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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Kasım ayının sonlarına doğru Kore Cumhuriyeti bası-
nında yer alan haberler ve devamında Aralık ayının

ilk haftası içerisinde ulusal basında yer alan haberlerle
birlikte, uzunca bir süredir kapalı kapılar ardında devam
eden “HÜRKUŞ krizi”, su yüzüne çıktı.
Aslında konu, uzunca bir süredir, dar bir çevrenin günde-
mindeydi. Ancak KT-1T tedarik sözleşmesindeki 15 uçak-
lık opsiyonun işletilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle çok
az kişinin oturduğu bir masada konuşuluyor; genel ka-
muoyu bir kenara, sektör kamuoyunun bile gündemine
pek gelmiyordu.
HÜRKUŞ ile ilgili, bir kısmı basında da yer alan haberler,
kısa sürede etkisini gösterdi ve devamında, önce sektör
kamuoyu ve çok kısa bir süre sonrasında da genel ka-
muoyu, özellikle sosyal paylaşım platformlarındaki tar-
tışmalar aracılığıyla krizin bir parçası, hem de önemli bir
parçası oldu.
Bu süreçte tek resmi açıklama ise Milli Savunma Bakan-
lığı Genel Sekreterliği tarafından, İnternet aracılığıyla 4
Aralık’ta yapılan, “KT-1T ve HÜRKUŞ Uçakları Hakkında
Basında Çıkan Haberler” konulu basın açıklaması oldu.
Ancak bu açıklama da konunun taraflarını, özellikle de ka-
muoyunu pek tatmin etmedi.
Tartışmalar sürerken, basında, bu sefer de opsiyonun iş-
letilmesinin iptaline dair haberler yer aldı. Ancak bu sa-
tırların yazıldığı Ocak ayının ilk haftası itibariyle son
durum, yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre; Milli
Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği tarafından, 4 Ara-
lık’ta yapılan bu açıklamayla duyurulandan farklı değil.
Mevcut şartlar altında, işlemekte olan bir süreç var ve ko-
nunun taraflarının, ülke menfaatleri için en uygun olan
seçenekte hem fikir olacaklarından şüphemiz olmadığı
için, tartışmalara taraf olmayı pek düşünmüyoruz. Terci-
himiz, Türkiye’deki ilgili kurumların;
1- “Kuvvetin zafiyete uğramaması için böyle olması

gerekiyor!”
2- “Türkiye, daha kaç kere havacılık sanayisi kuracak!”
3- “Uçağı zamanında hazır etselerdi!”
4- “Pilot eğitimi taktik; sanayi kurmak stratejik bir 

konudur!”
5- “Opsiyon işlerse artık HÜRKUŞ ihraç edilemez!”
vb. uç söylemlerde olduğu gibi, ağır tartışmalarla karşı
karşıya geldiği ve kimin haklı olduğunun arandığının değil,
konunun tüm taraflarının birlikte çözüm ürettikleri ve
ortak aklın egemen olduğu günleri görebilmektir.

Madalyonun Diğer Tarafı
Zaten artık kamuoyu da tartışmanın doğal taraflarından
biri ve HÜRKUŞ krizinin nasıl çözüleceğinin yanı sıra ka-
muoyunda konuyla ilgili algının nasıl yönetildiği ve yö-
netileceği de bizce, iletişimin giderek daha da hızlandığı
ve arttığı bu zamanda, üzerinde ciddi şekilde kafa yorul-
ması gereken çok önemli bir konu.
Aslında durum şöyle; en başından beri HÜRKUŞ ve 
KT-1’in, en azından mevcut sözleşmedeki opsiyon do-
layısıyla karşı karşıya geleceği belli olmasına rağmen,
süreç içerisinde, bu durumla ilgili yeterince ve sağlıklı
bilgilendirme yapılmadı. Hele de 

■ Dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hangardan çıkarıldığı,

■ Adını Türk havacılık tarihine altın harflerle 
yazdıran Vecihi Hürkuş’un soyadını taşıdığı,

■ ve son 10 yıldaki atılımlarla Türk havacılığının yeniden
gelişiminin sembolü hâline geldiği için kamuoyu 
tarafından ayrıca sahiplenilen  HÜRKUŞ’a yönelik
olumsuz olarak algılanabilecek bu gelişme 
dolayısıyla kamuoyunda oluşabilecek tepki ve 
bu tepkiye neden olacak kamuoyu algısının nasıl 
yönetileceğinin, konunu muhatapları tarafından daha
iyi düşünülmesi gerekiyordu.

Devir Değişti
Yaşanan tartışmalar, eskiden olsa sadece konunun mu-
hatapları tarafından bilinen ve sessiz sedasız işleyen bu
süreçlerin, artık öyle olmadığını gösteriyor. Artık kamuoyu
da masada yerini almaya başlıyor.
Kamuoyunun, savunma ve havacılık sanayisi ile ilgili ge-
lişmeleri bu kadar yakından takip etmesinin ve sahip-
lenmesinin ardında, Savunma Sanayii Müsteşarlığının,
yurt içi ve dışında, “Türk savunma ve havacılık sanayisi
markasını” yaratma sürecinde uyguladığı şeffaflık ve bil-
gilendirme politikalarının etkili olduğu gerçeğini hatır-
latıp devam edelim.
Gelecekte benzeri bir durumun yaşanmasının önüne ge-
çebilecek bir gelişme de halka arz süreci işlemeye baş-
layan TUSAŞ’ı, sektörden diğer firmaların da takip etmeye
başlaması ve ASELSAN ve Otokar ile birlikte, halka açık
sektör şirketi sayısının artması olacaktır. Bu sayede, en
azından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na zorunlu
olarak yapılacak açıklamalarla kamuoyu daha fazla bilgi-
lendirilebilir. Her ne kadar, genelde yetersiz bulduğumuz,
birkaç cümleden ibaret ve adeta yasak savmak için mec-
buriyetten yapıldıkları çok belli olsa da bu açıklamaları
bile kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından çok olumlu
bulduğumuzu belirtelim.
TUSAŞ’ı yeni örnekler izledikçe, Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinde şeffaflığın daha da artacağını ve ortak
akıl egemenliğinde benzeri krizlerin yaşanma ihtimalinin
azalacağını tahmin ediyoruz.
Her şey bir kenara, yapılan başarılı çalışmalarla övünme-
nin doğal olduğu kadar, zaman zaman pürüzlerle uğra-
şılması gerektiğinin de doğal olduğunu gözden
kaçırmamak gerek…
Bugün gelinen noktada, konunun tüm taraflarının alacağı
dersler olsa da benzeri süreçlerin tekrar yaşanmasına
engel olacak asıl güç, sanayinin ortaya koyacağı ve tartış-
maya yer bırakmayan ürünler olacaktır. Bilgi ve haber
paylaşımının giderek artacağı ilerleyen süreçte, beklen-
tileri artan kamuoyunun, hangi taraftan gelirse gelsin, ba-
şarısızlığa karşı daha yüksek perdeden tepki
gösterebileceği de unutulmamalıdır.
Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında sürecin nasıl iler-
leyeceğini de takip ediyor olacağız.
Ocak ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Şubat
sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…



ASELSAN’ın geçtiğimiz
aylarda yürürlüğe

giren yeni organizasyonu
ile kurulan Ulaşım, 
Güvenlik, Enerji ve 
Otomasyon Sistemleri
(UGES) Sektör Başkanlığı,
hızlı bir giriş yaparak 
ilk teknoloji çalıştayını
elektrikli araç teknolojileri
konusunda gerçekleştirdi.
ASELSAN Akyurt 
Tesislerinde, 22 Aralık 2014’te
gerçekleştirilen çalıştay,

üniversite, araştırma merkezleri ve sektör firmalarını bir
araya getirdi. Açılışın ardından, tüm güne yayılan 3 oturumda;
9 üniversite, 6 araştırma merkezi ve 20 firma sunum 
gerçekleştirdi. Sunum yapan firmalar arasında, savunma 
sanayisinde de faaliyet gösteren Ayyazılım, FİGES, Gate 
Elektronik, Global Teknik, Infotron ve Pavo gibi firmalar da
yer aldı. Çalıştayın açılışında konuşan ASELSAN UGES Sektör
Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Bengür, ASELSAN’ın

yeni yapılanmasını da kısaca katılımcılara anlattı. Bu 
yapılanmanın, holding yapısına benzer bir şekilde güçlü bir
genel müdürlük teşkilatı ortaya koyduğunu söyleyen 
Bengür, iki konuya vurgu yaptı. Bunlardan birincisi, 
Ar-Ge ve teknoloji yönetimi konusunun genel müdür 
yardımcılığı seviyesine çıkartılması oldu. Ar-Ge ve 
Teknoloji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, önümüzdeki
dönemde ABD ve Almanya da dâhil olmak üzere, yurt dışında
araştırma laboratuvarları açmak konusunda da çalışacak.
Bengür’ün vurgu yaptığı ikinci konu, insan kaynakları 
yönetiminin de genel müdür yardımcılığı seviyesine 
çıkartılması oldu.
Bengür, UGES’in kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa
zaman geçmesine rağmen, Aralık ayı içinde, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge merkezi belgesi almaya
hak kazandığı bilgisini de verdi.
UGES çalıştaylarının önümüzdeki dönemde şu konularla
devam etmesi planlanıyor:
n Raylı Ulaşım Sistemleri,
n Enerji Sistemleri,
n Hassas Tarım ve Hayvancılık Sistemleri ve
n Güvenlik Teknolojileri.

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından, 

4-6 Aralık 2014 tarihlerinde,
İstanbul’da, 3’üncüsü 
düzenlenen “Türkiye 
İnovasyon Haftası” 
kapsamında, çeşitli 
alanlarda, toplam 13 ödül 
verildi. Tasarım Geliştirmede
Liderlik Ödülü’nü ise 
ASELSAN kazandı. 
ASELSAN’ın ödülünü, 
Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu’ndan, ASELSAN
Yönetim Kurulu Üyesi 
Celalettin Döver aldı.
Aralık ayının bir diğer 
gelişmesi kapsamında, 
kurumsal yönetim alanında
sürdürdüğü çalışmaların 
sonuçlarını görmek için, 
her yıl bağımsız bir 
derecelendirme kuruluşuna,
kurumsal yönetim 
derecelendirme çalışması
yaptıran ASELSAN’ın notu
güncellendi. ASELSAN’ın,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Ocak 2014 tarihinde 

yayınladığı, “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” baz alınarak
hazırlanan kurumsal yönetim
derecelendirme raporunda, 
3 Mart 2014 tarihinde 10 
üzerinden 8,57 olarak tespit
edilen notu, 12 Aralık 2014 
tarihi itibarıyla 9,09 olarak
güncellendi. Not artışı, 
ASELSAN’ın Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne verdiği

önemin, bunu sürekli ve 
dinamik bir süreç olarak 
yürütmekteki istekliliğinin 
ve bu doğrultuda 
gerçekleştirmiş olduğu 
iyileştirmelerin sonucu 
olarak değerlendiriliyor. 
Değerlendirmede, 
ASELSAN’ın kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık notu
da 98,21 olarak belirlendi.

Aralık ayında, ASELSAN’dan
bir iş birliği haberi ve bir 
sözleşme haberi de geldi.
ASELSAN tarafından 
13 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, ASELSAN ile 
Piri Reis Üniversitesi 
arasında yapılacak iş birliği
için imzalarının, ASELSAN
Genel Müdürü Dr. Faik Eken
ve Piri Reis Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Oral 
Erdoğan tarafından atıldığı
bildirildi. Sözleşme haberi ise
30 Aralık’ta geldi. ASELSAN
ile Jandarma Genel 
Komutanlığı arasında, 
Jandarma Entegre Muhabere
ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 
Projesi ile ilgili olarak, toplam
bedeli 153,9 milyon dolar 
tutarında bir sözleşme 
imzalandı.
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AYESAŞ, NATO AWACS E-3A uçaklarına 
kablaj sağlamak için, Boeing’den 

bir sipariş aldığını, 3 Aralık 2014’te 
yayınladığı basın bülteni ile duyurdu. Söz konusu 
kablaj, E-3A uçaklarının kokpit 
modernizasyonu çalışmalarında 
kullanılacak. Boeing, E-3A 
uçaklarını, sivil hava trafiğine 
uyumlu hâle getirmek ve artık 
desteklenmeyen aviyonikleri yenilemek için, DRAGON programını yürütüyor. 
Sipariş kapsamında AYESAŞ, 2106 yılında başlayacağı teslimatları, 
2017 yılında tamamlayacak. Açıklamada, AYESAŞ’ın, daha önce de 
NATO AWACS E-3A Yarı Ömür Modernizasyonu programı kapsamında Boeing için kablaj 
tedarikçisi olarak çalıştığı ve kalite ve teslimat performansı ile Boeing tarafından "altın tedarikçi" 
kategorisinde değerlendirildiği bilgisine de yer verildi.

ROKETSAN ve Raytheon
Integrated Defense

Systems, 17 Aralık 2014’te,
Patriot CSA (Control Section
Assemblies / Kontrol 
Bölümü Grupları) Sistemi ile
ilgili yeni bir sözleşme 
imzaladı. ROKETSAN’ın 
Elmadağ tesislerinde 
imzalanan sözleşme 
kapsamında, Patriot GEM–T
hava savunma füzesinin 
kontrol ünitesi üretimi, 
ROKETSAN tarafından 
yapılacak. Sözleşmeyi, 
Raytheon Integrated Defense
Systems adına Programlardan
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ralph Acaba ve
ROKETSAN adına da Yönetim

Kurulu Başkan Vekili Tümg.
(E) Zafer Çamlıca ve Genel
Müdür Selçuk Yaşar imzaladı.
Aralık ayının bir diğer 
gelişmesi kapsamında 
ROKETSAN, 2-3 Aralık 
tarihlerinde, Almanya’da 

düzenlenen ve Türkiye’nin
partner ülke olduğu Berlin
Güvenlik Konferansı 
(Congress on European 
Security & Defence)’na 
katılım gerçekleştirdi. 
Etkinlikte düzenlenen,

“Forum European Industrial
Defence Cooperation – 
Developing a Strategic 
Perspective” panelinde, 
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar da bir konuşma
yaptı.

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından

23 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, A400M Stratejik
Ulaştırma Uçağı Programı
kapsamında tedarik 
edilecek 10 uçaktan ikincisi
olan, 14-0013 kuyruk 
numaralı MSN0013 uçağının
teslimatının, 22 Aralık 2014

tarihi itibarıyla tamamlandığı
bildirildi. Uçak, 23 Aralık’ta,
programın nihai montaj 
hattının yer aldığı ve 
kabul faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği 
Sevilla’dan ayrılarak 
Kayseri’deki 12. Hava 
Ulaştırma Üs Komutanlığı’na
intikal etti.
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AYESAŞ, NATO’nun 
E-3 Uçakları İçin 
Çalışmaya 
Devam Edecek

ROKETSAN’ın Patriot Füzelerindeki İş Payı Artıyor

İkinci A400M de 
Envantere Girdi
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FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense 
Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) firması arasında 

2011 yılında imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli 
Zırhlı Araç (AV-8) Projesi’nde, ilk parti seri üretim araçlarının
teslimatları başladı. İlk partide yer alan 12 adet 8x8 zırhlı 
muharebe aracının teslimatı için, 6 Aralık 2014 tarihinde,
DEFTECH firmasının, Malezya’nın Pekan şehrinde bulunan
üretim tesislerinde bir tören düzenlendi. Malezya Başbakanı
Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Kara 
Kuvvetleri Komutanı General Datuk Raja Mohamed Affandi
bin Raja Mohamed Noor, diğer üst düzey komutanlar ve 
projede yer alan firma temsilcilerinin katıldığı bu tören ile 
ilk parti 8x8 zırhlı muharebe aracı, Malezya Silahlı 
Kuvvetlerine teslim edilmiş oldu.
Proje, Malezya Silahlı Kuvvetleri için, 12 değişik 
konfigürasyonda, 257 adet 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe
aracının geliştirilmesini, üretimini ve teknoloji transferini
kapsıyor. AV-8 araçları, FNSS’nin PARS 8x8 aracı temel 
alınarak geliştiriliyor. Bu ihracat sözleşmesi, Türkiye'den 
tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi 
ihracat sözleşmesi olma özelliğini de taşıyor. Projede 
ana sistem entegratörü görevini yürüten FNSS, araç 

platformlarının ve 25 mm’lik tek kişilik silah sistemi 
tedarikinden de sorumlu bulunuyor.
FNSS, daha önce de Malezya Silahlı Kuvvetlerine, toplam 
259 adet paletli zırhlı muharebe aracı (Malezya'da ADNAN
adıyla biliniyor) ve 8 adet 120 mm havan taşıyıcı araç üreterek
teslim etmişti. Paletli araçların ardından, AV-8 projesi ile 
tekerlekli zırhlı araçlar konusunda da Malezya'da yerel 
tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik destek kabiliyetlerinin
geliştirilmesi hedefleniyor. Araçların seri üretimleri, 
belirlenen iş payları çerçevesinde, Türkiye ve Malezya’da 
gerçekleştiriliyor. Projenin 2018 yılında tamamlanması 
planlanıyor.
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Türkiye’nin En Büyük 
Savunma İhracatı 
Projesinde Teslimatlar
Başladı
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Otokar’dan Haber Bülteni’nin 21’nci sayısı, Aralık ayında
yayınlandı. Firmanın faaliyetleri ile ilgili önemli 

gelişmelere değinilen bültende yer alan ve Otokar’ın 
hemen hemen tüm ürün ailesini kapsayan gelişmeler, 
ana hatlarıyla şöyle:
n ALTAY Projesi’nde, son aşama olan, Aşama III Prototip 

Geliştirme ve Kalifikasyon Aşaması faaliyetleri ve 
Şereflikoçhisar Atış Alanı’nda ikinci ön prototip olan 
FTR tankı ile hareketli tank atış testleri devam ediyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından hareket kabiliyeti 
ve dayanıklılık kalifikasyon testlerine tabi tutulacak olan
PV1 tankı ile ateş gücü kalifikasyon 
testlerinde kullanılacak olan PV2 tankının
üretimi ise tamamlandı. Bu tanklar, Sistem
Kalifikasyon ve Kabul Testlerine hazır hâle
getirildi. PV1 ve PV2 tanklarının kalifikasyon 
testlerinin başlaması ile birlikte, seri üretim
hazırlıklarına da hız verilecek. 
17-19 Kasım 2014 tarihlerinde, Genelkurmay
Başkanlığı, K.K.K.lığı ve SSM’nin katılımıyla
ALTAY Projesi 23. Proje Değerlendirme 
Toplantısı da gerçekleştirildi.

n Otokar tarafından geliştirilen yeni nesil 
zırhlı muharebe aracı TULPAR, kullanıcıların
farklı hareket kabiliyeti ve görev profili 
ihtiyaçlarına karşılık verebilmek amacı ile hareket 
kabiliyeti testlerine devam ediyor.

n COBRA II amfibi aracı, bir Körfez ülkesinde, sıcak iklim 
ve amfibi testlerine tabi tutuldu. Testlerde, yaklaşık 
5.000 km yol kat eden araç, açık deniz yüzme testlerini de
başarı ile tamamladı. COBRA II amfibi aracı, çöl koşullarının
yüksek güç ihtiyacını karşılamak üzere 6,7 litre dizel 
360 HP motor ile donatıldı.

n Otokar, Türkiye’nin iç güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda,
URAL ve Zırhlı Personel Taşıyıcı’dan oluşan, toplam 
77 milyon liralık sipariş aldı.

n Otokar, Türkiye’den iç güvenlik faaliyetlerinde kullanılmak
üzere 4x4 COBRA taktik tekerlekli zırhlı araçlarının, 
5 kapılı yeni versiyonu için sipariş aldı. Toplam 
161,9 milyon liralık sipariş kapsamında, araçlar, 
2015-2016 yılları içerisinde teslim edilecek. Özellikle 
iç güvenlik güçlerinin kolay biniş ve tahliye ihtiyaçlarına
cevap verebilmek amacıyla geliştirilen COBRA’nın 5 kapılı
versiyonu, 2013’te Otokar ürün ailesine eklenmiş; aracın
ilk siparişi yurt dışından alınmıştı. Araç, 2014 yılının 
ortasında da Türkiye’de envantere girmişti.

n Otokar, Amerika kıtasına ilk ihracatını gerçekleştirdi. 
Bir Güney Amerika ülkesi tarafından sipariş edilen 
Engerek tipi 4x4 taktik tekerlekli araçlar teslim edildi.

n Otokar, COBRA kullanıcıları arasına, iki ülkeyi daha 
ekledi. Bir Asya ülkesi, silahlı kuvvetleri için COBRA 
aracını tercih etti. Otokar’ın Land Rover araçlarını 
kullanan bir Afrika ülkesi de 4x4 taktik tekerlekli 
araç ihtiyacını karşılamak üzere COBRA’yı 
seçti.

n Otokar’ın ASELSAN ile yürüttüğü COBRA Havan Tespit 
Radarı Projesi’nde, COBRA 4x4 taktik tekerlekli zırhlı 
aracına, ASELSAN’ın Havan Tespit Radarı entegrasyonu
için tasarım ve seri imalat hazırlıkları başarıyla 
tamamlandı. 360o tespit yapabilen Havan Tespit Radarı’nın
araç üstü ve seyyar kullanım senaryoları için konfigüre
edilen COBRA araçlarının ilk parti teslimatı gerçekleşti.

n Otokar uzaktan komutalı kule sistemi BAŞOK 7,62 UKSS,
temel versiyonundan farklı olarak prototiplenen, gelişmiş
elektro-optik nişangâh versiyonuyla mühendislik 
testlerine başladı. Bu ileri konfigürasyonda, BAŞOK silah
sistemi; termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe
bulucu içeren nişangâhla donatıldı. Nişangâh, Otokar kule
sistemleri içinde bir üst sınıfta olan ÜÇOK 7,62/12,7/40
UKSS için geliştirilen elektro-optik nişangâh birimi ile
ortak kullanım hâline getirildi.

n Otokar, Land Rover Defender’ın FFR özellikli komuta 
kontrol tipini bir Afrika ülkesine ihraç etti.
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Otokar’ın Projeleri
ve İhracatı Tam Gaz
Devam Ediyor
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Hexagon Studio’ya Çifte Ödül

Hexagon Studio, Türkiye
İhracatçılar Meclisi

(TİM)’nin, uluslararası 
yönetim danışmanlığı firması
A.T. Kearney iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği, Türkiye'nin
ilk inovasyon geliştirme 
programı İnovaLİG’de, 
“İnovasyon Organizasyonu ve
Kültürü” kategorisinde 
ikincilik ödülü aldı. Böylece, 
5 farklı kategoride toplam 
25 şirketin finale kaldığı 
programda, Hexagon Studio,
Türkiye’nin “İnovasyon 
Liderleri” arasında yerini
almış oldu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla 6 Aralık 2014 günü,

İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen ödül töreninde,
Hexagon Studio Genel 
Müdürü Tolga Doğancıoğlu da
hazır bulundu. Doğancıoğlu,
aldıkları ödülle ilgili yaptığı
değerlendirmede şunları 
söyledi; “İnovaLİG, kullandığı
metodoloji ve ilk kez böylesine
geniş bir çapta, ulusal boyutta
uygulanması bakımından,
diğer inovasyon programlarından
farklılık gözetiyor. Bu 
kapsamda, aldığımız ödül 
bizler için bir gurur kaynağı.
İnovasyon organizasyonu ve
kültürü alanında ödül almış
olmak, bizim açımızdan çok
anlamlı. Bu ödülü, Ar-Ge ve

yenilikçilik kültürünün, çok
kısa bir süre içinde şirketimizde
yerleştiğinin en önemli 
göstergesi olarak 
değerlendiriyoruz. Bu 
anlayış ve tasarım iddiamız,
ürünlerimize de yansıyor ve
başarı çıtamızı daha yükseğe
taşıyor.” Bir diğer gelişme
kapsamında ise Hexagon 
Studio, Design Turkey 
Yarışması’nda, Karsan için 
tasarladığı JEST minibüsüyle
“Ulaşım Araçları” 
kategorisinde, “İyi Tasarım
Ödülü”nü aldı. Söz konusu
ödül, 28 Kasım 2014 tarihinde,
Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen törende, 

Hexagon Studio’ya verildi. 
Hexagon Studio’nun, 
Türk Patent Enstitüsü 
nezdinde tescillenmiş 
2 adet patenti; inceleme 
aşamasında 3 adet patent
başvurusu ve yine inceleme
aşamasında 1 adet faydalı
model başvurusu bulunuyor. 
Geliştirdiği ürün kavramlarını
benzer şekilde tasarım 
tescili yoluyla koruma altına
alan firmanın, Türkiye, 
Avrupa Birliği ve ABD’de 
tescillenmiş toplam 
21 tasarımı mevcut. 
İnceleme aşamasında olan
endüstriyel tasarım adedi 
ise 12.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter / JSF)
projesinde, projenin çok uluslu ortaklık yapısı ve ömür

devri maliyetlerinin düşürülmesi göz önüne alınarak 
oluşturulmasına karar verilen bölgesel bakım, onarım, 
yenileme ve güncelleme (BOY&G / Maintanence, Repair, 
Overhaul and Upgrade / MRO&U) merkezleri ile ilgili 
seçimler, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından, Aralık
ayında açıklandı. Avrupa’daki, uçak ile ilgili BOY&G faaliyetleri,
2018 yılına kadar İtalya; motorla ilgili BOY&G faaliyetleri ise
yine 2018 yılına kadar Türkiye tarafından gerçekleştirilecek.
Pasifik bölgesinde ise hem Avustralya hem de Japonya, her iki
faaliyeti yürütecek. Bu seçimler, ilgili ülkelerden alınan tekliflerin
rekabet ortamında değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) da
12 Aralık 2014’te bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada,
seçim öncesi yaşanan süreç şöyle özetlendi: “SSM ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, JSF projesi kapsamında
2007 yılında imzalanan PSFD (Production Sustainment and
Follow on Development / Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme)
mutabakat muhtırası kapsamında, hedeflenen motor üretim
ve bakım kabiliyetinin Türkiye’de kazanılması için müzakereler
yürütülmüş; 2011 yılında, ABD Hükümeti ve Pratt&Whitney
firması ile birlikte bir analiz çalışması başlatılmış ve bu 
çabaların neticesi olarak, 2013 yılında alınan National 
Disclosure Policy (Ulusal Bildirim Politikası) ile ABD 
Hükümeti tarafından, Türkiye’nin, F135 Motoru Depo Seviyesi

Bakım merkezi olarak çalışmalar yürütmesine izin verilmiştir.
Müteakiben, JSF Program Ofisi ve ABD Savunma Bakanlığı
Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Müsteşarlığı tarafından 
yürütülen tüm kritik program toplantılarına katılım 
sağlanarak, her düzeyde Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı
muhataplarımıza iletilmiştir. Eskişehir’de mevcut motor 
üretim ve bakım tesislerine, ABD Hükümeti ve üretici firma
Pratt&Whitney ile birlikte teknik ziyaretler gerçekleştirilerek
süreçte eşgüdüm sağlanmıştır. ABD Hükümeti tarafından
kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulan süreç neticesinde,
Türkiye’nin tecrübesi ve uzmanlığı, diğer alternatiflere 
nazaran maliyet etkinliği ve uluslararası arenada bölgesel 
liderliği tescil edilmiştir.”
2018 yılından sonra, motor konusunda, Hollanda ve Norveç de
ek kapasite sağlayacak. SSM tarafından yapılan açıklamada,
2018 yılına kadar geçecek 3 yıllık sürede, Türkiye’nin 
“öğrenme eğrisi” ve başlangıç dönemi dezavantajlarının 
tamamını rekabet altında olmadan yaşayacağı, bu sayede 
rekabetin başlaması beklenen dönemde, Türkiye’nin 
en avantajlı konumda olacağı ve Türkiye’nin 2024 yılından
itibaren, yılda en az 100 motora depo seviyesi bakım 
sağlayacak bir noktaya gelebileceği belirtildi.
JSF projesinde, ilerleyen dönemde, BOY&G merkezlerinin 
her 5 yılda bir değerlendirmeye tabi tutularak, en etkin 
hizmeti veren merkezlerin izleyen 5 yıllık dönemde görev 
almasının sağlanması planlanıyor.
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Geride bıraktığımız Aralık
ayında, TUSAŞ’ın 

geleceği ile ilgili önemli 
gelişmeler peş peşe 
gerçekleşti. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM),
hava aracı ve parçalarının 
tasarım ve üretimine ilişkin
mevzuat kapsamında, 
ilk Tasarım Organizasyonu
Onayı’nı TUSAŞ’a verdi.
SHGM tarafından 26 Aralık’ta
yapılan açıklamada; “Hava
Aracı ve İlgili Ürün, Parça 
ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik
ve Çevresel Sertifikasyonu”
konusunda, 20 Ağustos 2013
tarihinde yürürlüğe giren
SHY-21 Yönetmeliği 
çerçevesinde, mühendislik
kabiliyeti, organizasyon 
yapısı, ürün geliştirme 
becerisi incelenerek 
uluslararası standartlarda
gereklilikleri yerine getirdiği
tespit edilen TUSAŞ’ın 
Tasarım Organizasyonu 
Onay Sertifikası’nı almaya
hak kazandığı belirtildi. 
Söz konusu sertifika ile
TUSAŞ, küçük uçak 
kategorisinde hava aracı 
tasarım faaliyetlerini 
gerçekleştirebilecek ve 
tasarım ve üretimini 
gerçekleştirdiği HÜRKUŞ
uçağı için ulusal tip sertifikası
alabilecek.
Bir diğer önemli gelişme,

uzay çalışmalarında yaşandı.
TÜRKSAT 6A Yerli 
Haberleşme Uydusu Proje
İmza Töreni, 15 Aralık’ta 
gerçekleştirildi. TÜRKSAT 6A,
Türkiye’nin özgün olarak 
tasarlayıp üreteceği ilk 
haberleşme uydusu olacak.
Proje, TÜRKSAT A.Ş.’nin 
ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, TÜBİTAK Başkanlığı
koordinatörlüğünde, 
TÜBİTAK Uzay Araştırmaları
Enstitüsü ana yükleniciliğinde
ve TUSAŞ, ASELSAN ve
CTECH alt yükleniciliğinde
gerçekleştirilecek. 
2020 yılında uzaya fırlatılması
planlanan uydunun montaj,
entegrasyon ve test 
faaliyetleri de yine TUSAŞ’ta
kurulu bulunan Uzay 
Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Ayrıca, 
uydunun yapısal, ısıl ve 
kimyasal itki alt sistemleri 
ile mekanik yer destek 
ekipmanlarının geliştirilmesi,
kablaj tasarım ve üretimi
TUSAŞ sorumluluğunda 
gerçekleştirilecek. TUSAŞ,
TÜBİTAK Uzay ile birlikte;
uydu veri kotarma ve komuta
kontrol yazılımları ile ilgili
faaliyetlerde de görev alacak.
Projenin imza töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımıyla 

düzenlendi. Projenin 
finansmanı, TÜBİTAK Kamu
Araştırmaları Destek Grubu
(KAMAG) 1007 mevzuatı 
kapsamında, Ulaştırma, 
Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. 
ve TÜBİTAK Başkanlığı 
tarafından karşılanacak.
22 Aralık’ta ise TUSAŞ’ta, 
2 imza töreni gerçekleşti.
Bunlardan ilki olan Döner
Kanat Teknoloji Merkezi
(DKTM) Projeleri Sözleşme
İmza Töreni’ne, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir ve TSKGV
Genel Müdürü Fikri Gönültaş
başta olmak üzere, birçok
üniversitenin rektör ve rektör
yardımcıları katıldı. Törende
konuşan TUSAŞ Genel 
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı,
DKTM’nin, üniversite–sanayi
iş birliğini geliştirmek ve 
sektörün ihtiyaç duyduğu
insan kaynağını yetiştirmek
amacıyla Teknokent 
bölgesinde kurulduğunu 
söyledi. Merkezin; helikopter
teknolojilerinde TUSAŞ’ın
ürünlerinde fark yaratacak
yeni teknolojileri araştıran 
ve üniversitelerde var olan
araştırma potansiyelini, 
sanayinin esnekliği ve 
dinamikliği ile harekete 
geçiren bir yapıda olmasını
hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. İsmail Demir ise 
konuşmasında, DKTM’nin 
hedeflenen amaçlarına 
ulaşmasıyla helikopter 
geliştirme alanında önemli
bir ihtiyacın da giderilmiş 
olacağını belirterek; 
“Müsteşarlığımız bünyesinde
hâlihazırda uygulanmakta
olan teknoloji kazanım 
yükümlülüğü faaliyetleri 
çerçevesinde, en kapsamlı 
ve farklı uygulamalardan 
biri olduğu söylenen 
merkezin, bugün imzalanarak
başlatılacak projeleri ile 
kuruluş amaçlarını 
başarmada emin adımlarla
ilerleyeceğine şüphem 
yoktur.” dedi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile TUSAŞ arasında, 
26 Haziran 2013 tarihinde 
imzalanan, Özgün Helikopter
Programı Sözleşmesi 
kapsamında kurulan
DKTM’ye proje ön başvurular,
2014 yılının Şubat ayında,
SSM ve TUSAŞ İnternet 
sitelerinde duyurulan 
çalışma konuları ve çalışma
esaslarına göre yapılmıştı.
SSM ve TUSAŞ uzmanları 
tarafından incelenen proje 
ön başvuruları, var olan 
teknolojik duruma katkı, 
bu katkının boyutu, 
uygulanabilirlik, bütçe, 
insan kaynağı ve takvim 
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açılarından ve mevcut hâli ile
başlatılıp başlatılamayacağı
yönünde değerlendirmeye
tabi tutuldu ve ilk aşamada, 
6 proje kapsamında sözleşme
imzalanmasına karar verildi.
Belirlenen araştırma odakları
çerçevesinde, kurgusunun
geliştirilmesi veya birkaç 
projenin birleştirilmesi için
görüşmelerin devam ettiği
diğer proje ön başvuruları 
ile ilgili sözleşmelerin, 
2015 yılının ilk aylarında 
tamamlanması hedefleniyor.
Bu tören ile başlatılan 
projelerde, 7 farklı 
üniversiteden, 30’un üzerinde
akademisyen ve araştırmacı
görev alacak.
Aynı gün, TUSAŞ Akademi’nin
açılışı da Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. Demir’in
katıldığı tören ile 
gerçekleştirildi. Açılış 
töreninde konuşan TUSAŞ
Genel Müdürü Dörtkaşlı, 
kurumsal bilginin 

yayılmasında önemli görevler
üstlenecek akademinin, 
teknisyen, yönetici, mühendis
olmak üzere, tüm TUSAŞ 
çalışanları için programlar
hazırladığını belirtti. 
Dörtkaşlı, “Uzun yıllardır 
teknisyen eğitimleri 
konusunda başarılı 
çalışmalar yürüten Eğitim
Müdürlüğümüz, yeni bir 
altyapı ve stratejik odaklanma
ile kurumsal akademi olma
yönünde güçlü adımlar attı.
Akademi ile üstlendiğimiz
üretim ve geliştirme 
programlarında görev alacak
mühendis ve teknisyen 
personelimizin mesleki 
gelişimlerine katkıda 
bulunmayı, yöneticilik 
becerilerini geliştirmeyi,
bunun yanı sıra birlikte 
çalıştığımız yardımcı sanayi
firmalarına da eğitimlerimiz
ile destek olmayı hedefliyoruz.
Akademimizin, kurumumuz
ve tüm savunma sanayimiz

için hayırlı uğurlu olmasını 
dilerim” dedi.
Akademinin ilk dersini veren
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. Demir ise açılış 
konuşmasında; usta çırak
ilişkisi ile insan kaynağı 
yetiştirmenin zaman 
kaybettirebileceğini, TUSAŞ
Akademi eğitimleri ve 
devamında planlanacak 
mentorluk uygulaması ile
insan kaynağı yetiştirilmesinin
hızlandırılabileceğini dile 
getirdi. Prof. Dr. Demir, 
“Her kademede eleman 
ihtiyacı göz ardı edilmemelidir.
Eli iş tutan, teknolojiyi 
kullanabilen her elemana 
ihtiyacımız var. Şirketler bu
farkındalıkla hareket etmeli;
içerdeki elemanlarını da bu
şekilde eğitmelidirler” dedi.
İnsan kaynağının yetiştirilmesi
ve motivasyonunun yanı sıra
kurumsal hedeflerin anlatılması
ve yaygınlaştırılması için de
bir stratejik araç görevi 

görecek TUSAŞ Akademi,
sektörün ve günün 
ihtiyaçlarına göre belirlenecek
içerikte programlar 
hazırlayarak insan kaynağının
gelişimine yön verecek. 
Çalışanların almak istedikleri
eğitimler için talep 
yaratabilmeleri imkânının
yanı sıra “Kim hangi eğitimi
almalı?” sorusunun cevabının
da içinde yer aldığı bir altyapı
ile kullanıcılarına ulaşan 
TUSAŞ Akademi, elektronik
kütüphane gibi uygulamalarla
bilgiye erişimi kolaylaştıracak.
Aralık ayının bir diğer gelişmesi,
TUSAŞ’ın, 2-3 Aralık’ta Berlin
Güvenlik Konferansı’na 
katılım sağlaması oldu. 
Konferansta açılış konuşması
yapan TUSAŞ Genel Müdürü
Dörtkaşlı ayrıca, etkinliğin
ikinci gününde, “Industrial 
Cooperation for Security and
Defence – Turkey as a 
Partner” konulu panelde de
panelist olarak yer aldı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) tarafından, 2015 yılı

ihtiyaçlarını karşılamak için
gerçekleştirilen 25.000 adetlik
silah alım ihalesini de Samsun
Yurt Savunma Sanayi (SYS) 
kazandı. SYS tarafından 24 Aralık’ta yapılan
açıklamada, açık teklif usulü düzenlenen 
ihaleye, SYS’nin, CANİK TP9SF modeli ile katıldığı bildirildi.
İhalede, SYS’nin yanı sıra 15.000 atışlık mukavemet 
testlerini geçmeyi başaran iki yabancı firma da yer aldı.
EGM’nin 2015 yılı ihtiyacı olan 25.000 adetlik silah alımı 
ihalesinde en iyi performansı sergileyen ve en iyi teklifi 
vererek ihaleyi kazanan SYS’nin Genel Müdürü Utku Aral,
ihale sonunda yaptığı açıklamada; “CANİK TP9SF’nin, ihale
testlerinde rakiplerini geride bırakarak başarı gösterdiğini
ve TP serisinin dünyada da ilgi gören bir silah ailesi 

olduğunu” söyledi. 2012 yılında piyasaya
sunulan TP9, EGM’nin, 2014 yılı ihtiyacı
için 2013 yılında gerçekleştirdiği, 
ilk polimer gövde ve iğne ateşleme 

sistemine sahip tabanca ihalesini 
kazanmasının ardından, kolluk kuvvetlerinin
ihtiyaçları göz önüne alınarak, 2014 yılında,
TP9’un TP9SA ve TP9SF sürümleri 
geliştirildi. SYS tarafından, 2013 ve 
2014 senelerinde yaklaşık %70’i ihraç 
edilen TP serisi tabancaların üretiminin,
2015 yılında, %50 oranında arttırılması 
hedefleniyor. Aral, savunma teknolojilerine

hız kesmeden yatırım yapmaya devam 
edeceklerini ve 2018 yılına kadar da dünyada faaliyet 
gösteren hafif silah üreticisi firmalar arasında ilk 10’a 
girmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türk Polisinin Tabancası 2015’te de CANİK
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TUSAŞ, SHGM’den Tasarım Organizasyonu 
Onay Sertifikası almaya hak kazandı.



MSI Dergisi: Ata Bey, öncelikle
yeni görevinizde başarılar dileriz. 
Daire Başkanlığınız ile ilgili sorularımıza
geçmeden önce, sektörün sizi 
tanıyabilmesi için biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Bandırmada doğdum
ve büyüdüm. Bandırma’nın güzel bir li-
sesi var, ben orada okudum. Sonra, in-
sanların kullandığı eşyaların en iyisini
üretmek düşüncesiyle; Makina mühen-
disliğinde karar kıldım ve Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nde okudum. Eğitimimi de çok
geniş yönlü kurguladım. Kendi döne-
mimde mezun olurken, mezuniyet pro-
jelerinin tamamıyla ilgilendim. Bütün
arkadaşlarıma mezuniyet projelerinde
destek oldum.
Daha sonra, üniversitede akademisyen
olmak istedim. Bu defa da nasıl bir aka-
demisyen olacağımı düşündüğüm
zaman, bir Dünya Bankası projesinde,
bugün bile çok sayıda ihtiyaç duyduğu-
muz nitelikli elemanları yetiştirmek için,
orta kademe meslek yüksekokulu geliş-
tirme işine dâhil oldum. Bu kapsamda
İstanbul Üniversitesi’nde çalışmalar
yaptım. Yatırımların vaktinde yapılmadı-
ğını gördüğüm zaman;  derslerimi sıkış-
tırdım ve 2-3 güne yaydım. Bu projede,
uygulamaların çoğunda, öğrencileri ye-
teneğine ve gelişmişliğine göre Cumar-
tesi-Pazar günleri de dahil doğrudan
sanayide çalıştırdık. Bizim öğrencileri-
miz, Cumartesi-Pazar tatil yapmazlardı.
Tatil denen şeyi, öğrencilerimize, bir
başka konuyla ilgilenmek diye öğrettik.
Hepsi de sağ olsun pozitif değerler ver-
diler. O çocukların hepsi bugün iş adamı
ve sanayici oldu.
Havacılık sektörüne yönelik çalışmaları-
mız da oldu. Bu sektörün çok ihtiyacı ol-
duğu düşüncesiyle teknik geliştirme
programı başlattık. O dönemde de Müs-
teşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile yakın
çalışma fırsatı buldum. Uçak koltukları-
nın bakımı, üretimi ve kabin içi sistem-
lerle ilgili yapılan çalışmalarda, benim
de katkılarım oldu.
Sonrasında da bildiğiniz gibi, yakından
tanıdığım savunma ve havacılık sanayisi
için çalışmak üzere, SSM’de Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı olarak
göreve başladım.

MSI Dergisi: Sizin görev sürenizde Daire
Başkanlığınızın çalışmalarında ne gibi
yenilikler olmasını beklemeli sektör?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Ankara dışında, örne-
ğin İstanbul’da yürüyen çok ciddi Ar-Ge

çalışmaları var. Sadece İstanbul’da değil;
İzmit ve Bursa gibi illerimizde de ciddi ça-
lışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yapan-
ların çoğu da kendi imkânlarıyla yatırım
yapan küçük ölçekli yazılım ve teknoloji
firmalarımız yani KOBİ’lerimizdir. An-
kara’ya gelip, çeşitli projelere ya da fon-
lara başvuruda bulunuyorlar. Başvuru

süreleri çok uzun; bazen sonuç da çıkmı-
yor. Göreve geldiğim andan itibaren, her
bir Ar-Ge projesinin başarısını gözetme-
nin yanında, kurumumun öncelikli stra-
tejik hedefleri doğrultusunda, başta
yazılım sektörü ve İstanbul olmak üzere,
ülkemizdeki tüm illerde savunma yazılım
ve donanım teknolojileri alanında faaliyet
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SSM AR-GE ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikci 

Türkiye’nin
2023 Hedeflerine
Giden Yol, Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetiminden
Geçiyor

Savunma ve havacılık sektörü, Türkiye’de, Ar-Ge’ye
en çok yatırım yapan sektör olarak öne çıkıyor; diğer
yandan, herkes sektörün daha da iyisini yapmasını
bekliyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) AR-GE
ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikci
ile SSM’nin bu konudaki stratejisini, planlarını ve
mevcut çalışmalarını konuştuk:
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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gösteren büyük, orta ve küçük teknoloji
ekiplerinin tamamının, uzun vadeli ve
ortak çalışma kültürü temelinde, daha
organize, disiplinli, verimli ve planlı çalı-
şabilmelerini sağlayarak özgün milli tek-
nolojilerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran
ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
Ekosistem hedefimize ulaşabilmemiz,
sektöre hizmet veren ve vermek isteyen
firma ve ekiplerin çabasına, azmine ve
motivasyonuna bağlı olduğu kadar, ça-
lışma arkadaşlarımın da performansına,
hevesine, gayretine ve moraline bağlıdır.
Çalışma süreçlerindeki başarının,
uzman arkadaşlarımın tüm sosyal ha-
yatlarına olumlu katkı sağlayacağını ve
bu katkının da yine iş başarısına yansıya-
cağına inanıyorum. Ekip olarak daha ve-
rimli ve coşkulu çalışabileceğimiz en
ideal ortamı oluşturmak amacıyla ça-
lışma grupları oluşturmaya başladık. Öz-
verisi yüksek arkadaşlarımızla gerekli
düzenlemeleri tamamladıktan sonra, bu
gruplar etkin hale geldiğinde, savunma
ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu
temel konuları; fikir ve tecrübe sahibi
kişi, ekip, kurum ve kuruluşlarla görüş-
meler ve istişareler ile değerlendirelim
istiyoruz.
Bu sayede, kurum içi ekip üyelerimizin ve
bize hizmet veren sektörlerimizin her bi-
risi, kendilerini daha da güçlü hissedecek.

Bakışlarımız ve 
Uygulamalarımızda Mutlak
Birliktelik Olmalı
MSI Dergisi: SSM, tedarik projeleri 
konusunda, birçok konuda yegâne kurum
olarak çalışırken, savunma ve havacılık
alanındaki Ar-Ge projeleri konusunda,
SSM’nin yanı sıra başta Milli Savunma
Bakanlığı (MSB) Ar-Ge ve Teknoloji 

Dairesi, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, farklı
makamların da resme dâhil olduğunu
görüyoruz. Savunma ve havacılık 
Ar-Ge projeleri ile ilgili bu kurumlar
arası koordinasyon konusunda iyi 
yapabildiğimiz ve daha iyi yapmamız 
gereken şeyler neler? Bu durum, 
çok başlılık yaratıyor mu?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Müsteşarlığımızın sa-
vunma ve havacılık sanayisi sektörünü
yönlendiren ve sektör stratejilerini belir-
leyen bir işlevi ve yapısı var. Bununla bir-
likte, Ar-Ge projelerinin planlamasında
ve yürütülmesinde, MSB Ar-Ge ve Tek-
noloji Dairesi, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı da sektörün
önemli unsurlarından ve kendilerine
büyük sorumluluklar düşüyor. TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu karar-
ları çerçevesinde, “Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programları” ile Ar-Ge
çalışmalarını teşvik ediyor. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite-sanayi
iş birliği ile yürütülecek Ar-Ge projeleri-
nin desteklenmesi için SAN-TEZ progra-
mını uyguluyor; aynı zamanda, yenilikçi
iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fi-
kirlerini, katma değer ve nitelikli istih-
dam yaratma potansiyeli yüksek
teşebbüslere dönüştürebilmeleri için,
çekirdek sermaye sağlanarak destek-
lenmesi amacıyla Teknoloji Girişim Ser-
mayesi Desteği veriyor. Bunların dışında,
Kalkınma Bakanlığının ve Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığının da
önemli Ar-Ge destekleri bulunuyor.
Bahsi geçen kurumların hepsiyle birlikte
oluşturulan platformlar sayesinde, pro-
jeler bazında karşılıklı görüş alışverişi
sağlanıyor ve çoklu uygulamaların
önüne geçilmesi için çalışmalar yürütü-

lüyor. MSB Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi ile
periyodik toplantılar yaparak karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunuyoruz. 
TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
ile verilecek destekler ve projelerle il-
gili, ikili görüşmeler yapıyoruz. Bütün
bu kurumların, savunma ve havacılık
Ar-Ge alanında yaptığı çalışmalarda,
resmin tümünü görecek, ihtiyaç analiz-
leri ve teknolojik eğilim analizleri doğ-
rultusunda planlama yaparak savunma
ve havacılık Ar-Ge projelerini yönlendi-
recek bir yapının varlığı, çalışmaların
daha etkin yürütülmesine katkı sağla-
yacaktır.
Çok başlılık olarak bakmak yerine, bu
durumu, çoklu istişare ve uygulama ku-
rulu gibi görmek daha doğru olmalı. Ba-
kışlarımız ve uygulamalarımız, mutlak
birlikteliği her göze algılatmalı.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
görevleri arasında, “Savunma Ar-Ge 
Yol Haritası’nı güncellemek” yer alıyor.
Savunma Ar-Ge Yol Haritası’nın mevcut
durumu ve gelecek hedefleri ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Mütevazı bir seviye-
den başlayan çalışmaların sonucunda,
bugün, Türkiye’de, özgün ürünleri, ihra-
catı, ana yüklenicileri, yan sanayi, Ar-Ge
merkezleri ve sektör kuruluşları ile ku-
rumsallaşmış ve ülkenin gündeminde
yerini almış bir savunma ve havacılık sa-
nayinden bahsedilir duruma gelindi.
Bundan sonraki aşamada, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin ihtiyaçları doğrultu-
sunda belirlenen, kritik alt sistem, bile-
şen ve teknoloji bazında dışa bağımlılığın
azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede,
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tahsis edilen kaynakların etkin olarak
kullanılmasına yönelik olarak; uygun Ar-
Ge projelerinin belirlenmesi, önceliklen-
dirilmesi ve planlı bir şekilde
yürütülebilmesi için ve özgün yurt içi ge-
liştirme yoluyla tedarik edilecek TSK sis-
tem projelerinin gereksinim duyduğu
teknoloji altyapısını güçlendirmek ve
böylece yurt içi karşılanma oranını art-
tırmak üzere, “Savunma Ar-Ge Yol Hari-
tası” hazırlandı. Bu haritayla:
n Ana sistem projeleriyle uyumlu,
n İleriye dönük teknoloji altyapısını

oluşturmayı hedefleyen,

n Sanayi, üniversite, araştırma 
enstitüleri ve KOBİ’ler arasında 
iş birliğini kuvvetlendiren kritik 
alt sistem, bileşen ve teknoloji 
kazanımını amaçlayan Ar-Ge 
projelerinin gerçekleştirilmesi 
hedeflendi.

Savunma Ar-Ge Yol Haritası, 2007-2016
On Yıllık Tedarik Planı (OYTEP) esas alı-
narak hazırlandı. OYTEP, iki yılda bir
güncellenmekte olduğundan, Savunma
Ar-Ge Programı’nın içeriği de bu doğrul-
tuda güncellenecek. Savunma Ar-Ge Yol
Haritası’nın hazırlanması çalışmaları

kapsamında, 2007-2016 OYTEP’inde yer
alan projelerin taraması yapıldı ve bu
projeler, daha önceden belirlenmiş alan-
lar altında gruplandırıldı. Söz konusu
alanlar, Türk savunma ve havacılık sa-
nayinin, tasarım ve geliştirme anlamında
belirli düzeyde yetkinliğe sahip olması
gereken; dolayısıyla kısıtlı maddi ve
araştırmacı personel kaynaklarının tah-
sisinde önem ve öncelik verilmesi gere-
ken alanlar olarak belirlendi.
Müteakiben, ilgili projelere ait, TSK tara-
fından hazırlanmış olan Proje Tanım-
lama Dokümanları (PTD) incelendi ve
her bir projenin teknik isterleri belir-
lendi. Bu aşamada, yaklaşık 150 proje,
teknik altyapılarda paralellik arz edenler
gruplar hâlinde toplandı ve her gruba ait,
tipik ürün ağaçları oluşturuldu. Hazırla-
nan gereklilikler, ana sistem, alt sistem
ve modül / komponent seviyesine inil-
mek suretiyle yapılandırıldı.
Bir sonraki aşamada, projeler içerisinde
yer alan kritik alt sistem, bileşen ve tek-
nolojilerin öncelik sıralaması yapıldı. De-
ğerlendirme sonucunda, bileşenler,
kritikliklerine göre sınıflandırıldılar. Alt
sistem, bileşen ve teknolojilerin öncelik
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seviyelerini belirlemek üzere; kritiklik,
teknolojik yetkinlik düzeyi, kazanılacak
teknolojinin hizmet edeceği ana sistemin /
platformun envantere giriş tarihi, Ar-Ge
proje süresi ve tahmini proje bedeli
olmak üzere, 5 farklı değerlendirme
alanı kullanıldı.
Bu beş farklı değerlendirme alanının,
her bir alt sistem / bileşen / teknolojiye
uygulanması sonucu, 1’inci derece önce-
likli, 2’nci derece öncelikli ve 3’üncü de-
rece öncelikli alt sistem, bileşen ve
teknolojiler elde edildi.
Bununla birlikte, bu alt sistem, bileşen
ve teknolojilerin, teknik ve teknolojik
bazlı gruplandırması da yapıldı ve bu
yaklaşımla şemsiye Ar-Ge projeleri ta-
nımlandı. Sonuçta, ilk olarak 2006 yılında
tamamlanan, daha sonra 2010 yılında
revize edilen Savunma Ar-Ge Yol Haritası
ile toplam 1000’in üzerinde önceliklen-
dirilmiş alt sistem, bileşen ve teknoloji
içeren 100’den fazla şemsiye Ar-Ge pro-
jesi tanımlandı. Çalışmanın son aşama-
sında ise önceliklendirilen alt sistem,
bileşen ve teknolojiler ile Mükemmeliyet
Ağı (MÜKNET) ilişkilendirilmesi yapıldı.
Yakın zamanda, Uydu-Uzay, Kızılötesi
Dedektör, Navigasyon ve Tapa teknoloji-

leriyle ilgili ayrıntılı yol haritası çalışma-
ları başlatıldı.
Savunma Ar-Ge Yol Haritası’nın, 2015 yılı
içerisinde revize edilmesini planlıyoruz.

MÜKNET’leri 
Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz
MSI Dergisi: SSM’nin oluşturduğu
MÜKNET’ler ile ilgili bilgi verebilir
misiniz? Bu ağlar, oluşturulma 
hedefleri doğrultusunda işlev görüyor ve
beklentilerinizi karşılıyor mu?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Teknoloji Kazanım Yol
Haritası’nın, sanayi, üniversite ve araş-
tırma kuruluşlarının ilgi alanları 
göz önünde bulundurularak belirlenen
öncelikli teknoloji alanları etrafında ya-
pılandırılan MÜKNET’ler vasıtasıyla yön-
lendirilmesi planlanıyor. Teknolojik
bilginin, dinamik bir yapı içerisinde bi-
rinci elden yönetilmesini sağlayacak
MÜKNET yapılanması ile kısa vadede:
n İhtiyaç ve tedarik makamları ile

sanayi, üniversite ve araştırma 
kurum ve kuruluşlarının savunma 
ve havacılık sanayisi alanında 
gerçekleştirilecek Ar-Ge 
faaliyetlerine ilişkin öngörülerini 
ortaya koyabilecekleri ve stratejilerini
belirleyebilecekleri bir yol haritasının
ortaya konulması,

n Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
kapsamında, öncelikli olarak 
belirlenen şemsiye Ar-Ge projelerinden,
her bir MÜKNET için belirlenen pilot
projelerin hayata geçirilmesi ve

n Pilot projelerin çıktılarının, Teknoloji
Kazanım Yol Haritası kapsamında 
ilişkilendirildiği sistem ve alt 
sistemlere etkilerinin gözlemlenmesi
ve varsa Teknoloji Kazanım Yol 
Haritası kapsamında gerekli 
revizyonların yapılması hedefleniyor.

Orta ve uzun vadede ise:
n TSK’nın ihtiyaç duyduğu kritik 

alt sistem, bileşen ve teknolojilerin
azami ölçüde yurt içinden
karşılanması ve dışa bağımlılığın 
azaltılması,

n MÜKNET’ler aracılığıyla Ar-Ge 
faaliyetleri çerçevesinde sanayi, 
üniversite, kamu iş birliğinin 
etkin olarak sağlandığı bir altyapının
oluşturulması,

n Yenilikçi ve teknolojik ürün 
geliştirmeye odaklanan KOBİ’ler 
ve savunma ve havacılık sanayisi 
firmaları aracılığıyla hem istihdamın
arttırılması hem de katma değeri 
yüksek ve ihracat potansiyeli olan
ürünlerin geliştirilmesi,

www.savunmahaber.com

Teknoloji Kazanım Yol 
Haritası’nın, sanayi, üniversite 
ve araştırma kuruluşlarının 
ilgi alanları göz önünde 
bulundurularak belirlenen 
öncelikli teknoloji alanları 
etrafında yapılandırılan 
MÜKNET’ler vasıtasıyla 
yönlendirilmesi planlanıyor. 
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n Güçlü bir milli savunma sanayinin
oluşmasına yönelik gerekli teknolojik
altyapının tesis edilmesi,

n Savunma sanayi tedarik zincirinin 
işleyişinin desteklenmesi,

n Mevcut kaynaklara paydaşların 
erişiminin kolaylaştırılması, 

n Savunma Ar-Ge yatırımının 
arttırılması ve kapsama alanının 
genişletilmesi,

n Yeni Ar-Ge projelerinin tanımlanması,
n Teknolojik alan çerçevesinde detaylı

yol haritalarının çıkartılması,
n Tekrarların önlenmesi, eklemelerle

geliştirilmesi ve çoklu uygulamalara
dönüştürülmesi,

n Sivil-askeri teknolojilerin çift 
kullanım potansiyelinin araştırılması,

n Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve
paydaşlar arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi,

n İleriye yönelik olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri için teknolojik öngörülerde
bulunulması hedefleniyor.

Alanındaki faaliyetlere liderlik etmek
ve koordinasyonu sağlamak üzere
görev yapacak MÜKNET’lerde, temel
olarak amaçlanan; sanayi, üniversite ve
araştırma kuruluşlarının mevcut altya-
pılardan, birlikte çalışabilme kültürü
içerisinde azami ölçüde yararlanmala-
rıdır.
MÜKNET’lerin ana faaliyet alanlarını ise
şöyle özetleyebiliriz:
n MÜKNET ilgi alanındaki teknolojiler

bazında Teknoloji Kazanım Yol 
Haritası’na girdi sağlamak,

n Ar-Ge faaliyetlerini, TSK projeleri 
ile sistematik bir yaklaşım ile 
ilişkilendirmek,

n İleriye yönelik olarak teknolojik 
öngörülerde bulunmak,

n MÜKNET ilgi alanındaki mevcut 
altyapıyı tespit etmek ve güncel 
tutmak,

n Belirlenen alanlara uyumlu şemsiye
Ar-Ge ve alt Ar-Ge projelerini 
tanımlamak, gerçekleştirmek ve
takip etmek,

n İlgi alanındaki teknolojiler bazında
detaylı yol haritalarını çıkartmak ve

n Belirlenen kritik alanlarda eğitim 
ve bilgi paylaşım imkânları sunmak.

Bu kapsamda 12 adet MÜKNET alanı be-
lirlenmiş durumda.

Hâlihazırda uzay, algılayıcılar, ileri mal-
zemeler gibi alanlarda, bu kapsamda ça-
lışmalar yürütülüyor. Bu yapının, daha
verimli ve geniş katılımlı bir şekilde,
bütün alanlara yaygınlaştırılmasını he-
defliyoruz.
Mükemmellik kelimesinin anlamının,
birçok uygulamada olduğu gibi harcana-
rak tüketilmemesi için elimizden gelen
azami uğraşı vereceğiz; zaten kişi, insan
olarak yaptığı işlerde, elindeki imkânları
mükemmel şekilde kullanarak en ideali
gerçekleştirmekle görevlidir. Arkadaş-
larımızın anlayışı tümüyle budur.

MSI Dergisi: SSM Teknoloji Yönetim 
Stratejisi 2011-2016 dokümanının 
güncellenmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar
yapılıyor? Güncelleme takvimi ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: SSM Teknoloji Yöne-
tim Stratejisi 2011-2016 Dokümanı; SSM
Stratejik Planı, Savunma Sanayii Sektörel
Strateji Dokümanı ve Vizyon 2023 Tekno-
loji Öngörü Projesi temel alınarak hazır-
landı. TSK’nın ihtiyaçlarına odaklı, yetkin
bir savunma teknoloji tabanının oluştu-
rulması amacıyla, ileriye dönük planlama,
uygulama ve takip faaliyetlerinin stratejik
yönetim anlayışı içerisinde ele alınması
hedeflendi. Teknoloji Yönetim Stratejisi
Dokümanı; yaşayan ve canlı bir doküman
şeklinde tasarlandı. Bu doğrultuda, uygu-
lamadan doğabilecek ihtiyaçlar ve tekno-
lojinin yönelimleri çerçevesinde, düzenli
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n Otonom Sevk ve İdare (OSİ)
n İleri Malzemeler (İM)
n Uzay (UZY)
n Enerji ve İtki (Eİ)
n Algılayıcılar (ALG)
n Modelleme ve Simülasyon (MS)
n Elektronik Harp (EH)
n Tahrip Teknolojileri (TT)
n Muhabere (MH)
n Komuta Kontrol ve Bilgi Teknolojileri (KKBT)
n Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer 

Teknolojileri (KBRNT)
n Mikro ve Nano Teknolojiler (MNT)

Tablo 1. MÜKNET Alanları

SSM Teknoloji Yönetim Stratejisi 2011-2016 Dokümanı; SSM Stratejik Planı, Savunma Sanayii Sektörel
Strateji Dokümanı ve Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi temel alınarak hazırlandı. TSK’nın ihtiyaçlarına
odaklı, yetkin bir savunma teknoloji tabanının oluşturulması amacıyla, ileriye dönük planlama, uygulama
ve takip faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı içerisinde ele alınması hedeflendi. 

SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi
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aralıklarla revize edilecek. Bu doküman,
bir bütün olarak savunma sektörümüze
teknoloji yönetim uygulamaları açısından
yol gösterici bir nitelik taşıyor.
SSM Teknoloji Yönetim Stratejisi dokü-
manının güncellenmesine yönelik çalış-
malar da 2015 yılı içerisinde başlayacak.
Çalışmaların 2016 yılı içerisinde tamam-
lanması planlanıyor. Bu kapsamda yapı-
lacak çalışmalar, başta TSK olmak
üzere, firmaların, araştırma merkezleri-
nin, üniversitelerin ve iç paydaşların aktif
katılımını gözeten bir süreç çerçevesinde
yapılandırılacak. Bu uygulama da yeni
yılla birlikte başlayacak.

Ar-Ge Projelerine 
Özel Süreçler ve Standart 
Sözleşme Hazırlıyoruz
MSI Dergisi: Dairenizde yürütülen proje
sayısı, diğer dairelere göre daha fazla.
Bununla beraber, bütçe toplamı, diğer
dairelerde yürütülen bazı projelerin 
çok küçük bir bölümünü ancak 
oluşturabiliyor. Bir projenin bütçesi 
yüzlerce milyon olsa da yüz bin 
mertebesinde olsa da aynı süreçlerden
geçiyor ve SSM cephesinde aynı emeği
gerektiriyor. Bu proje yükünü nasıl 
ele alıyorsunuz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Dairesi olarak üstlendiğimiz
önemli misyonun farkındayız. Mevcut
durumda yürürlükte olan ve imzalan-
ması planlanan sözleşmelerle büyük bir
proje portföyünü yönetiyoruz. Önümüz-
deki dönemde de bu yükün artarak
devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nok-
tada, en büyük avantajımız, konusunda

uzman ve özverili çalışan personelimiz.
İş yükü tanımlanırken, birçok kurumda
proje başına düşen kişi sayısının azlığın-
dan yakınılırken, biz, kişi başına düşen
proje sayısından bahsediyoruz. Bu yükü
daha yönetilebilir kılmak adına, yakın ge-
lecekte, dairemizi, konusunda uzman ve
hızlı olan arkadaşlarımızla daha da güç-
lendirmeyi hedefliyoruz.
Bununla birlikte, sizin de belirttiğiniz gibi,
Ar-Ge projeleri de tedarik projeleriyle
aynı süreçlere tabi durumda. Bu durumu
değiştirmek için de adımlar atıyoruz. Sü-
reçlerimizi daha basit ve anlaşılır kılmak
adına, kurum içi yönerge çalışmaları ya-
pıyoruz. Bunun dışında, Ar-Ge projelerine
uygulanacak özel bir “Standart Söz-
leşme” için hazırlıklarımızı yürütüyoruz.

MSI Dergisi: Biraz da yürütmekte 
olduğunuz projelerden bahsedecek 
olursak, öncelikle Kaska Entegre 
Kumanda Sistemi (AVCI) Projesi’nin 
son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Müsteşarlığımız ile
ASELSAN arasında, 31 Mayıs 2007 tarihinde
imzalanmış olan AVCI Projesi kapsamında
üretilen AVCI Sistemi; gece görüş, video,
semboloji gösterimi ve hassas kafa takibi
özellikleri sayesinde, helikopter pilotlarının
durumsal farkındalığını ve görev etkinliğini
arttırmak amacı ile geliştirilmiş vizör yan-
sıtmalı bir sistem. AVCI Sistemi ile platform
uçuş bilgileri, silah sembolojileri, hedef tes-
pit sistemi (FLIR) ve gece görüş görüntüleri,
pilot kaskına entegre edilmiş vizör üzerinde
pilota gösteriliyor.
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AVCI sisteminin
ATAK helikopterlerine
teslimatı devam
ediyor.
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AVCI Projesi kapsamında geliştirilen
Hibrit Kafa Takip Sistemi ile de pilotun
kafa hareketleri tespit edilerek, helikop-
ter üzerindeki hedef tespit sistemi ve
tüm silah sistemleri, pilotun bakış hattı
doğrultusuna yönlendirilebiliyor.
TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) tarafından or-
ganize edilen ve Türkiye’nin teknoloji
geliştiren ülkeler arasında yer almasını
sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik
etmek amacıyla yapılan yarışma kapsa-
mında, 11. Teknoloji Büyük Ödülü de
“AVCI Kaska Entegre Kumanda Sis-
temi”ne verilmişti.
Hâlihazırda AVCI sisteminin ATAK heli-
kopterlerine teslimatı devam ediyor.

MSI Dergisi: Hava Platformları İçin 
Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi
projesinin son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?

Dr. Ata ŞENLİKCİ: Müsteşarlığımız ile
Meteksan Savunma arasında, 28 Haziran
2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan,
“Hava Platformları için Milimetre Dalga
Radarı Geliştirilmesi Projesi” kapsa-
mında, helikopter platformları için, ta-
rarken izleme yeteneğine sahip atış
kontrol radarı (HELİKOPTER MİLDAR),
insansız hava aracı (İHA) platformları için
SAR yetenekli atış kontrol radarı 
(İHA-MİLDAR) ile İHA’ların otomatik iniş
ve kalkışına destek vermek üzere Oto-
matik Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS) geliş-
tiriliyor.
HELİKOPTER-MİLDAR prototipi, hareketli
hedef tespit ve takip ile emniyetli seyrü-
sefere destek vermek üzere, pilota göre-
celi irtifa bilgisi veren Arazi Profili
Oluşturma Modu (ARPO)’na sahip olacak.
OKİS prototipi, İHA platformlarının oto-
matik iniş ve kalkışı için hassas konum
bilgisi sağlayan, muhtelif yer ve hava bi-
rimlerini içeren radar tabanlı bir sistem
olarak geliştirilecek. İHA-MİLDAR proto-
tipi ise çoklu hedef tespiti, takibi ve sınıf-
landırması ve SAR modu ile
görüntüleme yapabilecek.
Proje kapsamında geliştirilecek söz ko-
nusu prototiplerin, T129 helikopteri ve
ANKA platformlarına test amaçlı monte
edilerek denenmesine ilişkin faaliyetler,
Meteksan Savunma ve alt yüklenici
TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Teslimat-
ların, sırasıyla Nisan 2017, Haziran 2018
ve Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştiril-
mesini öngörüyoruz.
Proje ile hava platformlarının muharebe
etkinliğinin arttırılması ve milimetre
dalga bandı radar teknolojileri alanında

önemli teknoloji kazanımının elde edil-
mesi hedefleniyor. Geliştirilecek proto-
tipler, mümkün olabilecek en düşük
hacim ve ağırlıkta tasarlanacak; bu sa-
yede hava platformları ile entegre edile-
bilecek yapıya sahip olacaklar.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızda 
yürütülen bir diğer proje olan Görüntü
Analizi ve Otomatik Hedef Tanıma 
Sistemi (HASAT)’nin son durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Bilindiği üzere,
HASAT Projesi’nde, uydu görüntülerinin
sivil ve askeri amaçlarla analiz edilmesi
ve zaman alan analiz süreçlerinin ol-
dukça kısaltılarak karar destek meka-
nizmasına katkı sağlaması planlanıyor.
İki faz hâlinde planlanan projede, ikinci
fazın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu
süreçte, üniversite-sanayi iş birliğinin en
güzel örneklerinden birisi sergilenerek,
bilimsel çalışmaların sonuçlarının ilk
elden uygulanması sağlandı ve proje çık-
tıları, ihtiyaç makamlarının istekleri doğ-
rultusunda düzenlendi. Projenin, 2015
yılı ile birlikte kabule girmesi ve garanti
sürecinin başlatılması planlanıyor.
Gerek kabul gerekse kabul sonrası sü-
reçte, iyileştirme faaliyetlerine devam
edilecek. Proje sürecinde bugün gelinen
noktaya baktığımızda, artık görüntü iş-
leme konusunda çok ciddi bilgi ve biri-
kime sahip olduğumuzu; uydu
görüntüleri üzerinde hedef tespitini oto-
matik olarak yapabilen ve milli olarak
geliştirilmiş algoritmalarımızın karar
destek mekanizmalarında kullanıldığını
gururla söyleyebiliriz.

Yüklenici Meteksan Savunma Sanayii A.Ş.
Alt Yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 

A.Ş. (TUSAŞ)
Üniversite İşbirliği Bİlkent Üniversitesi
Ürünler Helikopter - MİLDAR

İHA-MİLDAR
OKİS

Sözleşme Süresi 74 Ay
Kullanım Alanları Taaruz Helikopterleri

Genel Maksat Helikopterleri
İnsansız Hava Araçları
Otomatik Kalkış İniş Sistemleri

Hava Platformları İçin 
Milimetre Dalga Radarı 
Geliştirilmesi Projesi

HELİKOPTER-MİLDAR prototipi, hareketli hedef tespit ve takip ile emniyetli seyrüsefere destek vermek
üzere, pilota göreceli irtifa bilgisi veren Arazi Profili Oluşturma Modu (ARPO)’na sahip olacak. 
OKİS prototipi, İHA platformlarının otomatik iniş ve kalkışı için hassas konum bilgisi sağlayan, 
muhtelif yer ve hava birimlerini içeren radar tabanlı bir sistem olarak geliştirilecek.





MSI Dergisi: Dördüncü Nesil (4G/LTE)
Haberleşme Teknolojileri (ULAK) 
Projesi’nin son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: ULAK Projesi ile as-
keri, kamu güvenliği ve ticari uygulama-
larda kullanılacak dördüncü nesil

haberleşme teknolojisi, milli imkânlarla
geliştiriliyor. Proje kapsamında, temel
özellikleri ile çalışan bir 4G/LTE baz is-
tasyonu, 2014 Ekim ayında tamamlandı.
Projede, tasarım faaliyetleri yoğun bir
şekilde devam ediyor. 2015 yılının ikinci
yarısında, 4G/LTE baz istasyonunun do-

nanımsal olarak tamamlanması hedef-
leniyor. Bu tarihten sonra, bir süre daha
yazılım güncellemelerinin devam etmesi
hedefleniyor.

MSI Dergisi: Operatif İHA Motoru 
Geliştirilmesi Projesi’nin geldiği son
nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Operatif İHA Motoru
Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Ön
Tasarım Gözden Geçirme toplantısı ger-
çekleştirildi ve ön tasarım aşaması 
tamamlandı. FADEC çalışmaları kapsa-
mında da muadil dizel motorlar, bremze
üzerinde, geliştirilen algoritmalarla ça-
lıştırılmaya başlandı. Projede, EASA CS-23
kriterleri esas alınarak yerli sertifikas-
yon süreci işletiliyor.

MSI Dergisi: Yürütmekte olduğunuz 
bir diğer motor projesi olan Turbojet 
Motorların Geliştirilmesi Projesi hangi
aşamada?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Turbojet Motorların
Geliştirilmesi Projesi kapsamında ise
Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplan-
tısı gerçekleştirildi ve detay tasarım aşa-
masının sonuna gelindi. Yerli olarak
tasarlanan ve mühendisliği gerçekleşti-
rilen irtifa test merkezinin devreye
alınma çalışmalarında da nihai aşamaya
geldiğimizi söyleyebiliriz.
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Operatif İHA Motoru
Geliştirilmesi Projesi’nde
ön tasarım aşaması
tamamlandı.

Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi’nde 
detay tasarım aşamasının sonuna gelindi.

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a, 
ULAK projesi kapsamındaki çalışmaları hakkında bilgi arz ediyor.





Teknopark İstanbul Büyüyor
MSI Dergisi: Teknopark İstanbul’da, 
çok sayıda firma yerini aldı ve faaliyete
başladı. Bu kapsamda, İleri Teknoloji 
Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi
(İTEP) ve Teknopark İstanbul ile ilgili 
çalışmaların geldiği son durum hakkında
bilgi verebilir misiniz? 
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Teknopark İstanbul,
ülkemizin ileri teknoloji ihtiyaçlarının
milli kaynaklardan karşılanabilmesi için
gereken dinamik, bilimsel ve teknolojik
altyapının oluşturulmasına destek sağ-
lamayı hedeflemekte olan, İTEP’in en
önemli bileşenidir.
ITEP Projesi kapsamında, ilk aşamada
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı
devreye alındı. Daha sonra Havacılık
Bakım Onarım Merkezi (HABOM) ku-
ruldu. Son aşama olarak da teknopark
projesinin hayata geçirilmesi amacıyla
havaalanının kuzeyinde yer alan ve mül-
kiyeti Müsteşarlığımıza ait yaklaşık 250
hektarlık alan, 4691 sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu’na göre, 3
Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) sta-
tüsü kazandı. Teknopark İstanbul'da
hedef sektörler; havacılık ve uzay, sa-
vunma, denizcilik, enerji, ileri elektronik,
ileri malzemeler (nano ve mikro), endüs-
triyel yazılım ve sağlık bilimleri olarak
belirlendi.
Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasi-
tesine katkı yapmak ve girişimciliğe açık

dinamik bir inovasyon ortamı yaratmak
amacıyla Türkiye’nin en büyük, Avru-
pa’nın ilk üç teknoparkından birisi ol-
ması hedeflenen Teknopark İstanbul’un,
Kasım 2011’de ilk Ar-Ge binasının temeli
atılarak inşaat çalışmaları başlandı.
Kasım 2013 itibarıyla da inşaatın tamam-
lanması ile Teknopark İstanbul’un ilk fir-
maları yerleşmeye başladılar. İlk Ar-Ge
binasında, şimdiye kadar, 88 firmaya yer
verildi. Toplamda 950.000 m² kapalı
alana ulaşacak, 30.000 yüksek nitelikli
çalışanın görev alacağı, 1.000’in üzerinde
yerli ve yabancı Ar-Ge odaklı kuruluşa ev
sahipliği yapacak Teknopark İstanbul’da,
yeni girişimcilerin faaliyet göstereceği
Kuluçka Merkezi için ise 2.000 m² kapalı
ofis alanı tahsis edildi. Tahsis edilen bu
alanda da 27 adet kuluçka girişimcisi
faaliyet gösteriyor. Teknopark İstan-
bul’da, mevcut durumda, toplam 1.500
Ar-Ge personeli çalışıyor.
Bunların dışında, 1,5 milyon m² orman
alanı, Teknopark İstanbul konuklarına
tahsis edilmiş durumda. Söz konusu
alan içerisinde; Bilim ve Teknoloji Mü-
zesi, Planetaryum, Uzay Gözlem Kulesi,
Golf Kulübü, Üstün Zekâlı Çocuklar

Okulu, Atlı Spor Kulübü gibi tesislerin yer
alması planlanıyor. Bölgeye bitişik
200.000 m²’lik özel yatırım alanında ise
sınırlı sayıda katılımcıya, bacasız, hafif
imalat imkânı tanınması da hedefleniyor.
Ayrıca, kapısını bütün üniversitelerimize
açmış olan Teknopark İstanbul’da, hâli-
hazırda dokuz üniversite, öncelikli faali-
yet alanlarını üniversite-sanayi iş birliği
felsefesi çerçevesinde, Teknopark İstan-
bul’a taşımayı planlıyor. Bu açıdan da
Teknopark İstanbul’da, bir ilk başlatıldı.
Mevcut durumda, Teknopark İstan-
bul’dan birçok firma, girişimci ve üni-
versite yer talebinde bulunuyor. Bu
kapsamda, Teknopark İstanbul’da
hedef sektörlerde faaliyet gösteren
daha çok girişimci, firma ve üniversiteye
yer verebilmek için yapılacak 81.000
m²’lik yeni Ar-Ge ofis binalarının inşaa-
tının da 2015 yılı içerisinde başlatılması
planlanıyor.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii için 
Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP)’nda sonuçlar alınmaya başlandı.
Bu programın başarısı ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
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Dr. Ata ŞENLİKCİ: SSM 2011-2016 Tek-
noloji Yönetim Stratejisi içerisinde yer
alan, “savunma sektörünün nitelikli 
işgücü ve araştırma ihtiyacının karşılan-
ması için sanayii-üniversite işbirlikleri-
nin teşvik edilmesi” stratejik hedefi
doğrultusunda; Müsteşarlığımız ve
ODTÜ, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ
arasında, 4 Ekim 2011 tarihinde imzala-
nan iş birliği protokolleriyle hayata geçi-
rilen SAYP, üniversite-sanayi iş birliğinin
güzel bir örneği oldu.
SAYP sayesinde, savunma alanında faali-
yet gösteren şirketlerde çalışan ve aynı
zamanda üniversitelerde lisansüstü
programlara kayıtlı öğrenciler tarafından
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, şir-
ketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve
geliştirme stratejileri doğrultusunda ve
Müsteşarlığımızın belirlediği öncelikli
alanlarda gerçekleştirilecek şekilde, gü-
dümlü projeler olarak yapılandırılması
amaçlanıyor. SAYP; sektörün öncelikleri
ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda, Müs-
teşarlığımızın da yönlendirmesiyle 
savunma sanayisi şirketleri ile üniversi-
teler arasındaki bilgi transferini daha
sistematik hâle getirecek ve savunma
alanındaki nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiya-
cının karşılanmasına katkı sağlayacak
bir araç olarak tasarlandı.
Geçtiğimiz dönemde imzalanan iş birliği
protokolleri ile; Gazi Üniversitesi, Abdul-
lah Gül Üniversitesi, MilSOFT, HAVELSAN
ve FNSS firmaları da SAYP kapsamına
dâhil oldu. Mevcut durumda, SAYP kap-
samında, bütçesi 5 milyon lirayı aşan 
17 proje yürütülüyor; 5 proje de imza ve
ön onay aşamasında. “Hava Savunma
Operasyonel Performans Analizi için Se-
naryo Optimizasyon Algoritması Gelişti-
rilmesi” isimli ilk SAYP projesi ise
başarıyla tamamlandı.

Önümüzdeki dönemde de başka firma-
larımızın ve üniversitelerimizin de 
sürece dâhil edilmesi ve SAYP’ın uygu-
lamalarının genişletilmesi suretiyle sek-
törümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda
araştırmaların yapılması ve nitelikli iş-
gücünün arttırılmasına katkıda bulunul-
ması amaçlanıyor.

MSI Dergisi: SSM, uzun süredir Yeni 
Fikirler Yeni İşler (YFYİ) yarışmasını 
destekliyor. Bu yarışmanın sektöre 
katkıları konusunda neler söylemek 
istersiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: YFYİ yarışması, 2005
yılından bu yana ODTÜ ve ODTÜ Tekno-
kent A.Ş.’nin Elginkan Vakfı ana spon-
sorluğunda genç girişimcilere destek
verilmek üzere gerçekleştiriliyor. Ya-
rışma içeriğine 2008 yılında eklenen ve
Müsteşarlığımızın destekleyicisi olduğu
savunma sanayii kategorisi ile “sa-
vunma” odaklı olarak belirlenen üç
temel amaç bulunuyor:
n “Milli savunma” ve “savunma 

teknolojileri” konularındaki 
farkındalığı arttırmak,

n “Savunma teknolojileri”nin yurt içinde
geliştirilmesinin öneminin daha iyi
kavranmasına katkı sağlamak ve

n Savunma sektöründe çalışması 
muhtemel üniversite öğrencilerini
mezuniyetlerinden önce bilgilendirmek,
bu sahada görevli kamu ve sanayi 
kuruluşlarını tanımalarını sağlamak.

YFYİ yarışmasında kullanılan çok anlamlı
bir slogan var: “Yeni Fikirler Dünyayı De-
ğiştirir”. Geldiğimiz noktada; sektörümü-
zün sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde
büyümesini sağlamak için, teknolojik üs-
tünlüğe giden yolda gerçekten de ihtiya-
cımız olan şey, yeni fikirler üretmek.
YFYİ yarışması, gençlerde girişimcilik ve
yenilikçilik kültürünün teşvik edilmesi,
teknoloji tabanlı yenilikçilik ve Ar-Ge’nin
önemine dair bilinç oluşturulması ve bu
bağlamda teknoloji tabanlı yeni savunma
sanayi projelerinin sektöre kazandırıl-
ması yönünde oldukça faydalı bir araç.
YFYİ yarışmasına gösterilen ilginin her
geçen yıl artması ve bu şekilde daha
fazla sayıda genç girişimciye ulaşılması,
yarışmaya yeni kategorilerin eklenmesi
ve aynı zamanda savunma kategorisinde
yapılan başvuruların artan kalitesi, bu

durumun en güzel göstergesi.
Bundan sonraki dönemde de YFYİ gibi
pek çok farklı etkinlik ve mekanizmayı
hayata geçirerek sektörümüzün ihtiyaç
duyduğu girişimcilik ve yenilik yaratma
kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Sektörde Ar-Ge ile ilgili 
rakamlardan bahsedildiğinde, iki tür
parametre öne çıkıyor: Firmaların
Ar-Ge harcaması ve cirodan Ar-Ge’ye
ayırdığı pay. Bu parametreler konusunda 
sektörün durumunu nasıl görüyorsunuz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Firmalarımızın Ar-Ge
harcamalarına yıllara sari olarak baktı-
ğımızda; 2002 yılında 49 milyon dolar
mertebesinde olan Ar-Ge harcamasının,
2013 yılında, 19 kat artışla 928 milyon
dolar mertebesine ulaştığını görüyoruz.
Aynı dönemde, yüzdesel olarak firmala-
rımızın cirodan Ar-Ge’ye ayırdıkları top-
lam pay ise dört kat arttı.
Ülkemizde, TÜİK rakamlarına göre, 2013
yılında yapılan toplam Ar-Ge harcaması,
7,75 milyar dolardır. Bu bedelin %47,5’i,
yani 3,7 milyar doları, özel sektör tara-
fından gerçekleştirilen Ar-Ge harcama-
sıdır. SASAD verilerine göre, 2013 yılında
savunma sektöründe yapılan toplam Ar-
Ge harcamasının 928 milyon dolar ol-
duğu göz önünde bulundurulduğunda,
tek başına savunma ve havacılık sanayisi
firmalarınca yapılan Ar-Ge harcamaları-
nın, ülke genelinde özel sektör tarafın-
dan yapılan Ar-Ge harcamalarının
yaklaşık dörtte birinden biraz fazlaya
denk geldiği görülüyor. Dünyada ise sa-
vunma ve havacılık sektöründe yapılan
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Ar-Ge harcaması, bütün sektörlerde yapılan harcamanın %4,4’üne
denk geliyor. Ülkemizde savunma ve havacılık sanayisi olarak Ar-Ge
için bu ölçekte bir harcama, diğer sektörlerle kıyaslandığında, sektö-
rümüz adına önemli bir farklılık yaratıyor. Ancak, ülkemizin ve sektö-
rümüzün ihtiyaç duyduğu teknolojik atılımın gerçekleştirilebilmesi için
bunun yeterli olmadığının; bu rakamların çok daha yukarılara taşın-
ması gerektiğinin bilincindeyiz. Adımlarımızı da bu yönde atacağız.

Sektörün Cesaretini Arttırmak İçin Buradayız
MSI Dergisi: Üzerinde pek durulmayan bir diğer parametre de 
öz kaynaktan Ar-Ge harcaması. Bu konuda sektörün durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Firmalarımızın, herhangi bir destek almadan,
öz kaynaklarından Ar-Ge’ye ayırdığı payı incelediğimizde, aslında
sektörün ne kadar Ar-Ge odaklı olduğunu görebiliyoruz. 2013 yılı
SASAD verilerine göre, savunma ve havacılık sanayi firmalarımızın
öz kaynaktan yapılan Ar-Ge harcamaları, 2007 yılında 120 milyon
dolar mertebesindeyken bu rakam, 2013 yılında, 237 milyon dolara
çıkmış durumdadır ki bu da toplam sektör cirosunun %4,6’sına kar-
şılık geliyor. Bu oran, Türkiye için çok anlamlı bir rakamı ifade et-
mekteyken, 2023 yılı için önümüze koyduğumuz hedefler
kapsamında, uluslararası arenadaki rakiplerimizle kıyasladığı-
mızda, bu rakamları ileri götürmemiz gerektiği de aşikârdır.

MSI Dergisi: Sizce firmalar, kendilerine bir proje verilmeden Ar-Ge
çalışması yapma konusunda ne kadar risk almalı? Türk firmaları bu
riskleri alabiliyor mu?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Ar-Ge, doğası gereği risk içeriyor. Bu riskin pay-
laşılması için, biz de üzerimize düşenleri yapıyoruz. Savunma ve
havacılık sanayi şirketlerimiz de aslında bu riskleri alıyorlar. Tabii
ki diğer sektörlere göre daha fazla riskin alınması gerekiyor. Biz
de bu cesaretin arttırılması için buradayız zaten. Üstlendiğimiz so-
rumluluk, ülkemiz ve sanayimiz için çok önemli. Ama riskleri hep
beraber almak zorundayız. Ancak bu sayede, rekabet edebilen ve
özgün savunma sanayimizi destekleyecek Ar-Ge çalışmaları yapa-
biliriz.
Ancak bu problem, sadece Türkiye içinde geçerli bir problem değil.
Bugün savunma ve havacılık alanında dünya devlerine sahip ülkeler
bile bu problemlerle boğuşuyorlar. Sektörümüzde Ar-Ge yapılan
ve ürünleşmesi beklenen birçok konu, teknolojik olgunluk açısın-
dan ne yazık ki çok düşük seviyelerde olabiliyor. Temel araştırma
seviyesinde yapılan bir çalışmanın ürün hâline gelmesi süreci, 
tabii ki birçok riski de ihtiva ediyor. Ayrıca, ülke olarak Ar-Ge 
projesine konu olan bazı teknolojilerin olgunlaşmasını ve teknoloji
hazırlık seviyesinin yükselmesini bekleyecek sabrımız olmuyor. 
Dolayısıyla zaman, maliyet ve hatta başarısız olma risklerini 
bazen almamız gerekiyor. Kendi teknolojisiyle özgün, 

www.savunmahaber.com
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yenilikçi ve rekabetçi ürünler ortaya
koyan bir duruma gelmek için, geleceğe
olan bu yatırımı yapmak zorundayız. Bu
konuda firmalarımızdaki farkındalık se-
viyesinin, geçmişe kıyasla çok daha ileri
boyuta taşındığını söyleyebilirim.

Önemli Bir Eksikliğimiz de 
Birlikte Çalışma Kültürü
MSI Dergisi: ABD’de, azalan savunma
bütçesi ve rakiplerinin kaydettiği 
teknolojik gelişime karşı, Ar-Ge 
konusunda uluslararası iş birliklerinin
öne çıkabileceği tartışılıyor. Sizce,
Türk savunma ve havacılık sanayisinin,
Ar-Ge alanında uluslararası iş birlikleri
konusunda iyi olduğu ve kendini 
geliştirmesi gereken noktalar neler?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Ülkemiz savunma 
sanayisi, 2013 yılı itibari ile cirosunu 
5 milyar dolar seviyesine çıkartarak bü-
yümeye devam etti. Aynı yıl, savunma sa-
nayimizin ihracatı ise bir önceki yıla göre
artarak 1,4 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Dünya genelinde savunmaya
ayrılan bütçenin düştüğü, herkes tara-
fından yakından takip ediliyor ve biliniyor.
Bunun savunma pazarında bir daral-
maya neden olacağı da aşikâr.
Savunma bütçelerindeki bu daralmala-
rın, ülkemiz savunma sanayi üzerinde de
elbette olumsuz etkileri olacak. Daralan
bütçeler içinde, çok fazla ve büyük oyun-
cuların olduğu dünya savunma pazarın-
dan pay almak giderek zorlaşacak.
İhracat rakamlarımızdaki artışın devam-
lılığı için, yabancı şirketler ile kendi ül-

kelerinde ortak üretim ve Ar-Ge çalış-
maları yaparak, çok fazla oyuncunun ol-
duğu bu pazardan, sektör firmalarımız
daha çok pay alabilir. Bazen pazara ürü-
nünüz ile girmeniz çok zor; bu nedenle
pazara ürününüzü sokamadığınız yerde,
ortak geliştirme ile ve teknolojik iş birli-
ğiyle nüfuz etmeniz gerekiyor.
Şirketlerimizin yurt dışı pazardaki payla-
rını arttırmaları için, ortak üretim ve
ortak Ar-Ge çalışmaları yapmaları husu-
sunda bizler de firmalarımızı teşvik edi-
yoruz. Örneğin, Horizon 2020 Programı,
firmalarımız için çok büyük bir fırsat. Ho-
rizon 2020 kapsamındaki ortak geliş-
tirme programlarında firmalarımızın
daha etkin rol alması ve pazarda yer edi-
nebilmeleri için, birçok tanıtıcı etkinlik
düzenleyerek, firmalarımızın bu tür
uluslararası projelerde yer almasını teş-
vik ettik ve ediyoruz.
Bu konuda firmalarımızın önemli bir ek-
sikliği de birlikte çalışma kültürü. Firma-
larımız, ne yazık ki bireysel davranışlarda
bulunmaya daha eğilimli bir durumdalar;
uluslararası teknoloji geliştirme projele-
rinde, gerek iç pazardaki Ar-Ge teşvikle-
rinin uluslararası teşviklere göre daha
cazip olması gerekse çok ortaklı yapılarda
yer almaktaki gönülsüzlük, firmalarımızın
burada arzu ettiğimiz kadar ileride olma-
masına yol açıyor.
Uluslararası Ar-Ge iş birliklerinde, sek-
törümüzün en güçlü olduğu yön ise ge-
lişmiş insan kaynağı. Kalabalık bir
nüfusa ve oldukça iyi düzeyde üniversi-
telere sahibiz. Özellikle Avrupa ve

ABD’de, genç nüfus, mühendislik bö-
lümlerine eskisi kadar rağbet göster-
mezken bizde en yetenekli kişiler bu
bölümleri tercih ediyor. Yetenekli genç
mühendislerimiz, bizim uluslararası Ar-
Ge iş birliğindeki en güçlü yönümüzdür.

MSI Dergisi: Günümüzde, sivil sektörün,
Ar-Ge ve inovasyon konusunda, askeri
projelerde görev alan firmalara göre
daha ileride olduğu sıklıkla ifade ediliyor.
Sizce, Türkiye’de de durum böyle mi?
Eğer bu tespit Türkiye için de geçerli ise
SSM, sivil sektörde yapılan Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarını savunma alanına
taşıyabilmek için neler yapıyor? Değilse
tersi için neler söylemek istersiniz?
Dr. Ata ŞENLİKCİ: Sivil Sektörün Ar-Ge
ve inovasyon konusunda, sektörümüze
göre gerçekten önde olduğunu, rakam-
lar da söylüyor. Dünya’da Ar-Ge harca-
malarının sektörlere göre sıralamasına
bakarsak Savunma ve havacılık sektörü-
nün 6’ncı sırada olduğunu görebiliriz. İlk
sırada yer alan ilaç ve biyoteknoloji sek-
töründe bulunan firmaların tümü, dünya
Ar-Ge harcamasının %16’sını tek başına
yapıyor. Buna karşılık, savunma ve hava-
cılık sanayisi dünya Ar-Ge’sinin, sadece
%4,4’ünü sektör olarak yapıyor.
Ülkemiz açısından bakarsak aslında
durum biraz farklı. Türkiye’de, özel sek-
törün yaptığı Ar-Ge harcamasının, sa-
dece %25’ini savunma ve havacılık
sanayisi firmalarımız tek başına yapıyor.
Dünya’daki rakamlara kıyasla Türki-
ye’de, Ar-Ge konusunda diğer sektörle-
rin önündeyiz. Ancak tabii ki diğer
sektörleri yakından takip ediyoruz.
Bunun için, diğer sektörlerde bulunan
firmalarla bir araya gelip bilgi paylaşı-
mında bulunuyoruz. Özellikle sivil sek-
törde başarılı firmalarımızın, Ar-Ge
yönetimlerini nasıl yaptıklarını çok ya-
kından izliyoruz. Buradaki kıymetlerin
farkındayız. Aynı oranda, sektörümüzde
bulunan kıymetlerimizin de sivil kullanı-
mının arttırılması için çaba sarf ediyoruz.
Bu kapsamda, son dönemde başlattığı-
mız Ar-Ge projelerinde, çift kullanımı
(dual use) bir kriter olarak kullanıyoruz.
Sivil uygulaması olan savunma Ar-Ge
projeleri vasıtasıyla savunma ve sivil
sektörler arasındaki bağın kuvvetlenme-
sine yönelik çalışıyoruz.

SSM AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanı Dr. Ata Şenlikci’ye, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Uluslararası Ar-Ge iş birliklerinde, sektörümüzün en güçlü olduğu
yön ise gelişmiş insan kaynağı. Kalabalık bir nüfusa ve oldukça 
iyi düzeyde üniversitelere sahibiz. Özellikle Avrupa ve ABD’de, 
genç nüfus, mühendislik bölümlerine eskisi kadar rağbet 
göstermezken bizde en yetenekli kişiler bu bölümleri tercih ediyor. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı,
"İşler Değişecek, Dünya Değişecek" temalı 15. MÜSİAD
Uluslararası Fuarı’na, 103 ülkeden, yaklaşık 7.000 ya-

bancı iş adamı katıldı. Toplam 100.000 m2 alana kurulan fuarda,
250'si 30 farklı ülkeden, 404'ü de yurt içinden olmak üzere, top-
lamda 726 firma stant açtı. Bunlardan 72’si ise High-Tech Port
bölümünde yer aldı.
CEO forumları kapsamında, “Türk Savunma Sanayisinin 2023
Konumlandırılması” başlıklı bir konuşma yapan Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma ve havacılık sa-
nayisinin 2023 hedeflerine değindi ve sivil havacılık ve güvenlik
sektörlerinin de hesaba katılarak, 25 milyar dolarlık bir ihracat
hedefi konduğunu hatırlattı. 2023’te, dünyanın en büyük 100 sa-
vunma şirketi listesine 5 firmayı sokma ve 3 tane de uluslararası
çapta bilinen marka yaratma hedeflerinin olduğunu belirten
Prof. Dr. Demir, mevcut durumda, ihracat rakamı 1,4 milyar
dolar olsa da Türk ürünlerinin bilinirliğinin artması ile ihracat
rakamının hızla büyüyebileceğini öngördüğünü de ifade etti.
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Savunma ve Havacılık
Sanayisi, Diğer Sektörlere
Açılımını, High-Tech Port by
MÜSİAD ile Sürdürdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) tarafından düzenlenen 
15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı, 
18. Uluslararası İş Forumu ve High-Tech
Port by MÜSİAD etkinliği, 26-30 Kasım 
tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirildi.
High-Tech Port by MÜSİAD etkinliğinde,
çok sayıda savunma ve havacılık 
firması da stant açtı. 27 Kasım’da 
düzenlenen CEO forumlarından, 
“MKE Milli Piyade Tüfeği”, “Stratejik 
Ürünler ve Türkiye’nin Geleceği” ve 
“Türk Savunma Sanayisinin 2023 
Konumlandırılması” başlıklı forumlar 
ise sektör ile ilgili önemli paylaşımlara
sahne oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Özgür vDeniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Fuarın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı (üstte). ASELSAN, 
etkinlikte, ZOKA Akustik Karıştırıcı (ortada) ve görev bilgisayarı ile servo
denetleç (altta) ürünlerini sergiledi.



İhracat konusundaki gö-
rüşlerini paylaşan Prof.
Dr. Demir, şunları söy-
ledi: “Bir ülke ile konuş-
tuğumuzda, özellikle
stratejik anlamda iş bir-
liği yapabileceğimiz dost
statüsünde olan ülke-
lerde, biz sadece bir sa-
tıcı sıfatıyla bulunmaktan
ziyade, iş birliği imkânları
arayan, gerekirse o ül-
kede yatırım da yapan,
yerel üretimi de destek-
leyen bir konumda ol-

mayı tercih ediyoruz. Çünkü biz de gelen yatırımcıdan, yabancı
şirketlerden bu tür taleplerde bulunuyoruz.”
Sektörün gelişimi ile ilgili görüşlerini de paylaşan Prof. Dr.
Demir, “Ancak üzerinde durduğumuz esas nokta, ekonomik
ölçekten ziyade, sektördeki iştigal konularının katma değer
içeriği ve özellikle teknoloji tabanı ve insan kaynağı oluştur-
madaki etkinliğidir. Bu noktada, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi
ve bunun uzantısında, sanayileşme ve marka oluşumu konu-
sunun üzerinde durmak istiyorum. Bu alanda, ülkemizdeki po-
litika ve uygulamaların henüz istenen etkiyi yaratmadığı,
hâkim olan bir görüştür. Uluslararası marka oluşturma, yerli
ekonomiyi destekleyecek katma değeri yüksek ürünlerde söz
sahibi olma gibi amaçlar, aslında sözünü ettiğimiz 2023 he-
deflerine ulaşmada temel şartlardır. Bu husus, devletimizin
stratejik planlamasında da açıklıkla belirtilmektedir. Savunma
sanayisi uygulamalarının teknoloji tabanının gelişmesi, ancak
aşağı katmanlara yayılmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.
Prof. Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim, teknoloji
ve sanayi altyapınız, ekosisteminiz güçlü olmadıkça, savunma
sanayisini destekleyemezsiniz. Savunma sanayisi de nihaye-
tinde, bu sektörlerden gelen ürünleri kullanan, belli bir miktar
ilave edip farklılık oluşturan bir sektördür. Savunma sektörü
lokomotif rol üstlenirken bunun makinistinin de Müsteşarlı-
ğımız olduğu kanaatindeyiz. Müsteşarlığımızın daha dinamik
olması, karar alma ve strateji belirlemede daha etkin rol al-
ması, sektörün hızının azalmadan hedefe ilerlemesini kolay-
laştıracaktır. Mevcut durumda, Müsteşarlığımız, savunma
sanayisini geliştirme misyonunun yanında, aslen bir tedarik
makamıdır. Silahlı kuvvetler başta olmak üzere, ihtiyaç ma-
kamlarının ihtiyaçlarını gidermektedir. Tabii bu yapının da göz-
den geçirilerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nı,
sadece istekleri cevaplayan bir kurum olmaktan çıkarmak,
daha etkin ve hazırladığı stra-
tejik planları uygulama yetki-
siyle donatılmış bir kurum
hâline getirmek önem arz et-
mektedir. Biz bunu belli öl-
çüde, şu andaki mevcut
konumumuz çerçevesinde, il-
gili olabilecek kurumlarla;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Kal-
kınma Bakanlığı gibi kurum-
larla belli bir diyalog oluşturup
bir iş birliği meydana getirir-

ken, genel politikalar üzerinde belirleyici rol oynayıp bunları
belli bir yöne doğru yönlendirme kararlılığındayız.”
Konuşmasının ardından, Ar-Ge konusunda sorulan bir soruya
cevap veren Prof. Dr. Demir, Ar-Ge ile ürün geliştirme kavram-
larının ayrımının yapılması gerektiğini ve firmaların; “Kaç adet
patent çıkardık? Kaç adet orijinal ürün çıkardık? Kaç adet dün-
yada nadir, eşi zor bulunan ürün çıkardık? Kaç alanda tekno-
lojik atılım yaptık?” gibi soruları yanıtlayabilmelerinin
gerektiğini ifade etti. Başka bir soruya verdiği cevapta ise
SSM’de yeni kurulan Alt Sistemler Daire Başkanlığı ile ilgili
şunları söyledi: “Platformlarla ilgilenen arkadaşlarımız, o alt
sistemlerle ilgili uzmanlığa sahip olamayabiliyorlar. Bugün bir
tank projesi yürüten grubumuza, tankın motoruyla, namlu-
suyla, atış sistemleriyle ilgilen dediğimizde, bakın alt alta bir
dizi uzmanlık isteyen, bazen de çok alakalı olmayan ürünlerden
bahsediyorsunuz. Bahsettiğim bu daire başkanlığımızın görevi
bu olacak.”

MKEK, MPT-76’yı 
Anlattı
“MKE Milli Piyade Tüfeği”
başlıklı forumda konuşan
MKEK Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
İzzet Artunç, konuşması-
nın başında, MKEK’nin
tarihçesini anlattı. Geliş-
tirdikleri ürünlerin yanı
sıra tesis kurma ve mo-
dernizasyon çalışmaları
ile uluslararası müşteri-
lerine hizmet ettiklerini
belirten Artunç, bu ko-
nuda şunları söyledi: “Son dönemde, tüm dünyada yaşanan ge-
lişmeler, pek çok ülkede temel silah ve mühimmat üretim
kabiliyetini kazanma yönünde stratejik kararlar alınmasına yol
açmıştır. MKEK, sahip olduğu tecrübe, birikim ve insan gücü
ile bu alanda ihtiyaç sahibi olan ülkeler için bir referans noktası
hâline gelmiştir. Kurumumuz, bugün, 3. ülkelerde anahtar tes-
lim tesis kurma ve modernizasyon konularında devam eden
sözleşmeleri ve müzakere aşamasında olan teklifleri ile ürün-
lerinin yanı sıra bilgi ve birikiminden gelen farkını da her geçen
gün daha fazla ortaya koyarak uluslararası savunma sanayi pa-
zarındaki marka değerini arttırmaktadır. Gelinen noktada,
dünya devi olarak anacağımız pek çok savunma sanayi kuru-
luşu, Kurumumuz ile stratejik iş birliği yapabilmek için girişim-
lerde bulunmaktadır.” 31
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Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir

MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İzzet Artunç
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Artunç, MKEK’in hâlen devam eden ve seri imalat aşamasına
gelen Ar-Ge projeleri ile ilgili şu örnekleri paylaştı:
n Altay Milli Tank Projesi silah sistemi,
n Modern Makineli Tüfek Projesi,
n Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Obüs Projesi,
n 155 mm Uzun Menzilli Mühimmat Geliştirme Projesi,
n 35 mm Parçacıklı Mühimmat Geliştirme Projesi
n 35 mm Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma

Sistemi Projesi ve
n Duyarsız (Insensitive) Patlayıcı Projesi.
Artunç, sunumunda, MPT-76 piyade tüfeği ve Nüfuz Edici
Bomba (NEB) projelerine özel birer parantez açarak bunlarla
ilgili bilgiler verdi ve MPT-76’nın proje sürecinde yaşadığı ev-
rimi şöyle anlattı: “MPT-76 Projesi, 2009 yılında, MKEK ana
yükleniciliğinde, Kale Kalıp A.Ş. alt yükleniciliğinde başlamış
olup, 3 farklı sisteme sahip 3 farklı tasarım tüfek imal edilmiş;
sonrasında bu tasarımlar tek bir tüfekte sentezlenerek, tasa-
rım tek bir tüfeğe indirgenmiştir.”

Kale Grubu, 
Savunma ve 
Havacılığa 
5 Koldan Girdi
CEO forumlarından, “Stra-
tejik Ürünlerde Türkiye’nin
Geleceği” başlıklı forumda;
Kale Grubu, Baykar Ma-
kina, Meteksan Savunma
ve TUSAŞ’tan konuşmacı-
lar söz aldılar.
Kale Grubu Teknik Bölüm
Başkanı Osman Okyay,
grup olarak yıllık cirolarının

yüzde 2,7’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarını söyledi. Okyay, sunumunda,
grubun savunma ve havacılık ayağındaki şirketler ve faaliyetleri
ile ilgili bilgilendirme yaptı:
n 1969 yılından beri faaliyette olan Kale Kalıp, kuruluşundan

beri önemli savunma sanayisi projelerinde görev aldı; 
son olarak MKEK ana yükleniciliğinde yürütülen Modern 
Piyade Tüfeği projesinde ana alt yüklenici oldu.

n 2006 yılında, Baykar Makina ile ortak girişim olarak 
oluşturulan Kale Baykar, mini insansız hava aracı 
sistemi geliştirdi ve bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri ile
Katar Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

n Kale Kalıp bünyesinde doğan ve 2008 yılında ayrı bir grup
şirketi hâline getirilen Kale Havacılık, savunma alanında, 
F-35 projesinde, Lockheed Martin, Northrop Grumman 
ve TUSAŞ için parça üretimi gerçekleştiriyor. Sayısı 300’ü
geçen bu parçalar arasında, uçağın dâhili silah taşıma 
bölmesinin kapaklarının kilit mekanizmaları da yer alıyor.
Bu mekanizmalar, Kale Havacılık tarafından tasarlandı, 
geliştirildi ve hâlen üretiliyor.

n Kale Pratt&Whitney, 2011 yılında kuruldu. Firmanın 
İzmir’deki tesisleri, 6 Haziran 2014 yılında açıldı ve F-35
uçaklarının F135 motorları için parça üretmeye başladı.

n 2014 yılında kurulan Kale ARGE, grubun savunma ve havacılık
sanayisindeki bütün faaliyetlerinin Ar-Ge çalışmalarını 
üstlenecek. İstanbul Teknopark’ta bulunan şirketin test merkezi
ise Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alıyor.
Bu test merkezinde kurulu altyapı arasında, 5.000 m irtifadaki
hava koşullarını simüle edebilen bir test düzeneği de bulunuyor.

SOM için geliştirdikleri turbojet motoru ile ilgili de bilgi veren
Okyay, motoru yaklaşık 1,5 sene önce ilk defa ateşlediklerini
ve şu anda 3’üncü mühendislik prototipi üzerinde çalıştıklarını
söyledi.

Baykar Makina, Başarı Hikâyesini Anlattı
Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar Mini
İHA, Malazgirt Döner Kanat Mini İHA ve Bayraktar Taktik
İHA’dan oluşan ürün ailelerinin arkasındaki başarı hikâyesini
özetleyen bir sunum yaptı. Baykar Makina'nın, 2004 yılında,
otopilot geliştirme çalışmaları ile başlayan insansız hava aracı
yolculuğunun ilk ürünü, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterine giren Bayraktar Mini İHA oldu. Bayraktar,
TSK envanterinde bu uçaklardan 200 adet bulunduğunu, bun-
ların 100.000’den fazla uçuş yaptığını ve TSK’da 1.000’i aşkın
personelin bu sistemin işletilmesi için eğitim aldığını söyledi.
Bayraktar; uçağın uçuş kontrol sisteminden gövdesine, para-
şütünden video aktarım cihazları, yer sistemlerine kadar ta-
mamen milli ve özgün bir tasarım olduğuna da vurgu yaptı.
Malazgirt Döner Kanat Mini İHA ile ilgili çalışmalar ise 2007 yı-
lında başladı. Bayraktar, bu çalışmaları ile ilgili olarak; “
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kale Grubu Teknik Bölüm
Başkanı Osman Okyay’dan,
turbojet motoru ile ilgili 
bilgi aldı.

Bayraktar Taktik İHA

Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı 
Osman Okyay



Helikopter için, 2009 yı-
lında, denemeler için sipa-
rişi aldık. Bu sistem, 2009
yılının Mayıs ayında, TSK
tutanağında, ‘Eksiksiz ve
hatasız bir şekilde kabul
edilmiştir’ ifadesiyle teslim
edildi” dedi.
Bayraktar Taktik İHA ge-
liştirme sürecinin daha
zorlu olduğunu anlatan
Bayraktar; bu sistemi her-
hangi bir dış destek alma-
dan geliştirdiklerini; bu
süreçte, kendilerinden te-
minat mektubu dahi istendiğini ve 2009 yılında, prototip uçak
ile gece ve gündüz otomatik kalkış ve iniş yeteneğini göster-
diklerini; yine de sözleşme görüşmelerinin 2 sene sürdüğünü
söyledi.
Baykar Makina, kritik sistemleri özgün olarak geliştirme poli-
tikasını, Bayraktar Taktik İHA’da da sürdürdü. Bayraktar, bazı
sistemleri piyasada arasalar da bulamadıklarını; bazılarını ise
dünyada bu konuda yerleşik firmaların çok yüksek maliyetle
sattıklarını anlattı. Bayraktar, birçok bileşeni kendilerinin ge-
liştirmesinin avantajları konusunda şu örneği de verdi: “Biz,
uçak uçarken, sağ kanatçık servosu içindeki elektrik moto-
runda bulunan sargının sıcaklık değerini okuyoruz. Bu seviyede
hâkim olabildiğiniz zaman, sistem başarılı oluyor.” Bayraktar,
geliştirme sürecinde, milyar dolarlık firmalardan aldıkları bazı
sistemlerde hatalar bulduklarını ve bu firmalara hatalarını dü-
zelttirdiklerini de anlattı.
Baykar Makina, insansız bir hava aracı konusunda standart ve
düzenlemelerin tam olarak oturmamasının yarattığı boşlukta,
sistem ve çevre emniyetini tehlikeye atmayarak, yenilikçi yak-
laşımları deneyebileceği teknolojik riskleri de aldı. Bu kap-
samda, insanlı uçaklarda henüz kullanılmayan çeşitli donanım
ve mekanizmalar, Bayraktar Taktik İHA’da başarılı bir şekilde
görev yapıyor.
Bayraktar, sunumunun sonunda, projedeki tüm tarafların yak-
laşımlarının aynı olmasının önemine değinerek şunları söyledi:
“Sizin tek başınıza sahip olduğunuz başarı, ortaya koyduğunuz
teknolojinin tek başına çok büyük önemi yok. Tarafları, kulla-
nıcısı, tedarik edeni, bunun regülasyonunu yapan kurumlarıyla
geliştirdiğiniz sistemi besleyecek ve sahiplenecek ekosistemi-
niz yoksa ileri gitmeniz çok zor.”

Meteksan Savunma, Stratejik Çerçeveyi Çizdi
Konuşmasına, MÜSİAD’ın söylemine ve vizyonuna katkısı ola-
bilecek kısa bir sunum yapacağını belirterek başlayan Metek-
san Savunma Genel Müdürü Murat Erciyes, sunumunun
çerçevesini şöyle çizdi: “Stratejik ürün nedir? Ürünün kendisi
mi stratejiktir; yoksa ürünün hizmet ettiği değer zincirinin üze-
rindeki stratejiye hizmet ettiği zaman mı stratejik oluyor? Biraz
onu konuşmak isterim.” Türkiye’nin 1974 yılında yaşadığı am-
bargo ve sonrasındaki gelişmelerle savunma sanayisinin gel-
diği noktayı özetleyen Erciyes, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bence stratejik ürün, eğer savunma sanayinden bahsediyor-
sak şöyle bir şey: Bir ülkenin strateji alanını geniş tutan, stra-
tejilerinin derinliğini geniş tutabilen ve bu ülkenin kendi
stratejileri uğruna yapmak istediği hareketlerle ilgili karar ala-
nını iyice genişletebilen ürünler. Eğer bunlar yoksa o ülke akla

gelen kararları gerçekleş-
tiremez.”
Erciyes, bugün, savunma
konusunda, iyi ilişkiler
kapsamında dışarıdan alı-
nan sistemler olsa da ge-
lişmelere göre, 1974’te
yaşanan ambargo benzeri
engellemelerin tekrar ya-
şanabileceğini söyledi.
Diğer taraftan, Türkiye’nin
gelişen savunma sanayisi
ile dost ve müttefik ülkele-
rin savunma alanında or-
tağı olabileceğini belirten

Erciyes, konuşmasını şöyle tamamladı: “Stratejik ürünün ken-
disi çok önemli değil; önemli olan devlete nasıl bir imkân, nasıl
bir araç sağladığıdır. Dolayısıyla yine 1974 diyorum ve Türki-
ye’nin, dost ve kardeş ülkelere stratejisini götüreceğini tahmin
ediyorum. Bununla ilgili benim öngörüm şudur: İlişki düzeyi,
çok süratle ürün satmanın önüne geçecektir. Tahminimizden
çok daha kısa sürede bu ülkeler, ‘Ben falanca ülkeden alma-
yayım da Türkiye’den alayım’ mantığının dışına çıkacaklardır.
Kolay olan yoldansa zor olan yolun doğru olduğunu görecek-
lerini tahmin ediyorum. Hemen ardından, ürün satışlarına tek-
noloji transferi eklenecektir. Türkiye’nin de en iyi bildiği
konulardan bir tanesi budur. Çünkü bize bunu öğrettiler. Yerel
tasarım, üretim ve altyapılara Türkiye destek verecek. Hatta
benim tahminim odur ki bazı ülkelerle -körfez ülkeleriyle bir
dönem başlamıştı- üniversiteler ile bu girişimler mutlaka des-
teklenecek, öğrenci değiş tokuş programları olacak, bu ülke-
lerden teknik öğrenciler, gerek sivil gerek askeri Türkiye’ye
gelecek. Bunların hepsi nereye götürüyor? Savunma sanayisi
gibi yüksek teknolojiye sahip bir altyapı, Türkiye’nin etki alanını
genişletmesinde, bu etkiyi sürdürülebilir kılmasında önemli bir
araç vazifesi görecektir diye tahmin ediyorum.”
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Meteksan Savunma,
etkinlikte Retinar PTR
radarını sergiledi.

Baykar Makina Genel Müdürü 
Haluk Bayraktar

Meteksan Savunma Genel Müdürü 
Murat Erciyes



TUSAŞ’ın Gündemi Helikopter Programları
TUSAŞ Helikopter Grubu İş Geliştirme Direktörü Sunar Oktay,
Türkiye’nin ve TUSAŞ’ın helikopter geliştirme faaliyetleri ile il-
gili bilgiler ve değerlendirmeler içeren bir sunum yaptı. Oktay,
helikopter geliştirme programlarının karar kriterlerine deği-
nerek, şunları söyledi: “İş payımızda ne yapacağız? Geliştire-
ceğimiz ürünler hangileri olacak? Neleri yurt dışından
alacağız? Bunun karar bileşenlerini de kullanıcının asla vaz-
geçmeyeceği operasyonel nitelikler belirliyor… Burada üç tane
sacayağı var: Tedarik makamı, kullanıcı ve endüstri. Bunların
büyük bir harmoni içerisinde çalışması gerekiyor. Bir tanesinde
bir aksama, dengesizlik olduğunda, böylesine hacimli bir teda-
rik sürecinin başarıyla sonuçlanması imkânsız. Ama hepsinin
ötesinde, üç sacayağını oluşturan, buna güç veren bir siyasi
idare var.”
Sanayi firmalarının iş birliğine de vurgu yapan Oktay, ATAK pro-
jesi ile ilgili şu örneği verdi: “Projenin ortasında bir sistemde
problem çıktı. Yazılım iyileştirmesi yapılması gerekiyor. Yabancı
firmadan geliyor bu sistem. Sadece yazılımı geliştirmek için,
2,5-3 yıl istedi. Bizim proje ömrümüz zaten 5 yıl. Oturduk, hep
beraber, kutusuyla yazılımıyla sistemi ASELSAN’la beraber sı-
fırdan tasarlayıp projeyi vaktinde yetiştirecek şekilde gerekli
tedbirleri aldık.”
Oktay’ın konuşmasının son bölümünde değindiği bir diğer
konu, savunma ürünlerinin ihracatı ile ilgili finansman oldu.
Oktay, şunları söyledi: “Finansman kriterlerinin başarılı bir şe-
kilde ulaştırılması kritik bir faktör. Bugün, bu (ATAK) sistemleri
alacak birçok ülkenin buna ayıracak parası yok. Dolayısıyla fi-
nansman modelinin, sadece firmaların değil, devletimizin des-
teğiyle bir model oluşturarak gitmesi, ihracat için bu ürünlerde
başarı sağlayacak bir faktör olarak önümüzde yer alıyor.”
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TEI Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve
SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’i, TEI’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

TUSAŞ standında, özgün ürünlerinin maketleri yer aldı.

FNSS, etkinlikte, 
KAPLAN aracını sergiledi.

Etkinlikte ROKETSAN’ı, Genel Müdür Selçuk Yaşar ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Korg. (E) Dr. Eyüp Kaptan temsil etti. ROKETSAN standında, ATAK helikopteri için
geliştirilen füzeler de sergilendi.





MSI Dergisi: Türkiye’nin uzay 
konusundaki çalışmalarını hangi 
noktada görüyorsunuz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Türkiye,
uzayda söz sahibi olmak üzere, Türksat
haberleşme uyduları tedariki ile uzay
yolculuğuna, 90’ların başında başladı.
Türksat 1A, 1B ve 1C uyduları yabancı
yüklenicilere yaptırılarak fırlatılmış ha-
berleşme uydularıdır. Uzay sistemlerinin
ne kadar pahalı olduğu bu tedarik süreç-
lerinde idrak edildiğinden, bu teknoloji-
nin ülkemizde geliştirilmesi yönündeki
düşünceler de o zamanlarda gündeme
geldi. Türksat 2A ve özellikle Türksat 3A
programları ile teknoloji transfer prog-
ramları da tedarik süreçlerine dâhil
edildi ve bu aktivitelerden faydalı bilgi bi-
rikimleri elde edildi. Bu anlayış, Türksat
4A ve 4B uydularında da devam ettirile-
rek haberleşme uyduları alanındaki tek-
nolojik bilgi birikimi arttırıldı.
Haberleşme uydularındaki faaliyetler bu

şekilde devam ederken, paralelde, alçak
yörüngeli yer gözlem uydularına yönelik
çalışmalar, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY)
öncülüğünde, 2000’lerin başında başla-
tıldı. Bu alanda da teknoloji transferi ile
başlayan süreçte, BİLSAT uydusu, 2003
yılında başarı ile yörüngesine yerleştiri-
lerek Türkiye’nin uzaydan görüntü indi-
ren ilk uydusu oldu. Sonrasında,
TÜBİTAK UZAY, BİLSAT Projesi kapsa-
mında elde edilen tecrübe ve iş üstü de-
neyim ile birlikte, uzay alanında kendi
teknolojilerini geliştirerek 2011 yılında
RASAT uydusunu yörüngeye yerleştir-
meyi başardı. TÜBİTAK UZAY, projesi
2007 yılında başlatılan bir başka gözlem
uydusu olan GÖKTÜRK-2’yi, TUSAŞ ile
ortak geliştirme modeli ile tamamlaya-
rak 2012 yılında fırlatmayı başardı. 
GÖKTÜRK-2, istenildiğinde Türklerin bir
araya gelerek neleri başarabileceğinin en
güzel örneğidir. GÖKTÜRK-2 uydusu, 18

Aralık 2014 tarihinde uzayda 2’nci yılını;
RASAT uydusu ise 17 Ağustos 2014 tari-
hinde, uzayda 3’üncü yılını doldurdu. RASAT
ve GÖKTÜRK-2 uyduları, hâlihazırda başarı
ile görevlerini icra ederek uzaydan tüm
dünyanın görüntülerini başarılı bir şekilde
alabildiğimiz, Türk mühendislerinin geliş-
tirdiği gurur vesilesi uydularımızdır.
Özetlemeye çalıştığım kısa uydu geçmi-
şimizden de anlaşılacağı üzere, Türkiye,
uzay alanında ciddi yol kat etti. Bugün de
Daire Başkanlığımız bünyesinde yürüt-
tüğümüz; yüksek çözünürlüklü uydu te-
dariki, SAR (synthetic aperture radar /
yapay açıklıklı radar) tabanlı yer gözlem
uydusu, elektro-optik yer gözlem uydusu
ve askeri haberleşme ihtiyaçları tedariki
gibi projelerimizle, uydu ve uzay tekno-
lojileri geliştirilmesi konusunda yüksek
bir irade ortaya koyulmuştur. Sadece
uydu sistemleri ile sınırlı kalmayarak,
ülke olarak uzaya erişimimizin kendi
özgün fırlatma aracımızla gerçekleştiril-
mesi amacıyla başlatılan Uydu Fırlatma
Merkezi Projemiz de Dairemiz bünye-
sinde yürütülüyor.
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SSM Uzay Daire Başkanı
Dr. Celal Sami Tüfekçi: 

“Hedef, Uzayda 
Tam Bağımsızlık”

Uzay, savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’nin en son girdiği alan olsa da
Türkiye, devlet destekleri aracılığı ile önemli uzay projelerine imza atmayı başardı.
Artık dünya çapında rekabet edebilen ve ticari olarak pazarlanabilen ürünler 
geliştirmesi beklenen uzay sektörünün mevcut durumunu ve geleceğini, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uzay Daire Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

GÖKTÜRK-2 uydusu, 
Aralık ayında, Uzay’daki 2’nci
yılını tamamladı.



Bunların yanında yeni bir gelişme olarak,
15 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hi-
mayelerinde sözleşme imza töreni
gerçekleştirilen, Türksat 6A Milli Haber-
leşme Uydu Projesi de başlatıldı. 
TÜBİTAK, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı ve Türksat finansal
desteğiyle hayata geçirilen bu proje kap-
samında Müsteşarlığımız, ayrı bir destek
ile Türksat 6A uydusuna yerleştirilecek
haberleşme sistemleri ve yer istasyonu-
nun milli olarak geliştirilmesi görevini
ASELSAN’a tevdi etti.

Türkiye’de uzay teknolojilerine yönelik,
şirketlerimiz ve araştırma enstitüleri-
mizle sınırlı kalınmayıp üniversiteleri-
mizde de önemli çalışmalar yürütülüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ-pSat1
küp uydusunu 2009 yılında; Türksat ile
birlikte geliştirdiği Türksat-3USat uydu-
sunu da 2013 yılında uzaya gönderdi. Bu
üniversitemize ek olarak Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi, Atılım Üniversitesi, İstanbul Şehir
Üniversitesi, Hava Harp Okulu gibi birçok
üniversitemiz de ülkemizi ABD’de ger-
çekleştirilen “CanSat Uluslararası Uydu
Yarışması”nda temsil ediyor. Üniversite-
lerin uzay çalışmaları için oluşturduğu
bir konsorsiyum olan Uzay Teknolojileri
ve Eğitimi Birliği (UTEB) de 2011 yılından
beri çalışmalarını sürdürüyor.
Anlattığım tüm bu faaliyetler, Türki-
ye’nin, uzay konusunda ciddi yollar ala-
rak emekleme dönemini artık geride
bıraktığının göstergesidir. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı (MSB), Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurum ve
kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü çalış-
malar neticesinde, Türkiye Uzay Ajan-
sı’nın da yakın bir gelecekte kurulması
planlanıyor. Türkiye Uzay Ajansı’nın, Tür-
kiye’mizin uzay alanındaki gayretlerinin,
ilgili kurumlar arasında eşgüdüm sağla-
narak, hedeflere, odaklanmış şekilde
ulaşılmasına vesile olacağı aşikârdır.

Uzay Sektörüne Giden Yol
KOBİ’lerden Geçiyor
MSI Dergisi: Türkiye’de, uzay 
platformları ve ilgili sistemlere yönelik
bir sektör oluşabildiğinden bahsedebilir
miyiz? Bir sektör oluşmuşsa; firma 
sayısı, ciro büyüklüğü, çalışan sayısı, 
Ar-Ge harcamaları, yurt içi katkı oranı
gibi ayrıntılarla ilgili detaylı bilgi 
verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Türkiye’de, hâ-
lihazırda uzay platform ve sistemleri ge-
liştiriliyor. Ancak bu teknolojilerin
kazanılmasından daha da önemlisi, ül-
kemizde bir uzay sektörünün oluşması-
dır. Bu da ancak ve ancak, KOBİ’lerin
büyük şirketlerle ortaklaşa çalışmaları
ile elde edilebilecek bir durumdur. Bu
bağlamda, Türkiye’de henüz bir uzay
sektörü oluştuğundan tam olarak söz
edemesek de, Türkiye’nin ihtiyacı olan
uyduları yapabiliyor olmasının, uzay sek-
törünün önümüzdeki yıllarda oluşaca-
ğına dair pozitif bir gösterge olduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye’de, hâlihazırda
uzay alanında çalışan kişi sayısı, maale-
sef 500’den fazla değildir. Bu kişilerin, en
fazla üçte ikisinin araştırmacı oldukları
düşünüldüğünde, bu sayıyı nitelikli bir
şekilde arttırmadan, uzay sektöründen
tam olarak bahsetmenin mümkün olma-
dığı da aşikârdır. Uzay alanında çalışan
firma sayısı, henüz çok kısıtlıdır ve bu fir-
maların ve kurumların cirolarının 
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GÖKTÜRK-2 uydusu, uzaydan tüm dünyanın görüntülerini
başarılı bir şekilde alabiliyor.



tamamı, devletimizin bu alana yaptığı ya-
tırımlardan kaynaklanmaktadır dersek
yanlış söylememiş oluruz.
Türkiye, uzay çalışmalarında ilk resmi
yol haritasını ve içerdiği projeleri, 2005
yılında gerçekleştirilen Bilim ve Tekno-
loji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında,
yazılı olarak kaleme aldı ve uzayın, önce-
likli bir alan olarak resmen hükümet
programlarına girmesini sağladı. Bu ta-
rihten sonra, uzay alanındaki Ar-Ge pro-
jeleri hız kazandı; RASAT, GÖKTÜRK-1,
GÖKTÜRK-2 ve İMECE gibi uydu projeleri
ile Bilge, Gezgin, Kuzgun, Treks, Uygar,
Hale, MAK, Göbek, Gılgameş, HSK, Dö-
nence ve UYAK gibi uydu alt sistemleri
projeleri hayat buldu.
Uzay alanında gerçekleştirilen projeler-
deki en büyük ve önemli yerli katkı, 
bu teknolojilerdeki “sistem mühendis-
liği” yeteneğinin Türkiye’ye kazandırıl-
masıdır. Elbette bir çok ekipman yurt
dışından alınıyor ve bundan sonraki
projelerde de maliyet etkin olmak
adına, yurt dışından alınmaya devam
edilecektir. Fakat uzaya yönelik tasarı-
mın en önemli unsurunun sistem 
mühendisliği olduğu göz önünde bu-
lundurulmalıdır. RASAT ve GÖKTÜRK-2
projelerinin başarılı sonuçları sistem
mühendisliğinde önemli aşama kat et-
tiğimizin delilidir. 
İMECE programı ile Türkiye’de uzay ala-
nında faaliyet gösteren firma ve kuruluş-
lar, artık kritik algılayıcı ve eyleyiciler gibi
ekipmanları da milli imkânlarla yerli ola-
rak yapıyorlar. Bu ekipmanlara örnek
olarak; Görev Bilgisayarı, Güç Üniteleri,
Elektro-Optik Kamera, Elektrikli İtki Sis-
temleri, Kontrol Moment Jiroskopu,
Tepki Tekeri, Güneş Algılayıcısı, Yıldız
Kamerası, Hiperspektral Kamera ve Veri
Depolama Ünitesi gibi sistemleri verebi-
liriz. Tüm bu sistemler, bu proje ile ta-
rihçe kazanacak.

MSI Dergisi: Gelişmekte olan bu 
sektörde çalışmayı ya da yatırım 
yapmayı düşünen firmalara ne gibi 
tavsiyeleriniz olur?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Esasında fir-
malarımızın belki de tam olarak farkına
varamadıkları konu, uzay alanındaki tek-
nolojiden elde edilebilecek katma değer-
dir. Şöyle ki; uzay sistemleri ve alt
sistemleri, oldukça pahalı; ancak sipariş
üzere yapılan (custom) ürünlerdir.
Bunun için seri üretime yönelik altyapı-
lara ve planlamaya ihtiyaç yoktur. Ancak
ileri teknoloji ve bilimsel yetkinlik gerek-
lidir. Bu nedenle firmalarımızın uzay ala-
nında dünyada fark yaratabilecek
ürünleri geliştirme ihtimalinin, tüketici
elektroniği (consumer electronics) veya
otomotiv gibi alanlarla karşılaştırıldı-
ğında, çok daha fazla olduğunu değer-
lendirmekteyiz. Zaten uzay sektöründen
söz edeceksek, bence uzay alanında di-
namik, odaklı işler yapan KOBİ’lerin
oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Zira tüm teknolojilerin bir veya birkaç fir-
manın tekelinde olduğu yapılar, uzay
alanında pek sağlıklı bir model değil.
Bunun için, elektro-optik kamera geliş-

tirme gibi alanlara odaklı, girişim ser-
mayeleri (venture capital) oluşturulmalı.
Bütün gelişmiş ülkelerde bu işler bu şe-
kilde yapılıyorken bizde farklı olması için
bir neden göremiyorum.
Diyelim ki küçük bir şirket oluşumuna
imkân sağlıyorsunuz; yurt dışından al-
dığınız bir ekipmanı, örneğin yıldız izleri,
yurt içinde yapmasına imkân tanıyorsu-
nuz, yapılması için şirketi cesaretlendi-
riyorsunuz. Şirket o cesaretle, dünyada
rekabet edebilecek bir ürün geliştir-
meye çalışıyor; çünkü elindeki ilk geliş-
tirme projesinden sonra var olabilmek
için de öyle bir hedef koymalı. Eğer
böyle bir ürün ortaya çıkarsa; bu haki-
katen pazarlanabilir ve kâr getiren bir
ürünse, ASELSAN ya da TUSAŞ, gidip o
şirketi satın alabilir. Bu dünyada da hep
böyledir. Bilindiği üzere, son zamanlarda
Airbus Defence and Space ve Thales Ale-
nia Space gibi büyük şirketler, birçok
küçük uzay şirketlerini satın aldı.

MSI Dergisi: Bu noktada, uzayla ilgili 
bir yol haritası ya da bir strateji, üzerinde
çalışıldığı ya da çalışılması gerektiğinden
bahsedebilir miyiz?
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GÖKTÜRK-1 uydusunun tüm titreşim, 
ısıl vakum, akustik ve RF gibi testleri,
USET Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

RASAT uydusu, 17 Ağustos 2014 tarihinde, uzayda 3’üncü yılını doldurmuştu.

USET Kompakt Anten Test Odası
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Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Tabii ki. Uzayla
ilgili değişik kurumlarda, değişik yol ha-
ritası çalışmaları var. Ancak, ben bu yol
haritası çalışmalarının bir kere yapılıp
bir kenara konup; ondan sonra takip
edilmesi şeklinde bir yöntemi uygun bul-
muyorum. Ortaya çıkartılan, yaşayan bir
yol haritası olmalı. Çünkü hayalleriniz,
her zaman yapabildiklerinizden öndedir.
Onun için hayallerinizi gerçekleştirirken
edindiğiniz bilgileri, hem o hayallerinizi
daha hızlı gerçekleştirmek hem de belki
de daha yeni hayaller eklemek üzere yol
haritasına yansıtabileceğinizi düşünüyo-
rum. “Yol haritasını bugün yapalım, işe
koyulalım, bunu takip edelim” algısı bu
gün çok uygulanabilir değil. Temel
amaçları belirleyerek oluşturulacak yol
haritasıyla geleceğimizi kestirerek akti-
vitelerimizi belirlememiz gerekiyor.
Bunun için yol haritası çalışmaları yürü-
tülen projelerle birlikte sürekli bir şe-
kilde güncellenmek durumunda.
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Türkiye Uzay Ajansının 
kurulması ile ilgili çalışmalar,
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
ilgili kurum ve kuruluşların 
ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla
devam ediyor. Bu çalışmalarda,
fonksiyonu doğru belirlenmiş,
uzay alanındaki çalışmalara 
ivme kazandıracak idari bir yapı
kurgulanıyor. İnşallah yakın 
bir gelecekte, Türkiye Uzay 
Ajansına kavuşacak. 
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Türkiye’de Yürütülen Uydu Alt Sistem Projeleri
HALE projesinde, bir uzay görevinin yörünge ve yönelim denetimini başarabilecek bir elektrikli itki
motorunun tasarımı, üretim planlaması, üretimi ve testine yönelik gerekli altyapının kurulması
amaçlanmaktadır. Altyapının doğrulanmasına yönelik olarak 1,5 kW’lık iticinin geliştirilmesine
başlanmıştır. Teknik çalışmalar kapsamında, iticinin ilk tasarımı tamamlanmıştır. İlk prototipin 
üretimi ve entegrasyonun da tamamlandığı projede, prototipin manyetik alan ölçümü 
gerçekleştirilmiştir. İtki ölçüm düzeneği tasarlanmış ve üretilmiş olup iyileştirme çalışmaları 
devam etmektedir.

KUZGUN, aydınlanma miktarına göre aydınlanma süresini otomatik ayarlayabilen, farklı yörüngeler
için ayarlanabilir aydınlanma süresi ve örnekleme periyodu olan, 800 nm-1700 nm (SWIR) tayf aralıklı
yakın kızılötesi uydu kamerasıdır. Halen Uzay'da görev yapan, Türk yapımı bir yer gözlem uydumuzda
kullanılmaktadır.

BİLGE, Türkiye’nin uzay görevlerine uygun olarak tasarlanmış ilk görev bilgisayarıdır. Halen 
2 yer gözlem uydusunda kullanılmakta ve yeni serilerin geliştirilmesine devam edilmektedir. 
Yüksek güvenilirlik ve yüksek başarımı aynı anda sağlayabilen çift işlemcili bir mimari üzerine 
kurulmuştur. İşlemcilerin birbirini denetleyerek, görevin %100 devamlılıkla yerine getirilmesini
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yörüngedeki radyasyon etkilerine karşı korumalı olup hata 
durumunda kendini düzeltebilmektedir.

GILGAMIŞ, Türkiye’nin, uzay görevlerine uygun olarak tasarlanmış, süper bilgisayar sınıfındaki ilk
paralel işlemci ve bellek sistemidir. Yüksek çözünürlüklü optik ve SAR gibi RADAR uygulamalarında
kullanılabilir yetenekte ve yüksek güvenilirlik ve başarıma sahip bir sistemdir. Çift çekirdekli 
gigahertz sınıfı işlemcisi ve genel maksatlı işaret işleme bileşenleri ile yüksek işleme başarımı, 
uzay tarihçeli bellekleri ile terabitler seviyesinde yüksek depolama hacmini, çoklanabilir ve 
ölçeklendirilebilir olarak kullanıcılara sunar.

UYGAR projesi kapsamında, güç dağıtım birimi tasarlanmış ve üretilen Kalifikasyon Modeli üzerinde
işlevsel, ısıl vakum, titreşim ve EMI/EMC testleri gerçekleştirilmiş ve bu şekilde kalifikasyon modeli
test kampanyası tamamlanmıştır. Proje neticesinde, yeni nesil uydularda kullanılabilecek uzay 
şartlarına kalifiye edilmiş bir güç dağıtım birimine sahip olunmuştur.

GEZGİN, gerçek zamanlı, çok bantlı görüntü sıkıştırma modüllerinin adıdır. Görüntü dizilerinin gerçek
zamanda işlenmesi, farklı spektral bantların bir arada işlenmesi, JPEG2000 ile görüntü sıkıştırma 
gibi özelliklere sahiptir. Halen Uzay'da görev yapan, Türk yapımı 2 farklı yer gözlem uydusunda 
kullanılmaktadır ve yeni serileri geliştirilmektedir.

HSK, hiperspektral veri toplama amaçlı bir uydu için faydalı yük olacak olan hiperspektral bir 
kameranın ve ilgili entegrasyon, kalibrasyon ve test altyapılarının geliştirilmesi projesidir. 
2012 yılı ortasında başlatılan bu proje kapsamında, hiperspektral bir kameranın sistem / alt sistem 
ve arayüz gereksinimleri belirleme, opto-mekanik ve elektronik birimler için ön tasarım ve malzeme
araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

MAK, elektro optik uydu kamerası entegrasyon, test ve hizalama çalışmalarının gerçekleştirileceği
optik laboratuvarın kurulumunu; opto-mekanik, ön yüz elektroniği, görüntü depolama ve sıkıştırma
birimlerini içeren uydu kamerasının tasarımı ve bu kameranın optik hizalaması projesidir. 
Halen devam etmektedir.

TREKS, yörüngede değiştirilebilir temel bant özellikleri olan X bant vericinin adıdır.
Halen Uzay'da görev yapan, Türk yapımı 2 farklı yer gözlem uydusunda kullanılmaktadır ve yeni 
serileri geliştirilmektedir.

DÖNENCE projesi kapsamında, Uydu Yönelim Yörünge Kontrol Alt Sistemi’ne ait gelişmiş bir eyleyici
olan, Uzay Kalifiye Moment Kontrol Jiroskobu Seti ve uydu yönelim kontrol eyleyicilerine özelleşmiş
donanım; döngüde test altyapısı kapsamında da uydu yönelim kontrol laboratuvarı geliştirilmiştir.
Uydu yönelim kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere, Uzay Kalifiye Moment Kontrol Jiroskopları
(MKJ) ve ilgili sürücü ve yönelim kontrol donanım / yazılımlarının yanı sıra yönelim eyleyicisi olma
özelliğine ek olarak birer mekanik enerji saklama aracı olan Enerji Saklayan Moment Kontrol
Jiroskobu (ESMKJ) prototipleri de tasarlanmış ve üretilmiştir. Milli olarak geliştirilen ve çevresel
testleri başarıyla gerçekleştirilen Moment Kontrol Jiroskobu Uçuş Modelleri, tüm donanım ve
yazılımları ile uzayda kullanıma hazırdır.

UYAK, işlemsel EHF Uydu Aktarıcısı ve Test Ortamı Geliştirilmesi projesidir. Proje kapsamında, 
43,5-45,5 GHz Yukarı Hat ve 20,2-21,2 GHz Aşağı Hat frekanslarında çalışan işlemsel bir haberleşme
uydu aktarıcısının mühendislik modelini ve 15 yer terminalinin benzetimini sağlayan İşlevsel Test 
Ortamı geliştirmiştir.



MSI Dergisi: Daire Başkanlığınız altında
yakın zamanda başlatılması planlanan
projeler ve detaylarına ilişkin bilgi 
verir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Dairemizde
yakın zamanda başlatmayı planladığımız
projeleri:
n Uydu tabanlı bölgesel konumlama 

ve zamanlama sistemi ve ilgili 
alt teknolojileri,

n Askeri haberleşme uydusu projesi;
n Yeni elektro-optik yer gözlem uydusu

ve
n Uydu Fırlatma Merkezi projemizin

ikinci fazı şeklinde sıralayabilirim.

Uzay Ajansı, Türkiye İçin 
Prestij Meselesidir
MSI Dergisi: Türkiye’de henüz bir uzay
ajansının kurulmamış olması, sektörün
gelişimine nasıl bir etkide bulunuyor?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Hükümetimizin
uzay alanında harcama yapma iradesi ve
oluşan projeler sayesinde, uzay ajansı
henüz kurulmamış bir ülke olmamıza rağ-
men, iyi bir durumda olduğumuzu söyleye-
bilirim. Bunda Müsteşarlığımızın, TÜBİTAK
KAMAG ve MSB Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi
Başkanlığının katkıları çok büyük. Türksat
6A projesinin imzalanması ile birlikte, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ve Türksat’ın da ciddi maddi katkıları ile ça-
lışmalarımız yeni bir boyut kazandı.
Türkiye Uzay Ajansının kurulması ile ilgili
çalışmalar, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Milli Savunma Ba-
kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların
ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla devam
ediyor. Bu çalışmalarda, fonksiyonu
doğru belirlenmiş, uzay alanındaki çalış-
malara ivme kazandıracak idari bir yapı
kurgulanıyor. İnşallah yakın bir gele-
cekte, Türkiye Uzay Ajansına kavuşacak.
Bu, Türkiye için çok önemli; zira az ge-
lişmiş birçok ülkenin dahi uzay ajansları
var. Bu eksiğimizi, Türkiye için prestij
meselesi olarak da görmemiz lazım.

MSI Dergisi: Türkiye’nin özgün uydu 
geliştirme çalışmalarının, bir yanda 
SSM bir yanda da TÜBİTAK 1007 
destekleri üzerinden gerçekleştiği 
görülüyor. SSM, GÖKTÜRK-1 ve 
GÖKTÜRK-3 uydularının tedarik 
makamı olarak görev yapıyor. 
TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında 
ise önce GÖKTÜRK-2 uydusu geliştirildi;

şimdi de Türksat 6A uydusunun, 
yine 1007 Programı üzerinden 
desteklenmesi öngörülüyor. Bu 
tabloda, uzay konusundaki çalışmaların 
koordinasyonu konusunda TÜBİTAK 
ile iş birliğiniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: TÜBİTAK ile
SSM, diğer alanlarda olduğu gibi, uzay
projelerinde de iş birliği yapmak duru-
mundalar. Zaten SSM destekli uzay pro-
jelerinde, TÜBİTAK’a bağlı Uzay
Enstitüsü mütemadiyen alt yüklenici ola-
rak görev alıyor. Bu anlamda bir iş birli-
ğimiz var. Ancak Türk Uzay Ajansının
kuruluşu ile bu iş birliğinin pekişeceği ve
uzay projelerindeki harcamaların daha
stratejik yapılacağı öngörülüyor.

Projeler İlerliyor
MSI Dergisi: Uydu Fırlatma Sistemi 
Projesi’nde çalışmalar nasıl ilerliyor?
Projenin güncel durumu hakkında 
detaylı bilgi verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Uydu Fırlatma
Sistemi projemiz, ROKETSAN yüklenici-
liğinde devam ediyor. Projenin ilk fazı,
yani kavramsal tasarım aşaması bitmek
üzere. Şu süreçte, ikinci aşamayı kurgu-
luyoruz. Bunun da teknolojik ve ekono-
mik olarak en kazançlı olmasına yönelik
çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları-
mız çok önemli; zira oldukça yüksek ma-
liyet gerektiren üretim ve test tesislerini,
dünyadaki en ileri teknolojilere sahip
olacak şekilde kurmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Yine projelerden devam
edecek olursak; Bölgesel Konumlama 
ve Zamanlama Sistemi (BKZS) Projesi 
ile ilgili çalışmaların son durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
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SSM Uzay Daire Başkanlığı ekibi

GÖKTÜRK-2 uydusunun maketi

RASAT uydusu, 2011 yılında yörüngeye yerleştirildi.
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Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: BKZS Projesi,
kavramsal süreçte devam ediyor. Böyle
bir teknolojinin, ülkemizi daha bağımsız
kılacağı aşikârdır. Ancak çok yüksek ma-
liyetli ve ileri teknoloji gerektiren bu sis-
temin çok iyi projelendirilmesi gerektiği
de ortadadır. Bu projeyi, sadece uydu
sistemi anlamında düşünmek de doğru
değil. Zira algılayıcı teknolojileri de
büyük önem arz ediyor. Dolayısı ile bir
bütün olarak bu projeyi ele alıp hayata
geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, dünyada
navigasyon uyduları üzerine çalışan ül-
kelerle de iletişim içindeyiz. Galileo
programını çok yakından takip ediyoruz
ve buna müdahil olarak teknolojik kaza-
nım elde etmek istiyoruz. Bu şekilde,
teknolojik yetkinliğimizi navigasyon sis-
temlerinde de arttırarak ülkemizi uzay
uygulamalarında daha bağımsız kılmayı
arzuluyoruz.

MSI Dergisi: GÖKTÜRK-1 Projesi’nin 
son durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: GÖKTÜRK-1
Projesi, bildiğiniz üzere sadece uydudan
oluşmuyor. Uydu Sistem Entegrasyon ve
Test (USET) Merkezi ile uydunun kontrol
edileceği sabit ve mobil yer istasyonlarını
da içeriyor. Esasında GÖKTÜRK-1 Pro-
jesi, büyük bir program olarak tanımla-
nabilir. USET kabulleri son aşamasına
geldi. Uydumuz bütünlendi; TÜBİTAK
BİLGEM’in yerli olarak geliştirdiği kripto
ünitesi, uydu üzerinde test ediliyor. Yük-
lenici tesislerinde yapılacak ilk fonksiyo-
nel testlerden sonra, GÖKTÜRK-1
uydumuz Ankara’ya USET Merkezi’ne
getirilecek ve tüm titreşim, ısıl vakum,
akustik ve RF gibi testleri burada yapıla-
rak fırlatmaya hazır hâle getirilecek. Bu
programın uzadığı ortada; ancak Tür-
kiye, bu uydu sistemi ile çok ciddi yete-

nekler de elde etti. Doğrudan katılım ve
sanayi katılımı ile hem insan kaynağı ye-
tiştirildi hem de TUSAŞ ile ASELSAN’ın
alt yükleniciler olarak uzay ve yer kesim-
lerinde ciddi tecrübe kazanımları oldu.
Programın kalan kısımlarını da başarı ile
tamamlayıp uydumuzu en kısa zamanda
yörüngesine yollamak için var gücü-
müzle çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Keşif Gözetleme Bireşimli
Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi 
(GÖKTÜRK-3) Projesi’nde çalışmalar
hangi aşamaya geldi? Projenin takvimi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Bu projemizin
ön tasarım aşamasına kadar yükümlü-
lüğü, yüklenicimiz olan TUSAŞ’ta. 
Projede, Sistem İsterleri Gözden Ge-

çirme aşamasına yaklaştık. 2015 yılı so-
nuna kadar da ön tasarımın tamamlan-
ması planlanıyor. Sonrasında, ara
vermeden kritik tasarım çalışmalarına
devam ederek bu teknolojiyi ülkemize
kazandıracağız.

MSI Dergisi: GÖKTÜRK-3 Projesi’nde,
hem faydalı yük hem de uydu platformu
(bus) geliştiriliyor. Bu iki ana bileşenin
birbirinden bağımsız olarak kullanılması da
söz konusu olacak mı? Örneğin, 
Türkiye SAR faydalı yükünü başka bir 
ülkenin uydu platformu ile uluslararası
pazara sunacak mı?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Elbette amacı-
mız, hızlı bir şekilde piyasaya uydu süre-
bilen bir uzay endüstrisini Türkiye’de
oluşturmak. Bu sektörün oluşması,  ol-
mazsa olmazımız. Türkiye’nin dışarıya
uzay sistemleri pazarlayacağı günleri
görmek istiyor ve tüm çabalarımızı bu
yöne odaklıyoruz. Yoksa Türkiye’nin sa-
dece kendi ihtiyacı olan uyduları üret-
mesi için bu kadar bir yatırım yapmasına
gerek yok. Amacımız uzayda tam bağım-
sızlık.
GÖKTÜRK-3 Projesi’nde geliştirilen
platform ve faydalı yükün, başka prog-
ramlarda, uluslararası iş birlikleri ile
ayrı ayrı kullanımı tabii ki söz konusu.
Bunun için firmalarımız, hâlihazırda Av-
rupa ve Amerikan şirketleri ile görüş-
meler sürdürüyorlar. Bu anlamda
Türkiye, ortak program oluşturulduğu
takdirde, SAR faydalı yükünü başka
platformlarla da pazara sunabilir.
Ancak bu konuda, öncelikle kendi geliş-
tirmekte olduğumuz faydalı yükün,
uzayda başarı ile faaliyet göstermesi ve
ihtiyaçları karşıladığının ispatlanması
gerekmektedir ki, bunun için de en az
uzayda 2-3 yıllık başarılı bir çalışma dö-
nemi gerekiyor. 
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Uydu Fırlatma
Sistemi 

projesinin ilk fazı
olan kavramsal

tasarım aşaması
bitmek üzere.



MSI Dergisi: Uydu muhabere sistem 
projelerinin güncel durumu hakkında
bilgi verir misiniz? Bu projelerde 
yurt içi katkı oranı hangi mertebelerde
görünüyor?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Uydu muha-
bere sistemleri ile ilgili hâlihazırda yürü-
yen projelerimiz mevcut. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Daha kapsamlı askeri ya da askeri ve
sivil haberleşme platformları ile ilgili ça-
lışmalarımız da sürüyor. En kısa za-
manda, uydu muhabere sistemlerinde
de yeni projeler başlatmayı umuyoruz.
Malumunuz ASELSAN ve BİLUZAY (Uzay
Teknolojileri Araştırma Merkezi) yükle-
niciliğinde tamamlanan ve testleri başarı
ile bitirilen bir EHF projemiz oldu. X ve
Ku bantlarda ASELSAN’ın ciddi çalışma-
ları var ve bunları Türksat 6A uydusunda
hayata geçireceğiz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: İnsan kaynağı,
her teknolojik gelişmenin olduğu gibi
uzay çalışmalarının da en önemli unsuru-
dur. İnsan olmadan hiçbir şey yapamaz-
sınız ve bizim insanımızın değerini, kişisel
ve teknolojik gelişimini en ön planda tut-
mamız gerekiyor. Maalesef Türkiye’de,
üniversitelerin uzay mühendisliği bölüm-
leri, olması gerektiğinden çok daha düşük
puanlarla öğrenci alıyorlar. Umuyorum ki
yakın gelecekte, uzay sektörünün geliş-
mesi ile bu değişecek ve uzay mühendis-
liği, en revaçtaki tercihlerden biri
olacaktır. Ben gençlerimizin, uzay mü-
hendisliği okumalarını; okumasalar da
uzay alanına ilgi duymalarını ve bu alan-
larda işlere başvurmalarını istiyorum.
Bütün bu çalışmalarımızda canla başla
gayret gösteren başta grup müdürleri-

miz Erdal Kisli ve İbrahim Gök Beylere
ve tüm Dairemiz çalışanlarına, tek tek,
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum.

SSM Uzay Daire Başkanı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi’ye, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Uydu muhabere sistemleri ile ilgili hâlihazırda yürüyen projelerimiz
mevcut. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Daha
kapsamlı askeri ya da askeri ve sivil haberleşme platformları ile ilgili
çalışmalarımız da sürüyor. En kısa zamanda, uydu muhabere 
sistemlerinde de yeni projeler başlatmayı umuyoruz.
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STM tarafından, T129
ATAK Programı kapsa-
mında geliştirilen Fo-

cusFlite™ Görev Yönetim
Sistemi, hava birimi olan Sa-
yısal Harita ve yer birimi
olan Görev Planlama Siste-
mi’nden oluşmaktadır. Siste-
min, Jandarma Helikopterleri
Modernizasyonu Projesi'nde S-
70 BLACKHAWK helikopterleri
için uyarlanması ile birlikte,
FocusFlite™ Görev Yönetim
Sistemi’nin, Türk Silahlı Kuv-
vetleri bünyesinde yaygınlaşma
sürecine girmiştir. 
FocusFlite™ Sayısal Harita ve
Görev Planlama Sistemlerinin
geliştirilmesinde temel tasa-
rım kriterleri ise şunlardır;
n Sistemlerin farklı 

platformlara kolay 
uyarlanabilir olması,

n Müşterek hava harekâtına
uygun bir altyapı sunması,

n Platformlar ve birlikler arası
veri paylaşımına izin 
vermesi ve

n Yüksek kalitede coğrafi veri
kullanımının mümkün 
olması.

FocusFlite™ Sayısal Harita ve
Görev Planlama Sistemleri,
Muharebe Sahası Yönetim 
Sistemi ve Hava Kuvvetleri Bilgi
Sistemi gibi komuta kontrol
sistemleriyle tam entegre 
çalışabilir durumdadır. Focus-
Flite™ Görev Planlama Sistemi
tarafından komuta kontrol 
sistemlerinden alınan görev
emirleri, görev planının 
oluşturulmasında kullanılırken, 
taktik resim planlayıcılara da
sunulabilmektedir. FocusFlite™
Görev Planlama Sistemi,
dost/düşman birlik bilgilerinin,
istihbarata yönelik fotoğrafla-

rın, engellerin, tehditlerin, tel-
siz frekansı önayarlarının, tak-
tik yaklaşmaların, kullanıcı
tanımlı noktaların ve NOTAM
alanlarının girişine, gösterimine
ve FocusFlite™ Sayısal Harita
Sistemi'ne transfer edilmesine
olanak sağlayan araçlar sun-
maktadır. Oluşturulan uçuş
planı, hava aracının performans
modeline göre analiz edilerek,
uçuşta karşılaşılabilecek ağır-
lık-denge sorunları, yakıtın ye-
terli olmaması gibi riskler,
uçuşa çıkılmadan önce asgari
seviyeye indirilebilmektedir.

FocusFlite™ Sayısal Harita Sis-
temi, DO-178B emniyet-kritik
uygulama geliştirme süreçle-
rine tam uyumlu olarak gelişti-
rilmiştir. Geliştirme sürecinde,

yoğun olarak Ar-Ge destekli 
bir yaklaşım benimsenmiştir.
DO-257A, MIL-STD-2525B

ve MIL-STD-6017 standartlarına
da uyumlu olan FocusFlite™ 
Sayısal Harita Sistemi, takılı
olduğu platformlarda bulu-
nan kokpit görüntü birimi
(CDU), uçuş yönetim sistemi
(FMS) ve görev bilgisayarıyla
tam entegre çalışmaktadır.
Bu sayede, uçuş sırasında pi-
lota sunulan veriler, diğer
aviyoniklerle uyumlu olmakta
ve uçuş plan değişikliği gibi
karmaşık senaryolarda, plan
değişikliği hangi tarafta yapı-
lırsa yapılsın, sistemler ara-
sında otomatik senkronizasyon
sağlanmaktadır. FocusFlite™
Sayısal Harita Sistemi'nin
önemli özelliklerinden birisi de
üzerinde bulundurduğu yük-
sek kalitede sayısal arazi mo-
delini ve engel veritabanını
kullanarak, arazi ve engel uya-
rısı verebilmesidir.
FocusFlite™ Sayısal Harita ve
Görev Planlama Sistemleri,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en-
vanterinde bulunan tüm sabit
ve döner kanat platform-
larda, insansız hava araçla-
rında güvenle kullanılabilir
durumdadır ve uçucu birlik-
lerin operasyonel etkinlikle-
rini arttırmak için göreve
hazırdır. 
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S avunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM)’nın hi-
mayesinde, Ekonomi

Bakanlığının desteğiyle ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, TÜBİTAK,
Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) ve ODTÜ Tekno-
kent’in destekleriyle düzenlenen
ICWC 2014’ün organizasyonu,
Defence Turkey Dergisi, SASAD
ve ODTÜ Teknokent Savunma
Sanayii Kümelenmesi (TSSK)
tarafından yapıldı. Etkinliğin ilk gününde, açılış konuşmaları ve
4 farklı konuda oturum gerçekleştirildi. İkinci gün ise firmalar
arası ikili toplantılara ayrıldı.
Açılış oturumunda, ilk olarak Savunma ve Havacılık Sanayii İma-
latçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Hüseyin Baysak kürsüye
geldi. Baysak, siber dünyanın; kara, deniz, hava ve uzayın ardından
5’inci muharebe alanı hâline geldiğine dikkat çekti. Dünya gene-
linde, silahlı kuvvetlerin siber tehditlere karşı doktrin geliştirme
çalışması içinde olduğunu anlatan Baysak, silahlı kuvvetlerin,
siber savunma ve saldırı konularında yetenekli insan gücü arayışı
içinde olduğunu da söyledi. Baysak, konuşmasında, siber dünya-
nın küresel özelliği nedeniyle siber tehditlere karşı uluslararası
iş birliğinin önemli olduğunu ve SASAD’ın siber güvenlik alanında
çalışmalarına 2008 yılında başladığını da belirtti.
Baysak’ın ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Acar, siber gü-
venliğin, teknik bir sorunken stratejik bir mesele hâline geldiğini;
konunun teknik zorluklardan geri kalmayan hukuki ve etik zor-
luklar da getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Acar, ODTÜ’de siber güvenlik

ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. ODTÜ Enfor-
matik Enstitüsü ve Comodo Group firmasının ortak girişimi olarak
2014 yılının Nisan ayında kurulan CyDeS (Cyber Defence and Se-
curity Research Laboratory / Siber Savunma ve Güvenlik Araş-
tırma Laboratuvarı), ODTÜ’de siber güvenlik ile ilgili çalışmaların
merkezinde bulunuyor. Enformatik Enstitüsü, aynı zamanda müt-
tefik ülkelere eğitim de veriyor. Bugüne kadar; Afganistan, Ma-
kedonya, Karadağ, Moldovya ve Azerbaycan’dan gelen
kursiyerlerin eğitim gördüğü enstitüde, yakın zamanda da Ukray-
na’dan da bir grup kursiyer eğitim alacak. ODTÜ Uygulamalı Ma-
tematik Enstitüsü de kriptoloji konusunda çalışmalar yürütüyor.

Merkezi Koordinatör SSM
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de açılış otu-
rumunda bir konuşma yaptı. Bilgiye ulaşım ve bilgiyi koruma ih-
tiyaçlarının siber güvenliğin ve kriptolojinin önemini arttırdığına
dikkat çeken Prof. Dr. Demir, siber tehditlere karşı ticari pek
çok çözüm olsa da bunların henüz yeterli olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Demir’in üzerinde durduğu bir diğer nokta, siber sa-
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ICWC, Sektörün 
Siber Savaş ve Güvenlik
Buluşması Hâline Geliyor

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen 
Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik
Konferansı (International Cyber 
Warfare & Security Conference /
ICWC)  etkinliğinin 2’ncisi, 27-28 Kasım 
tarihlerinde, yine Ankara’da 
gerçekleştirildi. Etkinlik, özellikle 
katılımcı profili ile savunma sanayisinin
bu konuda buluşma noktası olma
yolunda önemli mesafe kaydetti.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SASAD) 

Genel Sekreteri Hüseyin Baysak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Rektörü Prof. 

Dr. Ahmet Acar

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir



vunma ve güvenlik alanındaki faaliyetlerde kaynakların iyi kul-
lanılması için merkezi koordinasyon oldu. SSM’nin, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ve kamu kurumları için böyle bir koordinasyon
görevi gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Demir; fizibilite, proje ve
test çalışmaları yürüttüklerini söyledi ve çeşitli örnekler verdi.
SSM, TSK Siber Savunma Merkezi (SAMER) Projesi ile Emniyet
Genel Müdürlüğünün siber suçlarla mücadele için tedarik ede-
ceği sistemlerinin tedarikinde rol alıyor. Kurum, bugüne kadar,
kriptoloji ve siber savunma ile ilgili 60’tan fazla projeyi ele aldı;
bunların bir bölümü tamamlandı, bir bölümü ile ilgili faaliyetler
ise devam ediyor.
Prof. Dr. Demir’in ardından, etkinlik sponsorlarının temsilcileri
birer konuşma yaptılar. ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Tekno-
lojileri Sektör Başkanlığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Bayız, konuşmasına, “Siber güvenlik alanında faaliyet gös-
teren değerli meslektaşlarımı birbirlerine bağlılıkları, dayanış-
maları ve son derece sosyal oluşları nedeniyle takdir ediyorum.
Neredeyse her ay bir araya gelmek ve fikirlerini paylaşmak için
mutlaka bir bahane buluyorlar” sözleri ile başladı. ASELSAN’ın
kurumların işlerini aksatmayacak, teknolojinin imkânlarından
kurumları mahrum bırakmayacak yeni nesil akıllı ve 
entegre siber çözümler oluşturmanın peşinde olduğunu ifade
eden Bayız, bu doğrultunda, siber güvenlik alanının önemine
atfen, ASELSAN bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik
Grup Başkanlığını kurduklarını söyledi. Bayız, ASELSAN’ın, 
TÜBİTAK ile birlikte, siber savunma ve güvenlik konularında,
Türkiye’de çalışmalar yürüten en eski kuruluş olduğunu da be-
lirtti. Bayız’ın verdiği bilgilere göre, eskiden COMSEC (haber-
leşme güvenliği) ve ITSEC (bilgi güvenliği) adı verilen alanlarda,
ASELSAN 25 yıldır çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte geliştirdiği
sistemleri 10’dan fazla ülkeye ihraç etmeyi de başardı. Bayız,
konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Siber güvenlik alanında
bütün savunma sanayisi kurumlarımız ile her türlü iş birliğine
açığız. Hiçbir kaprisimiz ve kompleksimiz yok. Amacımız, ihtiyacı
olan kurumlarımıza, yurt içinde ve yurt dışında, en doğru ve gü-
venilir çözümleri sunabilmek”.
HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç, geçmişte
teknolojik ilerlemelerin askeri alanda gerçekleştirilip sonra sivil
alana taşındığını, bilişim ve siber güvenlik alanında ise bunun
tersinin yaşandığını belirtti. Sistemlerin yazılımı, donanımı, en-
tegrasyonu ve bakım-idamesi ile açık olması gerektiğini vurgu-
layan Yamaç, bu konuda ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (National

Security Agency / NSA)’ndan bir örnek verdi. NSA, 25 Kasım ta-
rihinde yaptığı açıklamada, bilgisayar ağları arasında, veri for-
matları ve protokolleri farklı olsa da veri akışını otomatik hâle
getiren “Niagarafiles (Nifi)” adlı aracını açık kaynak kodlu hâle
getirdiğini duyurmuştu.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, muharebe orta-
mında siber birliklerin kullanılmasının, karşı tarafın kendi sis-
temlerinden yararlanma oranını, %40 azalttığını söyledi.
TÜBİTAK BİLGEM’in çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Ergin,
Siber Güvenlik Enstitüsü’nün, Türkiye’de sadece siber güvenlik
alanında özel çalışmalar yapmak için kurulan ilk organizasyon
olduğunu ve siber güvenlik eğitimlerinde bölgesel bir mükem-
meliyet merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Her Zaman Bir B Planınız Olmalı
Etkinliğin Çağrılı Konuşmacısı (Keynote Speaker), NATO CCDCOE
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence / Müşterek Siber
Savunma Mükemmeliyet Merkezi) Kıdemli Küresel Tehdit Analisti
ve Büyükelçi Dr. Kenneth Geers oldu. Siber tehditlerin genel özel-
liklerini anlatan Dr. Geers’in dikkat çektiği konulardan iki tanesi
özellikle öne çıktı. Bilgisayar korsanlarının İran’da İnternet’e bağlı
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Teknolojileri Sektör Başkanlığı'ndan

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Yavuz Bayız

HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Sadık Yamaç

TÜBİTAK BİLGEM
Başkanı Prof. Dr.

Arif Ergin

SSM MEBS Daire Başkanı
Süreyya Yiğit 

Siber Dünya İçin Strateji ve Doktrin” başlıklı oturumun moderatörlüğünü SSM MEBS Daire Başkanı Süreyya Yiğit yaptı.



olmayan bir santrale sızabildik-
lerini belirten Dr. Geers, İnter-
net’e bağlı olmamanın bir
koruma sağlamadığını belirtti.
Ayrıca, siber savaşın çoktan baş-
ladığını ve kriz anını bekleyenle-
rin çok geç kalmış olacağını
ifade etti.
Etkinliğin, “Siber Dünya İçin
Strateji ve Doktrin” başlıklı ilk
oturumunda, Türk Silahlı Kuv-
vetleri Siber Savunma Komu-
tanlığı Plan Proje Koordinasyon

Şube Başkanı Yarbay Namık Kaplan da bir konuşma yaptı. Yarbay
Kaplan, NATO verilerine göre, 2010 yılında, yaklaşık 120 ülkenin

siber saldırı kabiliyetine sahip olduğunun ya da geliştirmeye çalış-
tığının tahmin edildiğini; askeri komuta kontrol merkezilerinin
siber saldırıların başlıca hedefleri olduğunu belirtti. 2014 yılı içinde
yaşanan gelişmelere de değinen Yarbay Kaplan, NATO’nun, siber
savunmanın da kollektif savunmanın görevlerinden birisi olduğunu
kabul ettiğini; NATO Anlaşması’nın 5’inci maddesinin siber saldı-
rılarda devreye girip girmeyeceğine ise duruma göre karar veri-
leceğini söyledi. 2014 yılının bir diğer gelişmesi kapsamında, TSK,
17-21 Kasım tarihlerinde NATO Siber Koalisyon Tatbikatı’na ka-
tıldı.
Yarbay Kaplan, TSK’nın siber savunma ile ilgili örgütlenmesini,
Şekil 1’deki gibi anlattı. TSK’nın, siber dünyada da Mustafa Kemal
Atatürk’ün, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünün gereğini yapmaya
çalıştığını ifade etti.
Yarbay Kaplan, sunumunun sonunda, siber dünyanın sunduğu im-
kânların kullanılamaz hâle gelmesi ile ilgili her zaman bir B planı-
nın bulunması gerektiğini, bir kurgu çerçevesinde anlattı. Yarbay
Kaplan’ın sunumunda birden “siber saldırıya uğradınız” yazılı bir
yansı göründü ve salonda tüm ışıklar kapandı. Bunun üzerine Yar-
bay Kaplan, sunumunu, eski yöntemlerle; bir tepegöz cihazı ve say-
damlara basılmış yansılarla tamamladı.

ÖZEL HABER

Yarbay Kaplan, her zaman bir B planının 
bulunmasını örnekle göstermek için 
etkinliğin yapıldığı salonun siber saldırıya
uğradığı bir senaryo kurguladı ve sunumunu 
eski yöntemlerle; bir tepegöz cihazı ve 
saydamlara basılmış yansılarla tamamladı.

Şekil 1. TSK’nın
Siber Savunma
ile İlgili
Örgütlenmesi

NATO CCDCOE (Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence / Müşterek
Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi)

Kıdemli Küresel Tehdit Analisti ve 
Büyükelçi Dr. Kenneth Geers

Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma
Komutanlığı Plan Proje Koordinasyon

Şube Başkanı Yarbay Namık Kaplan
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Türkiye’nin üst düzey katılım gösterdiği IDEAS 2014’te,
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yar-
dımcı, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail

Demir ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Pakis-
tan’da çeşitli temaslarda bulundular. Türk delegasyonu,
STM’nin yürüttüğü proje kapsamında inşa edilen denizde
ikmal tankerinin son durumunu görmek için, Karaçi Tersa-
nesi’ni de ziyaret etti.
Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Demir
de bir konuşma yaptı. Türk savunma ve havacılık sanayisinin
gelişimini özetleyen Prof. Dr. Demir, yetkinlik ve sürdürülebi-
lirlik için bir sanayi ekosisteminin kurulmasının önemine vurgu

yaptı. Prof. Dr. Demir, sanayi ekosistemini dost ve müttefik ül-
kelerle paylaşabileceklerini belirtti ve Türkiye ile Pakistan ara-
sındaki savunma sanayisi iş birliğinin örneklerine değindi.

IDEAS 2014 ÖZEL

Türkiye-Pakistan 
Dostluğu IDEAS ile Pekişti

Pakistan’ın, bu yıl 8’incisi düzenlenen
IDEAS uluslararası savunma fuarı 
ve semineri (International Defence 
Exhibition and Seminar), 1-4 Aralık 
tarihleri arasında, Karaçi’de 
gerçekleştirildi. Etkinliğe bu yıl, 
23 ülkeden 209 firma, 50 ülkeden 
80 delegasyon ve 32.405 ziyaretçi 
katıldı. Türkiye’nin, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın organize ettiği
milli katılımla yer aldığı etkinlikte, 
milli katılım kapsamında, 15 kurum 
ve kuruluşun yanı sıra Savunma ve 
Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish 
Defence Alliance / TDA) da Pakistan’da
boy gösterdi.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Fuar sırasında Prof. Dr. Demir ve Latif Aral Aliş, bir basın
toplantısı da düzenledi. Prof. Dr. Demir, toplantıda, fuar ile
ilgili değerlendirmelerini şöyle dile getirdi: “En büyük katılımı
sağlayan ülke olarak, dost ve kardeş Pakistan'ın yaptığı bu
fuarda varlığımızı gösterip dostlarımıza destek vermiş olduk.
Onlar da bu konudaki memnuniyetlerini bize ilettiler. Giderek
genişleyen ve gelişen, dünyanın ilgisini çeken bu fuarda, en
büyük katılımı sağlamak da bizler için büyük bir onur oldu.
Bu katılımın, savunma sanayimizin, hem dünyaya açılmasına
hem de ev sahibi ülkede çeşitli işler almasına vesile olmasını
istiyoruz. Umarız fuar sonunda bunu sağlarız. Bunun işaret-
lerini de alıyoruz. Daha önceden bağlanmış bazı işlerimizin
takibini yapıp tekrar bir niyet tazeleme ve işi hızlandırma açı-
sından görüşmeler olduğu gibi, firmalarımızın, gerek takip
ettikleri gerek ihaleye girdikleri bazı işlerin de tekrar gün-
deme getirilmesi, resmi ve gayrı resmi düzlemlerde konunun
muhataplarımızla konuşulması, bizler için önemli. Tabii bu
arada, Pakistanlı yetkililerle üst düzeyde temaslarımız
devam ediyor. Gerek savunma sanayi firmalarımızın gerek
diğer projelerimizin gündeme getirildiği önemli görüşmeler
yapıyoruz. Umudumuz o ki bu tür temaslar ilişkilerimizi ge-
liştirecek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi arttırdığı gibi
ülkemizin Pakistan’daki varlığını ve yaptığı işlerin kapsamını
genişletecek.”
Prof. Dr. Demir, Pakistan ile yürüyen ve gelecek dönemde
gündeme gelebilecek projeler ile ilgili de bilgi verdi. Pakis-
tan’ın Denizde İkmal Tankeri Tedarik Projesi kapsamında
STM tarafından tasarlanan geminin Karaçi Tersanesi’nde in-
şası devam ediyor. Hem Türkiye hem de Pakistan tarafından
bir başlangıç projesi olarak görülen bu projenin ardından,
sahil güvenlik, açık deniz güvenliği, deniz otobüsü ve denizaltı
modernizasyonu gibi konularda ortak çalışmalar yürütülmesi
gündeme gelebilecek. Havacılık alanında ise Türkiye, ma-
saya, ATAK helikopterini, HÜRKUŞ eğitim uçağını ve insansız
hava araçlarını koyuyor. Pakistan ise Başlangıç Eğitim Uçağı
Projesi (BEU) kapsamında, MFI-17 Mushshak uçağını Türki-
ye’ye teklif ediyor. Tabanca satışı ve ortak üretimi konula-
rında da Türk firmaları Pakistan’da önemli bir pazara sahip.
Türkiye, firmalarının geliştirdiği özgün ürünlerle bu faaliyet-
lerini, piyade tüfeği alanına da genişletmek istiyor.
Fuar sırasında yaptığımız görüşmelerde firma yetkililerinden
aldığımız bilgiler ışığında hazırladığımız haberleri, ilerleyen
sayfalarımızda bilginize sunuyoruz.
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P akistan ile özellikle telsiz teknolojileri konusunda uzun yıl-
lardır iş birliği yapan ve tasarladığı ürünler Pakistan’da üre-

tilen ASELSAN, IDEAS 2014’te, Pakistan ve bölge ile iş birliklerini
daha da geliştirmek amacıyla boy gösterdi. Fuar sırasında bilgi
alma fırsatı bulduğumuz ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Murat Üçüncü, Pakistan’ın, ASELSAN’ın iş birliği yaptığı ül-
kelerin ilk sırasında bulunduğunu belirtti. 1988 yılından beri
ASELSAN’dan haberleşme cihazları satın alan Pakistan, ilerle-
yen yıllarda, bu cihazları lisans altında üretmeye başladı. Son yıl-
larda telsiz alanındaki faaliyetler, yazılım tabanlı telsizlere
yönelik gerçekleştirilen ortak geliştirme çalışmaları ile ilerledi.
Pakistan’ın, telsizin dalga şeklini bile kendisi tasarlayacak bir
noktaya geldiğini ifade eden Üçüncü, bu süreçte, ASELSAN’ın
Pakistan ile yaptığı çalışmaların hacminin, bütçesel olarak 
300 milyon dolara yaklaştığını söyledi. ASELSAN’ın yazılım ta-
banlı telsizlerle ilgili 2010 yılında imzaladığı ve hâlen yürürlükte
olan sözleşme ise 200 milyon dolar değerinde. Bu sözleşme
kapsamında, 130 milyon dolarlık daha satış gerçekleştirecek
olan ASELSAN, telsiz konusundaki iş birliğinin, mevcut ürünler
için imzalanacak yeni sözleşmelerle daha da ilerlemesini bekli-
yor. Üçüncü, HF telsizler ile ilgili bir parantez açarak, Pakistan’ın
açtığı uluslararası ihalede, en iyi performansı ASELSAN’ın ürü-
nünün gösterdiğini de sözlerine ekledi.
ASELSAN’ın Pakistan’a teslim ettiği bir diğer ürünü de STAMP
uzaktan komutalı stabilize silah sistemi. Üçüncü, Pakistan’a
STAMP sistemleri teslim ettiklerini; yaptıkları görüşmelerde bu
sayının artabileceğini gördüklerini belirtti. ASELSAN, Pakistan
Kara ve Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Pakistan Hava Kuvvetlerinin
taleplerini de karşılamak istiyor. Üçüncü, konu ile ilgili olarak,
“Talepler var, biz de sonuna kadar çalışmak istiyoruz” dedi.
Fuarda, ASELSAN standında; profesyonel ve askeri haberleşme
sistemleri, STAMP uzaktan komutalı stabilize silah sistemi, elek-
tronik harp sistemleri, ACAR kara gözetleme radarı, KİRPİ elek-

tronik karıştırıcı cihazı, gece görüş gözlükleri ve termal silah
dürbünleri başta olmak üzere, pek çok ürün yer aldı. Stant; Pa-
kistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Savunma Bakanı Mu-
hammad Asif Khawaja, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı
Amiral Muhammad Zakaullah, Ürdün Deniz Kuvvetleri Komutanı
Tuğgeneral Qasem Fadeel Nahar Tanashat ve çok sayıda üst
düzey askeri ve sivil heyet tarafından da ziyaret edildi.
ASELSAN, fuardan bir de ödülle döndü. ASELSAN standı, 
organizasyon komitesi tarafından, fuarın en iyi standı seçildi.
ASELSAN, aynı ödülü, IDEAS 2012 fuarında da almıştı.

Yakın geçmişte Pakistan’a, hem
komuta kontrol sistemleri hem de

simülasyon çözümlerini ihraç eden
HAVELSAN, yeni ürünlerle bu pazar-
daki konumunu daha da güçlendirmeyi
hedefliyor. Komuta kontrol sistemleri
alanında Pakistan, HAVELSAN’ın, Hava

Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) çözümünün muharebe modülünü etkin olarak kullanıyor. HAVELSAN tarafından Ar-Ge kapsa-
mında milli olarak geliştirilen, DOOB (Defence Out Of a Box)  Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemi (C2IS)’nin Pakistan Silahlı Kuv-
vetleri’ne satışı için görüşmeler sürdürülüyor. Simülasyon ve eğitim alanında ise gerçek mühimmat kullanma gereği olmadan,
HAVELSAN’ın Topçu Atış İleri Gözetleyici ve Ateş İdare Merkezi Eğitim Simülatörü kullanarak topçu subaylarının eğitimleri
gerçekleştiriliyor. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin savaş pilotları, HAVELSAN tarafından canlı simülasyon sistemi olarak tasarlanıp
kurulan Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası’nda (EHTES) gerçek savaş ortamı eğitimleri görüyor.
Fuar sırasında değerlendirmelerini aldığımız HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç, Pakistan’da bugüne kadar
yaptıklarını anlattıktan sonra, geleceğe yönelik yürüttükleri faaliyetlere de değindi. HAVELSAN, Pakistan’ın deniz karakol uçağı
ile ilgili ihtiyaçlarına, MELTEM programı kapsamında Türkiye için geliştirdiği komuta kontrol sistemi ile cevap vermek istiyor.
Ayrıca güvenlik konusunda da çalışmalar yürüten HAVELSAN; tesis güvenliği, fiziksel güvenlik ve sahil güvenliği gibi konularda

da Pakistan’ın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Yamaç, HAVELSAN’ın güvenilirliği ile öne çıktığını ve kendilerini dünyanın
en güvenilir yazılım ve sistem firması olarak gördüklerini vurguladı.
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ASELSAN,
Fuardan Ödülle Döndü

HAVELSAN, Deniz Karakol Uçağı
ve Güvenlik Uygulamalarını 
Hedefe Koydu
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Meteksan Savunma’nın
IDEAS gündeminde Yan-

gın ve Yara Savunma Simüla-
törleri; standında ise alan
gözetleme radarı Retinar PTR
öne çıkan ürünler oldu. Pakis-
tan, Meteksan Savunma’nın
Umman’a ihraç ettiği ve başarı
ile kullanılan Yara Savunma
Simülatörü’ne ilgi duyuyor. Bu
ürünün satışı ile ilgili çalışma-
lar, 1 seneyi aşkın bir süredir
devam ediyor. Bu süreçte Pa-
kistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı yetkilileri, Türki-
ye’ye gelerek simülatörü ye-
rinde inceleme fırsatı da
buldu. Fuar sırasında görüş-
tüğümüz Meteksan Savunma
Genel Müdürü Murat Erciyes,
Yara Savunma Simülatö-
rü’nün dünya genelindeki em-
sallerine göre oldukça
başarılı bir ürün olduğunu ve
rakiplerine göre daha avan-
tajlı bir hâle geldiğini; diğer
yandan, Pakistan’ın da ken-
dine has tedarik mekanizma-
ları olduğunu ve satış ile ilgili
sözleşmeyi yakın bir süreçte
imzalamayı umduklarını söy-
ledi. Yürüyen görüşmelerde,
simülatörün inşa ve nakliye
işlemleri ile ilgili farklı for-
müller üzerinde de duruluyor.
Retinar PTR ile ilgili değerlen-
dirmelerde de bulunan Erci-
yes, bu radarın, sınır güvenliği
konusunda sorunlar yaşayan
ülkeler için ideal bir ürün olduğunu belirtti. Erciyes, hem Tür-
kiye’de hem de ihracat pazarlarında Retinar PTR ile ilgili or-

taya çıkan değer algısının önemine işaret ederek, şun-
ları söyledi: “Biz Retinar PTR için yaptığımız yatırımın
geri döneceğini düşünüyoruz; özellikle yurt dışından çok
ümitliyiz. Geçen hafta MÜSİAD’ın düzenlediği fuarda, sa-
vunma sektöründen biraz uzak olan; ama durumun far-
kında olan insanlar, “Bugüne kadar neredeydiniz?” diye
sordular. Zannediyorum bu ürün ile ilgili bize karşı ya-
pılmış en iyi eleştiri de bu olsa gerek. İnsanla hayvanı
ayırt etmek ve bunu 1 W güç ile yapmak, çok yenilikçi bir
şey. Araziye çıkıyorsunuz ve bu ürünün yanında jenera-
tör ya da dizel bidonu taşımanıza gerek kalmıyor.”
Fuar ile ilgili gözlemlerini de paylaşan Erciyes, Çin fir-
malarının ağırlığına ve Pakistan’da iş yapabilmek için
uygun kanalların bulunması ve geliştirilmesine vurgu
yaptı. 2015 yılı fuar takvimleri konusunda da bilgi veren
Erciyes, IDEF’e ve Tayland’da düzenlenecek bir fuara
katılacaklarını; ayrıca MÜSİAD’ın Katar’da düzenlemeyi
planladığı etkinliğe de katılmayı düşündüklerini belirtti.
Meteksan Savunma’nın 2015 hedefi ise bekleyen 

siparişlerini 2 katına çıkartarak 100 milyon dolar civarında bir
rakama ulaşmak.

Hâlen Pakistan’da yürüt-
mekte olduğu bir pro-

jesi olan MilSOFT, iş hacmi
olarak Pakistan’ı, Türki-
ye’nin ardından en büyük
2’nci pazarı olarak görüyor.
Fuar sırasında bilgi aldığı-
mız MilSOFT Pazarlama ve
İş Geliştirme Direktörü Cem
Koç, müşterilerinin talebi
nedeniyle ayrıntısına deği-
nemedikleri projenin so-
nuna yaklaştıklarını ve
projeyi tamamlandığında
duyurmayı umduklarını be-
lirtti. MilSOFT, Pakistan’da

aldığı bu ilk işin yanı sıra ek
bazı proje ve ihaleleri de
takip ediyor ve bunlarla ilgili
de imza atmayı hedefliyor.
Koç, Pakistan’ın tedarik 
mekanizmalarının başka ül-
keler tarafından örnek alın-
dığını; Pakistanlı yetkililerin
sistemleri en ince detayına
kadar incelediklerini belirtti.
MilSOFT’un yürüyen çalış-
malarının genel tablosu ile
ilgili de bilgi veren Koç, 
son zamanda gelirlerinin

%80’den fazlasının yurt dı-
şından geldiğini söyledi.
Bunların bazıları yabancı fir-
maların Türkiye’de yürüt-
tüğü projelerle ilgili; bazıları
ise Türkiye ile ilişkisi olma-
yan projeler. MilSOFT, 
bu kapsamda; ABD, İngil-
tere, Fransa, İtalya, Al-
manya ve Pakistan ile 
iş yapıyor. Koç, firma olarak
2 önemli avantajları oldu-
ğunu belirtti. Bunlardan bir
tanesi, MilSOFT’un, gerekti-

ğinde TÜBİTAK Ar-Ge ve ye-
nilik desteklerini de kulla-
narak, bir projeye bağlı
olmadan ürün geliştirebil-
mesi. İkincisi ise firmanın
yazılım tabanlı ürünler 
geliştirmesi ve böylece hiç-
bir yurt dışı bağımlılığının
olmaması. Koç, bu durumu,
“Yurt dışına gitmek istediği-
mizde, izin alacağımız 
tek yer Milli Savunma 
Bakanlığı” sözleri ile özet-
ledi.
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Meteksan Savunma, Yara Savunma Simülatörü ile İddialı

MilSOFT’un En Büyük 2’nci Pazarı: Pakistan
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Fuarda, Türk firmaları ara-
sında tek imza haberi,

Nurol Teknoloji’den geldi. Pa-
kistan’ın Heavy Industries Ta-
xila firmasının, yeni adı ile
PROTECTOR, eski adı ile 
MOHAFIS-III aracının zırh çö-
zümünü geliştiren ve uygula-
yan; ayrıca mekanik aksam
da dâhil aracın üretiminde rol
alan Nurol Teknoloji, fuar sı-
rasında, bu aracın ortak üre-
timi ve satışı ile ilgili olarak iyi
niyet anlaşması imzaladı.
PROTECTOR aracının tanıtımı
da fuar sırasında gerçekleşti-
rildi. Araç, Pakistan Kara
Kuvvetlerinin zırh delici mer-
milere karşı korumalı ve
düşük maliyetli personel ta-
şıma aracı ihtiyacını gidermek
amacıyla tasarlandı.
Nurol Teknoloji, personel ko-
rumadan hava araçlarına yö-

nelik koruma çözümlerine
kadar geniş bir yelpazedeki
çeşitli ürünlerini fuarda ser-
giledi. Firmanın çok ilgi çeken
ürünlerinden bir tanesi de
özel harekât birlikleri tarafın-
dan kullanılan zırhlandırılmış
kalkan oldu. Nurol Teknoloji
Genel Müdürü Cem Sapmaz,
bu ürünün Türkiye’de ilgili 
birimler tarafından da kulla-
nıldığını belirtti. Sapmaz, fuar
ile ilgili değerlendirmelerini
şöyle aktardı: “Pakistan’a,
yüksek koruma seviyesine
sahip, modüler yapıda ve ma-

liyet etkin çözümler sunmaya
çalıştık. Özellikle Pakistan’da
son dönemde yaşanan olay-
lar, bu tür ürünlere ihtiyacın
artmasına yol açtı. Pakistan
ile bir süredir, helikopterlerin
zırhlandırılması için görüş-
melerimiz devam ediyor. Bu
konuda teknik ve ticari an-
lamda görüşmeleri belirli bir
noktaya getirdik. Umuyoruz ki
en kısa sürede somut adımlar
atılacak ve Pakistan Hava ve
Kara Kuvvetlerinin envante-
rindeki çeşitli helikopterleri
zırhlandıracağız. Pakistan’da

zırh çözümleri konusunda
ciddi ihtiyaç olduğunun farkın-
dayız. Yürüttüğümüz ortak 
çalışmalar sayesinde, bu pa-
zarda kök salmaya başladık ve
gün geçtikçe, daha çok ihti-
yaca cevap verebilecek du-
ruma geliyoruz. Öncelikli
olarak Pakistan’ın mevcut
araç zırhlama işlerini almak
istiyoruz. Zamanla personel
koruma konusunda da Pakis-
tan başta olmak üzere, bölge-
deki çevre ülkelerde 
yeni pazarlar açılacağını umu-
yoruz.”
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Pakistan’la köklü ilişkileri bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKEK), bu ilişkilerini daha da derinleştirmeyi he-

defliyor. Fuar sırasında görüştüğümüz MKEK Genel Müdür Yar-
dımcısı Ahmet Demirdöğen ve MKEK İhracat Şube Müdürü
Gülderen Bağlaçer, Pakistan ile yürüttükleri çalışmaları, ana hat-
ları ile şöyle sıraladılar:
n MKEK, yakın geçmişte, Pakistan’a, 40 mm bombaatar satışı

gerçekleştirdi ve 2,75 inç (70 mm) roket tedariki kapsamında
sözleşme imzaladı.

n MKEK, geçtiğimiz yıllarda, Genelkurmay Başkanlığının 
yardımı ile Pakistan’a bir adet PANTER çekili obüsü verdi.

n MKEK, Pakistan ile 12,7 mm mühimmat konusunda 
görüşmeler yürütüyor. 40 mm yüksek hızlı mühimmat 
konusunda da Pakistan’ın ihale açması bekleniyor. 
Pakistan, MKEK’nin, 40 km menzilli 155 mm topçu 
mühimmatına da ilgi gösteriyor.

n MKEK’nin Pakistan’da keskin nişancı tüfeği ile ilgili
çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında numune bir tüfek 
Pakistan’a gönderilecek ve test atışlarına katılacak.
MKEK’nin tüfeğinin, bu test atışlarının sonrasında, 
Pakistan’da 2015 yılında açılması beklenen ihaleye
girebilme hakkı kazanması bekleniyor.

n MKEK, Pakistan ile bu ülkede 7,62x51 mm ve 12,7x99 mm
fişek üretim hatlarının kurulması ile ilgili görüşmeler 
yürütüyor. Pakistan’ın, ayrıca 20 mm mühimmat 
kapsamında aksam ve montaj hattı talebi bulunuyor.

n MKEK, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin açtığı roket 
ihalelerine de katılıyor.

Bağlaçer, Pakistan’ın bütçesel yılının her yıl 30 Haziran’da bit-
tiğine dikkat çekerek, ihalelerle ilgili beklentilerini bu tarihe
göre ayarladıklarını belirtti.
Demirdöğen, MPT-76 ile ilgili ayrı bir parantez açarak, tüfeğin
teknik özelliklerini inceleyenlerin, MPT-76’ya olan ilgisinin art-
tığını söyledi. Tüfek, kalifikasyon faaliyetleri kapsamında, 
47 ayrı testten başarıyla geçti. Demirdöğen, MPT-76’nın, en az
10 sene bir güncelleme gerektirmeden kullanılabileceğini ifade
etti ve bu konuda örnek olarak; namlu ömrünün, dünya gene-
linde 10.000 atım iken MPT-76’da 15.000 atım olmasını verdi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığının MPT-76 seri üretimi için aça-
cağı ihaleye hazırlanan MKEK, yılda 30 bin civarında tüfek üre-
timine olanak sağlayacak bir altyapı kuruyor.
MKEK’nin kârlılığı ve ihracat performansı ile ilgili de konuşan
Demirdöğen, kurumun maaşlarını genel bütçeden almadığını
ve satışlarından karşıladığını vurgulayarak, kârlılık durumla-
rının iyi olduğunu belirtti. Demirdöğen, 2-3 sene öncesinde 
5 milyon dolar seviyesinde olan ihracatlarını 70-80 milyon dolar
seviyesine getirdiklerini; bu rakamın cirolarının %8-%12’si ara-
sında bir orana karşılık geldiğini de verdiği bilgilere ekledi.

IDEAS 2014 ÖZEL

MKEK’nin Pakistan’dan
Beklentileri Büyük

Fuarın
Tek İmzası
Nurol
Teknoloji’den
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ROKETSAN, fuarda; SOM, CİRİT, MIZRAK-U ve MIZRAK-UL
füzelerini, CİRİT 4’lü Pod’u, Mini Akıllı Mühimmat’ı, Denizaltı

Savunma Harbi (DSH) Roketi’ni, 107 mm ve 122 mm roketleri ve
roketatar sistemlerini sergiledi. Bunlar arasından; SOM, CİRİT
ve MIZRAK serisi füzeler, en çok ilgi çeken ürünler oldu. Ürün-
lerini Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ilgisine sunan ROKETSAN
yetkilileri, kabiliyetlerinin ve geniş ürün yelpazelerinin çok ya-
kında birçok alanda iş birliği başlatacağına inançlarının tam ol-

duğunu belirttiler. ROKETSAN standı, fuar sırasında; Pakistan,
Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Rusya,
Katar ve Çek Cumhuriyeti’nden delegasyonları da ağırladı.
Katılım sağladığı dünyaca önemli fuarlarda stratejik iş birliği
anlaşmalarına imza atarak, uluslararası platformda en üst se-
viyelere çıkmayı hedefleyen ROKETSAN, 2015 yılında, IDEX ve
IDEF etkinliklerine özellikle ağırlık verecek. Firma, her iki fu-
arda da yeni projelerini tanıtmayı planlıyor.

ROKETSAN, 
Füze Çözümleri ile 
Ön Plana Çıktı

Sarsılmaz İçin Pakistan’da
Sıra Uzun Namlulu 
Silahlara Geldi

Pakistan’da, gerek sivil ge-
rekse askeri pazarda

uzun süredir varlık gösteren
ve B6 tabanca modeli, Pakis-
tan Kara Kuvvetleri tarafın-

dan kadro silahı olarak
kullanılan Sarsılmaz,
Pakistan ile iş birliğini
bir adım daha öteye taşıya-
rak, tabanca modellerinin bu
ülkede üretilmesi için çalış-
malar yürütüyor. Pakistan
Ordnance Factories (POF)
kurumu ile birlikte yürütülen
bu çalışma, teknoloji transfe-
rini de içeriyor. Pakistan’da

üretilecek Sarsılmaz
modellerinin, Pakis-
tan Silahlı Kuvvet-

leri ile Polis Teşkilatı’nın
kadro tabancası ihtiyacını
karşılaması; aynı zamanda
sivil piyasaya da satışının ya-
pılması hedefleniyor.

Sarsılmaz, fuarda, polimer
gövdeli, 9x19mm çapında 15
mermi kapasitesine sahip ve
NATO standartlarına uygun
olarak üretilmiş B6 ve ST9 ta-
bancalarını sergiledi. Her iki
model de özellikle Pakistan
Silahlı Kuvvetleri mensupları
tarafından ayrıntılı olarak in-
celendi. Pembe renkli bir ta-
banca örneği ise bayan
katılımcıların ilgisini çekti.
Sarsılmaz’ın ilk olarak IDEF
2013’te sergilediği SAR 223
piyade tüfeği ve SAR 109 ma-
kinalı tabanca ürünleri ise bu

fuarla Pakistan’a da merhaba
dedi. Her iki silah da hem Pa-
kistan Silahlı Kuvvetlerinin
hem de POF yetkililerinin il-
gisi ile karşılaştı. POF yetkili-
leri, her iki silahın da
Pakistan Silahlı Kuvvetle-
rinde beğenilerek kullanılabi-
leceğini belirttiler.
Sarsılmaz, fuar katılımlarını,
Ocak ayında ABD’de gerçek-
leştirilecek Shot Show, Mart
ayında Almanya’da gerçek-
leştirilecek IWA ve Mayıs
ayında IDEF ile sürdürmeyi
planlıyor.
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STM’nin Pakistan gün-
demi, denizcilik projeleri

ağırlıklı oldu. Pakistan’da De-
nizde İkmal Gemisi Projesi
kapsamındaki çalışmalarını
sürdüren STM, bu proje ile
gelişen ilişkilerini daha da
derinleştirmek istiyor. Firma
ayrıca, kendisine verilen 
MİLGEM’i uluslararası are-
nada pazarlama görevi 
kapsamında, temaslarını Pa-
kistan’da da sürdürdü.
Fuar sırasında bilgi aldığımız
STM Deniz Projeleri Direk-
törü Savaş Onur, Denizde
İkmal Gemisi Projesi’nin son
durumu hakkında bilgi verdi.
Sözleşmesi 2013 yılının Ocak
ayında imzalanan ve aynı
yılın Nisan ayında yürürlüğe
giren projede, STM; tasarım,
mühendislik, entegrasyon,
entegre lojistik destek ve
gemi inşasında kullanılacak
malzeme ve sistemlerin te-
darikinden sorumlu bulunu-
yor. Gemi, Pakistan’ın Karaçi
Tersanesi’nde inşa ediliyor.
Bu tersanede, STM’nin bir
mühendislik ekibi bulunuyor
ve inşa faaliyetlerine destek
oluyor.
STM’nin yürüttüğü proje, Pa-
kistan’ın bu konuda açtığı
2’nci ihalenin sonrasında im-
zalandı. Onur, hazır alımı içe-
ren ve iptal edilen ilk ihalenin

ardından, o zamanki Pakistan
Deniz Kuvvetleri Komutanının
Türkiye’ye geldiğini ve kendi-
sine, böyle bir geminin Pakis-
tan’da inşa edilebileceğini
söylediklerini belirtti. Açılan
2’nci ihalede STM, bir Çin fir-
ması ile yarıştı. Onur, bu iha-
lede rekabetçi bir fiyat
verdiklerini ve STM’nin, hem
fiyatı hem de gemi sistemle-
rinin yüksek standardı nede-
niyle seçildiğini kaydetti.
STM, projede, yaklaşık 10.000
kalem malzemeyi sağlıyor.
Örneğin, gemide kullanılan
yaklaşık 5.000 tonluk sac
malzeme, tek bir malzeme
kalemini oluşturuyor. Gemi-
deki kabloların uzunluğu
60.000 metreyi; boruların
uzunluğu ise 10.000 metreyi
buluyor. STM, çok sayıda 
alt sistemi, Türkiye’den te-
darik ederek Pakistan’a
gönderiyor. Bunların ara-
sında; elektrik sistemleri,
çeşitli makinalar ve yaşam
alanları bulunuyor. Bu sa-
yede STM, Pakistan paza-
rına Türkiye’deki sanayiyi de
dâhil etmiş ve onlara ihra-
cat yapma imkânı sağlamış
oluyor.
Proje, tekne inşası aşama-
sında bulunuyor. Onur, blok-
lar hâlinde hazırlanarak
birleştirilen tekne kısmının,

yaklaşık %35’inin tamamlan-
dığını söyledi. Geminin, 2016
yılının Ekim ayında denize in-
dirilmesi ve 2017 yılının Nisan
ayında da teslim edilmesi
planlanıyor.
Onur, projenin, STM’ye dolaylı
yoldan da önemli katkıları
olacağını vurgulayarak şun-
ları söyledi: “Pakistan Deniz
Kuvvetleri çok bilgili bir

kurum. Subayları çok iyi eği-
tim görmüş. Pakistan’ın Müs-
lüman ülkeler arasında itibarı
yüksek. Müslüman ülkelerin
subayları, burada eğitim gö-
rüyor. Bu da önemli bir refe-
rans. Tüm bunlar, bize başka
kapıları açabilir.”
Onur, denizcilik alanında 
yürüttükleri çalışmaların, 
MİLGEM Projesi’nin kendile-
rine kazandırdığı özgüvenle
gerçekleştiğini belirtti. STM,
MİLGEM’in yanı sıra denizaltı
modernizasyonu çözümünü
de Pakistan’ın ilgisine sundu.
Pakistan, envanterindeki 3 de-
nizaltı için, yarı ömür moder-
nizasyonu gerçekleştirmek
istiyor. Onur, Türk Deniz Kuv-
vetleri için gerçekleştirmekte
oldukları AY Sınıfı denizaltı
modernizasyonunda ilk gemiyi
teslim ettiklerini; 2’nci gemi-
nin ise tamamlanmak üzere
olduğunu belirtti. STM’nin de-
nizcilik konusunda proje ve
ihaleleri takip ettiği diğer ül-
kelerin başında; Kazakistan,
Endonezya, Kuveyt, Katar ve
Azerbaycan bulunuyor.

IDEAS 2014 ÖZEL

STM, Deniz Projeleri ile
Gündemde
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Yarı otomatik tabanca, havacılık, roket ve füze alt sistem-
lerinin üretimi ve motor parçalarının üretimi konularında

faaliyet gösteren Samsun Yurt Savunma (SYS), Pakistan’da,
tabanca ürünleri ile boy gösterdi. SYS Genel Müdürü Cahit
Utku Aral, Pakistan pazarında da ABD pazarında olduğu gibi
çok sayıda tabanca satıldığını; Canik tabancalarının da Pa-
kistan sivil pazarında çok tutulduğunu söyledi.
SYS, Pakistan’da, henüz satış yapma-

dığı devlet kurumlarına ve silahlı kuvvetlere de satış gerçek-
leştirmeyi hedefliyor.
Aral, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi. 2013 yılında,
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün 2014 yılı ihtiyaçları için
yapılan 25.000 adet tabanca ihalesini kazanan SYS, 2014’te de
2015 yılı için yapılan benzer ihaleyi kazanma başarısını gös-
terdi. Aral, polimer gövdeli TP9 serisi modelleri ile kazandıkları
her iki ihalede de testleri en iyi performansla tamamladıklarını
söyledi. TP9SF, 2014 yılı ihalesi için yapılan testlerde; 

15.000 atım sonrasında, dağılım testlerinde, 25 metrede
10 atışta 9 cm çap içerisinde dağılım almayı başardı.
Aral, yarıştıkları diğer iki yabancı rakiplerinin ise 14 cm

olan gereksinimi, 2’nci denemelerinde ancak sağlaya-
bildiklerini ifade etti.

SYS, ABD’de ise FBI’nın açtığı ihaleye katılmayı planlıyor.
Aral, karşılarında fiyatı öncelikli parametre olarak belirleyen
bir alıcı olduğunda, Canik’in fiyatları yüksek olduğu için iste-
dikleri gibi rekabet edemediklerini; test atışları ile performans
ölçen bir alıcı olduğunda ise rakipleri arasından sıyrıldıklarını
söyledi. SYS, 2014’ü, 2013’e nazaran %40 oranında bir büyüme
ile kapatmayı bekliyor. Firmanın 2015 yılı için büyümesinin ise
şimdiden %30 olacağı ön görülüyor.

Pakistan’ın F-16 uçakları-
nın modernizasyonunu

2014’te başarıyla tamamla-
yan TUSAŞ, Pakistan’daki ba-
şarısını, yüksek teknoloji
ürünleri ve çözümleri ile sür-
dürmek istiyor. Fuar sıra-
sında bilgi alma fırsatı
bulduğumuz TUSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın Kaya,
öncelikle Pakistan’ın köklü
havacılık geleneğini övdü.
Kaya; Pakistan’a özgün ürün
olarak ATAK helikopteri,
HÜRKUŞ eğitim uçağı ve
ANKA insansız hava aracını
sunduklarını; ayrıca Pakis-
tan’ın deniz karakol uçağı ih-
tiyacı için de çözüm
önerdiklerini söyledi. TUSAŞ,
Türk Deniz Kuvvetleri için
MELTEM-2 ve MELTEM-3
projelerinde, CN235 ve ATR-
72 tabanlı deniz karakol uçağı
çözümleri ortaya koymuştu.
Fuar öncesinde, Pakistan’ın
Ürdün’den F-16 uçakları
satın alması da Kaya’ya sor-
duğumuz konulardan birisi
oldu. Kaya, ihtiyaç olması 
hâlinde, bu uçakların moder-
nizasyonunda da görev alabi-
leceklerini belirtti.
TUSAŞ’ın özgün çözümleri
arasında, Pakistan’da öne çı-

kanı ATAK helikopteri oldu.
Kaya, ATAK helikopteri ile ilgili
şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “ATAK; aviyonik ve atış
kontrol sistemleri, taşıdığı
silah sistemleri, atış kararlı-
lığı, kaska entegre nişangâh
sistemi ile en son teknolojiyi
yansıtıyor. Motorları çok
güçlü; yüksek irtifa ve sıcak-
lıkta performansı yüksek. Pa-
kistan’ın arazi yapısı da yüksek
irtifalı bölgeleri içeriyor. Pa-
kistan ile bu konuda görüşme-
lerimiz devam ediyor.”

SYS, Pakistan’da 
Tabancaları ile Popüler

TUSAŞ, F-16 Modernizasyonunun Ötesine Geçmek İstiyor
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SASAD AR-GE ve Tekno-
loji Danışma Kuru-
lu’nun, her yıl bir

teknoloji alanını tartışmak ve
bu alanda ortak akıl oluştur-
mak üzere bir teknoloji fo-
rumu yapma niyetinin ilk
ürünü olan İleri Malzemeler
ve Süreçler Forumu, geniş bir
katılımla gerçekleştirildi. Et-
kinlikte sunum yapan üniver-
siteler şöyle sıralandı:
Anadolu Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, Atılım Üniversi-
tesi, Çankaya Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Kâtip Çelebi
Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ve Sabancı Üniversitesi.
Sunum yapan diğer kurum ve
kuruluşlar ise şunlar oldu:
MDA İleri Teknoloji Seramik-
leri, MİR Ar-Ge, MKEK, 
ROKETSAN, TEI, TUSAŞ ve
TÜBİTAK MAM.
Etkinliğin açılış oturumunda
ilk konuşmayı, SASAD Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak
yaptı. Bu etkinliğin, SASAD’ın
misyonu çerçevesinde dü-
zenlendiğine dikkat çeken
Baysak, ileri malzeme ve sü-
reçler hakkındaki görüşlerini
şöyle özetledi: “Sektörün ni-
telikli malzeme kullanımı çok
yaygın olup ülke kaynakları-
nın kısa kaldığı da bir gerçek-
tir. Ayrıca, gelişme için,

kullanımda olan malzemele-
rin yerine çok daha üstün ni-
teliklere sahip ileri teknoloji
ürünlerinin kullanıma alın-
ması, her dönem öncelikli ko-
nular arasında yer alacaktır.
Bu değerlendirme, ileri mal-
zemeler konusunu gündemin
ön sıralarına taşımıştır.”
Etkinlikte bir konuşma yapan
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Daire Başkanı Dr. Ata
Şenlikci, böyle bir etkinliğe
ihtiyaç olduğunu belirtti.
SSM’nin, ileri malzeme ve sü-
reçler konusunda geçmişte
gerçekleştirdiği faaliyetleri
öven Dr. Şenlikci, bu faaliyet-
lerde, işin ticari kısmını daha

çok önemsemeleri gerekti-
ğini söyledi. Dr. Şenlikci,
SSM’nin desteklediği proje-
lerle ilgili rakamsal bilgi de
verdi. SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Dairesi; büyük ço-
ğunluğu son 1 yılda imzalan-
mış, yaklaşık 60 milyon dolar

değerinde, 13 farklı ileri mal-
zeme projesi yürütüyor.
Etkinliğin bir diğer organiza-
törü ROKETSAN adına ko-
nuşmayı, ROKETSAN Balistik
Sistemler Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Yavuz Aka yaptı.
Dr. Aka, artık malzemenin
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SASAD ve ROKETSAN,
İleri Malzeme Teknolojilerini 
Gündeme Getirdi
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve ROKETSAN iş birliği ile
hazırlanan, İleri Malzemeler ve Süreçler Forumu, 2-3 Aralık tarihlerinde, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Nuri Demirağ Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, yapılan
sunumlar ve sanayiden ve üniversiteden gelen çok sayıda katılımcı ile ileri malzeme
teknolojilerinin her yönüyle tartışıldığı bir platform oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Anti-Personel Kara Mayın Patlamalarına Karşı Güçlendirilmiş 
Bot Geliştirilmesi Projesi (GÜÇBOT)

SASAD
Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak

SSM Ar-Ge ve 
Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanı 
Dr. Ata Şenlikci
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öneminin ve kritikliğinin daha
fazla anlaşıldığını belirterek,
ROKETSAN’ın bu konuda
gerçekleştirdiği çalışmalar
hakkında bilgi verdi. 
Özellikle özgün ürünler or-
taya koymaya başladıktan
sonra, çeşitli kritik malze-
melerin tedarikinde ve bu
malzemelerin kullanıldığı
ürünlerin ihracatında çe-
şitli zorluklar yaşayan 
ROKETSAN, 1990’lı yıllarda
kurduğu Teknoloji Müdür-
lüğü’nü, zamanla Malzeme
Teknolojileri Bölümü’ne
dönüştürdü. Bir enstitü
mantığı ile faaliyet göste-
ren bölümde, hâlen yakla-
şık 50 kişi çalışıyor;
bunların yaklaşık beşte biri
doktora derecesine sahip.
Dr. Aka, gelecek dönemde
malzeme alanındaki ihti-
yaçlarını şöyle sıraladı:
n Yapısal malzeme 

teknolojileri alanında, 
ağır termal ve 
aerodinamik yükler altında
çalışabilen kompozit
metal malzemeler,

n Yüksek sıcaklık malzeme
teknolojileri alanında 
hipersoniğe kadar giden
yüklerde dayanım 
gösterecek malzemeler,

n Kimyasal malzeme 
teknolojileri alanında, 
yakıttan yakıt kimyasalına
kadar değişik alanlarda
kimyasal malzemeler,

n Balistik koruma 
teknolojileri alanında
kompozit, seramik ve 
metalik malzemeler.

Projeler
Tam Hız İlerliyor
Etkinlikte, SSM İleri Malze-
meler ve Enerji Grup Müdürü
Önder Canbaş da bir ko-
nuşma yaparak, yürüyen
projeler ve SSM’nin mal-
zeme konusunda gelecek
dönemdeki çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Canbaş’ın
sıraladığı projeler arasında,
daha önce MSI Dergisi’nde
yer alan haberlerde bahsi
geçmeyen şu projeler de yer
alıyordu:

n Harp Başlıkları İçin 
Termobarik Patlayıcı 
Geliştirilmesi 
(TENDÜREK) Projesi: 
TÜBİTAK SAGE veMKEK
tarafından yürütülen ve
2013’te yürürlüğe giren
projede, yüksek tahrip 
etkinliğine sahip termobarik
dolgulu harp başlığı 
geliştirilmesi amaçlanıyor.

n Anti-Personel Kara Mayın
Patlamalarına Karşı 
Güçlendirilmiş Bot 
Geliştirilmesi Projesi
(GÜÇBOT): 
Yakupoğlu A.Ş. ve Uludağ
Üniversitesi tarafından 
yürütülen ve kabul testleri
aşamasına yaklaşan projede,
anti-personel mayınlara
karşı ayakların ve alt bacak
kısımlarının korumasını
sağlayacak askeri amaçlı
bot ve test altyapısı ile
yapay ayak modeli 
geliştirilmesi amaçlanıyor.

n Sıvı Zırh ile Üretilmiş 
Hafif Yelek Geliştirilmesi
Projesi:
Barış Elektrik ve İzmir
Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü tarafından 
yürütülen ve test 
aşamasına gelen projede,
askeri personeli mermilerin
balistik ve şarapnel 
etkisinden koruyan, 
hafif ve esnek balistik
yelek geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

n Çok Sert ve Aşınmaya 
Dayalı Nano Kaplamalar
Geliştirilmesi (NANOKAP):
Bilkent Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi ve
ROKETSAN tarafından 
yürütülen ve tamamlanan
projede, çok yüksek 
sıcaklıklarda aşınmaya ve
bozunmaya karşı performansın
arttırılmasını sağlayacak
nano-yapılı kompozit 
kaplamalar geliştirildi.

Canbaş, SSM projelerinde uy-
gulanan Teknoloji Kazanım 
Yükümlülüğü kapsamında, mal-
zeme teknolojileri ile ilgili yürütü-
len örnek projeleri Tablo 1’deki;
önümüzdeki dönemde gün-
deme gelecek çalışma alanla-
rını da Tablo 2’deki gibi listeledi.
Kısa vadede planlanan projeleri
ise şöyle sıraladı:
n Nikel Süperalaşım Malzeme

ve Üretim Proseslerinin
Geliştirilmesi Projesi,

n Titanyum ve Nikel 
Süperalaşım Dövme 
Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi Projesi,

n Füze Jet Kanadı 
Uygulamaları İçin 
Refrakter Metal 
Malzemelerin Geliştirilmesi
Projesi ve

n Çelik Şekillendirme 
Prosesinin Geliştirilmesi
Projesi.

Etkinliğin açılış oturumunun
son konuşmasını, SASAD 
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Proje Yüklenici
İzoforon Diizosiyanat Malzemesi Laboratuvar Ölçekli Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları ROKETSAN-ODTÜ
Antioksidan Malzeme İçerik Belirleme Çalışmaları ROKETSAN-ODTÜ
Piezoelektrik Güç Üreteci Tasarım ve Geliştirme Projesi ASELSAN-NANOTECH

Tablo 1. Örnek Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projeleri

Sıvı Zırh İle Üretilmiş Hafif Yelek Geliştirilmesi Projesi

ROKETSAN
Balistik Sistemler 
Genel Müdür
Yardımcısı
Dr. Yavuz Aka

SSM İleri
Malzemeler ve
Enerji Grup Müdürü
Önder Canbaş

SASAD AR-GE 
ve Teknoloji 
Danışma Kurulu 
Başkanı Dr. E. 
Serdar Gökpınar
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AR-GE ve Teknoloji Danışma
Kurulu Başkanı Dr. E. 
Serdar Gökpınar yaptı. 
Dr. Gökpınar, etkinlikte ger-
çekleştirilecek sunumların 
içeriği ile ilgili beklentilerini
şöyle sıraladı:
n Genel bilgilendirme, 

teknik konsept ve 
gelişmeler,

n Kısaca konunun dünyadaki
durumu, olgunluğu ve 
ülkemizdeki çalışmalar,

n Konunun savunma, 
havacılık ve uzay sanayine
olası etkileri,

n Atılması gereken 
adımlarla ilgili öneriler ve

n Savunma ve havacılık 
sanayi uygulamaları için
bir yol haritasına nüve 
teşkil edecek fikirler ve
görüşler.

Dr. Gökpınar, etkinlik önce-
sinde, konu ile ilgili bir anket
yaptıklarını ve SASAD gene-
linde, 124 üye ve 38 aday üye-
den, 7’si uygulanabilir, sadece 9
tane yanıt aldıklarını anlatarak,
herkesi ortak akıl çalışmalarına
katılmaya çağırdı. Dr. Gökpınar,
konuşmasının sonunda, fo-
rumda ortaya koyulan kritik ko-
nuları bir rapor hâlinde SASAD
üyelerine ve ilgili kuruluşlara
göndereceklerini belirtti.

Etkinlik, ilk ve ikinci gününde,
şu başlıklar altında gerçek-
leştirilen oturumlarla devam
etti:

n Geleceğin Malzeme 
Teknolojileri ve 
Savunma Sanayi 
Uygulamaları

n Yeni Nesil Enerjik 
Malzemeler

n Biyo-malzemeler ve 
Uygulamaları

n Nano-malzemeler ve 
Uygulamaları

n Polimer Matrisli 
Kompozit ve 
Nano-kompozitler ve
Uygulamaları

n Seramik ve Metal Matrisli
Kompozitler

n Katmanlı İmalat 
Teknolojileri

n Savunma Sanayi ve 
Malzeme: Güncel 
İhtiyaçlar ve Geleceğe
Bakış

ÖZEL HABER

Metal Alaşımlar
• Metal Tozları
• İnter Metalik Malzemeler
• Refrakter Alaşımlar
• Tek Kristal Döküm
• Süperalaşım Dövme
• Balistik Malzemeler

Kompozit Malzemeler
• Üç Boyutlu ve Örgü Dokuma
• Otoklav Dışı Kompozit Malzemeler
• Hibrit Kumaş ve İplikler
• Balistik Malzemeler

Seramikler
• Balistik Malzemeler
• Refrakter Malzemeler
• Seramik Matrisli Malzemeler

Enerjik Malzemeler
• Katı Kompozit Yakıtlar
• Sıvı Yakıtlar
• Patlayıcı Malzemeler

Tablo 2. Planlanan Çalışma Alanları

Çok Sert ve Aşınmaya Dayalı Nano Kaplamalar Geliştirilmesi (NANOKAP) Projesi
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K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde
faaliyete başlayan OGAM’ın kuruluşu, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından, HAVELSAN ana yükleni-

ciliğinde yürütülen Görüntü Analizi ve Otomatik Hedef Tanıma
Sistemi (HASAT) Projesi’nde alınan olumlu sonuçlarla gündeme
geldi. Bir diğer SSM projesi olan ve yine HAVELSAN ana yükle-
niciliğinde yürütülen, İleri Görüntüleme Teknolojileri (TUYGUN)
Projesi kapsamında sağlanan destek ise OGAM’ın başlangıç fi-
nansmanını oluşturarak, merkezin kurulmasının önünü açtı.
OGAM’ın kurulması ile ilgili resmi süreç; Mayıs ayında, ODTÜ
Senatosu’nda karar alınmasının ve Yüksek Öğretim Kurumunun
onayından sonra, merkezin kuruluş, amaç, kapsam ve dayanak-
larını içeren yönetmeliğinin, 14 Ağustos tarih ve 29088 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanması ile tamamlandı.
Görüntü analizi konusunda çalışan öğretim üyeleri ile araştır-
macıları bir araya getiren OGAM, görüntü analizi konusunda
ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara hizmet vermeyi ve görüntü
analizi alanında faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yapmayı
hedefliyor.
OGAM’da, bu aşamada, ODTÜ’nün Elektrik ve Elektronik, Bil-
gisayar, Makine, Jeoloji, Maden, Çevre ve Kimya Mühendislik-
leri ile Fizik, Mimarlık ve Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri
Bölümlerinden, ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden ve ODTÜ’nün
Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümünden, toplam 32 öğretim üyesi faaliyet gösteriyor. Mer-
kezde, 3 tane de tam zamanlı araştırmacı görev yapıyor.

OGAM’ın Görev Listesi Uzun
Açılış etkinliğinde ilk konuşmayı, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Acar yaptı. Acar, konuşmasında, OGAM’ın görevlerine de yer
verdi ve bu konuda şunları söyledi: “Alandaki araştırma faaliyet-
lerinin ülkemizde yaygınlaştırılması için, en azından görsel ve-
rilerin paylaşımını ve Ar-Ge amaçlı kullanımını özendirmek için
organizasyonlar düzenlemek de OGAM’ın görevleri arasında. Bir
diğer amacı ise görüntü analizi alanındaki teknolojik gelişmeleri,
başta ihtiyaç sahibi kamu kurumları olmak üzere, ülkemizde
yaymak, farklı sektörlerdeki kişi ve kuruluşların bilgi ve farkın-
dalık düzeylerini arttırmak ve kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını

belirlemek. Bu kapsamda,
OGAM’ın bundan böyle bilimsel
mesleki konferanslar, çalıştay-
lar, özel oturumlar, seminer ve
yaz okulları vasıtasıyla sanayi
ve üniversiteler arasındaki et-
kileşimi ve bilgi alış verişini art-
tırmasını hep birlikte
izleyeceğiz. OGAM, sadece ulu-
sal düzeyde değil, uluslararası
saygınlığı olan ve yetkinliği
kabul edilen bir uzmanlık ku-
rumu hâline gelmek duru-
munda. Bu amaçla da başta

Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 programı olmak üzere, çe-
şitli yurt dışı kaynaklardan fon için proje geliştirmek de önümüz-
deki dönem üzerinde durduğumuz bir alan olacak”.
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OGAM, Üniversite-Sanayi İş Birliği
ve KOBİ’lerin Desteklenmesi 
Konularında Model Olacak
Biyomedikal, çoklu ortam, mikro ve nano görüntüleme, robotik, savunma ve 
güvenlik ve yeryüzü görüntüleme alanlarında; görüntülerin veya görüntü 
dizilerinin ve bunlarla bağlantılı diğer verilerin analizlerini yapmak için kurulan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Görüntü Analiz Uygulama ve Araştırma
Merkezi (OGAM)’nin açılış etkinliği, 9 Aralık’ta, ODTÜ’de gerçekleştirildi. Kuruluş
kurgusu ve merkezde yapılması planlanan çalışmalar, OGAM’ın, önümüzdeki 
dönemde, örnek olacak bir noktaya ulaşabileceğinin sinyallerini verdi.

ODTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Acar
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HAVELSAN, Görüntü Analizi 
Konusunda da Büyüyor
Prof. Dr. Acar’ın ardından kürsüye gelen HAVELSAN Genel Mü-
dürü ve CEO’su Sadık Yamaç, görüntü analizi konusunda yaptık-
ları çalışmaları, rakamsal bilgiler de vererek anlattı. Yamaç,
şunları söyledi: “Geçmişte ODTÜ ile yürüttüğümüz HASAT Pro-
jesi’nde, hem elektro-optik hem de SAR görüntülerinin analizi
yapıldı ve burada elde edilen verilerle askeri ve sivil alanda farklı

uygulamalara destek sağlandı.
Projeden elde ettiğimiz veri-
lerle 50’den fazla hedefin ta-
nımlanması sağlandı. Bunun,
dünyada bir benzeri olduğunu
düşünmüyoruz. Yaklaşık 4 yıllık
bir proje olan HASAT kapsa-
mında, 8 doktora tezi, 15 yük-
sek lisans tezi ve 89 makale
yayınlandı. Bu projede, Tür-
kiye’nin Ar-Ge faaliyetlerine ve
teknoloji gelişimine önemli
katkı sağladığını düşünüyorum.
HASAT projesinin yanı sıra 

TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğümüz 3 bo-
yutlu modelleme projesi vardı. Bu proje,
önemli bir askeri ihtiyacımızı karşıladı ve
bir füzemize altyapı teşkil etti. İyi bir
sonuç alındı ve şu an kullanımda. Son
olarak başlamış olduğumuz TUYGUN
projesinin, hem askeri hem sivil çok
farklı uygulamaları var. Önemli bir araş-
tırma projesi ve bu anlamda da Türki-
ye’nin ilk hiperspektral görüntüsünü de
çekmiş bulunuyoruz.”

OGAM’dan Beklenti Büyük
Etkinlikte, Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir de bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Demir, gü-
nümüze kadar görüntü işleme ve analizi konusunda önemli ça-
lışmalar yapıldığına işaret ederek, gelecek çalışmalarla ilgili
şunları söyledi: “Ancak yapılan çalışmalar burada kalmamalı ve
projelerin gerek verilerini gerek çıktılarını, hem askeri hem de
sivil uygulamalar için paylaşmalı ve paylaşarak geliştirmeliyiz.
Projelerin, üniversite ve sanayi iş birliğine olan ihtiyacı arttırması
ve özellikle Ar-Ge niteliği taşıması ve dolayısıyla araştırmacı sa-

HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Sadık Yamaç

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir
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yısı ile orantılı yeniliklerin artması gerekmektedir. Daha yeniye,
daha iyiye ve tabii ki en başarılı sonuca ulaşmak için, ODTÜ
bünyesinde kurulan bu merkezle verilerin yeni araştırmacı-
larla buluşması ve sinerjinin arttırılması planlanmaktadır.
Tabii ki bu çalışmalar, uydu görüntüleri ile kısıtlı kalmayıp
farklı platformlar için devam ettirilmelidir.” Prof. Dr. Demir,
OGAM’dan, bilgi ve tecrübeyi muhafaza etmesi ve paylaşması
ile ilgili beklentilerini ise şöyle ifade etti: “Müsteşarlık olarak
dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu ise bilgi ve tecrübenin
muhafaza edilmesi ve paylaşılmasıdır. Bugün, burada açılışını
yapmakta olduğumuz OGAM, işte bu fikirden doğmuştur. Sek-
törün ölçeği itibari ile büyük projelerde yüklenici olabilecek
firma sayımızın sınırlı olmasına karşın yazılım sektörüne katkı
yapabilecek firmaların daha küçük ve sayıca çok olmasını da
dikkate alarak böyle bir merkezi hayata geçirmeye karar ver-
dik. Yapı itibari ile OGAM, gerek küçük firmaların gerekse üni-
versitelerin bünyesinde araştırma faaliyeti yürüten firmaların

araştırmalarına açık olarak yapılandırılmıştır.” Gelecekle ilgili
beklentilerine de değinen Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Bilindiği gibi, projelerde yüklenici sayısı kısıtlıdır
ve sektördeki her firmayı algoritma geliştirme faaliyetlerine
dâhil etmek pratik olarak mümkün değildir. Ancak en iyi so-
nucun kimden geleceğini öngörmek de kolay bir iş değildir. Bu
merkez ile gerek devam eden gerekse sona ermiş projelerde
kullanılan verilerin uygun şartlarda paylaşımını sağlamak ve
projenin çıkarımlarının geliştirilmesi ve daha fazla araştırma-
cının sürece dâhil edilmesi, bilgi ve tecrübenin muhafaza edi-
lerek sadece belli bir firma grubunda kalmadan sektöre
hizmet edebilecek herkesle paylaşılması mümkün olabilecek-
tir. Bu doğrultuda, OGAM ile sadece HASAT ve TUYGUN gibi
projelere destek sağlanarak sadece kısa vadeli hedeflere yö-
nelmeyi öngörmüyor; bu projelerde elde edilen tecrübenin
başka projelere aktarılması ve görüntü analizi alanında geli-
şen, LIDAR gibi diğer teknolojilerin de yer alacağı, orta ve uzun
vadeli hedef planlamalarının yapılmasını teşvik ediyoruz. Mer-
kezi işleten ODTÜ’nün bu sorumluluğu yerine getireceğine
olan güvenimiz tamdır. Savunma sanayisi uygulamaları, tek-
noloji tabanının gelişmesinin, ancak aşağı katmanlara doğru
yayılmakla mümkün olabildiği noktasında, genel resim için bir
referans teşkil etmektedir. Görüntü analizi alanında, sektör-
lerin genişliğini göz önünde tutarak savunma sanayisi öncelikli
bir yapılanmayı tabii ki öngörmüyoruz. Buradaki desteğimizin,
ülke çapında; tıp, medikal, madencilik, astronomi gibi bir dizi
alana hizmet edeceğini düşünüyor ve bu anlamda veri işleme
tekniklerinin gündeme gelmesini de destekliyoruz”.

HAVELSAN ve ASELSAN 
Çalışmalarını Anlattı
Açılış etkinliğinde, konuşmala-
rın ardından, ODTÜ Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi ve OGAM
Müdürü Prof. Dr. A. Aydın Ata-
lan tarafından, merkezi tanıtan
bir sunum yapıldı. Etkinlik, mo-
deratörlüğü OGAM üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural tarafın-
dan yapılan, “Türkiye’de Görüntü Analizi İhtiyaç ve Çözümleri:
Kamu ve Özel Sektör Perspektifleri” konulu panelle sona erdi.
Panelde:
n Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon

Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik
Daire Başkanı Özgür Kadir Özer,

n Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemler Genel
Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Dr. Akın Kısa,

n Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Uzaktan Algılama
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörü Dr. Engin Öncü Sümer,

n Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara,

n ASELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Atalar,

n HAVELSAN Program Yöneticisi Dr. İsmail Cenik ve
n VESTEL VESTEK Video İşleme Grubu Müdürü 

Faruk Dönmez
panelist olarak yer aldılar.
İsmet Atalar, ASELSAN’ın, görüntü işleme konusunda, Kaideye
Monteli Stinger projesi, uzaktan komutalı silah sistemleri,
HASAT projesi ve karayolu otomasyon sistemleri ile ilgili yaptığı
çalışmaları anlattı.
Dr. İsmail Cenik, panel konuşmasında, görüntü işlemenin, özü
gereği yoğun Ar-Ge faaliyetleri barındıran bir alan olduğunu;
doğal olarak, bu konuda üniversite ve sanayi iş birliğinin önemli
olduğunu vurguladı ve HAVELSAN olarak birçok üniversiteyle be-
raber çalıştıklarını belirtti. Dr. Cenik, HAVELSAN’ın çalışmaları ile
çeşitli rakamsal bilgileri de paylaştı. Toplam mevcudu 100 kişiye
ulaşan HAVELSAN Görüntü İşleme Grubu’nda:
n Görüntü İşleme Algoritma Ekibi 30 kişi,
n Görüntü İşleme Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

ve Test Ekibi 30 kişi ve
n Birlikte çalışılan danışman ve asistanlar 40 kişiden oluşuyor.
HAVELSAN, HASAT projesinde, 9 öğretim üyesi ve 18 asistanla
çalıştı. TUYGUN Projesi’nde ise 8 üniversiteden 10 öğretim
üyesi, 20 asistan çalışıyor.
Dr. Cenik, TUYGUN projesi için tasarladıkları özel platformlar ve test
alanları hakkında da bilgi verdi. Projede, 5 metreden hareketli olarak
görüntü çekebilen platformun yanı sıra 10 metreden görüntü alan
ve hava görüntüsünü simüle edebilen bir sistem de kullanılıyor; ay-
rıca havadan da görüntü toplanıyor. HAVELSAN, projede, 6 çeşit top-
rak bulunan bir test sahasını da kullanıyor.
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ODTÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi ve OGAM Müdürü 
Prof. Dr. A. Aydın Atalan
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Ar-Ge merkezleriyle il-
gili konuların detaylı
bir şekilde tartışıldığı

ve daha iyi işleyen yapıları
oluşturmak için neler yapıl-
ması gerektiğinin konuşul-
duğu zirvenin başka bir
önemli yönü de Ar-Ge mer-
kezlerinde yönetilen projeler
sonucunda ortaya çıkan
ürünlerin, katılımcı firma
stantlarında sergileniyor ol-
masıydı. Küçük çaplı bir fuar
hâline dönüşen etkinlikte,
stantlarda sergilenen proje-
ler ve teknolojik ürünler, Ar-
Ge merkezlerine yapılan
yatırımların nasıl geri dön-
düğü konusunda somut ör-
nekler oluşturdu.
Etkinliğin ilk gününde; Ar-Ge
Merkezleri 2. Performans
Endeksi sonuçlarının açıklan-
ması, dereceye giren Ar-Ge
merkezlerinin ödül töreninin

yapılması ve son 1 yıl içeri-
sinde Ar-Ge Merkezi Belgesi
almaya hak kazanmış firma-
lara belgelerinin verilmesinin
yanı sıra Ar-Ge merkezlerinin
etkinliğinin ve geleceğinin
tartışıldığı bir panel gerçek-
leştirildi. İkinci gün ise sergi
alanı halka açıldı.
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Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerine
Savunma Sanayisi Damga Vurdu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

tarafından düzenlenen “3. Özel 
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi”, 

10-11 Aralık tarihlerinde, Congresium
Ankara Ticaret Odası (ATO) 

Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

İlki 2012 yılında düzenlenen 
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 

Zirvesi’nin 3’üncüsünde, inovasyon
ekosistemi içinde, Ar-Ge merkezlerinin

rollerinin önemi daha da net bir 
şekilde ortaya çıkmaya başladı. 

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık



Ekonomide Güçlü
Olmak İstiyorsak,
Önce Teknolojide İyi
Olmalıyız
Zirvenin açılışında bir ko-
nuşma yapan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
“Ekonomide güçlü olmak is-
tiyorsak, önce teknolojinin
iyisi olmalıyız. Teknolojide
güçlü olmak istiyorsak da
ekonomide öncü olmalıyız.
Ekonomide güçlü olduğu-
nuzda, siyasette de güçlü olu-
yorsunuz ve siyasette güçlü
olduğunuzda, her alanda
dünyanın iyileri arasına gir-
miş oluyorsunuz” dedi.
Bakan Işık, konuşmasında,
Türkiye’nin Ar-Ge ile ilgili ra-
kamlarına da değindi. 12 yıl
önce gayrisafi yurt içi gelir
içindeki %0,44 olan Ar-Ge
payı, 2013’te, %0,95’e yük-
seldi. Ar-Ge harcamaları, bir
önceki yıla göre, %13,4 artış
göstererek 14 milyar 807 mil-
yon liraya ulaştı ve bu harca-
manın %47,5’i, özel sektör
tarafından yapıldı. Tam za-
manlı çalışan Ar-Ge persone-
linin sayısı ise bir önceki yıla
göre %7,5 artarak 112.969
kişi oldu. Türkiye’nin 2023 yılı
hedefleri ise şöyle: Ar-Ge
harcamalarının gayrisafi yurt
içi hasıladaki oranının %3’e
çıkması ve bu harcamanın
üçte ikisinin özel sektör tara-
fından yapılması.
Bakan Işık; Ar-Ge ve inovas-
yona yönelik ayrılan kamu
kaynaklarının etkinliğini ve
verimliliğini sağlamak ve iz-
lenen politikaların daha sağ-

lıklı ve başarılı olması için, bu
desteklerin performans ve
etki analizlerini yapacak bir
değerlendirme daire başkan-
lığı kurduklarını da söyledi.
Bu kapsamda, Ocak 2015’ten
itibaren, verilen her desteğin,
firma, sektör ve ülke bazında
etki analizi yapılmaya başla-
nacak.
KOBİ’lerin Ar-Ge konusuna
eğilmelerinin önemine de
vurgu yapan Bakan Işık, “Ben
buradan bir kez daha ve özel-
likle çağrı yapmak istiyorum.
KOBİ’lerimiz artık Ar-Ge ve
inovasyonu üretimlerinin ay-
rılmaz bir parçası olarak gör-
sünler; Ar-Ge ve inovasyona
daha fazla yatırım yapsınlar
ve bu noktada da gücü olan,
30 tam zamanlı eşdeğer 
Ar-Ge personeli çalıştırma
imkânı olan KOBİ’lerimiz, bu
imkândan faydalansın. Bu
imkâna sahip olmayan 
KOBİ’lerimiz ise kendilerine
en yakın teknoloji geliştirme
bölgesinde faaliyete geçsin-
ler ve verdiğimiz desteklerin
tamamından faydalansınlar”.
Bakan Işık, özel sektörün 
Ar-Ge’ye yatırım yapmasının
önemi hakkında da şunları
söyledi: “Gelişmiş ülkelerde,
aynı harcamaların %65-70’ini
özel sektör yaparken şu anda
Türkiye’de, 2013 rakamlarıyla
bu, şu anda sadece %47,5.
Bunu özellikle arttırmak du-
rumundayız. Ar-Ge’nin ve-
rimsiz bir yatırım olduğunu,
Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın
boşa gideceği düşüncesini
hep birlikte terk etmeliyiz. Ar-

Ge kanununun yürürlüğe gir-
mesinden günümüze kadar,
özel sektör Ar-Ge merkezleri
10,2 milyar lira harcama yap-
mış; buna karşılık 177,3 mil-
yar lira ciro elde etmiş; yurt
dışına ise 53,2 milyar liralık
satış gerçekleştirmiştir. Ba-
kanlığımızca uygulamaya aldı-
ğımız girişimci iş sistemi
verileri, bize bir hususu net bir
şekilde göstermektedir. Ölçek

büyüdükçe, ihracat, tasarım
ve Ar-Ge yapıldıkça, tüm fir-
malarımızın kârı da ürettiği
katma değer de artmaktadır.
Örneğin, 2013 yılında, imalat
sanayinde faaliyet gösteren
firmalardan, Ar-Ge yapma-
yanların faaliyet kârları yüzde
5,6 iken Ar-Ge yapan firmala-
rın faaliyet kârları yüzde 7,3
olmuştur. Bu aradaki fark, Ar-
Ge payıdır”.
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ASELSAN’ın birincilik ödülünü, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken,
Bakan Işık’tan aldı.

Bakan Işık, ROKETSAN’ın ikicilik ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Korg. (E) Dr. Eyüp
Kaptan ve Genel Müdür Yardımcısı Hayri Torun’a verdi.
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Özel sektör Ar-Ge merkezleri
performans endeksi çalışma-
sında, 3 ana bileşen ve 27 alt
bileşen kullanılarak hesapla-
malar gerçekleştirildiğini
söyleyen Bakan Işık, “Sonuç-
lara göre, 2012 yılı perfor-
mans endeksi ortalaması
37,22 iken; 2013 yılında, orta-
lama 37,48’e yükseldi. Bir ön-
ceki yılın ortalamasının
üzerinde 36 Ar-Ge merkezi
varken, 2013 yılında, 40 Ar-Ge
merkezimiz ortalamanın üze-
rine çıktı. 50 puanın üstünde
olan sadece bir Ar-Ge mer-
kezimiz varken, 2013’te bu
sayı, 10’a yükseldi” dedi.
Bakan Işık, konuşmasının ar-
dından, Ar-Ge merkezleri
genel sıralamasında ilk 3’te
yer alan firmalara ve sonra

da sektörel sıralamada ilk sı-
ralarda yer alan firmalara
ödüllerini verdi.

İlk 2 Sıra Savunma ve
Havacılık Sanayisinin
2013 yılı performans en-
deksi sıralamasına, sa-
vunma ve havacılık sanayisi
damgasını vurdu ve genel
kategoride ilk iki sırayı
ASELSAN ve ROKETSAN
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Sektör Ar-Ge Merkezi Puan
Bankacılık ve Finans Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 29,37
Bilgisayar ve İletişim Bilgileri Airties Kablosuz İletişim A.Ş. 51,12
Cam ve Seramik Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. 46,13
Dayanıklı Tüketim Malları Vestel Beyaz Eşya A.Ş. 50,31
Elektronik Vestel Elektronik A.Ş. 46,52
Havacılık TEI 45,72
İklimlendirme Arçelik-LG A.Ş. 30,77
İlaç Zentiva Sağlık Ürünleri A.Ş. 51,90
Kimya DYO Boya A.Ş. 50,03
Makina ve Teçhizat İmalatı Bosch Termoteknik A.Ş. 50,47
Otomotiv Türk Traktör A.Ş. 51,72
Otomotiv yan sanayii Teklas Kauçuk A.Ş. 43,98
Petrol ürünleri TÜPRAŞ 34,76
Savunma Sanayi ASELSAN 56,02
Tekstil Kordsa Global A.Ş. 51,16
Telekomünikasyon NETAŞ 37,48
Yazılım Triodor Ltd. Şti. 49,45

Tablo 1. Ar-Ge Merkezleri 
Performans Endeksi Genel Sıralaması

Sıra Ar-Ge Merkezi Puan

1 ASELSAN A.Ş. 56,02

2 ROKETSAN A.Ş. 55,50

3 ZENTİVA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ A.Ş.

51,90

Tablo 1. Ar-Ge Merkezleri
Performans Endeksi 
Genel Sıralaması

Havacılık sektöründe birinci olan TEI’nin ödülünü, TEI Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Dörtkaşlı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit aldı (solda).

Akgün Yazılım’ın Ar-Ge Merkezi belgesini Genel Müdür Temel Akgün (üstte), 
Alp Havacılık’ın belgesini ise Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata (altta) aldı.



aldı. Bakan Işık tarafından ve-
rilen ödülleri, ASELSAN
adına Genel Müdür Dr. Faik
Eken; ROKETSAN adına ise
Yönetim Kurulu Başkanı
Korg. (E) Dr. Eyüp Kaptan ve
Genel Müdür Yardımcısı
Hayri Torun aldı.
Sektörel sıralamalarda ise
“Savunma Sanayi” kategori-
sinde birincilik ASELSAN’ın
oldu. Sektörel sıralamada,
havacılık sektöründe birinci
olan TEI’nin ödülünü Bakan
Işık’tan, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muharrem Dörtkaşlı ve
Genel Müdür Mahmut Faruk
Akşit birlikte aldı. Ödül ile il-
gili değerlendirmelerde bulu-
nan Akşit, “Gökyüzündeki
yüzbinlerce uçağın güvenli
uçuş yapmasında büyük bir
katkımız var. Bu saygınlıkla
TEI, her geçen gün daha fazla
büyüyor. Fakat devletimiz de
milletimiz de bundan daha
fazlasını hak ediyor. Özgün
helikopter motoru projemizi,
inşallah 2023’e yetiştireceğiz.
Bütün bu çalışmalar, çok
ciddi bir Ar-Ge yatırımını ge-
rektiriyor. Bizler de bu yatı-
rımlarımıza, hız kesmeden
devam ediyoruz. Bakanlığı-
mızın bu ödülü, bizleri fazla-

sıyla onurlandırdı” dedi.
Zirvede ayrıca, Ar-Ge mer-
kezi kuran firmalara da bel-
geleri verildi. Ar-Ge Merkezi
belgesi almaya hak kazanan
bu firmalar arasında, Akgün
Bilgisayar, Alp Havacılık ve
Baykar Makina da yer aldı.
Ödül törenlerinin ardından,
Ar-Ge merkezi olan firmala-
rın stantlarını gezen Bakan
Işık, ilk olarak TUSAŞ standını
ziyaret etti, ANKA insansız
hava aracı ve TUSAŞ'ın diğer
Ar-Ge projeleri hakkında bilgi
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TUSAŞ standını ziyaret eden Bakan Işık’a, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı tarafından HÜRKUŞ maketi hediye edildi.

Bakan Işık, FNSS standında,
FNSS Geliştirme Programları 
Direktörü Semiha Yaşar’dan 
bilgi aldı.



aldı. Ziyareti esnasında
Bakan Işık'a, TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
tarafından, ANKA ve HÜR-
KUŞ’un maketleri takdim
edildi. Daha sonra ASELSAN
standını gezen Bakan Işık,
Genel Müdür Dr. Eken’den,
torpidolara karşı akıllı akus-
tik savunma dekoyu ZOKA,
torpidoya karşı savunma tor-
pidosu TORK ve 4. nesil ha-
berleşme teknolojilerini konu
alan ULAK projesi hakkında
bilgi aldı.
ROKETSAN standında, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Korg.(E)
Dr. Eyüp Kaptan tarafından
karşılanan Bakan Işık’a, 
ROKETSAN’ın geliştirdiği ve
ürettiği orta ve uzun menzilli
tanksavar füzesi MIZRAK,
lazer güdümlü füze CİRİT ve
seyir füzesi SOM hakkında
bilgi verildi ve CİRİT füzesi-
nin maketi takdim edildi.
Daha sonra TEI’nin standına
geçen Bakan Işık, burada da
TEI tarafından geliştirilen
hava aracı motorları hak-
kında bilgi aldı. Kendisine,
Genel Müdür Mahmut Faruk
Akşit tarafından, çalışan bir
uçak motoru maketi takdim
edildi.

FNSS standında sergilenen
AKINCI ZLA zırhlı lojistik
aracı hakkında da bilgi alan
Bakan Işık, Alp Havacılık,
FİGES ve Hexagon Studio gibi
firmaların stantlarını da ziya-
ret etti ve yetkililerden bilgi
aldı. Bakan Işık, etkinlikte
stant açan bütün firmaları tek
tek ziyaret edip yetkililerden
bilgi aldıktan sonra, zirveden
ayrıldı.
Savunma Sanayi Sektörü
Teknoloji Geliştirmede Öncü
Etkinlikte, öğleden sonra,
“Ar-Ge ve İnovasyonla Kal-
kınma Modeli” başlıklı panel
düzenlendi. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürü Doç.
Dr. Cevahir Uzkurt’un mode-
ratörlüğünü yaptığı panelde,
panelist olarak ALPTEKNİK
Havacılık Genel Müdürü Yıl-
maz Güldoğan da yer aldı.
Teknoloji geliştirmenin, ülke-
lerin gelişmesi ile doğru
orantılı olduğunu belirten
Güldoğan, savunma sanayisi
sektörünün teknoloji geliştir-
mede öncü rol oynadığını ve
önümüzdeki dönemde de so-
rumluluk duygusuyla bunu
sürdüreceğine emin oldu-
ğunu söyledi.
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FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt, FİGES standını ziyaret eden Bakan Işık’a
FİGES ARGE Dergisi’ni anlattı.

Bakan Işık, Baykar Makina’nın belgesini, Genel Müdür Haluk Bayraktar’a verdi.

Sergi alanında stant açan firmalardan Hexagon Studio, helikopter
tasarım kabiliyetlerine de vurgu yaptı (solda ve altta).
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Açılışlara ve temel atma
törenine; Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı

Fikri Işık, Kırıkkale Valisi Ali
Kolat, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Kırıkkale Mil-
letvekili Beşir Atalay, TBMM
Milli Savunma Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Kırıkkale
Milletvekili Oğuz Kağan Kök-
sal, TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak ve
MKEK Genel Müdürü İzzet
Artunç’un yanı sıra Milli Sa-
vunma Bakanlığı Müsteşarı
Korgeneral Sezai Bostancı,
Garnizon ve Mühimmat Ko-
mutanı Tuğgeneral Mehmet
Kaya ve çok sayıda davetli ve
basın mensubu katıldı.

İş Birliğinin
Sonucu: DUPAT
İstendiği anda performans,
kolaylık ve operasyonel ge-
reksinimlerini en iyi şekilde
karşılayan, ancak istenmeyen
dış etkilere maruz kalındı-
ğında, silah ve lojistik sistem-
lerinin ve personelin içinde
olabileceği olası tehlikeyi ve
kazara ateşleme ihtimalini en
aza indiren patlayıcılar, “du-
yarsız patlayıcı”; bu tür patla-
yıcıları içeren mühimmat da
“duyarsız mühimmat” olarak
adlandırılıyor. DUPAT, duyar-
sız mühimmatın önemli bile-

şeni olan “dökülebilir termo-
set plastik patlayıcılar”ı üret-
mek üzere, yerli imkânların
azami ölçüde kullanımı ile ta-
sarlandı ve inşa edildi. İnşa-
sına, MKEK ile TÜBİTAK
SAGE arasında 2009 yılında
imzalanan sözleşme ile başla-
nan DUPAT’ta, yerleşim pla-
nından bina tasarımına, süreç
tasarımından makina tasarı-
mına kadar tüm aşamalar,
Türk mühendisleri tarafından,
en son sistem mühendisliği
süreçleri işletilerek gerçek-
leştirildi. Bu süreçte, patlayıcı
döküm teknolojisi konusunda,
TÜBİTAK SAGE’den MKEK’ye
teknoloji transferi de yapıldı.
Tesiste kullanılacak ve satın
alımı uluslararası kısıtlama-
lara tabi olan patlama güven-
likli özel üretim ekipmanları
da TÜBİTAK SAGE-KOBİ iş
birliği ile Türkiye’de tasarla-
nıp üretildi. Sektör KOBİ’le-
rinden Akana firmasının da
alt yüklenici olarak görev al-
dığı çalışmalarda, yüzde
50’nin üzerinde maliyet ta-
sarrufu da yapıldı.
Toplam 50 milyon liraya mal
olan ve tam kapasite ile çalış-
tığında, yılda 600 ton patlayıcı
üretebilecek olan tesis,
MKEK Kırıkkale Mühimmat
Fabrikası yerleşkesinde, 55
dönümlük arazi üzerinde ku-

ÖZEL HABER

Silah ve 
Mühimmat 
Sanayisi, MKEK 
Liderliğinde 
Gelişimini 
Sürdürüyor
TÜBİTAK SAGE’nin desteği ile Makina
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 
tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Duyarsız Patlayıcı Üretim ve Dolum 
Tesisi (DUPAT) ve Ömrünü Tamamlamış
Araçlar (ÖTA) Tesisi, 11 Aralık 2014’te,
MKEK Kırıkkale tesislerinde yapılan 
törenlerle hizmete açıldı. Aynı gün, 
yine Kırıkkale’de, Silah Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi için temel
atma töreni de gerçekleştirildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com



75

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ocak 2015

rulan, 11 ayrı birimden oluşu-
yor. Yetkililerin verdiği bilgiye
göre, uluslararası standartlar
gözetilerek kurulan tesiste;
tanksavar mühimmattan 2000
libre MK serisi genel maksat
uçak bombalarına kadar geniş
bir yelpazedeki mühimmat
için üretim ve dolum yapılabi-
lecek. Bu noktada vurgulanan
bir başka konu da patlayıcı
dökümünde kullanılabilecek
ekipmanın Füze Teknolojileri
Kontrol Rejimi (Missile Tech-
nology Control Regime /
MTCR)’ne tabi olması. Bu alt-
yapı sayesinde, istenildiği
kadar patlayıcı ve roket mo-
toru dökümü yeteneği de ka-
zanılmış oldu.

MKEK, Üretim Tesisi
Kurabilecek 
Yeteneğe Sahip
DUPAT için düzenlenen tö-
rende açılış konuşmasını
yapan MKEK Genel Müdürü
İzzet Artunç, “Ar-Ge faaliye-
tiyle gerçekleştirilen bu öğre-
tici çalışmalar neticesinde,
çok değerli kazanımlar elde
edilmektedir. Bu kazanımla-
rın bir sonucu olarak, MKEK,
geçmişte teknoloji transfer
eden bir kurum iken, şu anda,
dünyanın farklı ülkelerine
üretim tesisleri kurabilen bir
yeteneğe sahip, teknoloji
ihraç eden bir kurum hâline
gelmiştir” dedi. Artunç, ko-
nuşmasında şu bilgileri de
verdi: “Kurulan tesiste üreti-
lecek olan duyarsız patlayıcı-
nın, mevcut mühimmat
sistem ve alt sistemlerinin
entegrasyonuyla imal edile-
cek daha etkili bir mühimmat
ailesinin, başta Türk Silahlı

Kuvvetleri olmak üzere, ulu-
sal ve uluslararası pazardaki
ihtiyacı karşılaması hedeflen-
miştir. Bununla beraber, te-
sisin gelişmeye açık tasarım
altyapısı kullanılarak, yürü-
tülmekte olan çalışmalarla
çok yakın bir zamanda, yine
duyarsızlık özelliğine sahip,
farklı patlayıcı türlerinin ve
değişik çaplardaki alt parça-
larının imlası da kurum tara-
fından gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda, hâlen üretimi
devam eden Nüfuz Edici
Bomba’nın yurt dışında yapı-
lan imlası, açılışı yapılan bu
tesiste yapılacaktır. 100 ta-
nesi için yaklaşık 3,5 milyon
lira bedel ödenen yurt dışın-
daki imla faaliyetlerinin, ikinci
100’lük partisi Türkiye’de
gerçekleştirilecektir.”

Artunç’tan sonra kürsüye
gelen TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
ise konuşmasında, savunma
sanayisinde yerliliğe çok
önem verdiklerini belirtti ve
üniversiteler, enstitüler,
Türk Silahlı Kuvvetleri Güç-
lendirme Vakfı ve savunma
sanayisi firmalarının geliştir-
diği birçok değişik savunma
projesine, her sene yaklaşık
200 milyon lira kaynak aktar-
dıklarını söyledi.

Savunmada Tam 
Bağımsızlık 
Elde Etmenin Yolu:
Ar-Ge Yapmak
Açılış etkinliğinin son konuş-
masını yapan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, bakanlık olarak üre-

timde temel önceliklerinin
yerli, yenilikçi ve yeşil üretim
anlayışı olduğunu söyledi.
Açılışı yapılan tesislerin de
tamamen bu anlayışa uygun
olarak; Ar-Ge ve inovasyon
sonucu ortaya çıktığını, tasa-
rım, mühendislik, üretim
anlamında yerli ve yenilikçi
olduğunu ve üretim yapılır-
ken, hem inşaat aşamasında
hem de işletme aşamasında,
insana ve çevreye duyarlılı-
ğın en üst derecede dikkate
aldığını söyledi. Bakan Işık,
konuşmasına şöyle devam
etti: “Savunma sanayisi sek-
töründe, şu anda, 5,1 milyar
dolarlık bir ciroyu da yakala-
mış durumdayız. Savunma
sanayisinde ciromuzu arttır-
mak, ihracatımızı arttırmak,
yerlilik oranını yükseltmek

T
üm

 fotoğraflar: ©
M

SI D
ergisiTesiste dolumu yapılan çeşitli mühimmat da ziyaretçilere gösterildi.

MKEK Genel Müdürü İzzet Artunç TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
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için gideceğimiz bir tek yol
var: O da Ar-Ge ve inovas-
yona daha da fazla yatırım
yapmak. Dolayısıyla Türkiye
olarak bizim savunma sana-
yisinde tam bir bağımsızlık
elde etmemizin yolu, Ar-Ge’yi
tamamıyla yerli imkânlarla
yapmak ve kendi silahımızı
kendimiz geliştirmek.” Bakan

Işık, savunma sanayisinde
yerlilik oranının %55’in üze-
rine çıktığı bilgisini de katı-
lımcılarla paylaştı.
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, Bakan Işık ile diğer yet-
kililer, kurdele keserek
DUPAT tesisinin açılışını ger-
çekleştirdiler ve tesiste ince-
lemelerde bulundular.

Silah Sanayi Organize
Sanayi Bölgesine 
Kavuştu
Kırıkkale Arpalık Çukuru
mevkiinde kurulacak Silah
Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin temel atma
töreni de aynı gün gerçekleş-
tirildi. Söz konusu sanayi böl-
gesine, MKEK de %15
oranında katkı sağlıyor.
Bakan Işık, temel atma töre-
ninde yaptığı konuşmada, sa-
vunma sanayisinin önemine
bir kez daha vurgu yaptı ve
sanayi bölgesinin altyapısının,
Ağustos ayına kadar bitiril-
mesini talep etti.

MKEK’den Çevreye
Duyarlı Hurda 
Tesisleri
Günün öğleden sonraki bö-
lümünde ise yine Bakan Işık
ve beraberindeki heyet tara-
fından, ÖTA tesisinin açılışı
yapıldı. Bu tesiste, çevre açı-
sından risk oluşturan atıklar
arasında yer alan, ömrünü
tamamlamış her türlü mo-
torlu araçtaki tehlikeli 
aksamlar, çevreye zarar
vermeden ayrıştırılacak 
ve ekonomiye geri kazandı-
rılacak. Yaklaşık 13,5 milyon
liralık bir yatırım büyüklü-
ğüne ve 40.000 ton yıllık
kapasiteye sahip olan bu
tesis:
n Ömrünü Tamamlamış

Araçların Arındırma / 
Ayrıştırma Tesisi,

n Tehlikeli Atık Ara 
Depolama Tesisi,

n Tehlikesiz Atık Geri 
Kazanım Tesisi,

olmak üzere 3 ayrı bölümden
oluşuyor.
MKEK Genel Müdürü İzzet
Artunç, törende yaptığı ko-
nuşmada, MKEK’nin hurda
faaliyetleri ile ilgili bilgiler
verdi. MKEK, iç piyasadan te-
darik edilen hurda demir-çe-
liğin %3,85’ini alıyor. Kurum,
bu faaliyetinden elde ettiği
geliri:
n Türk Silahlı Kuvvetlerinin

olası ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak, sürekli
siparişi olmayan, ancak
çalışır hâlde tutulması 
gereken silah ve 
mühimmat üretim hatlarının
finansmanını sağlamakta,

n Teknolojisi eskiyen ve 
teknik ömrünü tamamlayan
üretim, tezgâh, tesis ve
altyapıları yenilemek 
amacıyla,

n Yeni ürünler için gereken
teknolojik yatırımların 
yapılmasında ve

n Çeşitli Ar-Ge ve ürün 
geliştirme faaliyet 
giderlerinin karşılanmasında
kullanıyor.

Artunç, MKEK’ye yasalarla
verilen hurda toplama ve de-
ğerlendirme görevlerinin ku-
rumdan alınması durumunda,
yukarıda bahsi geçen faaliyet-
lerin fonlanmasında sorun ya-
şanacağına da dikkat çekti.
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Bakan Işık,
tesisle ilgili
ayrıntılı bilgi aldı.

Tesisin havadan görünüşü





Fabrika, Ürdün Kralı II.
Abdullah, Milli Sa-
vunma Bakan Yardım-

cısı Hasan Kemal Yardımcı,
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat
ve ASELSAN Yönetim Kurulu
Üyesi Celalettin Döver’in ka-
tıldığı törenle açıldı. Açılış
kurdelesini kesen Kral II.
Abdullah, daha sonra fabri-
kayı gezerek yetkililerden
bilgi aldı. Kral II. Abdullah’a,
AME tesislerinde üretilen
gece görüş gözlüğü de he-
diye edildi.
AME, Ürdün’ün yanı sıra
MENA pazarına yönelik cihaz
ve sistemler üretmek ama-
cıyla yüzde 51'i KIG ve yüzde
49'u ASELSAN'a ait olmak
üzere, 2.000.000 Ürdün Dinarı
(yaklaşık 2,8 milyon dolar),
sermaye ile kuruldu. AME’nin
açılışı yapılan tesisleri,
KADDB Endüstri Parkı’nda
bulunuyor. Orta Doğu’da bir
ilk olan tesiste, üretim, Tür-
kiye’den transfer edilen tek-
noloji ile Ürdünlü mühendis
ve teknisyenler tarafından
gerçekleştiriliyor. Fabrikada
gece görüş ve termal görüş
cihazlarının üretim ve test
hatları, çevre koşulları labo-
ratuvarı, ölçüm ve kalibras-
yon laboratuvarı, malzeme
depolama ve paketleme hattı
bulunuyor. 2015 yılının ilk ya-
rısında elektronik kart üre-

tim ve test hattının da kurul-
ması planlanıyor. Şirket bün-
yesinde, ilk aşamada
monoküler gece görüş ci-
hazları, gece görüş silah
dürbünleri ve tanksavar ter-
mal nişangâhları üretilmeye
başlandı. Şirket ayrıca,
Ürdün Silahlı Kuvvetleri için
özel olarak tasarlanan ve
Kornet tanksavar füzeleri
için alanında tek olan SAGER
Termal Görüntüleme Sistemi
üretimini de gerçekleştirdi.

AME, SAGER için, ilk ihracat
anlaşmasını da imzaladı.
AME’nin satışlarının, 2014 yılı
sonunda, 27,5 milyon dolara
ulaşması bekleniyor.
İkinci aşamada, AME’nin,
başta haberleşme sistemleri
olmak üzere, platform mo-
dernizasyon faaliyetlerine de
girmesi hedefleniyor. Yakın
dönemde, şirket içerisinde
Ar-Ge faaliyetlerine başlana-
rak ortak tasarım ve 
geliştirme projelerinin baş-

latılması da gündemde yer
alıyor. Ayrıca, Ürdün yan sa-
nayisine yapılacak benzeri
teknoloji transferleri ile böl-
geye teknolojik derinlik ka-
zandırılması ve kendine
yeter bir ekosistem oluştu-
rulması da hedefler arasında
bulunuyor. Tüm bu çalışma-
ların sonucunda erişilecek
olgunluk düzeyiyle AME’nin,
aynı zamanda bölgesel
bakım onarım merkezi ol-
ması da öngörülüyor.
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ASELSAN Middle East,
Türk Savunma Sanayisine 
Örnek Oluyor
Dünyanın geri kalanında, savunma bütçelerinde yaşanan inişli
çıkışlı grafiğe rağmen önemli bir pazar olmayı sürdüren 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA bölgesi) pazarına yönelik 
olarak faaliyet gösterecek ASELSAN Middle East PSC LTD
(AME) şirketinin fabrikasının açılışı, 15 Aralık’ta, Ürdün Kralı II.
Abdullah tarafından gerçekleştirildi. ASELSAN ile King 
Abdullah II Design & Development Bureau (KADDB) Yatırım
Grubu (KADDB Investment Group / KIG)'nun ortak girişimi olan
AME, henüz resmi açılışı yapılmadan önce gerçekleştirdiği 
satışlarla doğru bir model olduğunu gösterdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Açılış kurdelesini Kral II. Abdullah kesti.
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Ürdün Doğru Seçim
Açılış etkinliğinde, AME ve
faaliyetleri ile ilgili bilgi veren
AME Genel Müdürü Nurfer
Oğuz, çalışan profili ile ilgili
şunları söyledi: “Sadece ben
Türküm; diğer arkadaşları-
mın hepsi Ürdünlü mühendis
ve teknisyenlerden oluşuyor.
Ürdün’de çok yüksek kalitede
insan gücü var. Buradaki en
iyi üniversitelerin mezunlarını
alıyoruz. Teknisyenler, bu-
rada 2 yıllık diploma alıyor.
Herkes İngilizce biliyor; 
kendi aramızda lisanımız da
İngilizce. Üretimlerimizden 
son derece memnunuz. Tek-
noloji transferini Türkiye’de, 
ASELSAN’dan gerçekleştir-
dik. Tüm arkadaşlarımız
ASELSAN’da eğitim gördü
ve sertifika aldı.”
ASELSAN’ın böyle bir tesis
için Ürdün’ü seçmesinde et-
kili olan etmenlerden de bah-
seden Oğuz, “Bizim burayı
seçmemizin nedenleri; Ür-
dün’ün tüm komşu ülkelerle
ilişkisinin çok iyi olması ve
partnerimizin çok kuvvetli ol-
ması. Burayı bölge için bir

merkez olarak görüyoruz.
Fabrika serbest bölgede yer
alıyor; vergilendirme yok.
Ürünlerimizin Ürdün Silahlı
Kuvvetleri tarafından kulla-
nılması da bölgede önemli
referans” dedi.

ASELSAN’ın 
Gündeminde Benzer
Ortaklıklar Var
Etkinlikte, basın mensupla-
rıyla da bir süre sohbet eden
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat,
ASELSAN’ın, AME gibi giri-
şimlerini belli bir strateji çer-
çevesinde yaptığını ve bu
girişimlerine devam edece-
ğini belirterek şunları söyledi:
“ASELSAN’ın, çeşitli bölge-
lerde, bunun gibi yapılanma
stratejisi var. Bildiğiniz gibi,
geçen sene, Astana’da, elek-
tro-optik üretimi yapan bir
fabrika açmıştık. Oradaki or-
tağımız da devlet tarafıydı. 
O tesis, tüm Asya’ya hitap
edecek; sadece Kazakistan
için kurulmuş değil. Bu tesis
de sadece Ürdün için kurul-
madı. Bu bir başlangıç. Ge-

nişleme planlarımız var ve bu
bir plan dâhilinde yürüyecek.
Başka bölgelerde de benzer
yapılanmalar planlıyoruz.
ASELSAN, kabiliyetlerini dış
pazara bu model içerisinde

taşıyor: Uygun ortaklarla
ortak yatırımlar yapmak. Bu-
rada, ASELSAN’ın çok ciddi
bir üstünlüğü var; bu ülke-
lere büyük bir yetenek ka-
zandırıyor. 
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Çalışan Sayısı Mevcut: 28 kişi 
(7 Mühendis + 15 Teknisyen + 6 İdari Personel)

2014 Yılsonu Hedefi 35 kişi
Tam Kapasite Hedefi 60 kişi

Üretim Kapasitesi Mevcut Kapasite: 3000 gece görüş cihazı/yıl
Tam Kapasite: 6000 gece görüş cihazı/yıl
İnsansız Uçan Sistemler 
(Mini İHA ve Mini İnsansız Helikopter)
n KADDB Sorumluluğu: 

ASELSAN ve KADDB İHA’ları tasarlamak ve üretmek
Arasında Devam Eden n ASELSAN Sorumluluğu: 
Ortak Ar-Ge Çalışmaları Yer ve uçak üstü aviyonik sistemleri tasarlamak 

ve üretmek
n AME Sorumluluğu: 

Tasarım tamamlandığında seri üretimi yapmak
n Yazılım Tabanlı Telsizler 

(Kripto ve dalga şekli algoritmaları)
Yakın Dönem İçin n Platform (Tank, Zırhlı Araç, Helikopter, vb)
Üzerinde Çalışılan Modernizasyonu
Projeler n Termal Kameralar

n Elektronik Kart üretimi
n Bölgesel Bakım Onarım Merkezi

2015 Yılında n AME içinde Ar-Ge Merkezi kurulması

Başlatılacak Aktiviteler n Teknoloji transferi yapılan cihazlar için Ürdün’de
teknolojik derinlik sağlamak (yan sanayi kurulması)

Tesisin Büyüme Mevcut Tesis Kapalı Alanı: 2000 m2

Potansiyeli Kapalı Alan İçin Rezerv Alan
8000 m2 ilave kapalı alan yapılabilir

AME Hakkında Genel Bilgiler

TWIN IGLA platformu için geliştirilen termal nişangah.
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AME Genel Müdürü Nurfer Oğuz



Şu anda Suudi Arabistan’da
bir çalışma var. Mühendisle-
rin eğitimi, teknoloji transferi
ve yeteneklerin o ülkeye ka-
zandırılması gibi, hiçbir batılı
firmanın yapmadığı bir yön-
tem izliyoruz. Bütün ülkeler,
şu anda kendi savunma sa-
nayilerini yerlileştirmek isti-
yorlar. Bu konuda destek
alabilecekleri, ASELSAN’dan
başka firma yok. Bölgede
zaten, ASELSAN derinliğinde
başka bir firma yok. Bizim
yaklaşımımızda, başka hiçbir
firma yok. Bu yöntemle küre-
sel pazarlarda genişlemeye
devam edeceğiz.”
Dr. Canpolat, ASELSAN’ın,
önümüzdeki dönemdeki giri-

şimleri ile ilgili ise şunları
söyledi: “Pasifik bölgesi için
yaklaşımımız Malezya. Aynı
şekilde Güney Afrika da
stratejik bir ülke; buradaki
şirketimizi geliştirmek isti-
yoruz. Avrupa ve Amerika
için farklı modeller gün-
deme gelebilir. Ülkenin yapı-
sına göre, özel firmalarla iş
birliği de olabilir.”
Ürdün’de bir tesis kurmaları-
nın getirdiği avantajlara da
değinen Dr. Canpolat, “Biz
burada olmasak, buradan
yaptığımız ihracatı yapamaz-
dık. Ürdün’ün, tüm Arap ül-
keleri ile çok iyi ilişkileri var;
bu bir avantaj oluşturuyor”
dedi.
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı 
ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat

AME, SAGER 
için ilk 
ihracat 
anlaşmasını
imzaladı.

Kral II. Abdullah,
fabrikayı gezdi 
ve üretilen 
sistemlerle ilgili
ayrıntılı bilgi aldı.
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Çalıştayın açılış oturu-
munda, sırası ile SSM
Ar-Ge ve Teknoloji Yö-

netimi Daire Başkanı Dr. Ata
Şenlikci, SASAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Muharrem
Dörtkaşlı, SSM Ar-Ge ve Tek-
noloji Yönetimi Daire Başkan-
lığı Teknoloji Yönetimi Grup
Müdürü Deniz Demirci,
SASAD AR-GE ve Teknoloji
Danışma Kurulu Başkanı Dr.
E. Serdar Gökpınar ve ODTÜ
Teknokent A.Ş. Savunma Sa-
nayi Programları Yöneticisi
Burcu Uslu birer konuşma
yaptı.
Dr. Ata Şenlikci, “Çok yoğun
bilgiyi aynı kişiye kazandır-
maya çalışıyoruz. Biz aslında,
kişilere temel bilgiyi anlatıp,
onlara sektörün ihtiyaç duy-
duğu özel bilgiyi kazandır-
malı; kişileri çok disiplinli
yetiştirip konular arasında
kolay geçiş yapabilen insan-
lar olmalarını sağlamalıyız”
dedi.
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muharrem Dörtkaşlı,
sektör olarak malzemeyi,

enerjiyi ve insan emeğini bir
araya getirerek ürün ortaya
çıkarttıklarını; bu ürünün alın
teri içeriyorsa en fazla 100-
200 kg/dolar değere ulaşabil-
diğini; akıl gücünü içeriyorsa
bu rakamın 300-400 kg/do-
lara yükseldiğini belirtti.
Dörtkaşlı, “Burada ihtiyacı-
mız olan şey, parayla alınabi-
lecek tezgâh, yazılım ve
malzemenin yanı sıra parayla
alınamayacak yetişmiş insan
gücünü muhafaza etmek ve
yetkinliğin ve derinliğin arta-
bilmesi için, tecrübeli yeni iş
gücü edinmektir” dedi. Bu
konuda devletten beklentile-
rine de değinen Dörtkaşlı,
şöyle konuştu: “Burada dev-
letimizden de elbette beklen-
tilerimiz var. Özellikle
savunma sektöründe, ‘mev-
simsel ihaleler, dur-kalklar,
birinci geliştirme projesi,
ikincisinin devamı, üçüncüsü’
gibi aralar verildiğinde, eli-
mizdeki niteliği ve motivas-
yonu yüksek olan, sektör
dışına çıktığı zaman belki
daha müreffeh yaşayabilecek

ve buna rağmen sektörde
kalma tercihini yapmış olan

arkadaşlar mağdur edilebili-
yor. Projelerin sürekliliğini

ÖZEL HABER

Sektörde İnsan
Kaynakları 
Konusuna,
SASAD ve ODTÜ 
Teknokent Eğildi
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD) ve ODTÜ Teknokent 
iş birliği ile düzenlenen, “Savunma, 
Havacılık ve Uzay Alanında Yüksek 
Nitelikli İnsan Kaynağını Nasıl Arttırırız?” 
konulu çalıştay, 16 Aralık’ta, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Nuri Demirağ 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanı 

Dr. Ata Şenlikci

SASAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Muharrem
Dörtkaşlı
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sağlayacak planlamaların da
devlet tarafından yapılması
beklentisi içerisindeyiz.”
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yöne-
timi Daire Başkanlığı Tekno-
loji Yönetimi Grup Müdürü
Deniz Demirci, sunumunda,
SSM’nin Ar-Ge ve teknoloji yö-
netimi anlayışını özetledikten
sonra, Türkiye’nin Ar-Ge per-
formansı ile ilgili bazı rakam-
lar verdi. Demirci, Türkiye’nin
özel sektör Ar-Ge harcaması-
nın %25’inin savunma sanayisi
tarafından gerçekleştirildiğini
belirtti. Ayrıca, “Sektörlere
Göre Ar-Ge Merkezlerinin
Araştırmacı Sayıları” başlıklı

grafiği göstererek araştırmacı
sayısı konusunda da savunma
sanayisinin üstünlüğünü vur-
guladı.
SASAD AR-GE ve Teknoloji
Danışma Kurulu Başkanı Dr.
E. Serdar Gökpınar, Airbus
Group CEO’su Tom Enders’in,
“Avrupa’nın en büyük sorunu
sürekli küçülen savunma, ha-
vacılık ve uzay yetenek havu-
zudur. İnsan kaynakları, artık
en önemli sıkıntı olacaktır”
dediğini belirterek, bu duru-
mun, Türkiye için fırsat ya da
tehdit olabileceğini belirtti.
Dr. Gökpınar, Türkiye’nin,
genç insan gücü ile Avru-

pa’daki işleri kendine çekebi-
leceğini; diğer yandan, son
zamanlarda en az yüksek li-

sans derecesine sahip birçok
Türk mühendisinin de Avrupa
şirketlerinde çalışmaya gitti-
ğini söyledi.
ODTÜ Teknokent A.Ş. Sa-
vunma Sanayi Programları
Yöneticisi Burcu Uslu, çalış-
tay fikrinin nasıl ortaya çıktı-
ğını ve çalıştay öncesi yapılan
çalışmaları özetledi. Çalıştay
fikri, SASAD AR-GE ve Tekno-
loji Danışma Kurulu’nun,
sektörün gereksinim duy-
duğu insan kaynağını ve bu
kaynağın niteliğini tüm pay-
daşlarla tartışmak talebi ile
ortaya çıktı. SASAD ve ODTÜ
Teknokent, çalıştay öncesi,
sektör firmaları ile bir anket
gerçekleştirdi. Bu ankette,
konunun “İnsan Kaynağının
Niteliği”, “Nitelikli İnsan 
Kaynağına Erişebilirlik” ve
“Nitelikli İnsan Kaynağının
Sürekliliği” boyutları ile irde-
lenmesi sonucu çıktı. Bu 
başlıklar, aynı zamanda çalış-
tayın tematik gruplarını oluş-
turdu.
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SSM Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığı
Teknoloji Yönetimi
Grup Müdürü
Deniz Demirci

SASAD AR-GE ve 
Teknoloji Danışma Kurulu

Başkanı Dr. E. Serdar 

ODTÜ Teknokent A.Ş.
Savunma Sanayi 

Programları Yöneticisi
Burcu Uslu



Uluslararası İşbir-
liği Platformu
(International

Cooperation Platform)
tarafından organize edi-
len, “Yarının Değişen
Senaryoları: Zorlukları
Anlamak ve Diyaloglar
Geliştirmek” ana tema-
sıyla düzenlenen zir-
vede, “Savunma Sanayii:
Ekonomik, Sınai ve Tek-
nolojik Kalkınma Modeli
Olarak Savunma Sana-
yiinde Bölgesel ve 
Uluslararası İşbirliği
Zorluklara Karşı Alter-
natif Yollar” başlıklı
panel 12 Aralık’ta gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında;
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş, Savunma Sanayii Müsteşar Danışmanı Turgut Şenol,
FNSS İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Haluk Bulucu, Cezayir’in
Nord-Sud Ventures Danışmanlık Merkezi CEO’su Arslan Chicka-
oui, Irak Emekli Büyükelçisi Ali Al Momen ve Cenk Tarhun gibi
isimler yer aldı. Moderatörlüğünü, İngiltere’den, Savunma ve Gü-
venlik Forumu Başkanı Lady Olga Maitland’ın üstlendiği panelde,
açılış konuşmasını, Prof. Dr. Demir gerçekleştirdi. 3. zirve kapsa-
mındaki panellerden birinin konusunun da “Savunma ve Güvenlik”
olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Demir, savunma sanayisinin tekrar
zirvenin başlıklarından birisi olmasının, hem savunma sanayisinin
mevcut durumunun hem de bölgesel iş birliği imkânlarının ele
alınması açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Demir,
sektör ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ilgili değerlen-
dirmelerini şöyle aktardı: “Savunma ve havacılık sanayisi, Türki-
ye’nin en hızlı gelişen, dünya pazarında rekabet gücü her geçen
gün artan sektörleri arasında yer almaktadır. Bu niteliğiyle tüm
diğer sektörler arasında lokomotif olma özelliği taşımaktadır. Ba-
şında bulunduğum kuruluş olan SSM, lokomotif özellikteki bu sek-
törün, hem en büyük müşterisi hem de gelişmesi yönünde politika
üreten en büyük yönlendiricisidir. Müsteşarlığım, başta Türk Silahlı
Kuvvetleri olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstih-
barat Teşkilatı ihtiyaçları için tedarik faaliyetleri gerçekleştirmek-
tedir.”
SIPRI verileri üzerinden, dünya genelinde savunma sanayisinin
genel görünümü anlatan Prof. Dr. Demir, “Bu veriler ışığında,
sanırım şunu söyleyebiliriz: Ekonomik, sınai ve teknolojik kal-

kınma için, savunma alanında bölgesel ve uluslararası iş birli-
ğinin arttırılması önem arz ediyor. Son dönemde petrol fiyatla-
rındaki düşüş, petrol ihracatçısı ülkelerin bile ekonomik alanda
çeşitliliğe gitmeleri gerektiğini gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Demir,
temel olarak üç alanda iş birliği yapılabileceğini belirtti:
n Stratejik Ortaklıklar: ASELSAN’ın Kazakistan, Birleşik Arap

Emirlikleri ve Ürdün’deki yatırımları; Otokar ve FNSS’nin
yurt dışındaki ortaklıkları, Türk firmalarının kazanmış 
oldukları yeteneklerin, kazan-kazan ilkesine dayanan 
stratejik ortaklıklar yoluyla bölge ülkelerinde kullanımları
konusunda verilebilecek örnekler arasında yer alıyor. 
Ayrıca ICDDA ve High-Tech Port by MÜSİAD gibi 
etkinlikler de iş birliğine ortam sağlıyor.

n Büyük Ölçekli Projelerde Ortak Geliştirme: Günümüzde, 
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve A400M nakliye uçağı gibi
birçok projede, onlarca ülkenin iş birliğine gidebildiği 
görülüyor. 2013 yılı itibariyle SSM projeleri içerisinde 
ortak üretim projelerinin payı, sözleşme bedeli bazında 
%45 seviyesinde bulunuyor.
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Boğaziçi
Zirvesi’nde de 
Savunma
Konuşuldu
Bu yıl 5’incisi düzenlenen Boğaziçi 
Zirvesi, 10-12 Aralık tarihlerinde, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvenin, 
“Savunma Sanayii: Ekonomik, Sınai 
ve Teknolojik Kalkınma Modeli Olarak 
Savunma Sanayiinde Bölgesel ve 
Uluslararası İşbirliği, Zorluklara Karşı 
Alternatif Yollar” başlıklı paneline 
ilgi yoğun oldu.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir



n Yeni Teknolojiler İçin Ar-Ge İş Birliği: Savunma sanayisi 
alanındaki önde gelen ülkelerin arasında yer almak için,
mevcut pazar ve ürünlere değil, yenilerine yönelmek gibi
bir alternatif de bulunuyor. Lazer silah sistemleri ve 
siber güvenlik gibi alanlarda rekabetçi ürünler 
geliştirebilenler, geleceğin savunma sanayisinde 
önemli yerler edinebilir. Bu alternatif, en başta nitelikli 
insan kaynağını, araştırma kuruluşları ve üniversiteler 
ile sanayinin etkin iş birliğini, bilgi ve inovasyonu 
destekleyen bir kültürü gerektiriyor.

İş Birliği ile Güven Ortamı
Daha sonra kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşar Danış-
manı Turgut Şenol, savunma alanında iş birliğinin çok kolay
olmadığını; bununla beraber, özellikle dışa bağımlılığı yüksek
ülke ve bölgelerle iyi iş birliklerinin geliştirilebileceğini belirtti.
Şenol, savunma harcamaları ve iş birliği ile güven ortamı ara-
sındaki bağdan bahsederek; “Ülkelerin savunma harcama-
ları, birbirini tetikleyen yapıdadır. Bir ülke harcar, diğer ülke
ona oranla tehdit gördüğü için harcar. Her zaman bir denge
oluşur. Bu denge, bu ülkelerin birbirlerine düşmanca davran-
malarını gerektirmez. Dolayısıyla harcamaların azalması ya
da konsolide edilmesi çok önemli; esasında bir güven ortamı
yaratılmasına imkân verebilir” dedi ve bu konuda, Avrupa Bir-
liğini örnek olarak gösterdi. İş birliği yapılabilecek konularla
ilgili örnekler veren Şenol, siber güvenliğin ve sınır güvenli-
ğinin, ülkelerin kaygılarını bir kenara atarak iş birliği yapabi-
lecekleri konular olduğunu söyledi.

Sektörün Dışa Açılması Bir Zorunluluk
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayisinin, ülkeler için
istihdam, ciro ve ihracatla büyük bir ekonomik güç oluşturdu-
ğunu söyleyerek konuşmasına başladı. İş birliğinin önemine
sektör açısından yaklaşan Aliş, şunları söyledi: “Savunma ve ha-
vacılık sektöründe, Türkiye'de 1000’den fazla firma faaliyet gös-
teriyor. Yaklaşık 35.000 kişi istihdam ediliyor. Ancak Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının önümüzdeki dönemde giderek aza-
lacağı düşünüldüğünde, sektörün dışarı açılmasının, ihracata
yönelmesinin bir öncelik, bir zorunluluk olduğunu görüyoruz.
NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de ortak tedarik çalışmalarına
ağırlık verdiği bu dönemde, uluslararası pazarlara açılmak ve
uluslararası iş birlikleri geliştirmek, savunma ve havacılık sek-
törümüzün bir numaralı gündem maddesi olmak zorunda.” Aliş,
bu kapsamda, Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish De-
fence Alliance)’nun da önemli bir işlevi olduğunu belirtti.

Avrupa’nın Tasarımcılarına Talibiz
FNSS Türkiye İş Geliştirme Direktörü Haluk Bulucu, savunmaya
ayrılması gereken payın önemine değinerek, “Güçlü dış siyaset,
bizimki gibi sulhsever ülkelerde, güçlü dış ekonomik ilişkileri
getirir. Dolayısıyla bir dostluk ortamı doğar. Sağlık, eğitim gibi
konulara daha fazla pay ayrılması, her zaman arzu edilen bir
şeydir. Ama bugünün gerçekçi dünyasında, güçlü bir ordusu,
caydırıcı bir güvenlik gücü olmayan bir ülkenin, sağlık ve eğitime
ayıracağı pay, çok uzun süreli olmayacaktır” dedi. Bulucu, “Av-
rupa sanayi, savunma sanayisi küçülmekte. Dolayısıyla sanayi-

nin lokomotifi olan bu
sektörde, çok kıymetli eleman-
larını çıkarmak zorundalar.
Tersi durum, Türkiye’de var
değerli dostlar. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin güçlenmesi için
ve dost ülkelerin ihracatlarını
karşılayabilmemiz için, tasa-
rımcılara ihtiyacımız var.
Bunları almak durumundayız.
İş birliği içinde, Avrupa’daki
dostlarımızdan, bize eleman
sağlamalarını istiyoruz.” söz-
leri ile iş birliğinin farklı bir
boyutuna dikkat çekti.  Bu-
lucu, iş birliği konusundaki
vizyonlarını ise “Açıl, öğrendi-
ğini dostlarına öğret, iş birliği
yap ve yerel ortaklıklar kur”
olarak ifade etti.
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Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

FNSS İş Geliştirme ve Strateji Direktörü 
Haluk Bulucu
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Y arı iletken alanında
henüz geniş çapta tica-
rileşmemiş, yeni bir

teknoloji olan GaN, diğer yarı
iletken teknolojilerine göre,
çeşitli avantajlar sunuyor.
Bunlar arasında:
n Yüksek güç,
n Güvenilirlik ve uzun ömür,
n Yüksek sıcaklıkta çalışma,
n Yüksek radyasyon 

dayanımı (uzay ortamına
uyum) ve

n Birim alanda daha çok 
güç yoğunluğu

sıralanıyor. GaN, geleceğin
yarı iletken teknolojisi olarak
görülüyor. Bu durumu göste-
ren gelişmelerden bir tanesi,
Nobel Ödüllerinde yaşandı.
Fizik alanında 2014 Nobel
Ödülü, geliştirdikleri mavi ışık
yayan diyot nedeniyle 3 Japon

bilim adamına verildi. Söz 
konusu diyot da GaN teknolo-
jisini kullanıyor. Yapılan tah-
minlere göre, GaN ile ilgili
pazarın, 2020’de 9 milyar
dolar; 2022’de ise 13 milyar
dolara ulaşması bekleniyor.
GaN teknolojisi, şu alanlarda
kullanılıyor:

n Savunma Sanayisi: 
Radar, elektronik harp 
sistemleri ve karıştırıcı
sistemler.

n Yüksek Güç Elektroniği:
Verimli voltaj çeviriciler,
hızlı trenler, yenilenebilir
enerji sistemleri ve 
elektrikli otomobiller.

n Havacılık ve Uzay Sanayisi:
Haberleşme uyduları, 
insansız hava araçları.

n Haberleşme Sektörü: 
4G ve 5G cep telefonları,
kablosuz ağlar.

n LED aydınlatma 
teknolojileri.

10 Yıllık Süreç
Türkiye’nin GaN konusundaki
macerası, Bilkent Üniversi-
tesi Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi (NANOTAM) ve
ASELSAN’ın savunma ala-
nında gerçekleştirdikleri Ar-
Ge çalışmaları ile şekillendi
(Tablo 1). Bu projelerin yanı
sıra Bilkent NANOTAM Uygu-
lama ve Üretim Binası’nın
yeni temiz odaları, Kalkınma
Bakanlığının desteği ile ku-
ruldu. Bilkent Üniversitesi ve
ASELSAN tarafından yürütü-
len çalışmalar, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Dairesi tarafından destekle-
nen ve savunma sanayi teda-
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ASELSAN-Bilkent Ortaklığı, 
Türkiye’yi GaN Konusunda 
Üst Sıralara Taşıyacak
Galyum Nitrat (GaN) temelli yongalar üretmek üzere kurulan, ASELSAN Bilkent
Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (AB-MikroNano)’nin
fabrikasının temeli, 23 Aralık’ta gerçekleştirilen törenle atıldı. Söz konusu tesis,
Türkiye’nin ticari olarak yonga üretecek ilk tesisi olma özelliğini taşıyor.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
Doğaçhan HEPYÜKSELEN / editor@savunmahaber.com

AB-MikroNano Binası
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rik projelerinde kullanılan RF
yongaları üretmeyi hedefle-
yen yeni projelerle devam
ediyor. Bunların arasında,
kara ve hava konuşlu karıştı-
rıcı sistemlere yönelik GaN
transistör geliştirilmesi ve
Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar
(ÇAFRAD) Projesi için anah-
tar devresi ve yükselteç geliş-
tirilmesi çalışmaları da yer
alıyor.
ASELSAN ve Bilkent Üniver-
sitesi’nin %50-50 ortaklığıyla
11 Kasım’da kurulan AB-Mik-
roNano’nun fabrikası, Bilkent
Cyberpark’ta inşa ediliyor. Bina,
tamamlandığında, 3.400 m2

kapalı alan sahip olacak.
Temiz odaların büyüklüğü ise
800 m2 olacak.
AB-MikroNano’nun ekipman
altyapısı, 3 temel unsurdan
oluşacak:
n Malzeme Üretim ve 

Karakterizasyonu
(MOCVD)

n Aygıt Karakterizasyonu,
Modelleme ve Tasarım
(Karakterizasyon)

n Aygıt Üretim ve Proses
Karakterizasyonu 
(Fabrikasyon)

Proje takvimine göre, bina in-
şaatının 15 ayda bitirilmesi;
gerekli altyapının tamamlan-
ması ile ölçüm ve modelle-
menin 20. ayda, malzeme
üretimimin 21. ayda, aygıt
üretiminin ise 24. ayda başla-
ması planlanıyor. Tesiste ilk
etapta; 3 ekip sorumlusu, 
15 mühendis, 14 teknisyen ve
4 idari personelden oluşan 
36 kişi görev yapacak.
Fabrika, 29,5 milyon dolarlık

yatırımla kurulacak. Bunun
yaklaşık 28 milyonu sabit
tesis yatırımı, 1,5 milyonu ise
işletme sermayesi yatırımı
olacak.
Türkiye’de, yonga üretimi ile
ilgili çeşitli çalışmalar ve üre-
tim tesisleri olmakla birlikte,
bunlardan henüz hiçbiri, ti-
cari ölçekte üretim gerçek-
leştirmiyor. AB-MikroNano,
tüm birimleri ile işler hâle
geldiğinde, Türkiye’de ticari
ölçekte üretim yapan ve yap-
tığı üretimi ulusal ve uluslar-
arası pazarda satan ilk firma
olacak.

Bir Hayalin Gerçeğe
Dönüşmesi
Temel atma törenine, Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet Yıl-
maz, Bilkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir,
Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak ve ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Hasan Canpolat başta olmak
üzere savunma sanayisinden
çok sayıda davetli katıldı.
Törende ilk konuşmayı, 
Bilkent NANOTAM Başkanı
ve AB-MikroNano şirketinin
Genel Müdürü Prof. Dr.
Ekmel Özbay yaptı. “Bir hayali
nasıl gerçeğe dönüştürdük?
Türkiye’nin İlk Ticari Chip
(Elektronik Entegre Devre)
Fabrikasının Kurulmasının
Kısa Bir Hikâyesi” başlıklı bir
sunum gerçekleştiren Prof.

Dr. Özbay, GaN teknolojisini
tanıttıktan sonra, fabrikanın
temelinin atılmasına kadarki
süreçte tamamladıkları pro-
jeleri ve yaptıkları çalışmaları
anlattı. Prof. Dr. Özbay, bu
sürecin esas kahramanları
olarak gördüğü Bilkent 
NANOTAM ekibi ile birlikte,
sadece MOCVD ve GaN mal-
zeme üretimi konusunda;
uluslararası endekse giren
85 makale yazdıklarını ve 
12 patent aldıklarını söyledi.
İşe başlarken asıl hedefleri-
nin savunma sanayisi oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Özbay,
“Ama yüksek güç elektroniği,
çok daha hızlı gelişen bir tek-
noloji. Diyelim ki Güney-
doğu’da bir yerde elektrik
santrali var. Oradan Anka-
ra’ya elektriği getirene kadar,
elektriğin, belki de %40’ı boşa
gidiyor. Bunun da önemli
kısmı çeviricilerde oluyor.
GaN teknolojisini burada kul-
landığımız zaman, bunların
hemen hemen hepsini geri
kazanabiliyoruz; yani yüzde
20, yüzde 30 bir tasarruftan
bahsediyorsunuz” dedi.
Prof. Dr. Özbay, yaklaşık 10
yıllık süreçten çıkarttıkları
dersleri ise şöyle sıraladı:
n Ar-Ge projelerinin ticari

ürünlere dönüşmesi, 
sabır ve zaman isteyen bir
süreçtir.

n Doğru zamanda, doğru 
seçilmiş konuda Ar-Ge
projelerine başlamak 
gerekir.

n Üniversite-sanayi iş birliği
ilk projeden itibaren 
başlamalıdır.

n İyi eğitim görmüş, motive
olmuş ve uzun süreli 
tecrübe sahibi Ar-Ge 
personel ekibini kurmak
ve korumak gerekir.

n Kurulan yapılar (araştırma
merkezleri), ekonomik ve
idari açıdan sürdürülebilir
ve rekabetçi bir yapıda 
olmalıdır.

Araştırmalar 
Sonuç Verince 
Ticarileşme Olmalı
Bilkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Atalar,
Türkiye’de yarı iletken tekno-
lojisi konusunda geçmişte ya-
pılan çalışmaları özetleyerek,
ticarileşme konusuna de-
ğindi. Prof. Dr. Atalar, şunları
söyledi: “Türkiye’de yarı ilet-
ken teknolojisi üzerinde ilk
çalışmalar, YİTAL isimli bir
merkezin, 70’li yıllarda, Geb-
ze’de, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezinde çalış-
masıyla başladı. Zamanlama
itibarı ile çok güzel bir zaman.
Aynı tarihlerde, Tayvan’da,
oranın TÜBİTAK eşdeğerli
kurumu da benzer bir araş-
tırma merkezi kurmuş. 
Aradan 10 yıl geçince, araş-
tırmalar sonuç vermeye 
başlayınca, 1987 yılında Tay-
van’da demişler ki ‘Hadi siz
bir şirket hâline gelin. Devle-
tin bu tür işlere girmesi
uygun değil.’ Orada çalışan-
lar, laboratuvarı özelleştir-
mişler. Bizdeki YİTAL ise
devlet araştırma merkezi
olarak devam etmiş ve ediyor.
Tayvan’daki şirketin ismi
TSMC. 
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Proje Gerçekleştiği Yıllar Destekleyenler Hedef
HEWS 2004-2008 SSM ve ASELSAN MOCVD sistemi kurmak ve GaN temelli yüksek hızlı nanotransistör üretmek
NANOAYGIT 2008-2011 TÜBİTAK ve MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Yüksek güçlü RF GaN nanotransistörler üretmek ve bunların ölçümlerini gerçekleştirmek
UYAK 2009-2013 TÜBİTAK ve SSM Uzay ortamına uyumlu GaN MMIC (RF Entegre Devre) tasarımı ve üretimi

Tablo 1. Bilkent NANOTAM’ın GaN konusunda gerçekleştirdiği projeler

Bilkent NANOTAM Başkanı
ve AB-MikroNano şirketinin
Genel Müdürü Prof. Dr. Ekmel Özbay

Bilkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Atalar

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hasan Canpolat

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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Bugün dünyanın en büyük yarı
iletken şirketi. Devletin araş-
tırma kaynaklarını yemek ye-
rine; devlete vergi ödeyen,
ihracat yapan, dünyanın en
büyük şirketlerinden biri hâ-
line gelmiş. Bence çok geç ol-
madan YİTAL’i de bir şirket
hâline dönüştürmemiz lazım.
Devletin, böyle araştırma için
uzun süre destek verdiği ku-
rumlara şunu sorması lazım.
Sizin çalışmalardan hangi
spin-off’lar çıktı?”
Üniversite kavramı konu-
sunda da görüşlerini ileten
Prof. Dr. Atalar, “İyi bir üniver-
site sistemi olması için en
önemli kriter, farklılığa izin
vermek ve üniversiteler arası
rekabetin oluşmasını sağla-
mak. Hocalar arasında da re-
kabetin oluşmasını sağlamak.
Araştırma fonlarının eşit ola-
rak herkese dağıtıldığı bir or-
tamda rekabet olmuyor” dedi.

ASELSAN, 
Olması Gerektiği
Yerde Olacaktır
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat,
konuşmasında,  ASELSAN'ın
son yıllarda yaptığı yatırımları
özetledi. Yonga teknolojileri
konusunda Türkiye’nin treni
kaçırdığı söylense de GaN

teknolojilerine yapılan yatı-
rımla önemli bir adım attıkla-
rını belirten Dr. Canpolat,
Türkiye’nin kritik alanlarda
söz sahibi olmasını sağlamak
için, “ASELSAN, olması ge-
rektiği yerde olacaktır” dedi.
Dr. Canpolat, konuşmasının
sonunda, önümüzdeki dö-
nemde benzer çok daha
güzel adımlar atacaklarını
ifade etti.

Türkiye İçin Model
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir ise ko-
nuşmasında, asıl vurgulamak
istediği noktanın bir modelin
hayata geçişi olduğunu be-
lirtti ve şöyle devam etti: “Bu
proje önümüze geldiğinde,
şirket kurulma aşamasında,
en hevesle ve heyecanla im-
zaladığım projelerden biri ol-
duğunu söyleyebilirim. Çünkü
burada Ar-Ge olarak başla-
mış bir faaliyetin, laboratuvar
ürünü seviyesinden daha
sonra sanayileşmeye geçişi,
büyük bir şirketimiz ile üni-
versitemizin bir araya gel-
mesi, bir spin-off yaparak bir
teknoloji şirketi oluşturması
var. Eğer Türkiye için model
arıyorsak bu en temel model-
lerden birisi. Müsteşarlık ola-
rak, önümüzdeki dönemde,

diğer şirketlerimize de mesaj
olsun diye söylüyorum. En
içten destekleyeceğimiz, teş-
vik edeceğimiz ve başlangıçta
Ar-Ge safhasını bütün gücü-
müzle destekleyip hayata
geçmesi için elimizden geleni
yapacağımız, daha sonra da
spin-off’ların olmasını teşvik
edeceğimiz bir süreç. Bütün
büyük şirketlerimiz, yatayda
büyümek yerine, artık belli bir
büyüklüğe eriştikten sonra,
derinleşmesi gereken alan-
larda spin-off’lara giderek,
Türkiye’de irili ufaklı teknoloji
harikaları ortaya çıkartan şir-
ketler doğurmalılar. Hatta
daha da ötesini söyleyebili-
rim. Bu tür derinleşen şirket-
lerin de ilk aşamalarda, yine
elinden tutarak kaynak ol-

maya da hazırız. Yani Müste-
şarlığın görevlerinden biri
olan savunma sanayisini ge-
liştirme görevimizin hayata
geçmesi aşamasında, en
önemli fonksiyonlarımızdan
bir tanesinin de bu olacağına
inanıyorum. Bu yöndeki yol
haritasını, tekrar bütün şir-
ketlerimizin, akademisyenle-
rimizin, üniversitelerimizin 
ve araştırma kurumlarımızın
gözden geçirmesini ve 
bu yöndeki faaliyetlerine hız
vermelerini diliyorum ve
Müsteşarlık olarak da kay-
naklarımızla bu tür faaliyetle-
rin arkasında olacağımızı
belirtmek istiyorum.”

2023 Hedefine Böyle
Ürünler Ulaştıracak
Törenin son konuşmasını,
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz yaptı. Dr. Yıl-
maz, Türkiye’nin, böyle
katma değeri yüksek ürünler
ortaya çıkartıp ihraç edebi-
lirse 2023 ihracat hedeflerine
ulaşabileceğini söyledi. GaN
teknolojisinin enerji alanın-
daki kullanımına da dikkat
çeken Dr. Yılmaz, “İşte mesa-
feler uzadıkça enerji kaybı ar-
tıyor. Ancak GaN’lı ürünler
kullanıldığında, enerji kaybını
da azaltacağız diyorlar. Türki-
ye’nin de en çok ihtiyacı olan
şey, önümüzdeki dönemde
yine enerji. Çünkü ne kadar
büyürseniz o kadar enerjiye
ihtiyacınız var” dedi.
Konuşmaların ardından, fab-
rikanın temeli, Dr. Yılmaz,
Prof. Dr. Atalar, Prof. Dr.
Demir, Aliş, Prof. Dr. Altun-
başak ve Dr. Canpolat başta
olmak üzere, üst düzey katı-
lımcılar tarafından atıldı.
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NANOTAM Çalışanları

Üç Kademeli MMIC Üretim ve Ölçüm
Sonucu (TÜBİTAK 1007 UYAK Projesi)

Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz
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2013’te düzenlenen bir önceki fuarın büyük başarısı sebe-
biyle IDEX yönetim kurulu, 2015 etkinliği ile ilgili hazırlık-
lara, fuar biter bitmez başladı. Küresel düzeyde varlığını

arttırmayı amaçlayan IDEX, dünyadaki çeşitli kilit öneme sahip
fuar ve sanayi etkinliklerine katılarak, ilgili taraflara özgün yeni
teklif ve fırsatlar sundu. Bu çerçevede IDEX, aşağıdaki etkinlik-
lere katıldı:
n LAAD 2013 (Brezilya): IDEX, savunma ve denizcilik alanındaki

etkinliklerle ilgili yıllardır edindiği deneyimlerden faydalanarak,
9-12 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen LAAD 
fuarındaki BAE katılımını organize etti ve bu katılıma liderlik
etti. BAE pavyonu Tawazun, Sofia Trading, EAI (Emirates 
Advanced Investments Group) ve AIS (Advanced Integrated
Systems) başta olmak üzere, 15 BAE firmasını bir araya 
getirdi. Buna ek olarak IDEX, BAE şirketlerinin küresel 
pazarda ürünlerini ve teknolojilerini tanıtmalarına destek oldu
ve çok uluslu savunma ve güvenlik firmalarıyla yeni iş fırsatları
geliştirmelerine katkıda bulundu. Etkinliğin gerçekleştirildiği
tarihte, IDEX’in Direktörü olan Salih El Marzuki fuar ile ilgili
olarak şunları söyledi: “LAAD, şüphesiz Latin Amerika’daki 
en önemli savunma fuarı. Etkinliğe bu yılki katılımımız son
derece verimli geçti; bu fuara katılımımız da IDEX’i stratejik
olarak dünyanın önde gelen savunma fuarlarından birisi 
olarak konumlandırmaya yönelik genel yaklaşımımızın 
bir parçası oldu.”

n IDEF 2013 (Türkiye): IDEX, 7-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında,
İstanbul’da, 11’incisi düzenlenen, IDEF’13 etkinliğine katıldı.
BAE şirketleri ve tüm savunma ve havacılık sanayisi için
önemli ve kapsamlı bir pazarlama platformu olan IDEF’e, 
dünyanın en büyük ve önde gelen savunma şirketleri de 
katılım gösterdi. Sahip olduğu uluslararası deneyimlerden 
ve sanayideki kilit uzmanlarla kurmuş olduğu iş ilişkilerinden
faydalanan IDEX, IDEF’teki BAE pavyonunu organize etti. 
4 gün boyunca ziyaretçiler için bir pazarlama ve ilişki kurma
platformu işlevini gören BAE pavyonunda ayrıca, BAE’deki 
şirketler tarafından geliştirilen yeni ve yenilikçi savunma 
ürünleri de sergilendi. Bu etkinlik, IDEX’i, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika bölgelerindeki en önemli savunma sanayisi fuarı olarak
tanıtmak açısından önemli ve stratejik bir fırsat sundu. 
IDEX ile birlikte IDEF’e katılanlar arasında; IDEF’e ilk defa
gelen Tawazun, Sofia Trading ve AIS gibi BAE şirketleri 
yer aldı. Etkinliğin gerçekleştirildiği tarihte, IDEX’in Direktörü
olan Salih El Marzuki, IDEF ile ilgili şunları kaydetti:
“IDEF, giderek savunma ihracatına odaklanan bir coğrafyada
gerçekleştirilen son derece önemli bir fuar. Bu tür etkinliklere
katılım, IDEX açısından kilit öneme sahip. Bu etkinlikler, 
uluslararası ortaklarımızla zaten kuvvetli olan iş ilişkilerimizi
daha da geliştirme fırsatı tanıdığı gibi, BAE’nin dünya 
standartlarında ürettiği ürün ve teknolojileri de sergilememize
ve böylece BAE’nin ticaretine ve savunma sanayisine katkıda
bulunmamıza da imkân tanıyor.”

n DSEI 2013 (İngiltere): IDEX, 10-13 Eylül 2013 tarihleri arasında,
dünyanın en büyük savunma fuarı olan DSEI’ye katıldı. Etkinlik,
ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company)’in sahibi
olduğu ve Avrupa’nın önde gelen etkinlik ve fuar tesisi olan
ExCel Londra’da düzenlendi. Etkinlik kapsamında IDEX, 
aralarında Tawazun, Mubadala, Sofia Trading ve National 
Shield firmalarının bulunduğu 15 BAE şirketini bir araya
getiren ulusal pavyonu organize etti. 4 günlük etkinlik
boyunca, BAE şirketlerine stratejik destek sağlayan IDEX, 
bu şirketlerin ürünlerini fuarda tanıtmalarına yardımcı 
olmanın yanı sıra etkinliğe katılan çok uluslu savunma ve 
güvenlik şirketleriyle yeni iş fırsatları geliştirmelerine de 
katkıda bulundu.

n SOFEX 2014 (Ürdün): IDEX, 6-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında,
Ürdün’ün başkenti Amman’daki, Kral I. Abdullah Hava 
Üssü’nde gerçekleştirilen SOFEX’e katıldı. Fuarda IDEX, 
aralarında Tawazun, Sofia Trading ve Nation Shield gibi 
firmaların bulunduğu BAE pavyonunu organize etti ve yönetti.

2013 yılı, IDEX açısından iki önemli gelişmeye daha sahne oldu.
22 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 6. Orta Doğu Etkinlik
Ödülleri’nde IDEX, 2013 yılında düzenlediği etkinliği için, “En İyi
Fuar” ödülünü kazandı. Dubai’de gerçekleştirilen ödül töreninde,
IDEX’in Orta Doğu savunma sanayisi açısından gerçekleştirdiği
önemli faaliyetler ve üstün başarıları vurgulandı. 25 Temmuz
2013 tarihinde ADNEC tarafından yayınlanan bildiride, Mart
2012’de, ADNEC’e Direktör olarak katılan Salih El Marzuki’nin,
İcra Kurulu Başkanı pozisyonuna terfi ettiği de açıklandı.
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ADVERTORIAL

IDEX 2015’e Çeyrek Kala
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Abu Dhabi kentinde, 22-26 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek IDEX 2015 fuarına az bir süre kala, etkinliğin 
dikkat çeken bazı nokta ve özelliklerine dair bir özeti, sizlerle paylaşıyoruz. 

IDEF 2013’te, “En Başarılı Stand Tasarımı” ödülünü 
Tawazun kazanmıştı.
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IDEX 2015
ile İlgili Önemli
Gelişmeler
20 Kasım 2014 tarihinde, BAE’nin
sanayi ve imalat sektörünün uzun
vadeli gelişimine odaklanan ve özel-
likle de savunma sanayisine önem
veren bir stratejik yatırım firması
olan Tawazun ile dünyanın önde
gelen savunma fuarı organizatörü
olan IDEX arasında, 2015 IDEX fuarı
ve yurt dışında düzenlenecek diğer
fuar ve konferanslar çerçevesindeki
iş birliklerini kuvvetlendirmeye yö-
nelik bir stratejik ortaklık anlaşması
imzalandı. Söz konusu ortaklık ve
sponsorluk anlaşması için imza-
lar, Dubai Airshow’da düzenlenen imza töreninde, Tawa-
zun’un İcra Kurulu Başkanı Saif Muhammet El Haceri ile
ADNEC’in Genel Müdürü Ali Sait Bin Harmal El Daheri tara-
fından atıldı. Bu anlaşma uyarınca, son üç fuarda IDEX’in ana
sponsoru olan Tawazun, dünyanın stratejik açıdan en önemli
savunma fuarlarından IDEX’in stratejik ortağı olacak. An-
laşma ayrıca, diğer uluslararası savunma etkinlikleri için ta-
raflar arasında daha fazla koordinasyon ve iş birliği
öngörüyor.
26 Ocak 2014 tarihinde, IDEX LLC, IDEX 2015’in toplam fuar
alanının %90’ının şimdiden fuar katılımcıları tarafından re-
zerve edildiğini açıkladı. Bu gelişme ile ilgili olarak, IDEX
LLC’in İcra Kurulu Başkanı Salih El Marzuki, şunları söyledi:
“IDEX 2015’e gösterilen ilgi, olağanüstü düzeyde. Fuar sergi
alanı açısından, fuarın yaklaşık 20 yıllık tarihindeki en yüksek
talep ve rezervasyon oranını görüyoruz. Savunma sanayisi ta-
rafından önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek IDEX etkinliğine
gösterilen ilgi ve heyecan düzeyi, IDEX’in dünyanın önde gelen
savunma fuarı olduğunu teyit eder nitelikte.” Ayrıca Salih El
Marzuki, şunları da ekledi: “Görünen o ki fuar katılımcıları,
IDEX’i modern savunma sanayisini şekillendiren, en son tek-
noloji ve yeniliklerin sergilendiği stratejik bir platform olarak
görüyor ve etkinliğin bu özelliğine önem veriyor. Paydaşları-
mızla proaktif bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar ve hizmet-
lerimizde mükemmelliğe verdiğimiz önem sayesinde, IDEX,
savunma sanayisinin talepleri doğrultusunda gelişmeye
devam etmiş ve çalışmaları dünya çapında tanınmıştır. Bu et-
kinliğin organizatörleri olarak, IDEX 2015’in, şu ana kadar
gerçekleştirilmiş en iyi IDEX fuarı olacağına inanıyoruz. Fuar
alanının %90’ının şimdiden rezerve olduğunu göz önünde bu-
lundurursak, savunma sanayisinin de aynı görüşü paylaştığını
söyleyebiliriz.”
27 Mayıs 2014 tarihinde IDEX LLC, önümüzdeki IDEX 2015 et-
kinliği için, Harris International Inc. şirketiyle sponsorluk an-
laşması imzaladığını bildirdi. Söz konusu anlaşma, SOFEX
fuarı sırasında, Ürdün’ün Amman kentinde imzalandı.
Ayrıca 7 Temmuz 2014 tarihinde IDEX LLC, önümüzdeki IDEX
2015 etkinliği için, Mubadala şirketlerinden birisi olan Al Taif
Technical Services şirketiyle de sponsorluk anlaşması imza-
ladığını bildirdi. IDEX İcra Kurulu Başkanı Salih El Marzuki,
“IDEX bölgedeki en eski ve en yüksek katılıma sahip savunma
sanayisi etkinliğidir. Al Taif ile ortaklığımız, IDEX’in, Körfez
Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne mensup ülkelerin buluşa-
bildiği ve dünyanın en gelişmiş savunma teknolojilerini göre-

bildikleri en önemli platform olarak konumunu pekiştirmek-
tedir. Savunma ve teknoloji sektörleri, Abu Dhabi’nin 2030
ekonomik vizyonunun en temel unsurlarından biridir. Al Taif
ile birlikte, bölgesel düzeyde güvenliğin tesis edilmesi için ge-
rekli altyapının kurulmasına katkıda bulunmaya devam ede-
ceğiz.”
Son olarak, 8 Eylül 2014 tarihinde IDEX LLC, önümüzdeki IDEX
2015 etkinliği için, Abu Dhabi Technology Development Com-
mittee (TDC) Takamul İnnovasyon Destekleme Programı ile
ortaklık anlaşması imzaladı. IDEX’in Takamul Programı ara-
cılığıyla TDC ile kurduğu bu ortaklık; IDEX’in yeni teknolojileri
devamlı bir şekilde desteklemeye, fikri mülkiyet konusunda
farkındalığı arttırmaya ve şirketlere buluşlarını nasıl 
patentlemeleri gerektiği konusunda etkili öneri ve fırsatlar
sunmaya yönelik çalışmalarının devamı niteliğinde. Bu ortak-
lık anlaşması çerçevesinde, IDEX İcra Kurulu Başkanı Salih
El Marzuki, şunları belirtti: “20 yılı aşkın bir süredir IDEX,
dünya çapında mükemmeliyete ve teknolojik yeniliklere odak-
lanmıştır. Her etkinliğimizde, savunma sanayisinin geleceğini
şekillendirebilecek birçok yenilikçi çözümler görüyoruz. TDC
ile ortaklığımız, IDEX 2015 kapsamında şirketler tarafından
geliştirilen yeni fikir ve çözümlerin korunması ve ticarileşti-
rilmesine yönelik ortak kararlılığımızın bir göstergesi niteli-
ğindedir.” Bu ortaklık çerçevesinde Takamul, IDEX 2015
sırasında, “BAE İnnovasyon Kampanyası” adlı etkinliğe, kendi
uzmanlıklarını ve desteklerini sunacak. Takamul ayrıca, şir-
ketlere, üniversitelere ve BAE vatandaşlarına, geliştirdikleri
yeni ve inovatif ürünlerini sergilemek konusunda yardımcı
olacak. Konuyla ilgili olarak TDC Genel Müdürü H.E. Ahmet
Sait El Celili, şunları belirtti: “Abu Dhabi Teknoloji Geliştirme
Kurulu’nun önemli girişimlerinden birisi olan Takamul Prog-
ramı, bilim ve teknoloji alanlarında inovasyon ve yeniliklerin
desteklenmesi konusunda çok önemli bir rol üstlenmektedir.
Bu program; fikirlerin ilk şekillendiği aşamadan, fikirlerin
pratik ve ticari uygulamalar aracılığıyla ürünlere, çözümlere
ve hizmetlere dönüştürüldüğü aşamaya kadar tüm inovasyon
geliştirme süreçlerini desteklemek ve kolaylaştırmak ama-
cıyla oluşturulmuştur. IDEX 2015 sayesinde bu program, mu-
citlere ulaşabileceği ve onlarla bağlantı kurabileceği
mükemmel bir platforma kavuşmuştur. IDEX gibi önemli ku-
ruluşlarla ortak çalışmalarımız çerçevesinde, BAE’de ve
çevre ülkelerde bilim ve teknolojik alanlarında geliştirilen üst
düzey yeni fikir ve buluşları keşfetmeye ve desteklemeye
devam edeceğiz.”
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IDEX 2013, 22 Mayıs 2013’te düzenlenen, 6’ncı Orta Doğu Etkinlik Ödülleri töreninde, “En İyi Fuar” ödülünü kazanmıştı.



Birol TEKİNCE: Sayın Victorin, 
görüşme davetimizi kabul ettiğiniz için
çok teşekkür ederiz. AMAC ve AMAC’ın
yapısı hakkında bize neler söylemek 
istersiniz? Örneğin AMAC’ın işleyişi 
nasıldır ve kaç üyeden oluşmaktadır?
Tuğg. Jozef VICTORIN: AMAC, Türkiye
Cumhuriyeti’nde görevli ve akredite olan
tüm yabancı askeri ataşeleri temsil et-
mektedir. Derneğimiz, hâlihazırda, 
Arnavutluk’tan Zambiya’ya kadar, 66 ül-
keden gelen 113 ataşeden oluşmaktadır.
Askeri ataşeler camiası, mensuplarının
birbirlerine çok yakın olduğu, çok kuv-
vetli bir camiadır. Camiamızın mensup-
ları, ayrıca kendi aralarında bilgi
paylaşabildikleri pek çok faaliyet gerçek-
leştirmektedir.

Birol TEKİNCE: AMAC’ın bu faaliyetleri
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tuğg. Jozef VICTORIN: AMAC, her sene,
çok sayıda faaliyet düzenlemektedir. Dü-
zenlediğimiz faaliyetler arasında; yıllık
balomuzu, kış ve yaz konferanslarımızı,

eğlence koşumuzu, pikniklerimizi ve yıl-
lık Anıtkabir ziyaretimizi sayabilirim.
Resmi olmayan çok sayıda başka faali-
yetlerimiz de bulunuyor. Ayrıca askeri
ataşelerin eşleri sıklıkla seyahatler ve
dil, sanat ve spor dersleri gibi resmi ve
resmi olmayan sosyal, eğitimsel ve kül-
türel faaliyetler de düzenliyor. Bunlara
ilave olarak, Türkiye Cumhuriyeti Genel-
kurmay Başkanlığı tarafından destekle-
nen, kültürel ve profesyonel amaçlı
ziyaretler, brifingler ve çeşitli diğer sos-
yal faaliyetleri kapsayan bir yıllık faaliyet
programımız da mevcut.

Birol TEKİNCE: Türk savunma ve 
havacılık sanayisi ve ilgili makamlarla
paylaşmak istediğiniz bir mesajınız 
ya da öneriniz var mıydı?
Tuğg. Jozef VICTORIN: Türkiye, çok
büyük ve aktif bir silahlı kuvvetlere, aynı
zamanda da büyüyen bir savunma sana-
yisine sahip bir ülke. Özellikle de bölge-
deki istikrarsızlığın giderek arttığı bu
dönemde, Türkiye’nin, bölgesinde kilit

öneme sahip bir oyuncu olduğunu düşü-
nüyorum.
AMAC’ın Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile çok iyi düzeyde ilişkileri
var. Bu noktada, mesaj olarak da tüm
AMAC üyelerinin, Türkiye’deki ilgili ku-
rumlar ve askeri makamlarla savunma
alanında ikili iş birliklerinin kurulması ve
geliştirilmesi konusunda göreve hazır
olduklarını belirtmek isterim.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Victorin:

“Savunma Alanında İkili İş Birliklerinin
Kurulması ve Geliştirilmesi 
Konusunda Göreve Hazırız”

Slovakya Cumhuriyeti’nin
Türkiye Savunma Ataşesi
Tuğgeneral Jozef Victorin
ile görüşmek için Slovakya
Büyükelçiliği’ndeyiz. 
Tuğgeneral Victorin, aynı
zamanda, kısaca AMAC
olarak bilinen, Ankara 
Askeri Ataşeler Birliği 
(Ankara Military Attaché
Corps)’nin başkanlığı 
görevini de yürütüyor.



Birol TEKİNCE: AMAC üyesi askeri 
ataşeleri, önemli gelişmeler ve 
faaliyetleriniz konusunda nasıl 
bilgilendiriyorsunuz?
Tuğg. Jozef VICTORIN: Camiamızda
çoğu duyuru ve bilgi, e-posta aracılığıyla
iletilip paylaşılıyor. Ayrıca, AMAC olarak,
son 3 yıldır, her sene, geçen senenin olay-
larını çeşitli yazı ve resimlerle özetleyen
bir dergi yayınlıyoruz. Bu dergi, her ataşe
için, Türkiye ile ilgili güzel hatıralarını ve
derneğin faaliyetlerini ileride hatırlama-
larına yardımcı olacak bir yadigâr niteliği
de taşıyor. Bu vesileyle dergimizin 2014
sayısının yayınlanması konusunda, MSI
Dergisi ile birlikte çalışmaktan çok mem-
nun olacağımızı da eklemek isterim.

Birol TEKİNCE: Çok teşekkürler. AMAC
Dergisi için elimizden geleni yapmaya
hazırız. Söyleşimiz kapsamında eklemek
istediğiniz başka bir konu var mıydı?
Tuğg. Jozef VICTORIN: AMAC’ın tüm
üyeleri; Türkiye’de görev yapmaktan,
Türk halkı ve kültürüyle tanışmış olmak-
tan ve kendi geçmiş ve kültürlerini bir
araya getirerek kuvvetli bir camia oluş-
masına katkıda bulunmuş olmaktan do-
layı kendilerini çok şanslı görüyor.
Hiçbirimiz, Türkiye’de edindiğimiz dene-
yimleri ve kazandığımız arkadaşları, hiçbir
zaman unutmayacağız ve burada kurdu-
ğumuz ilişkiler, biz Türkiye’den ayrıldıktan
sonra da uzun süre devam edecektir.

AMAC Başkanı Tuğgeneral 
Jozef Victorin’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Arnavutluk’un bağımsızlığının 102’nci yıldö-
nümü, 28 Kasım’da, Ankara Hilton Ote-

li’nde verilen resepsiyonla kutlandı. Davete
katılanları, Büyükelçi Genci Muçaj, Müsteşar-
lar Parid Vishko, Sajmir Kurti, Askeri Ataşe
Razie Mehmeti ve eşleri ile birlikte kapıda kar-
şıladı. Geceye, Hükümeti temsilen Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ve Türk Silahlı
Kuvvetlerini temsilen Kara Kuvvetleri Komu-
tanı Orgenaral Hulusi Akar’ın yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ar-
dından kürsüye gelen Büyükelçi Genci Muçaj,
Arnavutluk için bu günün çok önemli ve gu-
rurlu bir gün olduğunu; 28 Kasım 1912 tari-
hinde bağımsızlıklarını kazandıklarını belirtti.
“Bugün dostların dostlara saygı gösterdiği bir
gündür” dedikten sonra bir de çok güzel bir
haberinin olduğunu söyleyen Büyükelçi Muçaj,
Kosova Büyükelçisi Ani Spahiu’yu kürsüye
davet etti ve birlikte Arnavutluk Kültür Mer-
kezi’ni hizmete açtıklarını duyurdu.
Büyükelçi Muçaj’ın davetiyle kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli, konuşmasında, iki ülke halkının dostluk ve kardeşlik duygusunun za-
manla ve mekânla sınırlı olmadığına değinerek, Arnavutluk’un özgürlüğünü ve
bağımsızlığını kazandığı milli gününde, Türk halkının samimi duygularını ve iyi
niyetlerini iletti. “Arnavutluk halkı bugün ne hissediyorsa bizde aynısını hissedi-
yoruz” diyen Bakan Canikli, Arnavutluk halkının, milli günlerini, özgürce ve gu-
rurla sonsuza kadar kutlamalarını diledi.
Konuşmaların ardından, Büyükelçi Muçaj, Bakan Canikli ve Kosova Büyükelçisi
Spahiu, Arnavutluk bayrağı motifli 102’nci yıl kutlama pastasını birlikte kestiler.

Arnavutluk’un Bağımsızlığının
102’nci Yılı Kutlandı

Soldan sağa: Arnavutluk
Askeri Ataşesi Albay
Razie Mehmeti ve eşi ile
Arnavutluk Büyükelçisi
Genci Muçaj ve eşi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar

MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, ABD Deniz Ataşesi Yb. Benjamin T. Pipes, Arnavutluk Askeri Ataşesi
Alb. Razie Mehmeti, İsveç Savunma Ataşesi   Alb. Staffan Sjoberg, Peru Savunma Ataşesi Alb. Roberto M.Galvez 
Castro ve Avustralya Savunma Ataşesi Alb. James Burns.

Arnavutluk Büyükelçisi Genci Muçaj ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli



Sadece 9 milyonluk bir nüfusa sahip
olan İsveç, savaş uçakları, su üstü ge-

mileri, denizaltılar ve kara araçları gibi her
türlü savunma platformunu üretebilecek
kadar gelişmiş ve kendine özgü bir güven-
lik ve savunma sanayisine sahiptir. İsveç
savunma sanayisi, çeşitli kullanıcılara,
akıllı mühimmat, bilgi teknolojisi sistem-
leri ve çok çeşitli sensörler gibi birçok alt
sistemin yanı sıra çeşitli niş ürün ve hiz-
metler de sunmaktadır. İsveç savunma sa-
nayisi, Avrupa’da tamamen özel sektörün
elinde olan tek savunma sanayisidir; İsveç
savunma pazarı da Avrupa’nın en açık sa-
vunma pazarıdır. Tamamen açık yapısı,
teknoloji transferleri konusundaki yakla-
şımları ve piyasanın talepleri doğrultu-
sunda şekillenen araştırma ve geliştirme
faaliyetleri, İsveç’i Avrupa’da farklı kılan
özelliklerden bazılarıdır. İsveç ayrıca, kişi
başına en yüksek güvenlik ve savunma ih-
racat oranına sahip ikinci ülke olarak da
dikkat çekmektedir. İhracat konusunda
sergilediği bu üstün başarı, İsveç’e ulus-
lararası çerçevede özel bir konum kazan-
dırmaktadır.

İsveç savunma sanayisi, Türkiye ve Türk sa-
vunma sanayisi ile uzun süreli iş birlikleri-
nin kurulmasına pozitif yaklaşmaktadır. Bu
iş birlikleri, sadece doğrudan satışlarla sı-
nırlı kalmayıp; aynı zamanda, şirketler arası
çözümlerin geliştirilmesini, yeni ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesini ve şartlar uygun
olduğunda, hem iç pazara hem de ihracata
yönelik ortak çözümlerin geliştirilmesini de
kapsamaktadır. İsveç savunma ve güvenlik
sanayisinin Türkiye’deki varlığı, mevcut
şartlar altında sınırlıdır; ancak yakın gele-

cekte, bu varlığın attırılmasını ve yeni iş bir-
liklerinin kurulmasını sağlayabilecek pek
çok fırsat bulunmaktadır. 
Bugün itibariyle her iki ülke firmaları ara-
sında imzalanmış çeşitli mutabakat anlaş-
maları ve niyet mektupları bulunmaktadır.
Bunların önemli bir kısmı kara projeleri ile
ilgili olmakla beraber, aralarında hava
projeleri ile ilgili olanlar da bulunmaktadır.
Bu girişimlerin bazılarının, 2015 yılında
yeni iş birliği projelerinin başlatılmasıyla
sonuçlanması beklenmektedir.
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Staffan  
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Rütbesi Albay 
Akredite Olduğu Gürcistan
Diğer Ülkeler
Görevi Savunma Ataşesi
Görev Başlangıç 2014 
Bitiş Tarihleri 2017
Doğum Tarihi 5 Mart
Doğum Yeri Stockholm

n Ulusal Savunma Koleji,
n Naval Postgraduate

Eğitim School, ABD,
n Linkoping Üniversitesi,
n Stockholm Üniversitesi,
n Takım, Bölük ve

Tabur Komutanlığı, 
n Şube Müdürü, 

AB Askeri Temsilcisi,
n Hava Kuvvetleri

Karargâhı,
n Savunma Bakanı 

Askeri Danışmanı
Bildiği Yabancı İsveççe, İngilizce, 
Diller Fransızca
Medeni Durumu Evli 

2 çocuk sahibi
İRTİBAT BİLGİLERİ

Tel +90 (312) 455 41 12
E-posta (görev) staffan.sjoberg@gov.se

İsveç Savunma
Sanayisi
ve Türkiye ile
İlişkileri

Soldan Sağa: Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. Martin
Sovic, Yunanistan Hava Ataşesi Yb. Spyridon Karoumpalis,
İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan Sjoberg, Kosova Askeri
ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim Osmani, Rusya Federasyonu
Kara Ataşe Yardımcısı Alb. Igor Valgaev, Rusya Federasyonu
Hava Ataşe Yardımcısı Bnb. Andrey Chernyshev ve 
MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince,

Geleneksel Santa Lucia Festivali, 9 Aralık 2014 günü, İsveç Büyükelçiliği’nde, Büyükelçi
ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı. Büyükelçi Lars Wahlund

ve Askeri Ataşe Alb. Staffan Sjöberg’in konukları kapıda karşıladığı resepsiyona, yerli ve ya-
bancı çok sayıda sivil ve asker davetli katıldı. Büyükelçi Wahlund, yaptığı konuşmada, İs-
veç’teki en önemli kültürel geleneklerden biri olan Santa Lucia Festivali'nin tarihsel
gelişiminden bahsetti. Ayrıca aynı saatlerde, İsveç’te Nobel Ödül Töreni’nin yapıldığını söyle-
yen Wahlund, Nobel’in anlam ve önemini de anlatarak kutlamaları başlattı. Miniklerin bem-
beyaz bir elbise ya da Noel Baba kıyafetleri giyinip ellerine mumlar alarak şarkılar eşliğinde
yürümeleriyle gerçekleşen seremoni, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel Santa Lucia Festivali,
İsveç Büyükelçiliği’nde Kutlandı

İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan Sjoberg

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund
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Romanya Milli Günü, 1 Aralık’ta, An-
kara Hilton Oteli’nde verilen resep-

siyonla kutlandı. Büyükelçi Radu Onofrei,
Askeri Ataşe Albay Iulian Costea, Müste-
şar Daniel Jarnea ve eşlerinin davetlileri
kapıda karşıladığı geceye, Hükümeti
temsilen, Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türk Silahlı Kuv-
vetlerini temsilen Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Abdullah Atay ile çok
sayıda davetli katıldı.
Romanya ve Türkiye milli marşları ile
başlayan resepsiyonda, kürsüye Bakan
Prof. Dr. Eroğlu ile birlikte çıkan Büyük-
elçi Onefrei, 1 Aralık 1918 tarihinde,
Transilvanya’nın Romanya Krallığı ile
birleşmesiyle Büyük Birlik’in kuruldu-
ğunu; bu nedenle bu günü milli gün ola-
rak kutladıklarını söyledi. 1 Aralık’ı,
ancak 1989’da, Komünist Parti'nin ikti-
dardan düşmesinden sonra resmi olarak
kutlamaya başladıklarını belirten Onef-
rei, milli günün 96’ncı yılını kutlarken,
komünist rejimin düşüşünün de 25. yılını
birlikte kutlamanın kendilerine ayrı bir
mutluluk kattığını ifade etti. Türkiye’nin
de Romanya gibi Avrupa Birliği (AB)’nin
parçası olduğunu belirten Onefrei, iki ül-
kenin son 20 yılda, hem ekonomik hem
politik anlamda, birbirlerine olduğu
kadar, Avrupa’nın da refah seviyesine
çok katkıda bulunduklarını söyledi. Onef-
rei, “AB’ye girme sürecinde, Türkiye’ye
yardıma devam etmeye kararlıyız. Türki-
ye’nin AB’ye büyük katkıda bulunaca-
ğına, biz ikna olmaktan öte bir
konumdayız” dedi.
Onefrei, “Milli günlerini kutladıkları bu
gecede, yakın dostluk ve birlikteliği iyi-
leştirme sürecine verdiği örnek katkıla-
rından dolayı, saygıdeğer ve tarihi Türk
toplumuna teşekkür etmek istiyorum”
diyerek konuşmasını bitirdi ve mikrofonu
Bakan Prof. Dr. Eroğlu’na verdi.
Konuşmasına, dost ülke Romanya’nın
milli gününü, hem kendi adına hem de
hükümet adına gönülden kutladığını söy-
leyerek başlayan Prof. Dr. Eroğlu, Tür-
kiye ile Romanya arasından tarihten
gelen çok sıkı bir ilişki olduğunu; bu iliş-
kiyi ve iş birliğini hükümet olarak daha
da geliştirmek istediklerini belirtti. Türk
yatırımcıların Romanya’da ilk üçe girdik-
lerini ve 5 milyar dolardan fazla yatırım
yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, su,

ormancılık, meteoroloji, doğa koruma ve
milli parklar konularında iş birliği anlaş-
maları imzaladıklarını ve geçen sene çok
ciddi bir eylem planı hazırladıklarını söy-
ledi. Prof. Dr. Eroğlu, Romanya’nın, Tuna
nehri ve Karadeniz’in kirlenmesi konu-

sundaki gayretlerini takdir ettiklerini ve
bu konuda her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, Onefrei ve Prof.
Dr. Eroğlu, 96’ncı yıl kutlama pastasını
birlikte kestiler.

Romanya
Milli Günü’nde 
Dostluk
Rüzgârları Esti

Soldan sağa; İtalya Savunma Ataşesi Dz.Alb. Daniele Civico, Romanya Savunma Ataşesi Alb. Iulian Costea, 
Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jindrich Stanek, Fransa Savunma Ataşesi Alb. Remi Gauvain, 
Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan Kranjec.

Soldan Sağa; Romanya Büyükelçisi Radu Onofrei ve Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Soldan sağa; Müsteşar Daniel Jarnea ve eşi, Savunma Ataşesi Albay Iulian Costea ve eşi, Romanya Büyükelçisi Radu Onofrei ve eşi








