
setti. Airbus, geçtiğimiz 10
yılda, Türkiye’ye 341 adet uçak

ve 114 adet helikopter teslim
etti. Bunların liste fiyatların-
dan bedeli, yaklaşık 45 milyar
doları buldu. Airbus ve Bo-
eing, gelecek 10 yılda Tür-
kiye’de yaklaşık 1000 hava
aracı satmayı öngörüyor.
Bunların toplam bedeli ise
yaklaşık 100 milyar dolar ola-
cak. Airbus, 2025 yılı itibari ile
Türkiye’ye yaptığı yatırım
miktarını 2,4 milyar dolara
yükseltmeyi ve havacılık sek-
töründe, Türkiye’de, 2.500 ki-

şiye istihdam sağlamayı he-
defliyor.
Rolls-Royce Türkiye ve Orta
Asya İş Geliştirme Direktörü
Aziz Erdinç, Türkiye’yi Orta Asya
için bir ana üs olarak gördükle-
rini; Türkiye’ye offset kaynaklı
yatırımlar yerine, endüstriyel
yatırımlar yapmak istediklerini
belirtti. Erdinç, Türkiye’nin artık
ucuz iş gücü ülkesi olmadığı,
kaliteli ve verimli işçiliğe vurgu
yapması gerektiği tespitini de
dile getirdi.

TEI Programlar Direktörü
Cihat Zorlutuna, 2023 ciro he-
deflerinin en az 643 milyon
dolar olduğunu; şu anda
%26 olan yan sanayi kul-
lanma oranlarını da %46’ya
yükseltmeyi hedeflediklerini
belirtti.
Eskişehir Havacılık Kümelen-
mesi Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sinan Musubeyli
ise sunumunda, kümelerinin
2023 ihracat hedefinin 1 mil-
yar dolar olduğunu açıkladı.

Tedarik Zinciri, Ortaklık ve İş Birliği başlıklı panelin ikinci oturumunda ise Rolls-Royce, TUSAŞ,
GIFAS ve Marvin Group temsilcilerinin sunumları oldu.
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Etkinliğin 2’nci gününde, 
Sikorsky’nin Genel Maksat

Helikopteri Program Direktörü
Jason Lambert tarafından ger-
çekleştirilen; “Türkiye Genel
Maksat Helikopter Programı”
başlıklı sunumda, proje ve 
Sikorsky’nin Türkiye’deki çalış-
maları ile ilgili önemli ayrıntılar
yer aldı. Genel bilgileri Tablo 1’de
yer alan, TUSAŞ ana yüklenici-
liğinde yürütülen ve toplam be-
deli 3,5 milyar dolar olan
projede, Sikorsky, ana alt yük-
lenici konumunda bulunuyor.
Projede, Sikorsky’nin S-70i mo-
delini temel alan ve Türkiye’nin
gereksinimlerine göre uyarla-
nan T-70 helikopteri, Türkiye’de
üretilecek. S-70i ile T-70’i birbi-
rinden ayıran başlıca farklılık,
T-70’te ASELSAN tarafından
geliştirilen aviyoniklerin ve kok-
pitin kullanılacak olması. Lam-
bert, Sikorsky’nin ilk defa bu
proje ile BLACK HAWK helikop-
terlerine farklı bir kokpit entegre

edeceğini söyledi. Şekil 2’de 
yer alan proje takvimi uyarınca,
Polonya’daki S-70i üretim hat-
tından alınan bir helikopter, 2016
yılının 2’nci yarısında ASELSAN’a
nakledilecek. ASELSAN tarafın-
dan T-70 kokpiti ve aviyonikleri
ile donatılacak bu helikopter, 
T-70 modelinin prototipi işlevini
görecek. T-70 prototipi, kalifi-
kasyonunun tamamlanmasının

ardından, 2018 yılında TUSAŞ’a
teslim edilecek.
Proje takviminin planlandığı
gibi yürümesi, Sikorsky’nin
ABD’den gerekli ihracat izinle-
rini almasına bağlı olacak. Bu
izinlerin, 2015 yılında alınması
öngörülüyor. İzinlerin alınması-
nın ardından, Sikorsky, T-70
helikopterleri ile ilgili ilk teknik
veri paketini TUSAŞ’a teslim

edecek. Sikorsky, teknik veri
paketlerinin yanı sıra her heli-
kopter için hazır kitleri de 
TUSAŞ’a teslim edecek. Bu kit-
lerin kapsamı, Türk firmaları-
nın projeye katkısı arttıkça
azalacak (Şekil 3). Sikorsky ile
TUSAŞ arasında daha önce im-
zalanan sözleşmeler kapsa-
mında, TUSAŞ’ta üretilen
kuyruk dikmesi ve kuyruk ko-
nisi dışında, ilk 5 helikopterin
hemen hemen tüm parçaları,
Sikorsky tarafından TUSAŞ’a
hazır kit olarak teslim edilecek.
Lambert, bu 5 helikopter ile
TUSAŞ’ın T-70 helikopterlerinin
nihai montajı konusunda öğ-
renme sürecini tamamlayaca-
ğını belirtti. 6’ncı helikopterden
49’uncu helikoptere kadar, Si-
korsky, ana rotor palleri ile kuy-
ruk rotoru pallerini hazır olarak

Tedarik Makamı : Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Kullanıcılar : Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü

Sipariş Edilen Helikopter Sayısı : 109
Konfigürasyon Sayısı : 2 (89 helikopter Ortak Konfigürasyonda, 

20 helikopter Orman Genel Müdürlüğü 
Konfigürasyonu’nda olacak)

Sözleşmede Yer Alan 
Opsiyon Helikopter Sayısı : 191

Tablo 1. Genel Maksat Helikopter Projesi Genel Bilgileri

Genel Maksat 
Helikopter 
Projesi’nin 
Ayrıntıları 
Belli Oluyor

©
Sikorsky

Sikorsky’nin 
Genel Maksat Helikopteri
Program Direktörü
Jason Lambert



sağlayacak; 50’nci helikopter-
den itibaren, bu paller de
TUSAŞ tarafından üretilmeye
başlanacak. Türkiye’nin yerli
katkısı, 50’nci helikopterden iti-
baren %80’in üzerine çıkacak.
Dinamik sistemler ve uçuş
kontrolleri ise 109 helikopter
için de hazır kit olarak Sikorsky
tarafından teslim edilecek.
Mevcut planlamaya göre, 2018
yılında TUSAŞ’a teslim edilecek
kalifiye edilmiş T-70 prototipi-
nin ardından, seri üretim hat-
tında çıkan ilk helikopterin
TUSAŞ tarafından SSM’ye tes-
lim edilmesi ise 2020’de ger-
çekleşecek. Sikorsky, 109’uncu
helikopter için hazır kitleri de
2024 yılında TUSAŞ’a teslim
etmiş olacak.
Sikorsky’nin, proje kapsa-
mında, 1,4 milyar dolarlık offset
taahhüdü bulunuyor. Sözleşme
gereğince, Sikorsky, Türkiye’ye
teslim edilen helikopter sayısı
kadar helikopteri, Türkiye’de
ürettirip ihraç edecek. Lambert,
sunumunda, klasik offsetin öte-
sinde daha yakın bir iş birliği
gerektiren ve 30 yıllık bir süreye
yayılacak olan bu çalışma için,
“geri alım” ifadesini kullandı.
Lambert, geri alım mekaniz-
masını, Şekil 4’te görülen çizim
üzerinde anlattı. Buna göre, Si-
korsky, Türkiye’de üretilecek 
S-70i helikopterlerini, ABD’nin
yabancı askeri satışlar (Foreign
Military Sales / FMS) kanalı
üzerinden değil, doğrudan ticari
satış olarak gerçekleştirecek.
Yine de her satış için gerekli
ihraç lisanslarını alacak. 
Sikorsky; Alp Havacılık, 
ASELSAN, AYESAŞ, Fokker
Elmo, TEI ve TUSAŞ’tan çeşitli
helikopter bileşen ve sistemle-
rini alıp, kendi sağlayacağı 
sistemlerle birlikte, kit olarak
TUSAŞ’a teslim edecek. Ayrıca
TUSAŞ’a, mühendislik desteği
ve teknik veri paketleri de 
sağlanacak. TUSAŞ da helikop-
terlerin nihai montajını tamamla-
yıp, bu helikopterleri Sikorsky’ye
teslim edecek. Tüm bu süreçte
Sikorsky, Türkiye’den 1,3 milyar
dolarlık bileşen ve hizmetin yanı
sıra 100 milyon dolarlık da mü-
hendislik hizmeti satın alacak.

Sikorsky, proje ile ilgili çalış-
maların yapılanmasını da ta-
mamladı. Projenin ABD’deki
ofisi, Sikorsky’nin ABD’deki
ana tesislerine yakın bir ko-
numda olacak ve burada 125

kişi çalışacak. Lambert, ofisi,
gizlilik ve ihracat lisansları
gibi konularda daha rahat ha-
reket edebilmek için, ana 
tesislerin dışında kurduklarını
belirtti. Sikorsky, Ankara’da

ise Sikorsky Aircraft Turkey
Inc. adlı bir şirket kurdu. Bu
şirkette 50 kişi çalışacak. Şir-
ket, aynı zamanda Orta Doğu
ve Kuzey Afrika pazarlarına da
bakacak.
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Sikorsky tarafından teslim
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Şekil 4. 
Genel Maksat 
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Projesi’nde
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süreci
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Etkinlik süresince firmaların
düzenlediği tek imza tö-

reni, KAI (Korean Aerospace
Industries / Kore Havacılık ve
Uzay Endüstrisi) ile FİGES ara-
sında imzalanan, Kore Cumhu-
riyeti’nin, Sivil Hafif Helikopter
(Light Commercial Helicopter /
LCH) Ortak Geliştirme Projesi
için, 14 Ekim’de yapıldı. Ko-
re’nin özgün bir hafif helikopter
geliştirmek için başlattığı
LCH/LAH (Light Commercial
and Armed Helicopter Deve-
lopment Program / Hafif Sivil
ve Askeri Helikopter Geliş-
tirme Programı) kapsamında
KAI, 23 Temmuz’da ana yükle-
nici olarak seçilmişti. LCH, yak-
laşık 4,5 tonluk, 10 yolcu
taşıyan bir helikopter olacak ve
2014-2020 yılları arasında ge-
liştirilecek.

İmza töreninde, proje ile ilgili
kısa bir bilgilendirme yapan
FİGES Genel Müdürü Koray
Gökalp, KAI ile görüşmelere
kısa bir süre önce başlamış ol-
malarına rağmen, imza aşa-
masına geldiklerini belirtti ve
bu hızlı gelişimi, firmaların bir-
birini anlamasına bağladı. 2 yıl
sürmesi planlanan ve bütçesi 3
milyon dolar olan projede,
FİGES, LCH’nin motor bölme-
sinin tasarımını ve statik ana-

lizlerini gerçekleştirecek. FİGES,
çalışmalarına 2015 yılı ortasında
başlayacağı bu proje ve gele-
cekte görev alacağı havacılık
projeleri için, ayrı bir Ar-Ge mer-
kezi oluşturacak. Gökalp,
KAI’nin offset yükümlülüğü
kapsamında başlayan projenin,
KAI ile yapacakları diğer çalış-
maların önünü açmasını bekle-
diklerini; kısa vadede, motor
bölümünün dinamik analizle-
rini de yapmak istediklerini;

hâlen KAI ile çeşitli projelerle
ilgili görüşmelerinin ise devam
ettiğini anlattı. Gökalp, imzala-
nan projenin, bir Türk KOBİ’si-
nin savunma ve havacılık
alanında gerçekleştirdiği ilk
mühendislik ihracatı olduğunu
da vurguladı. Proje ile ilgili gö-
rüşlerini ileten KAI yetkilileri
de FİGES’in özgün yetenekle-
rini değerli bulduklarını ifade
ederek, bu projenin bir başlan-
gıç olduğunu söylediler.

ÖZEL HABER

FİGES, KAI ile
Bir İlke 
İmza Attı





Birol TEKİNCE: Bize projenizden 
bahseder misiniz?
Kenan ŞEKER: “5 Yıldızlı Ofisler” sloga-
nıyla tanıtımına başladığımız Nep Office
projesi, tamamı ofis olarak planlanmış,
her biri 16 katlı 2 bloktan oluşuyor. 
81 m2’den 517 m2’ye kadar alternatifli
ofis seçenekleri bulunan projeyi, gelecek
yılın Ekim ayında tamamlamayı planlıyo-

ruz. Dört tarafı tamamen balkonlarla
çevrili olan ofislerde, her an doğal ve
taze hava ile iç içe olmanın yanı sıra pro-
jede, “yüksek güvenlik” de ön planda su-
nuluyor.

Birol TEKİNCE: Bölgedeki diğer 
projelerle mukayese edildiğinde, 
“yüksek güvenlikli ofisler” temasını 

ön plana çıkardığınızı görüyoruz. 
Diğer projelerde de güvenlik konusu 
vurgulansa da sizin projenizdeki 
yaklaşımın farklılığı hakkında bilgi 
verir misiniz?
Kenan ŞEKER: Projenin hemen bitişi-
ğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın, HAVELSAN’ın ve ASELSAN’ın
bulunması; teknokentlerin, projeye
yakın konumda olsalar da mevcut 
kapasiteleri ile savunma sanayisi fir-
malarının ofis ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayamaması dolayısıyla Nep Office
projesinin, savunma sanayisi sektö-
ründe yer alan firmalar için cazip hâle
geldiğini düşünüyorum. Projeyi farklı
kılan bir diğer husus da savunma sa-
nayisi firmalarının projede yer almaları
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Nep Office ile 
Tesis Güvenlik 
Belgesi Almaya 
Hazır Ofisler

Ankara’nın siyaset, ticaret, teknoloji, iş ve eğlence
dünyasının merkezi konumundaki Mustafa Kemal
Mahallesi’nde, Özül İnşaat tarafından inşa 
çalışmalarına başlanan “Nep Office” projesi, 
sektöre de hitap eden farklı konseptiyle dikkat çekiyor.
Projenin detaylarını, Özül İnşaat ortaklarından, 
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Şeker’den dinledik.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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durumunda; ihtiyaç duyacakları “Tesis
Güvenlik Belgesi”nin alınması için,
bina sistem altyapısının bu amaca
uygun yapılacak ve ofisler için danış-
manlık hizmetinin kendilerine ücretsiz
sunulacak olması. Bu yüzden proje-
mizde öncelikle yer alması planlanan
hedef kitle olarak savunma sanayisi
firmalarını belirledik.

Birol TEKİNCE: Yüksek güvenlik 
konusu dışında projenizi farklı kılan 
hususlar var mı?
Kenan ŞEKER: Aslında bizi farklı kılan
en önemli husus, konumumuz. Az önce
de değindiğim merkezi konumda bu-
lunma avantajı, ofis sahiplerine, Anka-
ra’nın yoğun trafiğine takılmadan

bütün ana arterlere kolayca ulaşım im-
kânı sağlıyor.
Nep Office’nin avantajlarından bir di-
ğeri de bünyesinde mağaza ya da alış-
veriş merkezi (AVM) gibi güvenliği ve
konforu etkileyen unsurların bulunma-
ması. Bu gibi ihtiyaçlar için, CEPA ve
Kentpark AVM’leri zaten hemen yanı
başımızda bulunuyor.
Projemizde, sakinlerimize sosyal payla-
şım imkânları sunabileceğimiz, Ankara
manzaralı Nep Lounge da yer alıyor.
Nep Lounge, Nep Office sakinlerinin, iş
veya iş harici zamanlarda, keyifli vakit

geçirebilecekleri ve misafirlerini ağırla-
yabilecekleri; VIP toplantı ve konferans
salonları ve otel konforunu aratmaya-
cak fonksiyonel lobisiyle lüks ve kaliteli
bir mekân olacak. Ayrıca her ofis için,
yeteri kadar planlanmış kapalı ve açık
otopark imkânı ile de ayrıcalıklı bir proje
olduğumuzu söyleyebilirim.

Özül İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Şeker’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Özül İnşaat, Nep Office projesi, yatırımcılarına, cazip lansman fiyatları ve 
60 ay “0” faiz imkânı ile sunmaya hazırlanıyor. 

Ayrıntılı bilgi (0312) 219 84 00 numaralı telefondan ya da nepoffice.com adresinden alınabilir.



Türkiye’nin özgün olarak
geliştirdiği ilk seyir fü-
zesi olan SOM (Stand

Off Mühimmat), TÜBİTAK
SAGE tarafından gerçekleşti-
rilen tasarım ve kalifikasyon
çalışmalarının ardından, 
TÜBİTAK SAGE-ROKETSAN
ortaklığı ile endüstrileştirildi
ve ROKETSAN tarafından seri
üretime aktarıldı. F-4 ve F-16
uçakları ile atış testleri başa-
rıyla gerçekleştirilen SOM,
gelişimine, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın teda-
rik makamı, ROKETSAN’ın
ana yüklenici, TÜBİTAK 
SAGE’nin ise ana alt yüklenici
olduğu, F-35 Müşterek Taar-
ruz Uçağı (JSF) Uyumlu Has-
sas Güdümlü Akıllı Füze
(HGAF) projesi ile devam edi-
yor. SOM, mevcut hâli ile F-35
uçaklarının dâhili mühimmat
taşıma bölmesine sığmıyor.
HGAF projesi, SOM’un boyut-
larının, söz konusu bölmeye
girecek şekilde küçültülme-
sini konu alıyor. Proje so-
nunda ortaya çıkacak SOM
sürümü, SOM-J olarak ad-

landırılıyor. SOM-J’nin ana
görevi, su üstü hedeflere ta-
arruz olacak. Sözleşmesi 18
Şubat’ta imzalanan proje, 48
ayda tamamlanacak.
SOM-J’nin F-35 uçaklarına
entegrasyonu konusunda ise
SSM ile Lockheed Martin fir-
masının Aeronautics iş kolu
arasında imzalanan bir söz-
leşme bulunuyor. Entegras-
yon çalışmaları, HGAF projesi
ile paralel olarak sürdürülü-
yor ve 3 fazdan oluşuyor. Ta-
mamlanan Faz-1 Yapılabilirlik
Çalışması’nın ardından, Faz-2A
Entegrasyon kapsamında Risk
İndirgeme Çalışmaları’na 
ROKETSAN, Lockheed Martin
Aeronautics ve TÜBİTAK SAGE
tarafından devam ediliyor.
2014 yılı sonunda tamamlan-
ması planlanan Faz-2A çalış-
maları arasında bulunan
rüzgâr tüneli testleri, başarılı
bir şekilde gerçekleştirildi.
Mevcut durumda, pazarda, su
üstü hedeflerine karşı kulla-
nılan, seri üretimi yapılan ve
F-35 uçaklarının dâhili mühim-
mat bölmelerinden atılabilen

bir seyir füzesi bulunmuyor.
SOM-J, çalışmaları planlandığı
gibi tamamlanırsa bu özellik-
lere sahip ilk seyir füzesi olarak
uluslararası pazarda yerini ala-
bilecek ve CİRİT’in gösterdiği
başarının bir benzerini göste-
rebilecek.

SOM-J’nin Önü Açık
İmza törenine, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir ve ABD’nin Ankara
Büyükelçisi John R. Bass
başta olmak üzere, üst düzey
yetkililer ve SSM, ROKETSAN
ve Lockheed Martin çalışanları
katıldı. Törende, ilk önce SOM-J
için hazırlanan tanıtım filmi iz-
lendi. Tanıtım filminin ardın-
dan ilk konuşmayı, SOM-J ve
imzalanan sözleşme ile ilgili
bilgi vermek üzere ROKETSAN
Deniz Füze Sistemleri Proje
Müdürü Dr. Gökmen Mah-
mutyazıcıoğlu yaptı. Dr. Mah-
mutyazıcıoğlu, Lockheed
Martin MFC ile ROKETSAN
arasındaki iş birliğinin amaç-
larını; SOM-J füzesinin, F-35
uçağında kullanılmak üzere

ABD ve diğer JSF kullanıcısı
ülkelerin hizmetine sunulma-
sına yönelik ortak çalışma 
yapılması ve F-35 dışındaki
platformlara uygulanmak
üzere tüm dünyaya birlikte
pazarlanması olarak sıraladı.
Sözleşmenin kapsamını ise
şöyle listeledi:
n ABD ve diğer ülkelerin

taktik ihtiyaçları 
doğrultusunda, füze 
üzerinde gerekli tasarım
değişikliklerinin yapılması,

n Türkiye ve ABD’de ortak
üretimi,

n Tüm dünyaya müşterek
pazarlama ve satışı ve
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ROKETSAN SOM-J ile Yine 
Bir Numara Olmak İçin İmzayı Attı

CİRİT ile sınıfında seri üretime giren 
ilk füzeyi geliştirme başarısını gösteren
ROKETSAN, SOM-J ile benzer bir başarıyı,
F-35 uçakları tarafından dâhili mühimmat
bölmesinden fırlatılabilecek ve su üstü 
hedeflerine karşı kullanılacak seyir füzesi
konusunda gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ROKETSAN, bu yolda önemli bir ortak
olan, F-35 uçağının tasarımcısı ve üreticisi
Lockheed Martin firmasının füze ve atış
kontrol (Missiles and Fire Control / MFC)
iş kolu ile birlikte çalışmalar yapacak.
Lockheed Martin MFC ve ROKETSAN 
İşbirliği Anlaşması İmza Töreni, 
22 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirildi.
K. Burak Codur / b.codur@savunmahaber.com

ROKETSAN Deniz Füze 
Sistemleri Proje Müdürü 
Dr. Gökmen Mahmutyazıcıoğlu
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n Entegre lojistik desteğin
sağlanması.

Dr. Mahmutyazıcıoğlu, yapı-
lan analizlerde, üretilmesi
planlanan 4000’in üzerindeki
F-35 uçağı ve diğer platform-
lar değerlendirildiğinde, ciddi
bir miktarda seyir füzesi ihti-
yacının olacağının öngörüldü-
ğünü ve SOM-J’nin bu
pazardan önemli bir pay al-
masının hedeflendiğini de
sözlerine ekledi.
Daha sonra kürsüye gelen
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Korgeneral (E) Dr.
Eyüp Kaptan, ROKETSAN’ın
Lockheed Martin ile iş birliğinin
yeni ufuklara, yeni pazarlara,
yeni fırsatlara ve yeni yatırım-
lara dönüşeceğine inandığını
ifade etti. Dr. Kaptan, konuş-

masını, “ROKETSAN olarak
hedefimiz, Türk savunma sa-
nayisinin lider kuruluşlarından
biri olarak, üstün teknoloji
ürünlerimizle Türkiye’nin gu-
ruru olmaya devam etmektir”
sözleri ile tamamladı.

20 Yıl Sonra 
Projenin Başarısını
Konuşacağız
Lockheed Martin MFC İcradan
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Richards Edwards, konuşma-
sında, projenin sadece Türkiye
için değil, aynı zamanda Lock-
heed Martin ve F-35 kullanıcı-

ları için de önemli olduğunu
vurguladı. Lockheed Martin
olarak uluslararası iş birlikle-
rini, çalışmalarının merkezine
koyduklarını belirten Edwards,
MFC’nin satışlarının %40’ını
uluslararası müşterilerine
yaptığı bilgisini paylaştı. Ed-
wards, ROKETSAN’ın kaydet-
tiği büyümenin çok etkileyici
olduğunu; uluslararası pa-
zarda, ROKETSAN’ın teknik
uzmanlığına sahip çok az sa-
yıda firma bulunduğunu ifade
etti. Her F-35 kullanıcısının
SOM-J’yi isteyeceğini öngör-
düğünü söyleyen Edwards,
“20 yıl sonra benim yerimde

olan kişinin, burada progra-
mın başarısı için konuşaca-
ğını tasavvur ediyorum”
sözleri ile projenin başarısına
olan güvenini dile getirdi.
Törende TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah
Çavuşoğlu da bir konuşma
yaptı. Tanıtım filminde, henüz
hazır olmayan SOM-J ile ilgili
başarılı bir animasyon izle-
diklerini belirten Prof. Dr. Ça-
vuşoğlu, SOM’un ise F-4 ve
F-16 uçakları ile başarılı test-
ler gerçekleştirdiğini ve kulla-
nıma hazır olduğunu hatırlattı.

Model Proje
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir yaptı.
Prof. Dr. Demir, bu iş birliği
ile kavramsal tasarımdan
sistem mühendisliğine, alt
sistem geliştirilmesinden
prototip üretime, tasarım
doğrulamasından uçuşa el-
verişlilik testlerine kadar tüm
mühendislik süreçleri Türki-
ye’de yürütülen bir ürünün,
ihracat potansiyeline yönelik
güçlü bir adımın atıldığını be-
lirtti. Prof. Dr. Demir, F-35
projesinin ortağı ülkelerce
uçakların havadan yere füze
gereksinimini karşılayabile-
cek alternatiflerin değerlen-
dirildiği kritik bir dönemde,
Lockheed Martin ile kurulan
uzun dönemli stratejik ortak-
lık sayesinde, SOM-J füzesi-
nin etkili ve rekabetçi bir
seçenek olarak öne çıkabile-
ceği değerlendirmesini de
paylaştı.
SOM projesinin örnek bir
model olduğunu belirten
Prof. Dr. Demir, şunları söy-
ledi: “Bu projede, Türkiye için
örnek olacak ve bundan son-
raki projeler için de hayata
geçirmeyi umduğumuz ve
genişletmeyi düşündüğümüz

bir model hayata geçti.
SOM’un geliştirme aşaması
TÜBİTAK’ta, endüstrileşme
aşaması ROKETSAN’da ger-
çekleşti. Bizim özellikle vur-
guladığımız, ürünlerin belli
teknolojik geliştirme süreçle-

rinin ve temel Ar-Ge’lerinin,
bu alanda yetkinlikleri daha
fazla olan TÜBİTAK benzeri
araştırma kuruluşlarında ya-
pılması; daha sonraki aşama-
larında, endüstrileşme ve
teknolojik kazanımın hayata
geçirilmesi aşamalarında ise
bu konuda üretim yetkinliğini
ispatlamış şirketlerimize
devredilmesi, bu konuda
ideal bir modeli ortaya koy-
maktadır. Bu modeli diğer
ürünlerde de hayata geçire-
bilmeyi temenni ediyoruz”.
Prof. Dr. Demir, ABD ile sa-
vunma alanında yapılan iş
birliği ile ilgili ise şunları söy-
ledi: “Buraya gelirken sayın
büyükelçi ile konuştuğumuz
bir konu vardı. Türkiye ile
ABD arasındaki askeri iş bir-
liği alanının, artık alıcı satıcı
ilişkisinden çok ortaklık,
ortak üretim, ortak faaliyetler
zinciri olması gerektiğini ko-
nuşuyorduk. Bence bugün,
bu törende böyle bir faaliyetin
önemli bir adımını görüyoruz
ve devamını diliyoruz”.
Tören, Anı Belgesi’nin imza-
lanması ve kokteyl ile sona
erdi.
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ROKETSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Korgeneral 
(E) Dr. Eyüp Kaptan

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir

Lockheed Martin MFC İcradan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Richards Edwards

Güvenli ayrılma rüzgâr tüneli testi
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Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Söz konusu İOSB’nin kurulması aşamasına, 2011 yılından
bu yana resmi süreçte devam eden çalışmalar sonunda
gelindi. 2011 yılında, bu arazide bir savunma ve havacılık

kümelenmesi kurulması konusunda, Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi (SSİK)’nde bir karar alındı ve Maliye Bakanlığınca, An-
kara’nın Kazan İlçesi sınırları içerisinde ve TUSAŞ’ın
tesislerinin yakınında, yaklaşık 3 milyon metrekarelik hazine
arazisi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na tahsis edildi.
Bu kararın ardından, SASAD ve Ankara Sanayi Odası (ASO),
SSM tarafından bu çalışmanın içinde yer almaları için davet
edildi. Konu ile ilgili tüm tarafların katılımı ile yapılan bir dizi
toplantı ve çalışma neticesinde, mevzuat açısından en uygun
yapılanmanın bir İOSB kurulması olacağı sonucuna varıldı.
İOSB için yer seçimi çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Ankara Valiliği, SSM ve ASO tarafından yürütüldü. An-
kara Valiliği, Ağustos ayında, 723 hektar büyüklüğünde bir
alanın seçildiğini, resmi bir yazı ile taraflara bildirdi. Bu yazıda,
İOSB’nin tüzel kişiliğinin oluşturulması için çalışmaların baş-
latılması da talep edildi.
Bu kapsamda, İOSB Kuruluş Protokolü’nün düzenlenip taraf-
larca imzalanması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından onaylanması gerekiyor. SASAD Genel Kurulu da
SASAD’ın, bu protokole imza atması ve bu protokolden kaynak-
lanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, SASAD üye-
lerinin onayının alınması amacıyla toplandı.

SSM, ASO ve SASAD İş Birliği
Genel Kurul, yeterli sayıda üyenin bulunduğunun tespit edilme-
sinin ardından, toplantısına başladı ve yapılan öneri doğrultu-
sunda, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın başkanlığına Dr. Ahmet
Demir, üyeliklerine ise Atakan Ata ve Saadet Korkem seçildi. İlk
olarak SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Dörtkaşlı
kürsüye gelerek, gündemi birkaç cümle ile açıkladı ve gündem-
deki öneriyi, Genel Kurul’a, SASAD Yönetim Kurulu içinde ve
daha sonra ASO ve SSM ile istişare ettikten sonra sunduklarını
belirtti.
Dörtkaşlı’nın ardından, SASAD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak,
Genel Kurul üyelerine, konu ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı.
Baysak’ın ilettiği bilgilere göre, İOSB Kuruluş Protokolü’nde, ta-
rafların hangi oranlarda söz sahibi olacağının belirlenmesi ge-
rekiyor. İOSB’nin, belirli bir süre boyunca kullanacağı maddi
kaynak, bu oranlara göre, protokolün taraflarınca sağlanacak.
İOSB için bu kapsamda ayrılan fonlar, bağış niteliğine sahip ola-
cak; diğer bir deyişle geriye tahsil edilmesi söz konusu olmaya-
cak. İOSB’nin kuruluşunda tarafların alacakları pay ve İOSB
kurullarında temsilleri ile ilgili bilgiler, Tablo 1’de yer alıyor.

İOSB’nin kuruluşu ile ilgili çeşitli ayrıntılar henüz kararlaştırıl-
mamış olmakla birlikte, tarafların, aşamalı bir yaklaşımın uy-
gulanması konusunda mutabakata vardığı belirtiliyor. Buna
göre, İOSB’nin kuruluşunun ardından, ilgi duyan firmalardan
talepler toplanacak ve İOSB’nin altyapısı ve tesisleri, bu talep-
leri karşılayacak kapsamda inşa edilecek. Gelecek aşamalar
da benzer şekilde ele alınacak ve böylece, İOSB’nin tamamıyla
kurulması fazlara bölünmüş olacaktır.

İOSB’nin fiziksel olarak kurulması aşamasında ihtiyaç duyula-
cak kaynağın nasıl karşılanacağı ile ilgili kesin bir karar henüz
bulunmuyor. SSİK tarafından SSM’ye tahsis edilen kaynağın
kredi olarak kullandırılması için yeni bir SSİK kararı alınması
da seçenekler arasında yer alıyor.
Bu tabloda, SASAD Genel Kurulu’na şu öneri sunuldu:
1. İOSB Kuruluş Protokolü’nde, SASAD payının %20 

ve Müteşebbis Heyet’te temsilin 3 üye, Yönetim Kurulu’nda
temsilin 1 üye ile olması,

2. Müteşebbis Heyet’te, SASAD temsilcileri olarak Muharrem
Dörtkaşlı, Dr. Faik Eken ve Sadık Yamaç’ın yer almaları,

3. Müteşebbis Heyet’te, SASAD yedek temsilcileri olarak 
Mithat Ertuğ, Selçuk Yaşar ve Aziz Sipahi’nin yer almaları,

4. Yönetim Kurulu’nda, SASAD temsilcisi olarak 
Sadık Yamaç’ın görev alması,

5. Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak Dr. Faik Eken’in 
önerilmesi,

6. Denetim Kurulu yedek üyesi olarak Dr. Faik Eken’in 
görev alması ve

7. İOSB Kuruluş Protokolü’nde, SASAD’ın toplam 
taahhüdünün, 50.000 lirayı geçmemesi.

Üyeler Konuya Yoğun İlgi Gösterdi
Önerinin okunmasının ardından, öneri ile ilgili sorular ve yo-
rumlar alındı. Son yıllarda gerçekleştirilen SASAD Genel Ku-
rullarından farklı olarak, çok sayıda ve farklı üye söz alarak,
sorularını ve görüşlerini dile getirdiler. Sorulan sorulara veri-
len cevaplarla İOSB ile ilgili şu ayrıntılar ortaya çıktı:
n İOSB Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Savunma Sanayii 

Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir olması bekleniyor.
n Tahsis edilen arazide, dere ıslahı gibi, DSİ ve Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından ele alınması gereken 
işlemler bulunuyor.
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SASAD Genel Kurulu,
Kazan İçin Olağanüstü Toplandı
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin 4’üncü Olağanüstü 
Genel Kurulu, 24 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirildi. Tek maddelik bir gündemle 
toplanan genel kurul, Ankara’nın Kazan İlçesi’nde kurulacak havacılık ve uzay ihtisas
organize sanayi bölgesi (İOSB)’nin kuruluşunda, SASAD’ın da yer almasına yönelik,
SASAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan öneriyi görüştü.

Kurum Payı Müteşebbis Heyetteki Temsili Yönetim Kurulunda Temsili
SSM 60 9 3
ASO 20 3 1

SASAD 20 3 1

Tablo 1. Tarafların İOSB’nin kuruluşunda alacakları 
pay ve İOSB kurullarında temsilleri
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n İOSB kuruluş çalışmaları için gerekli kaynağı bulmak 
amacıyla devlet teşviklerinden yararlanılması gündeme 
gelebilecek; ancak verilmiş kesin bir karar bulunmuyor.

n İOSB arsalarının, İOSB’de yer alacak firmalara kiralanması
ya da satılması konusunda, uygulamanın nasıl olacağı ile 
ilgili karar henüz verilmedi. Bazı üyeler, firmalara İOSB’de
arsa satılması durumunda, arsaların maliyeti nedeniyle 
firmaların makine ve teçhizat alımı için yeterli ödeneklerinin
kalmayabileceği noktasına dikkat çektiler.

Sorulan sorular ve yapılan yorumlarla ilgili söz alan SASAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Muharrem Dörtkaşlı, SASAD’ın proto-
kolde yer almasının, sektörle ilgili bir uzmanlık hizmeti olarak
görülebileceğini söyledi ve SSM’nin elini taşın altına koydu-
ğunu; SASAD olmasa da SSM ve ASO’nun paylarını yükselterek
çalışmaya devam edebileceğini ifade etti. Tüm SASAD üyeleri-
nin havacılık ve uzay alanında çalışmadığını; bununla birlikte,

konunun SASAD’ın misyonu açısından değerlendirilebileceğini
belirten Dörtkaşlı, Kırıkkale ve Tuzla’da gündeme gelen küme-
lenme çalışmalarına da zamanı geldiğinde aynı şekilde katkı
vermeleri gerekebileceğini vurguladı.
Önerinin kabul edilmesi durumunda, üye başına tespit edilecek
makul bir katkıda bulunarak resmin içine gireceklerine dikkat
çeken Dörtkaşlı, önümüzdeki dönemde, kümelenme ve orga-
nize sanayi bölgeleri ile ilgili uzmanlığı bulunan üyelerin, ku-
rulacak İOSB ile ilgili SASAD’ın uygulayacağı ilkeler ve
politikalar hakkında katkıda bulunabileceğini de belirtti.
Değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi ve öneri, oybir-
liği ile kabul edildi. Oylamanın ardından, SASAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sadık Yamaç söz alarak kısa bir teşekkür konuşması
yaptı ve yeni yapılanmanın, Türk savunma ve havacılık sanayi-
sinin uluslararası alanda daha çok söz sahibi olmasına katkı
vereceğini belirtti.

SASAD Yönetim Kurulu Üyesi Sadık YamaçSASAD Genel Sekreteri Hüseyin BaysakSASAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Dörtkaşlı 



Avusturya Milli Günü, 29 Eylül günü ak-
şamı, Avusturya Büyükelçisi Klaus

Wölfer ve eşi Diane Wölfer’in ev sahipli-
ğinde, Avusturya Büyükelçiliği’nde verilen
bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona,
Türkiye’deki yabancı büyükelçiler ve dip-
lomatik personel, Türk Silahlı Kuvvetlerini
temsilen general, subay ve astsubaylar,
Ankara’da görevli yabancı askeri ataşeler,
Türkiye’de iş yapan çok sayıda Avusturyalı
firma temsilcisi, Türk savunma ve havacı-
lık sanayi temsilcileri, Türkiye’nin 10 ayrı
ilinden gelen Avusturya’nın Türk kökenli
10 fahri konsolosu ve basın mensupları
katıldı. Resepsiyona katılan yerli ve ya-
bancı misafirler, Büyükelçi Klaus Wölfer
ve eşi, Savunma Ataşesi Kurt Radner ve
eşi ile Ticaret Müsteşarı Konstantin Bekos
ve eşi tarafından karşılandı.
Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer, Tür-
kiye ve Avusturya milli marşlarının çalın-
ması ile başlayan resepsiyonda yaptığı
konuşmada; “Türkiye-Avusturya ilişkileri,
1924 yılında, iki genç cumhuriyet arasında
imzalanan bir anlaşmayla 90 yıl önce baş-
ladı. Türkiye’den gelen ilk misafir işçilerin
1964 yılında Avusturya’da çalışmaya baş-
lamasıyla da 50 yıllık bir göç tarihi oluştu.
Bu işçilerin çoğunluğu Avusturya’ya yer-
leşti ve hatta üçüncü nesil, hâlihazırda
Avusturya’da yaşamaktadır” dedi. Türkiye-
Avusturya ticari ilişkilerinde patlama 
yaşandığı günümüzde, Avusturya’nın Tür-
kiye’de yatırım yapan ülkelerin başında
geldiğine dikkat çeken Büyükelçi Wölfer,
Türkiye’de, Avusturya’nın fahri konsolos-
ları olarak çalışan Türk kökenli kişilerin

hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti de
ifade etti.
Avusturyalı yetkililerden edindiğimiz bil-
giye göre, Türkiye ve Avusturya’nın, benzer
konfigürasyonda S-70 BLACK HAWK heli-
kopteri kullanıcısı olması dolayısıyla iki
ülke arasında, bu konuda bir iş birliği de
taraflarca değerlendiriliyor.

Başlarken…

Sözlükler, “ataşe” 
kelimesini, bir ülkenin, 
başka bir ülkedeki 

diplomatik görevlerinde, belirli 
bir uzmanlık alanı ile ilgili 
olarak temsil ve bilgi toplama 
vazifelerini icra eden 
elçilik görevlisi şeklinde 
açıklarken; “askeri ataşeler” için
de bağlı oldukları ulusal ordunun
temsilcisi olarak, elçiliğin 
askeri danışmanlığını yaptığını 
yazmaktadır. Görevleri sadece
atandıkları ülkenin dinamikleriyle
sınırlı olmayıp, kendi savunma 
ve havacılık sanayilerini görev 
yaptıkları ülkeye tanıtmakla da 
görevlidirler.
Biz de günün gereklerine uygun 
şekilde, MSI Dergisi’ni, ülkeler 
arasında, savunma ve havacılık 
sanayilerine ilişkin gelişmelerin
paylaşıldığı karşılıklı bir 
iletişim platformu olarak 
konumlandırma hedefi 
doğrultusunda, çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 
bir yandan iş birliği yapılan 
ülkelerin savunma ve havacılık 
sanayileri ile ilgili gelişmeleri 
Türkiye’ye taşırken diğer 
yandan da Türk savunma ve 
havacılık sanayisine ilişkin 
kaynağından, doğru, güncel ve
düzenli haberler üretiyoruz.
Bu karşılıklı iletişim sürecinde,
görev tanımları gereği, Türkiye’de
görev yapan yabancı askeri 
ataşeler de elbette önemli 
bir rol oynuyor. Şimdilik 
“Etkinlik Gündemi” olarak 
adlandırdığımız bu köşemizde, 
yukarıda belirttiğimiz hedefe 
uygun şekilde, hem Türkiye’de
görev yapan yabancı askeri 
ataşeleri sizlere tanıtacağız 
hem de askeri ataşelerin katıldığı
etkinliklerle ilgili gelişmeleri 
sizlere aktaracağız.
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Avusturya ve Türkiye İlişkileri 
Gelişmeye Devam Ediyor

A U S T R I A

Kurt 
Radner

Rütbesi Albay
Görevi Savunma Ataşesi
Görev Başlangıç Haziran 2010
Bitiş Tarihleri Haziran 2015
Doğum Tarihi 12 Eylül 1961
Doğum Yeri Wr. Neustadt

Savunma ve güvenlik
Eğitim konusunda yüksek

lisans 
Askeri Meslek Özel harekât birliklerinde
Hayatı 26 yıl hizmet 

Bildiği Yabancı Almanca, İngilizce ve

Diller az miktarda Türkçe 
ve Rusça

Medeni Durumu Evli. 
2 çocuk sahibi.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Tel +90 312 405 49 67
E-posta (görev) ma.tur@bmlvs.gv.at

Sovyet işgal kuvvetlerinin, Avusturya’yı terk etmesini müteakip, 1955 yılının 15 Mayıs’ında, Avusturya Devleti
Anlaşması imzalandı. Avusturya, aynı yıl 27 Temmuz’da, tekrar egemenliğine kavuştu ve 26 Ekim’de de 
Avusturya parlamentosunun tarafsızlık ilanıyla birlikte yeniden bağımsız bir ülke oldu. Avusturya’nın 
“Milli Günü”, bu gelişmenin yaşandığı gün olan 26 Ekim’de kutlanıyor olsa da bu yıl, Türkiye’deki kutlamalar,
idari gerekçelerle 29 Eylül’e kaydırıldı.





Kore Cumhuriyeti’nin, 1 Ekim Silahlı
Kuvvetler Günü ve 3 Ekim Milli Günü,

30 Eylül’de, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi
Sangkyu Lee ve eşinin ev sahipliğinde,  An-
kara Sheraton Otel’de verilen bir resepsi-
yonla kutlandı. Resepsiyona, hükümeti
temsilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Türkiye’deki yabancı büyükelçi-
ler ve diplomatik personel, Kore Gazileri,
Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen general,
subay ve astsubaylar, Ankara’da görevli
yabancı askeri ataşeler, Türkiye’de iş
yapan çok sayıda Koreli firma temsilcisi,
Türk savunma ve havacılık sanayisi tem-
silcileri ve basın mensupları katıldı.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sangkyu
Lee, yaptığı konuşmada; Kore Savaşı ve
2002 Dünya Kupası ile gelişen Kore Cum-
huriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki
ilişkiye dikkat çekti. Türkiye’yi ziyaret eden

Koreli turistlerin sayısının her geçen gün
arttığını vurgulayan Lee, “Kore firmaları,
çok sayıda savunma ve havacılık projesi
dâhil olmak üzere, üçüncü boğaz köprüsü,
Avrasya tüneli ve enerji santralleri gibi
büyük çapta altyapı projelerine katılmak-
tadır” diye konuştu. Büyükelçi, konuşma-
sında, Kore ve Türkiye’nin, küresel
yönetimin reform sürecine katkı sağlamak
amacıyla geçtiğimiz sene Meksika, Endo-
nezya, Avustralya ile birlikte, ‘MIKTA’ ola-
rak adlandırılan gayri resmi bir grup
oluşturulduğunu söyledi ve görev yaptığı
sürede, ikili ilişkilere kazandırdığı ivmeden
büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ko-
nuşmasında Kore gazilerini de unutmayan
Lee, iki ülke arasındaki uzak mesafeye

rağmen, halklar arasındaki yakınlığına
dikkat çekti. Türkiye'deki görev süresi
sona eren Büyükelçi Lee, “Böyle müthiş
bir ülkede görev yapmak, benim için ger-
çekten büyük onur ve ayrıcalıktı” diyerek
veda etti.
Bakan Işık ise resepsiyondaki konuşma-
sına, milletvekilliğinin ilk yıllarında Kore
Cumhuriyeti Dostluk Grubu başkanı oldu-
ğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki dost-
luk bağının derinliği nedeniyle kendisini ev
sahibi gibi hissettiğini belirterek başladı.
Bakan Işık konuşmasına; “Kore Cumhuri-
yeti ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler,
1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kore
Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak
tanımasıyla başladı. 1950 yılında Kore Sa-
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Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler
Günü ve Milli Günü Birlikte Kutlandı
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vaşına gönderdiğimiz bir tugayla dönüm
noktasına ulaştı.  Bu vesileyle Kore Sava-
şında verdiğimiz 1.000’e yakın şehidimizi
saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Dost-
luk bağları uzun zaman öncesine dayanan
Kore ile Türkiye arasındaki ilişkiler, yal-
nızca siyasi ve ekonomik değil kültür, eği-
tim, sanat, dil gibi hayatın her alanında
kökleşmektedir. 2013 yılı rakamlarına
göre 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmi, dün-
yanın ilk 20 ekonomisi içerisinde yer alan
Türkiye ve Kore gibi iki önemli ülkenin po-
tansiyelinin gerisinde kalmaktadır. İki ülke
arasındaki ticaret hacminin artması ve
daha dengeli bir biçimde gelişmesi, halk-
larımızın huzur ve refahının geliştirilme-
sine önemli katkılar sağlayacaktır” diye
devam etti. Konuşmasının sonunda Bakan
Işık 28 Eylül’de tanıtımı yapılan Türkiye
Cumhuriyeti’nin yeni sloganıyla seslene-
rek; “Bugün siz Koreli dostlarımıza, Tür-
kiye’nin Yeni Sloganı ‘Gücü Keşfet’
(Discover the Potential of Turkey) diyerek
Koreli dostlarımızın Türkiye’nin gücünü ve
potansiyelini keşfetmelerini istiyor ve bek-
liyoruz” dedi ve konuşmasını, “Yaşasın
Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin dostluğu” diyerek sonlandırdı.
Resepsiyon verilen salonun içerisinde ve
girişinde, Kore el sanatlarının sergilendiği
“Kore Milli Günü Maksabal Sergisi” ile Ko-
reli şirketler; Hyundai, LG ve KAI’nin birer
standı da yer aldı.
Resepsiyon çerçevesinde görüşlerini aldı-
ğımız Koreli yetkililer, hâlihazırda, ana
muharebe tankı, eğitim uçağı ve çeşitli
silah sistemleri konusunda iş birliği içeri-
sinde oldukları Türkiye ile birçok savunma
ve havacılık projesinde daha beraber ça-
lışmayı beklediklerini ifade ettiler.

www.savunmahaber.com

Bu yıl, 14-16 Ekim tarihleri arasında, ikincisi icra edilen Ankara Savunma ve Ha-
vacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation Days in Defense and

Aerospace / ICDDA) etkinliğinin “Onur Ülkesi” olan Fransa, etkinlikte, çok sayıda
kurum ve kuruluşla temsil edildi. Fransız savunma ve havacılık sanayisini temsilen
ICDDA’ya katılan Fransız kurum ve kuruluşlarının şerefine, 13 Ekim’de, Fransa’nın
Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili ev sahipliğinde bir de kokteyl düzenlendi. ICDDA ön-
cesi, Fransız ve Türk savunma ve havacılık sektörlerinin temsilcilerini Fransa Bü-
yükelçiliği’nde bir araya getiren kokteyl, iki ülke arasında iş birliğinin arttırılmasına
da ortam sağladı.

KORE CUMHURİYETİ

Jooseong
Han

Rütbesi Albay
Görevi Savunma Ataşesi
Görev Başlangıç Şubat 2013
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ICDDA’nın Onur Ülkesi Fransa Oldu

Kore’nin Milli Günü (Gae Cheon Jeol), 
Kore’nin, Dangun tarafından, MÖ 2333 yılında, 
3 Ekim tarihinde kurulmasından dolayı 
kutlanmaktadır. Silahlı Kuvvetler Günü ise Kore
Savaşı’nda, Güney’in 38’inci paraleli geçerek
Kuzey Kore’ye taarruza geçtiği gün olan 
1 Ekim’de kutlanmaktadır.



İspanya’nın Milli Günü, 13 Ekim’de, İs-
panya Büyükelçisi Rafael Mendivil ve

eşinin ev sahipliğinde, Ankara Sheraton
Otel’de verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Resepsiyona, Kara Kuvvetleri Komutanı
Org. Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Org. Akın Öztürk, hükümeti temsilen
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı, Türkiye’deki yabancı
büyükelçiler ve diplomatik personel,
Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen gene-
ral, subay ve astsubaylar, Ankara’da gö-
revli yabancı askeri ataşeler, Türkiye’de
iş yapan çok sayıda İspanyol firma tem-
silcisi, Türk savunma ve havacılık sana-
yisi temsilcileri ve basın mensupları
katıldı.
Hâlihazırda İspanya ve Türkiye arasında,
savunma alanında gündemdeki en
önemli proje olan Havuzlu Çıkarma Ge-
misi Projesi kapsamında, İspanyol Na-
vantia Tersanesi ile iş birliği yapan Sedef
Tersanesi ile Ocak ayında başlatılan söz-
leşme görüşmeleri hâlen sürüyor.
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TSK’nın Zirvesi, İspanya 
Milli Günü’nde Bir Araya Geldi

Kristof Kolomb’un, 1492 yılında, Amerika’ya 
ilk defa ayak bastığı gün olması ve 
Avrupalılarla Amerikalıların ilk karşılaştığı 
günü simgelemesi dolayısıyla 12 Ekim, her yıl,
birçok Amerika ülkesinde kutlanmaktadır. 
12 Ekim, İspanya’da ise “Día de la Hispanidad”
(Hispanity Day) adı ile İspanya’nın 
“Milli Günü” olarak kutlanıyor.
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Pakistan Savunma Günü, 14 Ekim’de,
Pakistan Büyükelçisi Muhammad

Haroon Shaukat ve Savunma ve Hava
Ataşesi Tuğgeneral Abbas Ghumman ve
eşlerinin ev sahipliğinde, Ankara Atlı
Otel’de verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Türkiye-Pakistan Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı,
Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk,
Türkiye’deki yabancı büyükelçiler ve dip-
lomatik personel, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini temsilen general, subay ve
astsubaylar, Ankara’da görevli yabancı
askeri ataşeler, Türkiye’de yaşamakta
olan Pakistanlılar, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisi temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Türkiye ve Pakistan milli marşları ile
başlayan resepsiyonda, 1965 yılında Pa-
kistan’ı Hindistan’a karşı savunan Pakis-
tan askerleri de anıldı.
Pakistan Büyükelçisi Muhammad Ha-
roon Shaukat, resepsiyonun açılış ko-

nuşmasında, Pakistan ve Türkiye’nin
bölgede istikrar için iki önemli güç ol-
duğuna değindi. Büyükelçi, Pakistan Si-
lahlı Kuvvetlerinin yıllarca anavatanı
korumada göstermiş oldukları üstün
başarılarını vurgularken Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasında,
Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili as-
keri bağların örnek olduğuna değindi.
Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin doğal
olarak var olduğunu ve bu ilişkinin, her

iki ülkenin hükümetleri değiştiği 
takdirde bile bu durumdan etkilenme-
yeceğini belirten Bakan Yılmaz, konuş-
masını “Yaşasın Pakistan ve Yaşasın
Pakistan-Türkiye Dostluğu” diyerek ta-
mamladı.
Ankara’da bulunan Pakistan okulunun
öğrencilerinin milli şarkılar söylediği,
savunma gününde, davetlilere, Pakis-
tan-Türkiye ilişkilerinin önemini vurgu-
layan videolar da izletildi.

1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Sa-
vaşı’nın 58. yıldönümü ve Macar Silahlı

Kuvvetler Günü münasebetiyle 23 Ekim’de,
JW Marriott Hotel Ankara’da bir resepsiyon
verildi. Resepsiyona yerli ve yabancı, sivil,
asker, diplomat, Türk-Macar dernekleri

temsilcileri başta olmak üzere, çok sayıda
davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının
çalınmasının ardından, Macaristan’ın, gö-
reve yeni başlayan Ankara Büyükelçisi
Gábor Kiss, günün anlam ve önemiyle ge-
leneksel Türk-Macar dostluğuna anlatan
bir konuşma yaptı. Kiss, konuşmasını, 
Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan’ın sür-
dürülebilir kalkınma yolunda ilerleyebil-
mesi için doğuya açılmayı arzuladıklarını ve
doğuda, adeta akraba ilan ettikleri Türkiye

ile ilişkileri yoğunlaştırmak istediklerini
ifade ederek tamamladı.
Daha sonra kürsüye gelen Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı
da Türk–Macar dostluğuna ve bu dostlu-
ğun geliştirilmesine vurgu yapan bir ko-
nuşma yaptı ve Macar Milli Günü’nü
kutladı. Konuşmaların ardından, Macar
ulusal dans topluluğunun Macar halk
danslarından çeşitli örnekler sunduğu per-
formansı da geceye renk kattı.
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ETKİNLİK GÜNDEMİ

Pakistan Savunma Günü’nde 
Dostluk Mesajları Verildi

Macaristan ile
İlişkiler Daha da
Gelişecek






