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Askeri, siyasi ve ekonomik faaliyetlerin, birbirini destek-
leyerek sinerji yaratacak şekilde, eş güdüm içerisinde
icra edilmesinin giderek önem kazanmakta olduğu, ülke

güvenliğinin sağlanmasının giderek zorlaştığı, yeni güvenlik or-
tamında, “iş birliğiyle güvenlik” anlayışının ön plana çıktığı mü-
şahede edilmektedir.
Yeni güvenlik ortamının en göze çarpan özelliğinin devletler,
bölgesel ve uluslararası teşkilatlar arasında kapsamlı iş birli-
ğini gerektiren, “değişim, belirsizlik ve karmaşıklık” şeklinde
özetlenebileceği söylenebilir.
Orta Doğu’da, Afrika’nın kuzeyinde ve Ukrayna’da devam eden
çatışmalar, aşırı uçtaki grupların varlığı, terörizm, deniz hay-
dutluğu, nükleer silahlanma, kitle imha silahları ve bunların
fırlatma sistemleri, siber saldırılar, hibrit savaş, silah ve uyuş-
turucu kaçakçılığı, organize suçlar, salgın hastalıklar, yasadışı
göç, devletlerde yönetim açısından yaşanan istikrarsızlık, iklim
değişikliği ve enerji güvenliği, hâliha-
zırda günümüz güvenlik ortamını
etkileyen temel risk ve tehditler-

dir. Bu risk ve tehditler, uluslar üstü ve çok boyutlu yapılarıyla
hiçbir devlet ya da organizasyonun tek başına üstesinden ge-
lemeyeceği bir karakter arz etmektedir.
Ortaya çıkan yeni risk ve tehditler, küresel ve bölgesel barış ile
güvenlik üzerinde, uzun dönemli etkide bulunabilecek nitelik-
tedir. Bu noktada öne çıkan konulardan biri de enerji güvenli-
ğidir. “Enerji güvenliği”, ekonomi ve ulusal güvenliğin yaşamsal
unsuru hâline gelmiştir.
Türkiye, 14 ülke ile kara ve deniz sınırlarına sahip, dünya üze-
rindeki nadir ülkelerden biridir. Ayrıca, istikrarın kırılgan ol-
duğu Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun tam ortasında yer
alan jeopolitik bir konuma sahiptir.
Türkiye, önemli ticaret yollarının düğüm noktasında bulunan
bir Akdeniz ülkesi olmasının yanında, modern İpek Yolu’nun
deniz, kara, hava ve demiryolu ulaştırma hatlarının en kritik
bölgesinde yer almaktadır.

©
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel’in IDEF 2015 Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Genel Kuvvet ve Güvenlik 
Değerlendirmesi
20’nci yüzyılın sonunda meydana gelen gelişmeler; uluslararası ilişkiler, tehdit
algılamaları ve güvenlik konseptlerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.
Ayrıca, teknolojik gelişmeler ve bilimsel buluşlar, bugüne kadar olmadığı ölçüde
tahrip gücü yüksek ve kolay elde edilebilen silahların gelişmesine imkân 
sağlamıştır. Biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme, bilgi ve robot teknolojileri gibi
teknolojiler, küresel güvenliğe önemli etkilerde bulunmaktadır.
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Bunun yanında, dünyanın doğal gaz ve petrol rezervlerinin
büyük çoğunluğunu barındıran Orta Doğu ve Hazar Havzası ile
enerji ihtiyacı olan ülkeler arasında bir köprü konumundadır.
Bu jeostratejik konumu; Türkiye’nin belirli inisiyatifler alarak,
doğu-batı ve kuzey-güney arasında dostluk ve iş birliği köprü-
leri kurmasını, aktif ve güvenli bir enerji koridoru ve ulaştırma
merkezi rolü oynamasını gerekli kılmaktadır.
Böylesine kritik bir coğrafyada çok çeşitli risk ve tehditlerle
karşı karşıya olan Türkiye, yeni güvenlik ortamına ayak uydu-
rabilen, caydırıcı, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlaya-
bilecek yeteneklere sahip bir silahlı kuvvetler oluşturabilmek
maksadıyla etkili bir güvenlik planlaması uygulamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); BM, NATO ve AB’nin icra ettiği
harekât ve girişimlere iştirak etmenin yanında iş birliği ve
güven arttırıcı eğitim ve tatbikatlara da önderlik yaparak ulus-
lararası barışa katkı sağlamaya devam etmekte, “Terörle Mü-
cadele Mükemmeliyet Merkezi” gibi kurumları vasıtasıyla
terörizmle mücadelede edindiği tecrübe ve bilgi birikimini
dünya orduları ile paylaşmaktadır.
Sonuç olarak; Türkiye, jeostratejik konumu ve sahip olduğu
güçlü ordusu ile bölgesinde istikrar unsuru olmaya ve uluslar-
arası güvenliğe olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Savunma 
ve Havacılık Sanayisinin Gelişmesine 
Yönelik Faaliyetleri
Günümüzde birçok ülke, çeşitli sebeplerle artan istikrarsızlık
ve güvensizlik ortamı içerisinde yaşamakta; bu ise o ülkeleri,
modern savunma sistemlerini tedarik etmeye ve bütçelerinden
bu amaçla maddi kaynak ayırmaya mecbur kılmaktadır.
Söz konusu ihtiyaçlarını milli olarak ülke savunma sanayisin-
den karşılayamayan ülkeler; kullanım kısıtları, dışa bağımlılık
ve uluslararası konjonktürde meydana gelen gelişmelerden
aşırı etkilenmekte; ihtiyaçlarını karşılamakta güçlükler yaşa-
makta ve hatta gerekli finansal kaynağa sahip olmasına rağ-
men, zaman zaman ihtiyaç duyduğu harp silah, araç ve
gereçlerini tedarik edememektedir.
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, bilgi tekno-
lojilerine olan bağımlılık, her geçen gün artmaktadır. Artık;
kara, deniz, hava ve uzaydan sonra, gerçek kaynağı belli olma-
yan, asimetrik, sınır tanımayan, çok hızlı cereyan eden siber
savaş, beşinci boyut olarak muharebe alanında ön plana çık-
mıştır.

Bu nedenle dünyanın en kritik bölgelerinden birinde bulunan Tür-
kiye’nin savunmasından sorumlu olan TSK’nın, yüksek teknoloji
içeren savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt içi imkân ve
yeteneklerin kullanılmasına önem vermesi kaçınılmazdır.
Bu kapsamda, yürütülmekte olan özgün projeler ile yurt içi ge-
liştirme, üretim ve teknoloji kazanımı hususlarını azami ger-
çekleştirecek bir sistem yaklaşımı esas alınmaktadır. Söz
konusu projeler; kara, deniz ve hava platformları ile bu plat-
formlar için ihtiyaç duyulan silah sistemleri ve elektronik sis-
temlerin geliştirilmesini, üretilmesini, bakım ve idamesini
destekleyecek şekilde paket proje anlayışı çerçevesinde oluş-
turulmuştur. Kazanılan yetenekler doğrultusunda, dost ve
müttefik ülkeler ile stratejik iş birliği alanları arttırılmakta ve
savunma sanayisindeki rekabet imkânlarımız, her alanda ge-
lişme kaydetmektedir.
Bu stratejimiz ile birlikte, gelişimini artan bir ivme ile sürdüren
Türk savunma sanayisi, TSK’nın savunma ihtiyaçlarının önemli
bir bölümünü karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. TSK, aynı
zamanda milli silah ve sistemlerini kullanarak, bir anlamda
Türk savunma sanayisine iş payı imkânları yaratmaya devam
etmektedir.
Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, TSK’nın modernizasyon pro-
jelerine ulusal savunma sanayimizin katkısı, %60 seviyesine
ulaşmıştır. Savunma sanayimizin kazandığı ivmeyi değerlen-
dirdiğimizde, önümüzdeki dönemde bu katkı seviyesinin art-
ması beklenmektedir.
Savunma sanayisindeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye,
yakın zamana kadar ihtiyaçlarını dışarıdan tedarik etmeye ça-
lışan bir ülke konumundan, bugün itibarıyla;
n İhtiyaç duyduğu savunma sanayisi ürünlerinin önemli 

bir miktarını yurt içinden karşılayabilen,
n Üniversiteler ve araştırma kurumları vasıtasıyla kritik 

teknolojilere sahip olabilecek Ar-Ge projeleri yürütebilen,
n Dünya üzerindeki birçok ülkeye, ana ve alt yüklenici 

konumunda kara, deniz ve hava platformları ile çeşitli 
savunma sanayisi ürünleri ihraç edebilen bir ülke 
konumuna gelmiştir.

Modern dünya silahlı kuvvetleri arasında saygın bir konumu
bulunan TSK; bir bütün olarak, çağın koşullarına uygun yete-
nekte, modern, harbe hazır, caydırıcı bir askeri güç olma doğ-
rultusunda, bir plan ve program çerçevesinde, modernizasyon
ve yeniden yapılanma sürecini başarıyla uygulamakta ve ilgili
tüm birimlerle koordineli bir çalışmayı sürdürmektedir.

©
T

SK

Genel Maksat 
Helikopter projesi
kapsamında,
Türkiye’nin yoğun
olarak kullandığı
BLACK HAWK 
helikopterlerinin 
güncel bir sürümü
üretilecek.
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Tamamlanmış, Devam Eden ve 
Planlanan Savunma Projeleri
TSK, yeni güvenlik ortamına uyum sağlamak ve her türlü risk
ve tehdidi bertaraf edebilmek için, eksikliklerini gidererek, et-
kili bir savunma planlaması ile sürekli bir gelişmeyi öngörmek-
tedir. Bu kapsamda, bugünün ve yarının güçlükleriyle baş
edebilmek için, daha mobil, daha çabuk intikal edebilen ve daha
iyi teçhiz edilmiş ve daha iyi eğitimli bir silahlı kuvvetlere sahip
olmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TSK;
n Caydırıcılık sağlayan ve simetrik üstünlük kazandıran 

kuvvetlerin yanı sıra hibrit harekât konseptinin 
ön plana çıktığı,

n Konvansiyonel kuvvet kullanımı ile beraber asimetrik, 
özel harekât, siber, hava ve uzay gibi ortamlardaki 
yeteneklerin de kullanımının hedeflendiği,

n Nitelikli lider ve personele sahip, modern, tüm harekât 
çeşitlerinde görev yapabilecek yeterlikte ve esneklikte,
müşterek yetenekleri kazanmış, beka kabiliyeti yüksek, 
süratli reaksiyon gösterebilen, güç aktarma ve hassas 
angajman yetenekleriyle donanmış,

n Son teknoloji ürünü yerli üretim silah, mühimmat, teçhizat,
havacılık araçları ile her çeşit insanlı ve insansız savaş 
platformu ve stratejik haberleşme teçhizatı ile teçhiz 
edilmiş,

n Bilinmeyen çevreye ve muharebe alanına uyum 
sağlayabilen,

n Siber tehditlere karşı kabiliyetli bir yapıda olacaktır.
TSK, geleceğin harekât ortamında icra edeceği görevlerin ge-
rektirdiği yeteneklere sahip olabilmek maksadıyla 600’ün üze-
rinde modernizasyon projesi yürütmektedir. Bu projelerle
gelecek yıllarda TSK’nın var olan kritik ve stratejik yetenekleri
daha da çeşitlenecek ve güçlenecektir.
Büyük ölçekli modernizasyon projeleri; kimyasal biyolojik, rad-
yolojik ve nükleer (KBRN), istihbarat, keşif ve gözetleme, ko-
muta, kontrol ve muhabere, balistik füze savunması harekât
etkinliği ve stratejik hava ve deniz ulaştırması gibi kritik yetenek
alanlarına yoğunlaşmaktadır. Mevcut modernizasyon projeleri,
NATO Savunma Planlama Süreci’nde belirlenen öncelikli ye-
tenek alanları ile örtüşmekte ve NATO sistemleri ile uyumlu
çalışabilme özelliği dikkate alınarak yürütülmektedir.
Şimdi, bölgesel ve küresel güvenlik alanında TSK’nın etkinli-
ğine katkı sağlayacak olan önemli modernizasyon projeleri-
mizden bazılarına değinmek istiyorum.

ATAK Projesi
n Proje ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın 

taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması
hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında, 59 adet helikopterin tedarik edilmesi
planlanmıştır.

n Kabul ve muayene faaliyeti tamamlanan sekiz adet 
helikopter K.K.K.lığı envanterine alınmıştır. Hâlihazırda 
dokuzuncu helikopterin kabul ve muayene işlemlerine
devam edilmektedir. Tüm helikopterlerin 2019 yılına kadar
envantere alınması öngörülmektedir.

Yük Helikopteri Projesi
n Proje ile ağır ve hacimli malzeme, silah ve mühimmatı 

taşımak, hava hücum harekâtında personel nakli 
icra etmek, arama-kurtarma ve mobil harekât merkezi gibi 
özel görevleri yerine getirmek, başta sıhhi tahliye olmak

üzere, afet bölgelerinde bulunan personeli emniyetli alana
tahliye etmek hedeflenmiştir. Proje kapsamında, 
6 adet K.K.K.lığı için, 4 adet Özel Kuvvetler Komutanlığı için
ve 1 adet Milli Savunma Bakanlığı için olmak üzere, toplam
11 adet CH-47F Chinook helikopterinin tedariki 
planlanmıştır. Helikopterlerin, 2016-2018 yılları arasında
envantere alınması öngörülmektedir.

Genel Maksat Helikopter Projesi
n Proje ile TSK’nın genel maksat ve orta sınıf nakliye 

helikopter ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir. 
Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, TSK için 
69 adet, diğer kamu kurum ve kuruluşları için 
40 adet olmak üzere, toplam 109 adet Sikorsky T-70 tipi 
helikopterin, 2020-2025 yılları arasında ülkemizde 
üretilmesi öngörülmektedir.

Özgün Helikopter Projesi
n Proje ile tamamen milli imkânlarla 5 ton sınıfı, çift motorlu

hafif genel maksat helikopteri üretmek hedeflenmiştir.
Sözleşmesi 2013 yılında imzalanan proje kapsamında 
geliştirilecek ilk prototip helikopterin, 2018 yılı içerisinde
uçuşa başlaması öngörülmektedir.

ALTAY Projesi
n Proje ile modern bir milli tank üretmek ve Türkiye’de tank

üretim altyapısını oluşturmak hedeflenmiştir. Toplam 
250 adet tankın üretileceği proje kapsamında, 5 adet prototip
tankın üretimi ve test süreci devam etmektedir. Seri üretime
yönelik olarak 2017-2021 yılları arasında 250 adet tankın 
envantere alınması öngörülmektedir.
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MIZRAK-U Projesi
n Proje ile ATAK projesi kapsamında envantere girecek 

taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere, düşman 
zırhlı ve mekanize birliklerini 4.000-8.000 m mesafeden
durdurmak, geciktirmek ve imha etmek maksadıyla 
kızılötesi görüntüleyici başlıklı at-unut tipi füze 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kalifikasyon 
faaliyetlerinin 2015 yılı sonunda tamamlanması ve 
2016 yılı içerisinde seri üretime geçilmesi 
öngörülmektedir.

HİSAR-A Projesi
n Proje ile asgari 10 km menzilli, 5 km irtifaya kadar etkili,

kızılötesi arayıcı başlıklı at-unut tipi bir hava savunma 
füze sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje 
kapsamında ilk atışlı test faaliyeti, 6 Ekim 2013 tarihinde
başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlk sistemin 2017’de 
envantere alınması öngörülmektedir.

HİSAR-O Projesi
n Proje ile asgari 16 km menzilli, 10 km irtifaya kadar etkili,

kızılötesi arayıcı başlıklı at-unut tipi bir hava savunma 
füze sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje 
kapsamında ilk atışlı test faaliyeti, 23 Temmuz 2014 
tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlk sistemin 2018’de
envantere alınması öngörülmektedir.

MPT-76 Projesi
n Proje ile 7,62 mm çapında, her türlü hava ve arazi 

şartlarında kolay kullanılabilir, modern bir piyade tüfeğinin
yurt içerisinde geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında, 2014 yılında 200 adet pilot kafile 

üretilmiş, çeşitli birliklerde teste tabi tutulmuş ve 
geri beslemeler alınmıştır. 2015 yılından itibaren seri 
üretime geçilmesi öngörülmektedir.

FIRTINA Projesi
n Proje ile manevra birliklerine sürekli, etkin ve zamanında

ateş desteği sağlamak maksadıyla menzili, tahrip gücü,
beka kabiliyeti yüksek, gelişmiş komuta kontrol 
sistemlerini üzerinde bulunduran modern bir 155 mm 
kundağı motorlu obüsü yurt içinde üretmek hedeflenmiştir.
Proje kapsamında, FIRTINA obüsleri 2004-2014 yılları 
arasında ülkemizde üretilerek envantere alınmıştır.

POYRAZ Projesi
n Proje ile FIRTINA obüslerinin harekât esnasında 

mühimmat ihtiyacını karşılayacak mühimmat araçlarının
üretilmesi hedeflenmiştir. POYRAZ mühimmat araçları,
FIRTINA obüsleri ile aynı gövde altyapısı kullanılarak 
üretilmektedir. Proje kapsamında; 1 adet prototip araç,
Nisan 2013 ayında; 4 adet araçtan oluşan pilot kafile, 
Aralık 2014 ayında envantere alınmıştır. İhtiyaç duyulan
diğer araçların, 2015-2017 yılları arasında üretilmesi 
öngörülmektedir. ©
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MİLGEM Projesi
n MİLGEM projesi ile 8 adet korvet tipi milli geminin 

yurt içinde inşa edilmesi hedeflenmiştir. Böylece, dünyada
savaş gemisi tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen 
sayılı ülkeler arasına girilmiştir. İstanbul Tersanesi 
Komutanlığınca inşası tamamlanan ilk iki gemi, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir. 
MİLGEM üçüncü ve dördüncü gemiler de İstanbul 
Tersanesi Komutanlığında inşa edilecektir. 
MİLGEM 5-8’inci gemilerin dizayn ve inşasına yönelik 
değerlendirmeler devam etmektedir.

Yeni Tip Karakol Botu Projesi
n Proje ile Boğazlarda, üs ve liman yaklaşma suları ile 

sahillere yakın bölgelerde keşif, gözetleme, karakol, 
denizaltı savunma harbi ve ayrıca üs ve liman savunma 
görevleri icra edecek 16 adet karakol botu tedarik etmek
hedeflenmiştir. 2011-2014 yılları arasında, 15 adet bot
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) envanterine 
alınmıştır. 16’ncı ve son botun geçici kabulü, 3 Şubat 2015
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Lojistik Destek Gemisi Projesi
n Proje ile Dz.K.K.lığı envanterindeki muharip unsurların

barış, gerginlik ve harp dönemlerinde akaryakıt ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, en az 3.000 ton F-76 motorin kapasitesine
sahip iki adet Lojistik Destek Gemisi’nin tedariki 
hedeflenmiştir. Projenin sözleşmesi, 2014 yılında 
imzalanmıştır. Gemilerin 2017 yılında hizmete girmesi 
öngörülmektedir.

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi
n Proje ile Dz.K.K.lığına ait muharip unsurların akaryakıt

bütünleme ve su ihtiyaçlarını harekât alanında 
karşılayabilecek bir Denizde İkmal Muharebe Destek 
Gemisi tedarik etmek hedeflenmiştir. Hâlihazırda 
tasarım çalışmaları devam eden projede, geminin 2017 yılı
içinde envantere girmesi öngörülmektedir.

Yeni Tip Denizaltı Projesi
n Proje ile su yüzeyine çıkmadan en az 15 gün süreyle 

görev yapabilecek modern denizaltıların envantere 
alınması hedeflenmektedir. Gölcük Tersanesi 
Komutanlığında yapılması planlanan altyapı iyileştirmeleri,
büyük oranda tamamlanmıştır. İlk denizaltının inşasına 
bu yıl içerisinde başlanması ve denizaltıların 2018 yılından
itibaren envantere alınması öngörülmektedir.

KURYED Projesi
n Proje ile yara alan, karaya oturan veya arıza yapan 

gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, su altı onarım 
ve 3.000 m’den arama ve enkaz çıkarma çalışmaları ile 
denizaltı kurtarma faaliyetlerine destek görevlerini yerine
getirecek iki adet kurtarma / yedekleme (KURYED) gemisi
tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında, KURYED’lerin, 2015 ve 2016 yıllarında
teslimi öngörülmektedir.

LPD Projesi
n Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) projesi ile kendi lojistik 

desteği ile kriz bölgesinde Amfibi Harekât, Barışı Koruma

Harekâtı ve İnsani Yardım Harekâtı icra edebilecek bir 
su üstü platformuna sahip olunması hedeflenmiştir. 

n Hâlihazırda sözleşme görüşmeleri devam eden projede,
LPD’nin 2020 yılında envantere girmesi öngörülmektedir.

TF-2000 Projesi
n Hava Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000) projesi ile 

hava savunmasını açık denizler dâhil tüm denizlerde 
sağlayabilecek gemilere sahip olunması hedeflenmiştir.

n Tasarım aşamasına yönelik proje modeli belirleme 
faaliyetleri ile bölgesel hava savunma mimarisi içinde 
oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak
silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara devam 
edilmektedir. Fırkateynlerin, 2021 yılından itibaren 
hizmete girmesi öngörülmektedir.

JSF Projesi
n Yeni Nesil Savaş Uçağı (JSF) projesi ile ileri teknoloji ürünü

sensörlere ve görüş ötesi hassas angajman yeteneğine
sahip bir savaş uçağı tedariki hedeflenmiştir.

n 16 adedi opsiyon olmak üzere toplam 116 adet F-35A 
uçağının, 2018-2031 yılları arasında tedarik edilmesi 
öngörülmektedir.

n Ayrıca, JSF Program Ofisi tarafından, F-35 uçakları için 
Avrupa bölgesi motor Depo Seviyesi Bakım (DSB) 
yeteneğinin Türkiye’ye kazandırılacağı açıklanmıştır. 
Bu doğrultuda, 2018 yılından itibaren, İngiltere, İtalya, 
Hollanda, Danimarka, Norveç ve ABD’nin, Avrupa’da 
konuşlanacak F-35A uçaklarına motor DSB hizmeti, 
3 yıl süresince, Eskişehir’de bulunan 1’inci Hava İkmal
Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından verilecektir.

MİLGEM

F-35, F-16 ile 
birlikte görülüyor.
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Milli Muharip Uçak Projesi
n Proje ile 2020’li yıllar sonrasındaki muharip uçak ihtiyacının

milli imkânlar ile karşılanması hedeflenmiştir.
n Proje kapsamında, hâlen Ön Tasarım Aşaması için 

sözleşme imzalanmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. İlk milli uçağın, 2023 yılında envantere alınması
öngörülmektedir.

HÜRKUŞ Projesi
n Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme (HÜRKUŞ) 

projesi ile milli bir temel eğitim uçağının, TUSAŞ tarafından
geliştirilerek tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 
29 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. 2017 yılında
15 adet, müteakip safhada ise ihtiyaca binaen 40 adet 
HÜRKUŞ’un envantere alınması planlanmaktadır.

Barış Kartalı Projesi
n Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Uçağı (Barış Kartalı)

projesi ile Türkiye hava sahası üzerinde kesintisiz radar 
örtüsü sağlanması hedeflenmektedir.

n Proje kapsamında, 4 adet uçak ve 1 adet Yer Destek 
Sistemi tedarik edilecektir. 3 uçağın envantere alınması 
tamamlanmıştır. Son uçağın Temmuz ayında teslim 
alınması planlanmıştır.

A400M Ulaştırma Uçağı Projesi
n Proje ile C-160 uçaklarının envanterden çıkması sebebiyle

oluşacak taktik ve stratejik ulaştırma uçağı ihtiyacını 
karşılamak hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında 10 adet A400M ulaştırma uçağı tedariki
planlanmıştır. İlk iki uçak 2014 yılının Nisan ve Aralık 
aylarında envantere girmiştir. Her yıl iki adet olmak üzere,
tüm uçakların 2018 yılı sonuna kadar envantere girmesi 
öngörülmektedir.

ANKA Projesi
n Milli İnsansız Uçak Sistemi Tedariki (ANKA) projesi ile

TSK’nın keşif, gözetleme, hedef tespit ve teşhis 
ihtiyaçlarının maliyet etkin bir şekilde ve yerli sanayi 
imkânlarını azami kullanarak karşılanması 
hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında, uydudan da komuta edilebilecek olan
ANKA insansız hava araçlarından, 2016-2018 yıllarında 
10 adet tedarik edilecektir.

KARAYEL ve ÇALDIRAN Projeleri
n Taktik İHA (KARAYEL ve ÇALDIRAN) projeleri ile muharebe

sahasında, iç güvenlik harekâtında veya meskûn mahal
muharebelerinde görüntü istihbaratı elde etmek 
maksadıyla kullanılan sistemlerin destekleyicisi olarak,
İHA’lardan gerçek zamanlı görüntü elde etmek ve 
pozitif teşhis sağlanması hedeflenmiştir.

n KARAYEL projesi kapsamında 1 sistem (6 uçak), ÇALDIRAN
Projesi kapsamında ise 2 sistem (12 uçak) tedarik edilmesi
planlanmıştır. İlk sistemlerin 2015 yılı sonuna kadar 
envantere alınması öngörülmektedir.

n ÇALDIRAN sistemi için; birinci aşamada 6 adet hava 
aracının ve 2 adet yer kontrol istasyonunun muayenesi 
tamamlanmıştır. Entegrasyonları müteakip, ikinci aşama
testlerinin tamamlanarak, ilk ÇALDIRAN İHA sisteminin
Haziran ayında envantere alınabileceği öngörülmektedir.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve 
Füze Savunma Sistemi Projesi

n Proje ile tüm hava tehditlerine karşı müşterek bölge 
hava ve füze savunması yapmaya imkân verecek, 
yüksek irtifa ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi
ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında, 4 batarya Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi tedariki planlanmıştır.

n Projede sözleşme görüşmeleri hâlen devam etmektedir.
Proje ihalesi kapsamında, tüm firmalar tarafından verilen
tekliflerin geçerlilik süreleri 1 Temmuz tarihinde 
sona erecektir.

n Bu projeyle koordineli olarak, milli bir sistemin 
geliştirilmesini öngören “Geliştirilmiş Bölge Hava 
ve Füze Savunma Sistemi” projesi de yürütülmektedir.
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GÖKTÜRK-1 Projesi
n Keşif Gözetleme Uydusu (GÖKTÜRK-1) projesi ile uydu 

görüntüsü ihtiyacını, gündüz ve iyi hava şartlarında 
karşılamak hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında, 1 adet; alçak irtifada (500-700 km) 
konuşlandırılacak, çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik
kamera taşıyan uydu tedarik edilmesi; ayrıca yer 
istasyonları ve uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi
kurulması planlanmıştır.

n Uydunun, 2016 yılında uzaya fırlatılması öngörülmektedir.

NBC-KET Projesi
n NBC Koruyucu Elbise Takımı (NBC-KET) Tedariki projesi

ile TSK’nin, KBRN koruyucu elbise, bot kılıfı ve eldiven 
ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir.

n Proje kapsamında; 2013 yılının Temmuz ve 2015 yılının
Şubat ayları arasında, 34.100 takım NBC-KET, TSK 
envanterine alınmıştır. Kalan ihtiyaçların ise 2015-2017 
yılları arasında yıllara sari olarak tedarik edilmesi 
öngörülmektedir.

SOM Projesi
n Stand Off Mühimmat (SOM) Geliştirme projesi ile Hava 

Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli füze ihtiyacının
milli olarak karşılanması amacıyla uzun menzilli havadan
yere mühimmat sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir.

n Tedarik edilecek SOM mühimmatının üretilmesini öngören
sözleşme, 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanmıştır. 
Mühimmatların 2015-2018 yılları arasında tedarik edilmesi
öngörülmüştür.

n Ayrıca, SOM mühimmatının F-35 uçaklarına entegrasyonu
faaliyetleri devam etmektedir.

Sonuç
Bu yıl 12’ncisi icra edilecek olan, dünyanın sayılı savunma fu-
arlarından ve bölgesinin en önemli savunma fuarı IDEF; 
savunma alanındaki yeniliklerin ve teknolojilerin sergilenmesi,
sanayiciler ile tedarik zincirindeki yetkililerin bir araya getiril-
mesi ve modern savunma araç, gereç, malzeme ve silah sis-
temlerinin incelenmesi maksadıyla 1993 yılından itibaren, iki
yılda bir, Milli Savunma Bakanlığının desteğinde, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın yönetim ve sorum-
luluğunda düzenlenmektedir.
Bu kapsamda; katılımcı ülkeler arasında dostluk ve iş birliğinin
gelişmesinde büyük bir rol oynayan IDEF 2015 fuarının en iyi
şekilde icrası için büyük bir fedakârlıkla gayret sarf eden tüm
yönetici ve çalışanlara teşekkür eder, esenlikler dilerim. Ay-
rıca, ülkemiz ve Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir faaliyet
olan bu fuarın, tüm katılımcılar için başarılı ve verimli geçme-
sini temenni ederim.

Necdet ÖZEL
Orgeneral
Genelkurmay Başkanı
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ile BLACK HAWK 
helikopterlerini
nakletme yeteneğini de
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Hedefleri bölgesel bir çerçevede sınırlı kalmayan Türkiye, savunma 
ve havacılık sektöründe, dünyanın yükselen ülkelerinden biri hâline
geldi. Savunma ve havacılık sektörü olarak, istikrarlı bir şekilde 

büyüyoruz. Yazılımdan donanıma, kara, deniz ve hava platformlarından lojistik
hizmetlere, farklı alanlarda dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek konuma geldik.
Artan ihracat rakamlarımızdan da bu durum rahatlıkla anlaşılabilir. 
Sadece 7 sene önce 800 milyon dolar olan toplam ihracatımız, geçen yıl 
1,6 milyar doları aştı. Bu yılsonu için hedefimiz ise 2 milyar doların üzerine 
çıkmak.
Sektörümüzün bu başarısında ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve projelerimiz kadar,
tanıtım faaliyetlerimizin de katkısı büyük. Türk savunma ve havacılık sanayisinin
ihracat performansını arttırmak ve Türkiye’yi önemli global tedarikçilerden biri
yapmak amacıyla kurduğumuz ve sektörün ihracatçı firmalarını tek çatı altında

toplayan Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak yeni pazarlara ulaşmak için tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. SSI ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubumuz 
“Turkish Defence Alliance” (TDA) tarafından yapılan çalışmalar, Türk savunma ve havacılık sektörünün 
uluslararası tanınırlığını arttırıyor.
Günümüzün sert rekabet ortamı içerisinde dünyanın radarında olmak ve tedarik listelerinde yer almak, 
hiç de kolay değil. Bunun için üretmek kadar, uluslararası ilişkiler ve tanıtım da önemli. SSI olarak sektörün 
tanıtımı konusunda etkili çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Sektörün güçlenerek varlığını
sürdürmesinin ihracat yoluyla olacağının bilinciyle mümkün olan her mecrada ve her ortamda, daha fazla 
tanınırlık ve bilinirlik için çalışıyoruz.
Kuruluşumuzdan beri tanıtımımıza büyük önem veriyoruz. Bu yılı geçtiğimiz yıldan ayıran en önemli etkinlik, 
hiç şüphesiz ki IDEF fuarı. Bu yıl 12’nci kez düzenlenecek olan bu etkinlikle birlikte, dünya üzerinden yaklaşık
110 ülkeden katılımcı, ziyaretçi ve heyet ağırlayacağız. Bölgesi açısından en önemli etkinlikler arasında yer alan
bu fuara ve dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisine gösterilen bu ilgi, hızından bir şey kaybetmeden 
her fuarda daha da artıyor. “Kara”, “deniz”, “havacılık ve uzay”, “ulaşım ve lojistik destek faaliyetleri” ve 
“levazım, malzeme, araç ve gereç” olmak üzere 5 ana başlıkta toplanan ürün ve hizmetler, fuar kapsamında 
ziyaretçilere tanıtılacak.
Bu fuarın bir başka önemi ise heyetler arasında yapılacak çeşitli toplantı ve görüşmeler olacak. Savunma 
ve havacılık sanayisinin zorluklarından biri de sektörün ticaret modelinin çoğunlukla G2G diye adlandırılan 
“goverment to goverment” yani “devletten devlete” doğrudan yapılan alışveriş modeline sahip olmasıdır. 
Bu yüzden, heyetler arası yapılacak bu görüşmeler, ileride yapılacak ortak yatırım ve projelerin 
oluşturulmasındaki ilk ve belki de en önemli adım olmaktadır. IDEF’13 fuarında, bu anlamda 2.200’ün 
üzerinde görüşme gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak; dünyanın en önemli tedarikçilerini, bölgemizdeki ve dünyadaki önemli müşteriler ile bir araya 
getiren IDEF’15’in, sektörümüze yeni ufuklar ve pazarlar açmasını diliyor, MSI Dergisi okuyucularını 
saygı ile selamlıyorum.

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

IDEF’15, Sektöre 
Yeni Ufuklar Açacak
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
Genel Müdürü olarak, 1 Şubat tarihi itibarıyla göreve
başlamış bulunmaktayım. Genel Müdür olarak görev

yapacağım süre içinde, Vakıf şirketleri ve Türk savunma
sanayisine yönelik vizyonumuz, hedeflerimiz ve çalışma
prensiplerimiz ile ilgili bilgi vermeden önce, Vakıf ve Vakıf
Bağlı Ortaklıkları (VBO) hakkında kısaca bilgi vermek 
isterim.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra, Türkiye’de savunma sa-
nayisine yönelik ihtiyaçların yerli imkânlarla karşılanmasının
önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren, ulusal sa-
vunma sanayisine yönelik adımlar, daha güçlü olarak atılmaya
başlanmıştır.
Söz konusu yıllarda, milletimizin bağışları ile Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin savunma sistem ve ürünlerini modern teknolojiye
dayalı olarak geliştirmek için kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Vakıfları, 3388 Sayılı Yasa ile birleştirilmiş; böylece 
26 Eylül 1987 tarihinde, TSKGV kurulmuştur.
Milletimizin maddi ve manevi desteği ile kurulmuş olan Vakfı-
mızın amacı; milli harp sanayisini geliştirmek ve yeni harp sa-
nayi dalları tesis etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin
savaş gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Görüldüğü üzere Vakfın öznesi savunma sanayisidir. Mevcut
durumda, Vakıf Genel Müdürlüğü’nün:
n Bir bölümü, “Vakıf Hizmetleri” ile ilgili faaliyetlerini 

yürütmekte,
n Diğer bölümü de Türk savunma sanayisini geliştirmek 

maksadıyla kurulmuş olan Vakıf şirketlerini yönetmekte;
buna paralel olarak savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan
yatırım alanlarını tespit ederek, uygun bulunanları 
gerçekleştirmektedir.

Vakıf tarafından kuruluşundan bu yana, “Vakıf Hizmetleri”
faaliyetleri kapsamında, kuruluş sermayesini sağlayan Türk
Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül
köprüsünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere odakla-
nılmıştır. Bu kapsamda, bağışçılarımıza vefa duygusuyla
hareket edilerek, Vakıf ile bağışçılarımız arasındaki bağ sü-
rekli güçlü tutulmuştur. Asil milletimiz tarafından yapılan
bağışların tamamı, Vakfın amacı doğrultusunda, Türk sa-
vunma sanayisinin geliştirilmesi maksadıyla etkin bir şe-
kilde yönlendirilmiştir. TSKGV, Büyük Türk Milletinin
yarattığı bir vakıftır.
Yine bu dönemde, Vakıf, 11 defa, “Avrasya Buluşması” ola-
rak da isimlendirilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayi
Fuarı (International Defence Industry Fair)’nı başarı ile or-
ganize etmiştir. Bunun sonucunda, IDEF fuarlarının, firma
ve heyet katılım sayısı bakımından, dünyanın ilk beş sa-
vunma sanayisi fuarı arasında yer alması sağlanmıştır.
IDEF, hâlen bölgesinde en büyük fuar organizasyonudur.
Fuarın, önümüzdeki dönemde, daha üst sıralara çıkarılması
hedeflenmektedir. Bildiğiniz üzere, 12’nci fuar, bu yıl, 

5-8 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde icra edilmektedir.
Diğer taraftan Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar, ulusal
savunma sanayisi alanında stratejik yatırımlar gerçekleş-
tirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Vakıf, söz
konusu yatırımlarını etkin bir şekilde yöneterek, her birini
dünyada ve ulusal alanda söz sahibi, hem yerli hem de milli
şirketler konumuna ulaştırmıştır. Bugün itibarıyla:
n ASELSAN, özgün ürünleri ile bir elektronik devi hâline 

gelmiştir.
n TUSAŞ, Türkiye’de havacılık, uydu ve uzay alanının 

öncüsü konumuna ulaşmıştır.
n ROKETSAN, Türkiye’de roket-füze sistemlerinin 

tek tasarımcısı ve üreticisidir.
n HAVELSAN, Türkiye’nin yazılım, bilişim ve sistem 

entegrasyon lideri olmuştur. 
n İŞBİR, önemli savunma ve kamu projelerine jeneratör 

ve alternatör temin eder bir konuma ulaşmıştır.
n ASPİLSAN, önemli savunma sanayisi sistemleri için 

özgün pil ve batarya bloğu ürünleri geliştirme yeteneği 
kazanmıştır.

Büyük Türk Milletinin Vakfı:
Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı
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Böylelikle Büyük Türk Milletinin Vakfı olan TSKGV, ana serma-
yedarı olduğu 6 Bağlı Ortaklık, 6 İştirak ve 2 Dolaylı Bağlı Or-
taklık olmak üzere, doğrudan ve dolaylı 14 şirketi, bir Şirketler
Grubu anlayışıyla yönetmektedir.
Aziz Türk Milletinin bağışları ile yaratılan TSKGV ile Şirketleri,
Mütevelli Heyet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değer-
lendirilmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca, zorunlu olmama-
sına rağmen, saydamlık ve kurumsallık açısından,
şirketlerimizin bağımsız denetim şirketleri tarafından denet-
lenmesi zorunlu hâle getirilmiştir. Bu zorunluluk, şirket genel
kurullarında karar altına alınmıştır.
Vakfın yönetiminde bugünkü seviyelerine ulaşan VBO’yu, önü-
müzdeki dönemde daha üst seviyelere çıkarmak için, vizyonu-
muzu ve hedeflerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Bu
doğrultuda:
n Öncelikle VBO’nun, savunma sanayisi alanında bilimsel 

bilgiyi ürüne dönüştürme yeteneği olan “Ulusal Tasarım
Teknolojisi”ni, tasarlanan ürünün teminini sağlayan  
“Ulusal Üretim Teknolojisi”ni ve her iki süreç için planlama
ve kontrol çalışmalarını kapsayan “Ulusal Yönetim 
Teknolojisi”ni yaratarak faaliyet göstermesi hedef 
alınacaktır.

n Bununla birlikte, Şirketlerin savunma sanayisi alanında,
Ar-Ge ve inovasyona daha fazla odaklanarak, teknoloji 
olgunluk seviyelerini yükseltmeleri ve sayıca daha fazla
ulusal özgün ürüne sahip olmaları için gereken tedbirleri
almayı planlıyoruz.

n Savunma sanayisine ayrılan bütçe gelirlerinin gittikçe
azalmasını, kritik öneme sahip bir konu olarak 
değerlendiriyoruz. Bu konuyu göz önüne alarak, 
VBO’nun, uluslararası alanda rekabet edebilecek 
teknoloji düzeyine erişmiş, kendi alanlarında rekabet 
gücü ve ürünleri olan, verimli, en önemli ulusal 
şirketler hâline gelmeleri amacına kısa zamanda 
ulaşılması, hedefimiz olacaktır.

n Şirketlerimiz, ulusal savunma sistemlerinin 
oluşturulmasında (üretim, test ve entegrasyon) 
ve sistemin idamesinde (bakım, onarım ve lojistik 
destek) tedarikçiye karşı sorumlu ana yüklenici 
konumunda bulunmaya devam edecekler. 
Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek maksadıyla, 
harekât alanında sistemlerin kullanımına destek 
sağlanmasına yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesine de
özel önem vereceğiz.      

n Yine üzerinde durduğumuz diğer önemli bir husus da
insan kaynağımızdır. Şirketlerimizin, en çok tercih 
edilen şirketler olma özelliği devam ettirilmelidir. 
Bunun için personel seçimine ve eğitimine özel önem 
vermeye devam edeceğiz.     

Bu hedefleri gerçekleştirirken takip edeceğimiz büyük stra-
tejiyi de özetlemek istiyoruz. Bu kapsamda:
n Vakfın kuruluş kanunu ve tabi olduğu mevzuat 

doğrultusunda, Vakıf Mütevelli Heyeti namına, 
ana sermayedarı olduğumuz VBO’yu; uzun vadeli, 
Vakıf Ana Stratejik Planı esasları ile belirlenmiş hedeflere
uygun ve bu hedeflerin gerçekleşme durumuna göre 
performanslarının değerlendirildiği şirketler grubu 
anlayışı ile yönlendireceğiz.

n Ayrıca şirketlerin mali ve finansal durumları, yatırımları,
özellikle Ar-Ge projeleri olmak üzere, projeleri ve 
yönetimi etkin bir şekilde analiz edilerek, esnek 

ve etkili tedbirler zamanında alınacaktır. Savunma 
sanayisinde ulaşılması gereken stratejik hedeflerde, 
Mütevelli Heyete karar desteği sağlanarak, alınan 
kararların etkili bir şekilde ve kısa zamanda uygulanması
takip edilecektir.

n Mütevelli Heyetin direktifleri ile Aziz Türk Milletinin 
kıt kaynakları ile kurduğu ve bağışları ile bugüne getirdiği
Vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme görevini, 
günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ışığında, 
savunma sanayisi ekonomisi esaslarına uygun, dünya 
savunma sanayisindeki gelişmeleri de takip ederek, 
yerli ve ulusallık özelliğini birlikte yürüterek yerine 
getireceğiz.

Bununla birlikte; Vakıf ve VBO olarak, ulusal savunma sana-
yisinin doğası gereği var olan, bazı kritik temel esasları daima
göz önünde bulunduracağız. Bu bağlamda:
n Hiçbir ülkenin, kendisine rekabet üstünlüğü, gizlilik, 

güvenlik ve benzeri özellikleri sağlayan bir teknolojiyi
başka bir ülkeye vermeyeceği hususuna özel önem 
verilecek,

n Kritik teknolojilerin, bu teknolojileri üreten 
devletin kontrolünde olması nedeniyle “teknolojinin 
ulusal olarak üretilmesi gerektiği” gerçeği daima esas 
alınacak,

n Ayrıca, diğer ülkelerin de:
l Savunma sanayisini ulusal egemenliğin bir şartı olarak

algıladıkları,
l Savunma sektörünü yönlendirdiklerini ve 

destekledikleri,
l Savunma teknolojilerinin gizliliğini yasal 

düzenlemelerle korudukları ve geliştirilmesini 
destekledikleri,

l Savunma sistem tedariklerini serbest ticaret 
konusu yapmadıkları, akılcı tedarik esaslarını 
(tasarım, üretim ve teslim sürelerinde ihtiyaç sahibi 
ile planlama) kullandıkları,

hususları da her icraatımızda ayrıca kıymetlendirilecektir.
Sonuç olarak; Büyük Türk Milletinin, milli ordusunu 
güçlendirmek maksadıyla yarattığı Vakıf, dünyada eşi olma-
yan, kendisine özgü yapısı ve şirketleri ile Türk savunma 
sanayisinin:
n Net satışlarının %37’sini,
n İhracatının %44’ünü,
n Ar-Ge harcamalarının %58’ini,
n Çalışan personelinin %38’ini,
sağlayarak ülke ekonomisinde de doğrudan katkı yapan bir
konuma gelmiştir.  
Aziz Türk Milletinin bağışları ile kurulan Vakıf, dünyada 67’nci
sıraya yükselen ASELSAN ve 80’inci sıraya yükselen 
TUSAŞ’ın yanı sıra; HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR ve 
ASPİLSAN gibi şirketleri yaratmış ve bu şirketleri dünya ça-
pında değer verilen markalar hâline getirmiştir.
Büyük Türk Milleti’nin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan
bugüne kadar yarattığı değerin ulusal savunma sanayisine
katkısının daha da arttırılması ve bu Aziz Millet’in bağışladığı
tek kuruşun dahi, tarihimizden gelen milli anlayışımız, örf ve
adetlerimiz de göz önüne alınarak değerlendirilmesi, en
büyük çabamız olacaktır.

Orhan Akbaş
TSKGV Genel Müdürü 
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Ülkemizde 1970’lerde başlayan havacılık ve uzay sana-
yisi oluşturma çalışmaları, 1980’lerde, F-16 projesi ile
ilk önemli aşamayı geçti. 2000’li yıllarda, yurt dışındaki

örneklere benzer şekilde, havacılık ve uzay projeleri için ana
yüklenici firma oluşturma vizyonu ile TUSAŞ çatısı altında,
diğer ihtisas firmaları ile beraber bir dizi özgün havacılık prog-
ramı başlatıldı. Bu vesile ile ülkemizin özlem duyduğu insanlı
ve insansız havacılık projeleri hayata geçirilmeye başlandı.

TUSAŞ ve Türkiye, Rüştünü 
HÜRKUŞ ile İspatlayacak
HÜRKUŞ, bu projeler arasındaki önemli kilometre taşlarından
birisi olarak öne çıkıyor. HÜRKUŞ projesi kapsamında, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve EASA (European Avia-
tion Safety Agency / Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tara-
fından CS-23 Avrupa ve Türk havacılık kurallarına göre
sertifikalandırılacak özgün bir temel eğitim uçağının gelişti-
rilmesi hedefleniyor. 2 adet uçar, 2 adet de yapısal test olmak
üzere 4 prototipin yer aldığı HÜRKUŞ projesinin ilk aşaması
kapsamında, 29 Ağustos 2013’te, HÜRKUŞ-A ilk uçuşunu ger-
çekleştirdi ve sertifikasyon sürecinin uçuş test aşaması baş-
latıldı. 2014 yılı içerisinde, 2 numaralı prototip uçak da uçuş
testlerine katıldı. Bu yılın Mart ayı sonu itibarıyla iki uçak ile
160’ın üzerinde uçuş icra edildi. SHGM / EASA tarafından ser-
tifiye edilecek uçakla EASA kontrol pilotu da ilk uçuşunu yaptı.
Yılsonunda yapılacak ikinci EASA uçuş kampanyası ile de ser-
tifikasyonun uçuş aktiviteleri bölümünün tamamlanması plan-
lanıyor. Yapısal test prototipi, SHGM / EASA tarafından
tanımlanan tüm yük koşullarından başarı ile geçti; son olarak
30 Ocak’ta yapılan azami yük testi ile de bu testler tamam-
landı. Yorulma test uçağının üretimi ise devam ediyor. Uçağın,
bu yılın 3’üncü çeyreğinde, test düzeneğinde testlere katılması
bekleniyor. Tip sertifikası alımının, SHGM / EASA tarafından
verilen süre içerisinde tamamlanacağı değerlendiriliyor.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın temel eği-
tim uçağı ihtiyacına yönelik 2014’te imzalanan ve 15 adet (+40
opsiyon) HÜRKUŞ-B uçağı tedarik sözleşmesinde tüm aktivi-

ANALİZ

Türkiye’yi Bir Havacılık Ülkesi 
Yapacak Projelerdeki Son Durum

Avrupa ve ABD’de 1980’lerin sonunda
başlayan havacılık endüstrisi 
konsolidasyon faaliyetleri sonucunda,
ana yüklenici firma sayısı azaldı ve 
her iki kıtada da Airbus, BAE Systems,
Boeing, Lockheed Martin ve Northrop
Grumman gibi sektör devleri ortaya
çıktı. Bu sayede bütçeleri yüksek 
olan havacılık programlarını 
yüklenebilecek, bu programlardaki
riskleri yönetebilecek, uzun dönem
nakit ihtiyaçlarını çeşitli 
faaliyetleri vasıtasıyla 
dengeli şekilde 
sağlayabilecek ve 
yürütebilecek 
şirketler oluşturuldu. 
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
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GÖKTÜRK-2 uydusu, 18 Aralık 2012 tarihinde, Çin’den uzaya fırlatıldı.
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teler, şu an için takvime uygun olarak ilerliyor. Pilot eğitimi
esnasında kullanılacak uçağın güvenlik standardının en üst
seviyede olması amacıyla başlatılmış olan EASA sertifikasyon
süreci sonucunda ortaya çıkan tecrübe, HÜRKUŞ-B uçağına
da yansıtılıyor. Alt yüklenicilere 15 uçaklık malzeme ve sistem
siparişinin verildiği çalışmalar kapsamında, HÜRKUŞ-A’dan
farklı olarak, ASELSAN tarafından geliştirilen yeni cihazların
tasarımı da plana uygun olarak devam ediyor.
Kendi uçağını tasarlayan ve üreten bir ülke konumuna gelme
adına çok önemli bir adım olan HÜRKUŞ ile ilgili gelişmeler,
kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Özgün Helikopter, 
Yeni Bir Kilometre Taşı Olacak
Türkiye, sadece uçak değil helikopter alanında da ciddi adım-
lar atıyor. Özgün Helikopter Programı, Türkiye’nin, döner
kanat teknolojilerinde söz sahibi ülkeler arasında yer alma-
sına giden yolda çok önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında, 26
Haziran 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile çift motorlu, 5
ton sınıfında bir hafif genel maksat helikopterinin tasarım,
imalat, doğrulama, test, kalifikasyon, CS-29 sivil sertifikasyon,
askeri sertifikasyon ve teknik veri paketi teslimatı faaliyetleri
gerçekleştirilecek. Program kapsamında geliştirilecek heli-
kopter; 12 kişilik kabini, yüksek sıcaklık ve irtifa performansı,
tekerlekli iniş takımı, modern aviyonikleri ve dört eksenli oto-
pilotu ile:
n Sivil alanda ulaştırma, ticari, VIP,
n Kamuda ambulans, polis, sınır güvenliği, arama-kurtarma,

güvenlik, keşif ve
n Askeri alanda genel maksat ve pilot eğitimi amacıyla 

kullanılabilecek.
Özgün Helikopter Programı kapsamındaki faaliyetler, TUSAŞ
bünyesinde görev yapan, konularında yetkinliğe sahip yaklaşık
250 mühendis tarafından yürütülüyor. TUSAŞ’ta kurulan
Döner Kanat Teknoloji Merkezi ile de helikopter alanında ge-
leceğin teknolojilerinin araştırılması ve ülkemize kazandırıl-
ması; üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve uzun
vadede sanayinin ihtiyaç duyduğu helikopter teknolojileri
alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunulması he-
defleniyor.
Özgün Helikopter Programı’nda ön tasarım faaliyetlerine
devam ediliyor. Program kapsamında, 60’ıncı ayda, yani 2018
yılı sonlarına doğru yapılması planlanan ilk uçuş, Türk hava-
cılık tarihinin önemli bir kilometre taşı daha olacak.
Yerli sanayimizin yoğun tasarım ve üretim iş payına sahip ol-
duğu ATAK programı kapsamında ise TUSAŞ tesislerinde üre-
tilmiş olan ilk T129A Erken Duhul Helikopteri (EDH), Nisan
2014 “Milli Egemenlik” haftasında, Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı (K.K.K.lığı)’na teslim edildi. Mart ayı itibarıyla da 7 adet he-
likopter, K.K.K.lığı envanterine girmiş durumda. Tanksavar ve
hava-hava füzeleri entegre edilmiş konfigürasyona yönelik
farklı kalifikasyon faaliyetleri devam etmekte olan ATAK prog-
ramında, 2011 yılının Aralık ayından bu yana, prototipler ile
toplam 5.000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi. İlave ola-
rak Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı (MİLDAR)
Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Meteksan Savunma tara-
fından geliştirilmekte olan HELİKOPTER MİLDAR’ın, T129
ATAK helikopterinde test edilmesi amacıyla uçuş testleri icra
edilmesi ve mühendislik desteği verilmesine yönelik de bir
proje yürütülüyor.

Yeni Cephe: Uzay
Uzay sektörüne yönelik
olarak ülkemizde çe-
şitli kuruluşlar, kendi
görev alanlarında uy-
dulardan yararlanmaya
ve uydu görüntülerini
ve verilerini kullan-
maya, 1980’li yıllardan
itibaren başlamışlardı.
Örneğin, Devlet Meteo-

roloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1986 yılından itibaren Avrupa
Meteoroloji Uyduları Birliği (EUMETSAT) üyesi olarak, meteo-
roloji uydularından yararlanıyor. TÜRKSAT A.Ş. ise 1994 yılın-
dan günümüze kadar, TÜRKSAT 1B, 1C, 2A, 3A ve 4A
haberleşme uydularının tedarik edilmesi, yörüngede teslim
alınması ve işletilmesi gibi görevleri başarıyla icra ediyor.
TÜRKSAT 4B uydusunun ise 2015 yılı içinde teslim alınması
bekleniyor. Ayrıca uzun yıllardan beri ülkemizde, gerek askeri
gerekse sivil amaçlı kullanımlar için farklı çözünürlükte uydu
görüntüleri tedarik ediliyor.
Haberleşme uydularına ilişkin yer istasyonlarının işletilmesi,
haberleşme ve yer gözlem uyduları için servis sağlama ve hiz-
met sunma faaliyetleri, TÜRKSAT tarafından gerçekleştirili-
yor. Yer gözlem uyduları için yer istasyonu işletme, servis
sağlama ve hizmet verme çalışmaları, geçmişte, Inta Space-
Türk gibi özel sektör kuruluşları tarafından da yerine getiril-
mişti. Uyduların işletilmesine ve servis sunulmasına ilişkin
kazanılan bu yeteneklere paralel olarak, ülkemizde uydu sa-
nayisinin geliştirilmesi ve kendi uydularımızın yurt içi imkân-
larla yapılması kararlılığı doğdu. Bu kararlılık doğrultusunda,
2000’li yılların başında, uyduların yurt dışından tedarik edil-
melerinin yanı sıra yerli ve milli olarak geliştirilmesi için ça-
lışmalar başlatıldı; böylece, uzay alanı bir ilgi odağı hâline
geldi ve bunun bir sonucu olarak da işin sanayi boyutu gün-
deme taşındı.
Ülkemizde ilk milli uydu projesi, 2000’li yılların başında, Milli
Savunma Bakanlığı (MSB) ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkan-
lığınca yürütülen, Uzay ARGE-1 projesidir. TUSAŞ’ın da görev
aldığı bu proje kapsamında, Türkiye’nin uydu tasarım, üretim,
montaj, entegrasyon ve test altyapı ihtiyacı araştırıldı; dünya-
daki ve Türkiye’deki teknolojik durum belirlendi ve uydu alt
sistemleri için fizibilite raporları hazırlandı.
Uzay ARGE-1 projesinin başarıyla tamamlanmasını takiben
TUSAŞ, uzay ve uydu alanına ilişkin çalışmalarına, 2005 yılından
itibaren büyük önem ve öncelik verdi ve potansiyel uydu proje-
lerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıları
ve iş yüklerini dikkate alarak organizasyon yapısını ve iş gücünü
sürekli geliştirdi; personel nitelik ve niceliğini attırdı.
GÖKTÜRK-2 projesi, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin uydu
görüntü ihtiyaçları başta
olmak üzere, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının
da gözlem ve araştırma
ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, MSB ARGE ve Tek-
noloji Dairesi Başkanlı-
ğınca başlatıldı. TUSAŞ ve
TÜBİTAK Uzay tarafından,
2007-2012 yılları arasında



geliştirilen GÖKTÜRK-2 uy-
dusu, Türkiye’deki uydu çalış-
maları açısından önemli bir
mihenk taşı oldu. Uydunun
tüm tasarım, üretim, montaj,
entegrasyon ve test işlemleri;
TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay İş
Ortaklığı tarafından, hem iş
payı ve sorumluluklar hem de
maliyetler açısından, yaklaşık
yarı yarıya bir paylaşımla ve
azami ölçüde yurt içi imkânlar
kullanılarak gerçekleştirildi.

GÖKTÜRK-2 uydusu ile ülkemiz, hem belirli çözünürlükteki
uydu görüntü ihtiyacını karşıladı hem de kendi uydusunu ge-
liştiren, üreten ve test edebilen çok az sayıdaki ülkeler arasına
girdi. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden
görüntü alabilen GÖKTÜRK-2 uydusunun uçuş modelinin en-
tegrasyon ve testleri, TUSAŞ tesislerinde tamamlandı ve fır-
latma alanına, TUSAŞ tesislerinden gönderildi. GÖKTÜRK-2
uydusu, 18 Aralık 2012 tarihinde, Çin’den uzaya fırlatıldı. Uydu,
2 yılı aşkın süredir, Hv.K.K.lığı tarafından başarıyla işletiliyor.
TUSAŞ’ın uzay alanında kazandığı yetenekler açısından çok
önemli bir yeri olan GÖKTÜRK-2, ülkemizin ilk yüksek çözü-
nürlüklü elektro-optik yer gözlem uydusudur. GÖKTÜRK-2 ile
TUSAŞ; Isıl Vakum Test Odası ve Kütle Özellikleri Ölçüm Cihazı

ANALİZ

İstanbul Boğazı’nın GÖKTÜRK-2
tarafından çekilen görüntüsü.
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ile birçok mekanik yer destek teçhizatı ve altyapısı elde etti;
ayrıca program yönetimi, sistem mühendisliği, uydu sistem,
alt sistem ve ekipman tasarımı, üretimi, montaj, entegrasyon
ve testi, ürün teminatı ve tedarik gibi faaliyetlerde, önemli bilgi
birikimine, deneyime ve yetişmiş insan kaynağına sahip oldu.
TUSAŞ, GÖKTÜRK-2 projesinde elde ettiği kazanımları ve de-
neyimleri; Telespazio (İtalya) ve Thales Alenia Space (TAS-F /
Fransa) firmalarının ana yükleniciliğinde yürütülen 
GÖKTÜRK-1 ile MELCO (Japonya) tarafından geliştirilen
TÜRKSAT 4A uydu projeleri ile ilgili çok sayıda iş paketine doğ-
rudan katılım sağlayarak, önemli ölçüde geliştirdi ve pekiştirdi.
GÖKTÜRK-1 projesi kapsamında; yüksek çözünürlüklü elek-
tro-optik keşif ve gözlem uydusu ve yer istasyonları tedariki
ile Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nin
TUSAŞ tesislerine kurulması öngörülüyor. GÖKTÜRK-1 pro-
jesi ile aynı zamanda TUSAŞ, Telespazio ve TAS-F firmalarının
ana yükleniciliğinde yürütülen tüm mühendislik iş paketlerine
doğrudan katılım sağladı, bu kapsamda tasarım, üretim, mon-
taj, entegrasyon, test, fırlatma ve yörüngeye alma gibi iş pa-
ketlerinde aktif görevler aldı ve almaya devam ediyor. Ayrıca
yaklaşık 30 TUSAŞ personeli, uydu sistem mühendisliği ve
USET Merkezi’ndeki uydu test sistemleri ile ilgili eğitimlere
katılım sağladı.
SSM ve TÜRKSAT tarafından finanse edilen, dünyadaki sayılı
uydu montaj, entegrasyon ve test merkezlerinden biri olan ve
uydu teknolojileri açısından oldukça kritik öneme haiz USET
Merkezi, TUSAŞ tesislerine kurularak uzay teknolojileri için
gerekli ve kritik kazanımlardan en önemlisi elde edildi.

Bir uydunun fırlatma sırasında, fırlatmadan sonra yörünge-
sine ulaşıncaya ve uzayda görev ömrünü tamamlayıncaya
kadar maruz kalacağı şartlara, etkilere ve yüklere dayanımını
doğrulamak amacıyla gereken tüm testler (titreşim, ısıl
vakum, kütle özellikleri, akustik, EMI/EMC, kompakt anten,
güneş paneli açılım), USET Merkezi’nde yapılabilecek.
Birden fazla, 5 tona kadar uydunun eş zamanlı montaj, enteg-
rasyon ve test işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bu tesis,
ulusal uydu projelerine ve uluslararası uzay projelerine hiz-
met edecek şekilde, TUSAŞ’ın bu amaçla yetiştirilen ekibi ta-
rafından işletilecek.
TUSAŞ USET Merkezi’nin, havaalanı apronuna doğrudan bağ-
lantısı olması, uydunun karayolu taşımasını ortadan kaldıra-
cağından, stratejik açıdan çok büyük bir avantaj olarak
görülüyor.
2015 yılı içinde TUSAŞ’a gelmesi öngörülen GÖKTÜRK-1 uydu-
sunun tüm kalifikasyon ve nihai testleri, TUSAŞ USET Merke-
zi’nde ve TUSAŞ personelinin aktif katılımı ile gerçekleştirilecek
ve fırlatma sahasına TUSAŞ’tan gönderilecek.
Ülkemizin, ilk yerli sentetik açıklıklı radar (SAR) uydusunun;
sistem ve alt sistem tasarımlarının, SAR faydalı yükü ve uydu
yazılımlarının tamamen yurt içi imkânlar ile geliştirilmesini
öngören GÖKTÜRK-3 projesi, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yü-
rütülüyor. Uydu ve Yer İstasyonu Ön Tasarımı fazını kapsayan
GÖKTÜRK-3 projesinde, ASELSAN ve TÜBİTAK Uzay, yetenek-
leri doğrultusunda, TUSAŞ’ın ana alt yüklenicileri olarak görev
alıyor.
GÖKTÜRK-3 uydusu için görev yükü tipinin seçim işlemi ta-
mamlandı ve reflektör antenli SAR görev yükü kullanılmasına
karar verildi. Projede, sistem gereksinimleri tanımlanma sü-

reci ve sistem ve alt sistem ta-
sarım faaliyetleri devam
ediyor.
Savunma Sanayii İcra Komi-
tesi (SSİK)’nin 6 Mayıs 2014
tarihli toplantısında, “GÖKTÜRK
yenileme uyduları projesi
kapsamında ön tasarım aşa-
masına ilişkin olarak TUSAŞ
ile sözleşme görüşmelerine
başlanması” kararı alındı.
TUSAŞ, bu SSİK kararı doğ-
rultusunda, gerekli hazırlıkla-
rını sürdürüyor ve 2015 yılı
içinde sözleşme çalışmaları-
nın tamamlanmasını hedef-
liyor.

ANALİZ





Yetenekler İMECE ile Gelişecek
Yurt içinde geliştirilecek olan sistemlerin, alt sistemlerin,
ekipmanların ve malzemelerin deneysel olarak kullanılacağı
ve tarihçe kazandırılacağı İMECE uydusu, hem elektro-optik
hem de hiperspektral kamera taşıyacak şekilde, özgün olarak
geliştirilecek. İMECE uydusunda, kullanılması planlanan tüm
sistem, alt sistem, ekipman ve malzemelerin takvim ve teknik
açıdan, uydu ile uyumlu olmasını sağlamak için, TUSAŞ İMECE
uydusunun ön kavramsal tasarım çalışmalarını da belirli se-
viyede eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Deneysel amaçlar için
kullanılacak olan İMECE uydusunun, ayrı bir sözleşme kapsa-
mında TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilmesi öngörülüyor.
Ülkemizde yürütülmekte olan önemli uydu projelerinden biri
de TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve
Üretimi Projesi. Ülkemizde ilk defa bir haberleşme uydusunun
geliştirileceği projede; uydu, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN
ve CTECH firmalarının birbirlerini destekleyen ve tamamlayan yet-
kinlikleri doğrultusunda oluşturulan iş ortaklığı tarafından TUSAŞ
tesislerinde üretilecek.
Türkiye’de tasarlanıp üretilmesi ve ileride ticarileştirilmesi ön-
görülen TÜRKSAT 6A uydusunun proje sözleşmesi, 15 Aralık
2014 tarihinde, Gebze’de yapılan törenle imzalandı. Proje baş-
langıç toplantısı, Ocak ayı içinde gerçekleştirilerek, tasarım
çalışmalarına başlandı ve Şubat ayı içinde de Görev Tanımı
Gözden Geçirme fazı tamamlandı. TÜRKSAT 6A uydusunun
montaj, entegrasyon ve testleri de TUSAŞ bünyesindeki USET
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ayrıca TÜRKSAT tarafından, yabancı bir firmanın ana yükle-

niciliğinde geliştirilmesi öngörü-
len TÜRKSAT 5A haberleşme
uydu projesi kapsamında da
TUSAŞ, sahip olduğu imkân, ka-
biliyet ve yetkinlikler doğrultu-
sunda görev almak için
çalışmalarını sürdürüyor.
TUSAŞ, yukarıda özetlenen tüm
uydu projelerinde bugüne kadar
gerçekleştirdiği veya devam
eden çalışmaları sonucunda elde
ettiği deneyim, bilgi birikimi, alt-
yapı, USET Merkezi ve yetişmiş
insan kaynağı ile ülkemizde uydu
teknolojileri alanında önemli bir
noktaya erişti. Ülkemizde ihtiyaç
duyulan; haberleşme, yer göz-
lem ve bölgesel zaman ve
konum belirleme uyduları dâhil
olmak üzere tüm uydu projele-
rinde görev alacak yetkinliklere
ulaşan TUSAŞ’ın, yurt içi projele-
rinde oluşturacağı önemli refe-
ranslar ve ürün portföyü ile
Türkiye’de havacılık alanında
elde ettiği ihracat şampiyonlu-
ğunu, uzay alanına da taşıyabile-
ceği değerlendiriliyor.

ANALİZ

TÜRKSAT 6A uydusunun proje 
sözleşmesi imza törenine, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da katılmıştı.
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MSI Dergisi: Ferhat Bey, sizinle 
MSI Dergisi’nin 2014 yılı Ekim sayısı 
için yaptığımız söyleşide, bize görevinizle
ilgili projelerinizden bahsetmiştiniz.
Geçen süreci de değerlendirerek; 
yaptığınız çalışmalar kapsamında 
hangi konular öne çıktı, kısaca bizimle
paylaşır mısınız?
Ferhat YENİBERTİZ: Göreve geldiğim-
den bugüne kadar geçen süre aslında 
8-9 ay olsa da oldukça yoğundu; hatta
sanki 3 yıllık bir yaşanmışlık duygusu ol-
duğunu söyleyebilirim.
Türkiye’nin önünde ciddi ve zorlu 2023
hedefleri bulunuyor. Baktığımızda,
bugün 10.000 dolar olan kişi başına
düşen yıllık gelirin, 2023 yılında, 25.000
dolara çıkması hedefleniyor. Dünya ge-
nelinde, gelirin 10.000 dolardan 25.000
dolara sıçraması, ortalama 33 yıl sür-
müş. Sadece Kore Cumhuriyeti ve Tay-
van’da bu süre daha kısa olmuş. Bu
ülkeler de katma değeri yüksek ürün-
lere yönelerek bunu başarmışlar. Bu
kapsamda, 2023 hedeflerine ulaşma yo-
lunda, çalıştığınız alanın önemini anla-
mak için, yapılan ihracatın kilo başı
değeri iyi bir ölçüt. Bir helikopter için bu
rakam 5.000 dolara; bir uydu için ise
100.000 dolara çıkabiliyor. Savunma ve
havacılık sektörü, Türkiye’nin 2023 he-
deflerine önemli bir katkıda bulunacak.
SSM de bu noktada kritik bir rol üstle-
niyor.
Son dönemde, sektörde Ar-Ge harcama-
ları arttı. Yine de son 5 yıla baktığımızda,
bu çalışmalar ile ortaya çıkan, son kul-
lanıcı ile buluşmuş bir ürün olmadığını
görüyoruz. Biz de SSM olarak Ar-Ge mü-
hendis sayısına ya da proje sayısına
önem vermişiz. Yurt dışına baktığımızda,
şirketlerde, 7 ila 10 yıllık mühendislerin
Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü; şirket-
lerin önemli sayıda patent aldığını, ürün-
lerin ticarileştiğini görüyoruz.
Özetlediğim bu farkındalıklarla sektörün
bu gerçekleri ile kendi içimizde bir kurgu
belirledik. 2023 hedeflerine giden yolda,
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) ile iş birliğini çok önemsi-
yoruz. Vakıf şirketleri, sektöre yön veren
markalar. Vakıfla ortak bir strateji geliş-
tirmek istiyoruz. TSKGV’de yeni ve vizyo-
ner bir yönetim var. SSM olarak yeni
stratejik planımızı hazırlıyoruz ve bunun
TSKGV ile aynı hedefe kilitlenmesini is-
tiyoruz.
SSM tipik bir devlet kurumu değil.
Dünya ile entegre olması gereken bir
kurum; devlet kurumu ile özel sektör
firması arasında bir noktada. SSM ile il-
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gili gözlemlerimiz derinleştikçe, ihtiyaç-
larımızı daha farklı boyutlarıyla gördük
ve daire başkanlığımız altındaki müdür-
lüklerin yapılandırma sürecini de böyle
kurguladık.
Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz, aldı-
ğımız yol itibarıyla şu andaki yapıda önde
gidiyor. SSM için halkla ilişkiler ve itibar
yönetimi çok önemli. Dolayısı ile kurum-
sal iletişim ile ilgili süreçlerimize, pro-
fesyonelleri katmak istiyoruz. Bu konuda
çeşitli ajanslarla çalışacağız. Ajanslarla
ilgili iletişim stratejimizi hazırlıyoruz ve
yakın zamanda onlarla çalışmaya başla-
yacağız. Sektöre de bu konuda iyi bir
model ve referans olacağımızı değerlen-
diriyoruz. Sektör, karar alıcılara, sadece
fuar ya da konferanslarla ulaşmamalı. 
7 gün 24 saat insanlara bir şeyler anla-
tabilmeliyiz. Bu kapsamda, sosyal med-
yayı da çok iyi kullanmamız gerekiyor.
Tabii bizim işimizde, çalışmalar hiçbir
zaman tamamlanmayacak; sürekli geli-
şecek. Biz de yapmak istediklerimizi sü-
rekli gözden geçiriyoruz, güncelliyoruz.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile ilgili
çalışmalarımızda, ilk sonuçları bu yılın
yaz aylarında almaya başlamayı umuyo-
ruz. Diğer alanlarda, biraz daha zamana
ihtiyaç olacak.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınız altında
kurulan Kalite Yönetim Müdürlüğü’nün
görevleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi 
verir misiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Sektörümüzden,
uluslararası platformda rekabetçilik
sağlayacak alanlarda atılımlar yapma-
sını beklediğimiz gibi; sektörün gelişti-
rilmesi ve yönlendirilmesi görevini
yerine getiren Müsteşarlığımızın sürekli
gelişimini ve rekabetçiliğini sağlamayı da
asli görevlerimizden birisi olarak görü-
yoruz. Bu noktada, kurumsal gelişimimi-
zin öncülüğünü yapmak üzere, Kalite
Yönetim Müdürlüğümüzü oluşturduk.
Kalite Yönetim Müdürlüğü, projelerin
kalite süreçlerini yürüten birimlerden
farklı olarak, doğrudan SSM’nin işleyiş
ve süreçlerinin daha da etkinleştirilmesi
için projeler gerçekleştiriyor.
İlk aşamada, organizasyonel ve operas-
yonel verimimizi arttırıp, stratejilerimiz
doğrultusunda faaliyetlerimizin bütünle-
şik yönetimini sağlamak amacıyla Ku-
rumsal Kalite Yönetim Sistemi’ni
oluşturup sürekliliğini sağlayacağız. Bu
doğrultuda, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
(the European Foundation for Quality
Management / EFQM) mükemmellik
modelinin Müsteşarlığımızda uygulan-

masına yönelik hazırlıklara devam edi-
yoruz. Elde edeceğimiz faydayı arttırabil-
mek ve mükerrerlik oluşturmamak
amacıyla Kalite Yönetim Sistemimizi, hâ-
lihazırda yürüttüğümüz CMMI çalışma-
ları ile örtüşecek şekilde dizayn ediyoruz.
Bu sürece paralel olarak, Kalite Yönetimi
Müdürlüğümüz ile kurumun sistem ka-
litesini rekabetçi hâle getirmek için ulus-
lararası platformda geçerliliğe sahip ve
Müsteşarlığımıza katkı sağlayacak ser-
tifikasyon ve yönetim uygulamalarını
projelendirip, Müsteşarlığımız bünye-
sinde hayata geçireceğiz. Daha sistema-
tik ve etkin süreçlere ulaşmak için
yürüttüğümüz bu çalışmaların, hem
ürettiğimiz çıktıların zenginleştirilmesi
hem de Türk savunma ve havacılık sana-
yisi için önemli bir imaj oluşturan
SSM’nin tanınırlık ve saygınlığının arttı-
rılması adına önemli adımlar olduğuna
inanıyorum.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınız altında
kurulan Proje Performansı ve Strateji
Planlama Müdürlüğü’nün görevleri ve
faaliyetleri ile ilgili bilgi verir misiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Daire Başkanlığı-
mız bünyesinde yeni kurulan Proje 
Performansı ve Strateji Planlama Mü-
dürlüğü ile Müsteşarlığımızda yürüyen
projelerde performans takip sistemini
oluşturuyoruz. Bu sistem ile:
n Projelere yönelik performans 

kriterlerinin tespit edilmesi,

n Projelerdeki gerçekleşmelerin, 
bu kriterlere uygunluğunun belirli 
periyotlarla kontrolü ve denetiminin
yapılması ve

n Kontrol ve denetimlerin bir çıktısı 
olarak projelere ilişkin bir veri 
bankası oluşturulması hedefleniyor.

Tüm bu takip ve denetim sisteminin, 
tamamen elektronik ortamda, Müste-
şarlığımızda oluşturulan bir sistem üze-
rinden yapılması planlanıyor. Bu sistem
ile projelerde tekrarlanan hataların
önüne geçilmesi ve proje takvimlerinin
etkin şekilde takip ve kontrolünün yapı-
larak gecikmelerin önlenmesi amaçla-
nıyor.
Tüm yapılan bu çalışma ve analizler,
kurum içerisinde belirli zaman dilimle-
rinde doğrudan Müsteşar Bey’e rapor-
lanmak suretiyle hem gerekli
bilgilendirme sağlanmış olacak hem de
geri bildirimlerle problemli giden konu-
lara doğrudan ve zamanında müdahale
edilmesi temin edilecek. Dolayısıyla bu
Müdürlüğümüz, bir anlamda projelerin
yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin
artmasına önemli katkı sağlayacak.
Proje Performansı ve Strateji Planlama
Müdürlüğümüzün bir diğer görev alanı,
Müsteşarlığımızın belirli hisselerinin bu-
lunduğu iştirak şirketleri ile iletişim, iş
birliği ve ilişkilerin koordinasyonunun
sağlanması; iştirak ve dış paydaşlar ara-
sında iş birliklerinin geliştirilmesinde
strateji geliştirilmesidir. Buradaki hede-
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fimiz de savunma ve havacılık sanayi-
sinde bulunan kaynakların ve altyapının
etkin yönetimine katkı sağlamak sure-
tiyle savunma ve havacılık sanayimizin
daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağ-
lamaktır.

MSI Dergisi: SSI tarafından 27 Şubat’ta
gerçekleştirilen basın toplantısında, 
SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral
Aliş, “SSM ile imzaladığımız protokolle
artık tüm savunma sanayisi şirketlerinin
fuar katılımlarında ana yaklaşım ve 
konseptler, SSI ve TDA tarafından 
oluşturulacak. Bu alanda çok daha 
etkin ve agresif bir dönem başlıyor. 
SSM, bu konuda etkin bir ekiple özel 
olarak ilgileniyor” demişti. Bu gelişme 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Sayın Başkan’ın
belirttiği gibi, SSI ile bir protokol imzala-
dık. Bu protokoldeki amaç, fuarlara ka-
tılımla ilgili alınan teşviklerin tek bir
elden yönetilmesi ve milli katılımlarda,
firmalarımızın, belirli bir düzen, yakla-
şım ve konsept altında birleştirilmesi.
Öncelikle teşvik konusunu biraz daha
açmak isterim. Milli katılımlı fuarlarda,
SSM olarak biz milli katılım alanını kira-
layıp, firmalarımıza bedelsiz olarak bu
alanları tahsis ediyorduk. SSI’nın ise ku-
rulacak stantlara ve lojistiğe dair bazı
teşvikleri vardı. İmzaladığımız proto-
kolle artık biz fuar alanını kiralayıp
SSI’ya devrediyoruz. Bu sayede, tüm
teşvikler tek elden kontrol edilecek.
Diğer taraftan, SSI, tüm milli katılım ala-
nındaki firmalarımız ile SSM ve SSI
stantlarını, oluşturulacak konsept çer-
çevesinde, firmalarımızın da destek ve-

receği bütçe çerçevesinde inşa edecek.
Bu bize ne gibi avantajlar getirecek diye
sorabilirsiniz. Öncelikle firmalarımız,
artık stant işleriyle uğraşmayacak; tüm
ihtiyaçlarını bildirecek ve fuar alanına
gittiğinde, istediği ölçü ve tasarımda bir
stant onları bekliyor olacak. İkincisi, milli
katılım alanında bir bütünlük olacak. Ay-
rıca bir de bizim çok önem verdiğimiz,
firmalarımızın arkasında devletin oldu-
ğunun hissettirilmesi konusu var. Bili-
yorsunuz, ürünleriniz ne kadar iyi veya
ne kadar rekabetçi olursa olsun, sa-
vunma ve havacılık sanayisinde birçok
ürün, devletinin arkasında olmasıyla
devletlerarası ilişkilerle ihraç ediliyor.
Bu durumda, biz de ufak bir detayla fir-
malarımızın arkasında olduğumuzu tüm
katılımcılara hissettirmek istiyoruz.
Tüm bu düşüncelerimiz ve planlarımız
doğrultusunda; Kurumsal İletişim Mü-
dürlüğü altında 4 kişilik bir ekibi, sadece
fuar ve tanıtım işlerini üstlenmeleri ve 
ilgili birimlerle bu konudaki koordinas-
yonu gerçekleştirmeleri için görevlen-
dirdik.

MSI Dergisi: SSM’nin CMMI belgesi alma
çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz? SSM, 
CMMI belgesi alarak neleri hedefliyor?

Ferhat YENİBERTİZ: SSM’yi, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin ve sektörün gelişim
ihtiyaçlarını, sistem ve platformlara 
dönüştüren bir proje fabrikası olarak gö-
rüyorum. Bu transformasyon sürecinde
sağladığımız katma değeri daha da art-
tırabilmek için; iç süreçlerimizin etkinlik
ve verimliliğini yükselterek, kurumsal
kalitemizin gelişimini sürekli kılmayı ön-
celikli amaçlarımızdan birisi olarak be-
nimsedik.
Bu hedefe ulaşmak için izleyeceğimiz
yollardan birisi olarak, CMMI belgesi
alma çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Gelinen aşamada, Müsteşarlığımızdaki
süreçlerin mevcut durumu ile CMMI ge-
rekleri arasındaki farklılıkların tespitini
tamamlayıp, iyileştirme ve uyumlaştırma
çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.
Önümüzdeki dönemde ise süreç kalite-
mizi değerlendirmek için gerekli metrik
ölçümleri belirleyip, pilot projelerden
başlayan ve kuruma yayılan bir uygu-
lama süreci izleyeceğiz.
CMMI belgelendirmesi ile süreçlerimizin
uluslararası standardizasyonunu sağla-
yarak; organizasyonel ve operasyonel
verimliliğimizi arttırıp, tedarik yönetimi-
mizi daha da güçlendireceğiz. Gerçek-
leştirdiğimiz projelerin kalitesini
arttırmanın yanı sıra proje yönetimi ile
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stratejik hedeflerimiz arasındaki bağın
güçlendirilmesini de hedefliyoruz. Ayrıca
3 ayrı çeşit ve 5 seviye için tanımlanan
CMMI belgelendirmesi kapsamında, ül-
kemizde bir ilk oluşturarak “CMMI 
Acquisition” için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında,
Yazılım Geliştirme ve Servis alanlarındaki
süreçlerden farklı olarak, doğrudan teda-
rik süreçlerini odağına alan CMMI Acqui-
sition sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk
kurum SSM olacak.

MSI Dergisi: SSM 2015 Yılı Performans
Programı’nda yer alan “Tarihçe 
Çalışması” hakkında sizden bilgi 
alabilir miyiz?
Ferhat YENİBERTİZ: SSM olarak, sa-
vunma ve havacılık sanayimizin gelişimi
adına yaptığımız çalışmalar yanında, ta-
rihi gelişmeleriyle bağlantılı olarak bir
savunma ve havacılık sanayisi geleneği
ve kültürü oluşturma konusunda da ken-
dimizi sorumlu hissediyoruz. Malumu-
nuz, Türkiye’de savunma ve havacılık
sanayisi, çok acı tarihi tecrübeler netice-
sinde atılım gösterdi. Bunun, sektörü-
müz ve kullanıcılarımız nezdinde
farkındalığının her daim olarak yüksek
tutulması adına, daha önce yapılan ta-
rihçe çalışmalarının derlenerek Müste-
şarlık adına bir savunma ve havacılık
sanayisi tarihçesi çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Bizlerin, Vecihi Hürkuş, Nuri Demi-
rağ, Şakir Zümre ve isimlerini bile
bilmediğimiz daha birçok, bu alanda
büyük gayretler sarf etmiş önemli insan-

ların hikâyelerinden öğrenecek çok şe-
yimiz olduğunu düşünüyoruz. Savunma
ve havacılık sanayimiz için, aynı hataların
yapılmaması adına, tarihini bilen ve bu
hatalardan ders almış bir şuur yaratma-
lıyız.

MSI Dergisi: Yine SSM 2015 Yılı 
Performans Programı’nda yer alan 
bir diğer konu başlığı da “Medya Arşivi”
çalışması. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Kurumsal İletişim
Müdürlüğümüz bünyesinde, kuruluşun-
dan bu yana oluşmuş, projelerimize iliş-
kin görselleri içeren bir medya arşivimiz
mevcut. Bu arşivi, tedarik edeceğimiz
yeni bir sisteme aktarıp, bundan sonra
arşivin daha düzenli şekilde oluşmasını,
hem de geçmiş arşivimizi daha etkin kul-

lanmayı hedefliyoruz. Bu çalışmamızın
da bugünlerin tarih olduğu gelecek dö-
nemlerde çok faydalı bir kaynak olacağı
düşüncesindeyiz. Meselenin diğer bir
yönü de yayınlanacak ve basılacak her
bir görselin, asgari bir görüntü kalitesine
sahip olması hususu. Ayrıca, artık yazıyla
değil görüntüyle bir resim, bir fotoğraf
karesiyle daha çok şeyin anlatıldığı ve
bunun daha etkili olduğu bir dönemde-
yiz. Çok daha az ve öz söz, çok daha ka-
liteli ve zengin görsel içerik sunmak
adına, bu medya arşivi çalışmasını ha-
yata geçirmek istiyoruz.

MSI Dergisi: Göreve geldiğinizde, 
sektörün kurumsal iletişim 
faaliyetlerinin çok zayıf olduğunu 
gözlemlediğinizi belirtmiştiniz. 
Arada geçen zamanda, sektörde bir 
ilerleme gözlemlediniz mi? Bu konudaki
tecrübelerinizi sektöre aktarmak için
şimdiye kadar neler yaptınız; bundan
sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?
Ferhat YENİBERTİZ: Kurumsal iletişim
faaliyetleri konusunda, sektörün refe-
rans alacağı bir yapıyı oluşturmak istiyo-
ruz. Sektör, bugüne kadar, işin
mühendislik yönüne ağırlık vermiş, iyi
şeyler de ortaya çıkartmış; ama kurum-
sal iletişim gibi konuları da biraz ihmal
etmiş. Bu konuda, ilk aşamada görev
biraz SSM’ye düşüyor. Bizim amacımız,
iyi bir şeyler yapıp örnek olmak.
Kuşkusuz firmalarımızda da bazı çalış-
malar yürütülüyor. Son zamanlarda TEI
ve STM, kurumsal iletişim faaliyetleri
konusunda öne çıkan iki örnek firmamız
oldu.

MSI Dergisi: Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü altında Basın, Reklam ve 
Sosyal Medya adında özel bir birim 
oluşturulmasını öngörüyordunuz. 
Bu konudaki gelişmeler hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Ferhat YENİBERTİZ: Biliyorsunuz basın,
reklam ve sosyal medya, kurumsal ileti-
şimin kalbi diyebileceğimiz en önemli
fonksiyonlarından. Bu alanda, tüm başa-
rılı organizasyonlarda olduğu üzere, iş-
leri sadece basın, reklam ve sosyal
medya olan insanların istihdam edilmesi
gerekiyor ve bu konuda profesyonel yar-
dım alınması önemsediğimiz konular
arasında yer alıyor. Bu perspektifle baş-
langıç olarak Kurumsal İletişim Müdür-
lüğümüz içinde, iş paylaşımını, bu
yaklaşımla yeniden düzenledik. Bundan
sonra da bu konularda bir uzmanlık olu-
şacak şekilde görevlendirme yapıp bu-
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radan Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz
altında faaliyet gösteren Basın, Reklam
ve Sosyal Medya Birimi oluşturmayı
planlıyoruz.

MSI Dergisi: SSM olarak IDEF’ten 
beklentileriniz neler? IDEF’e nasıl 
hazırlanıyorsunuz?
Ferhat YENİBERTİZ: Günümüzde, dünya
genelinde, iki yılda bir düzenlenen
50'den fazla savunma, güvenlik ve hava-
cılık fuarı bulunuyor. IDEF de 1993 yılın-
dan itibaren, iki senede bir tekli yıllarda
düzenleniyor. SSM olarak IDEF’ten ön-
celikli olarak beklentimiz; fuara katılan
ülkeler arasında, savunma sanayisi, gü-
venlik, havacılık ve uzay alanlarında iş
birliğine gidilmesi ve böylece fuarın,
uluslararası alanda askeri, siyasi ve eko-
nomik ilişkilerin pekiştirilmesinde
önemli rol almasını sağlamak. Dolayı-
sıyla savunma sanayisi alanında faaliyet
gösteren firmalarımız, fuarda, katılımcı
ülkelerin temsilcilerine ürünlerini tanı-
tabilme imkânı bulabilmekte; yine aynı
şekilde, yabancı katılımcı ülkeler, firma-
larımızla dünya üzerinde stratejik iş bir-
liklerine giderek uzun vadeli askeri,
siyasi ve ekonomik iş birlikleri tesis ede-
bilmektedir.
Bu beklentiyle IDEF’te, çok geniş bir yel-
pazede, dünyada savunma ve havacılık
sanayisi alanında faaliyet gösteren firma
ve kuruluşlar ile bunları destekleyen fir-
malara yer verilmesine azami özen gös-
teriliyor. Bu şekilde, IDEF, sadece
Türkiye için değil, diğer katılımcı ülkeler
için de önemli bir tanıtım merkezi ve
uluslararası pazarlama için bir araç hâ-

line getirildi. 1993 yılından bugüne
kadar; katılımcı ülke, heyet ve firma sa-
yısı sürekli arttırılarak IDEF’in, bölgede
en önemli savunma sanayisi fuarı ve
dünya üzerinde de dört büyük savunma
sanayisi fuarından birisi olması sağlandı.
Aslında gerçekleştirdiğimiz ya da dâhil
olup emek, zaman ve para harcadığımız
her etkinliğin ardından, ne kazandırdığını
iyi analiz etmemiz gerekiyor. “IDEF
2015’i yapmazsak ne olur?” ya da “Yaptık
ne kazandık?” yaklaşımı çok önemli. Et-
kinliği gerçekleştirmekten ziyade, ardın-
dan, ülkemize ve sektöre katacağı
değerin ne olduğu önemli. Bu çerçevede,
IDEF’e, aslında ülkemizin savunma ve
havacılık sektöründeki gelişimini göster-
mesi ve bu pazarda biz de varız diyebil-
memize olanak sağlaması yönüyle değer
veriyoruz.
Bugüne kadar katıldığım fuarlarda göz-
lemlediğim kritik unsurlar oldu. Fuar,
sadece bir ürün satmak ya da ticari bir
anlaşmayla sonuçlandırmak yönleriyle
değil, varlığınızı göstermek, bir anlamda
daha önce de belirttiğim şekilde, “Biz de
varız” mesajı vermek için bir araç olu-
yor. Bu yüzden, sadece ürün odaklı
değil, sizi temsil eden çalışanlarınız,
imajınız ve kurumsal resminiz ile de zi-
hinlerde iz bırakmayı hedeflemek çok
önemli.
Tabii bunların yanında ses getirecek sis-
temleriniz varsa bunlar da önemli bir
artı. 2013’te veya daha önceki yıllarda
lanse ettiğimiz ve “Biz bunu tasarlıyoruz”
dediğimiz ürünlerin birçoğu, bugün test
aşamasında ve bir kısmı da TSK envan-
terinde. Bu ürünleri sergileyerek; “Bakın

biz iddialı bir şekilde son teknoloji ürün-
leri ülkemizde geliştireceğiz demiştik;
bugün birçoğunda sona ulaştık ve işte
ürünler burada” diyebileceğimiz, ülkece
gövde gösterisi yapabileceğimiz bir 
alan IDEF.
IDEF’te birçok yabancı heyetin, geldi-
ğimiz bu son noktayı görmesi ve yeni
pazarlara açılmamız için iş birlikleri-
nin temellerinin atılması, hepimizin
gayesi.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
firmalarının, fuar katılımlarında ve 
bu katılım özelinde stant tasarımları ve
tanıtım faaliyetlerinde daha iyi yapmaları
gereken şeyler olduğunu belirtmiştiniz.
IDEF özelinde, bu konudaki 
beklentileriniz neler?
Ferhat YENİBERTİZ: Bizim fuarlar kap-
samındaki çalışmalarımız, bu aşamada
yurt dışı fuarları kapsıyor; IDEF ile ilgili
çalışmalar, bu yıl bizim dışımızda yürü-
yor. Bir sonraki fuarda daha çok katkı
yapma şansımız olacak.
Fuarlarla ilgili performans hedefleri
koymak çok kolay değil. Örneğin, fuara
katılıp sözleşme imzalamak gibi bir
hedef koymak, çok anlamlı değil. Biz fu-
arları, varlığımızın bir göstergesi olarak
görüyoruz. Oradaki duruşumuzla, verdi-
ğimiz mesajlarla, hatta ikramımızla belli
bir kaliteyi yansıtmanın önemli olduğunu
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, fuara
gerçekleşen katılımı önemsiyoruz. IDEF
sonrasında da katılımcı sayısı ve yapılan
görüşme sayısı gibi parametreleri analiz
edeceğiz, bir önceki fuarla karşılaştıra-
cağız.

SÖYLEŞİ

Bugüne kadar katıldığım fuarlarda gözlemlediğim kritik unsurlar oldu. Fuar, sadece bir ürün satmak ya da 
ticari bir anlaşmayla sonuçlandırmak yönleriyle değil, varlığınızı göstermek, bir anlamda daha önce de belirttiğim
şekilde, “Biz de varız” mesajı vermek için bir araç oluyor. Bu yüzden, sadece ürün odaklı değil, sizi temsil eden
çalışanlarınız, imajınız ve kurumsal resminiz ile de zihinlerde iz bırakmayı hedeflemek çok önemli.

SSM Kalite ve Stratejik 
Yönetim Daire Başkanlığı ekibi



MSI Dergisi: Sizce firmaların IDEF’e 
bakışları ve bu bakışta iç pazar-dış pazar
dengesi nasıl olmalı?
Ferhat YENİBERTİZ: Savunma ve hava-
cılık sanayisi fuarlarının dünya üzerin-
deki öneminin ölçülmesinde en önemli
kriterlerden bir tanesi de uzun bir geç-
mişe sahip olmasıdır. IDEF, 22 senelik
geçmişiyle bölgesindeki en önemli sa-
vunma sanayisi fuarlarından bir tanesi-
dir. Bu durumun yaratılmasındaki diğer
faktörler ise yurt içi ve uluslararası katı-
lımcı firma sayısı, yerli ve yabancı ziya-
retçi sayısı, pavyonların sayısı, fuar
alanının boyutu, yabancı VIP heyet ve
ülke sayısındaki büyüklük olarak göste-
rilebilir. 2013 yılında, IDEF fuarına; 51 ül-
keden 794 firma ve firma temsilcisi, 
81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan,
aralarında 26 Bakan ve Bakan Yardım-
cısı, 11 Genelkurmay Başkanı ve Genel-
kurmay II. Başkanı, 8 Müsteşar olmak
üzere, bu ülkelerin savunma ihtiyaçları-
nın tedarikinden sorumlu makamlardan
oluşan 531 üst düzey yabancı delegasyon
katıldı. Fuar, toplam 111 ülkeden 54.210
profesyonel tarafından ziyaret edildi. Bu
verilerin ışığında, dünyadaki yerli ve ya-

bancı firmaların IDEF’i, ürünlerinin tanı-
tımı ve pazarlanması için kaçırılmaması
gereken bir fırsat olarak gördüklerini
değerlendiriyorum. Fuara yerli ve ya-
bancı firmaların katılım sayılarındaki
artış da bu değerlendirmeyi destekliyor.
IDEF, ileri teknolojiye sahip çok geniş bir
ürün yelpazesinin sergilendiği bir tanıtım
ve pazarlama platformu hâline geldi.
Özellikle dünyaya açılma ve yerli üretilen
savunma sanayisi ürünlerinin pazar-
lanma ve tanıtımı noktasında, yerli fir-
malarımızın katılımının daha fazla
olmasını diliyorum.

MSI Dergisi: Yabancı yayınlara 
baktığımızda, diğer fuarlar için özel 
bölümler hazırlandığını; IDEF ile ilgili 
içeriğin ise fuarla ilgili bir iki gelişmenin
verildiği haberlerin ötesine geçemediğini
görüyoruz. Sizce bu konuda ne 
yapılabilir?
Ferhat YENİBERTİZ: IDEF bizim için sa-
vunma ve havacılık sanayimizin, tüm
dünyaya ve pazar olarak gördüğümüz ül-
kelere tanıtılması adına çok önemsedi-
ğimiz bir platform. Malumunuz fuarlar
için çıkarılan özel sayılar ve fuarın yerli

yabancı dergilerde boy göstermesi, tanı-
tım adına fuarın etkisini çok daha güçlü
ve uzun soluklu kılıyor. Yabancı basında
haber konusunda yaşanan eksiklikleri,
Kurumsal İletişim Müdürlüğündeki ar-
kadaşlarım çalışıyor ve önlem planları
hazırlıyor. Bu doğrultuda, önemli görü-
len yabancı dergilere röportaj ve haber
desteği vererek, fuara ve savunma sana-
yimize ilişkin olabildiğince fazla haber ve
röportaj çıkması adına gayret gösteriyo-
ruz. Bu doğrultuda, yabancı dergilerin
editörlerince talep edilen bilgileri olabil-
diğince hızlı ve detaylı iletiyoruz; onlarla
sık sık iletişim kuruyoruz.
Diğer önemli bir unsur olarak, yerli der-
gilerimizin yabancı dilde yaptıkları yayın-
ları da bu hedefte büyük önem
taşıdığından fazlaca önemsediğimizi be-
lirtmeliyim. Sizlerle sürekli iletişim hâ-
linde olduğumuzu sanırım burada
belirtmeme gerek yok.

SSM Kalite ve Stratejik Yönetim Daire
Başkanı Ferhat Yenibertiz’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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MSI Dergisi: Bay Linden, ilk olarak 
EUROJET ve ASELSAN arasında, 
20 Ocak’ta imzalanan ve yeni iş birliklerinin
yolunu açan mutabakat muhtırasını 
sormak istiyoruz. EUROJET bu 
iş birliğinden neler bekliyor?
Clemens LINDEN: Türkiye’ye sadece 
F-X programı vesilesiyle gelmedik; Tür-
kiye’de uzun süreli iş ilişkileri kurmayı
hedefliyoruz. Amacımız, sadece Tür-
kiye’deki tek bir program için teklif ver-
mek değil; çünkü aynı zamanda, Türk
sanayisi ve Türkiye’deki müşterilerle de
iş birlikleri kurmak istiyoruz. Örneğin,
Türk firmalarıyla iş birliklerimizi gelişti-
rerek, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı)’na da ürün ve hizmetlerimizi
sunmak istiyoruz.
Bu hedeflere ulaşabilmek için, pazara
sağlam bir temel oluşturarak girmemiz
gerektiğinin farkındayız. Geçmişte, işler
farklı bir şekilde yapılırdı: Firma olarak
bir teklifte bulunur ve sadece bazı offset
gerekliliklerini karşılardık. Ancak bu
yaklaşım, artık geçmişte kaldı. Şimdi-
lerde, ürünlerimizle birlikte teknoloji iş

birliği de sunuyoruz ve bunu sadece üre-
tim teknolojisi için değil, aynı zamanda
tasarım, sertifikasyon ve doğrulama
aşamaları için de gerçekleştiriyoruz.
Uzun zaman önce Eurofighter Typhoon
programından elde ettiğimiz deneyimler,
teknoloji iş birliği açısından bir başarı öy-
küsüdür. İngiltere, Almanya, İtalya ve İs-
panya’nın oluşturduğu dört ülkelik bir
grubun savunma ve havacılık sanayileri;
uçağı ve uçak motorunu tasarlamak, test
etmek, sertifikasyon işlemlerini gerçek-
leştirmek, üretmek ve desteklemek

amacıyla bir araya geldi ve başarılı çalış-
malar yürüttü. Bu sayede, iş birliğinin ne
anlama geldiğini çok iyi kavradık ve sa-
dece zamanla elde edilebilecek bazı de-
neyimler edindik.
ASELSAN, kontrol ve izleme işlevlerini
tek bir birimde bir araya getiren Sayısal
Motor Kontrol ve İzleme Birimi
(DECMU)’nde kullanılabilecek gelişmiş
imkânlara sahip. Biz, bu birimin dona-
nım ile yazılımını geliştirmek istiyoruz ve
bu iş için ASELSAN’ın iyi bir ortak olabi-
leceğini düşünüyoruz.

SÖYLEŞİ

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 7 Ocak’ta 
gerçekleştirilen toplantısının ardından basın 
mensuplarına konuşan Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Geliştirme
(F-X) Programı kapsamında, çift motorlu bir uçak 
tasarımını değerlendirdiğini belirtti. Bu açıklama, 
söz konusu programa, EJ200 motorunun gelişmiş 
bir sürümünü öneren EUROJET tarafından olumlu
karşılandı. IDEX 2015 fuarı sırasında görüştüğümüz
EUROJET CEO’su Clemens Linden ile EUROJET’in,
Türkiye’de, bu kapsamda yürüttüğü faaliyetleri 
hakkında konuştuk. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

EUROJET, 
Türkiye’ye Teknolojik
Üstünlük Sunuyor
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Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip
olduğunu görüyoruz. Örneğin, ortakları-
mızdan Rolls-Royce, Türkiye’de önemli
bir varlığa sahip ve bunu daha da arttır-
mak istiyor. Rolls-Royce, hâlihazırda
Türk sanayisi ile EJ200’ü de kapsayan iş
birlikleri için bir teknoloji yol haritası ge-
liştiriyor. Ortaklarımızdan bir diğeri olan
ITP, şu an A400M’nin motorlarında TEI ile
birlikte çalışmalar yürütüyor. Biz de bu
tür başarılı iş birlikleri kurmak istiyoruz.
Türkiye’deki hedefimiz, iş birliklerimizi
genişletmek; ayrıca ASELSAN, TUSAŞ ve
TEI ile yürüteceğimiz çalışmalar kapsa-
mında, Türk KOBİ’leriyle de iş birlikleri
kurmak istiyoruz. Türkiye’deki KOBİ’le-
rin son derece yenilikçi olabildiklerinin
ve yeni teknolojiler geliştirebildiklerinin
farkındayız. Bu nedenle bu firmalardan
bazılarıyla irtibata geçmeye başladık. 
Bir meslektaşımız, özellikle bu konular
üzerinde çalışıyor. IDEF sırasında, 
KOBİ’lerle irtibatımızın daha da gelişme-
sini bekliyoruz.

MSI Dergisi: TUSAŞ ve TEI, Türkiye’deki
havacılık programlarında birlikte 
çalışılabilecek firmalar arasında 
yer alıyor. Hâlihazırda bu firmalarla 
yürüttüğünüz çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?
Clemens LINDEN: TUSAŞ ve TEI ile yakın
temaslarımız var ve ASELSAN ile de bir-
likte atabileceğimiz adımları değerlendir-
mek üzere bir Yürütme Kurulu Toplantısı
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. TUSAŞ ta-

rafından yakın zaman önce yayınlanan bir
teklife çağrı dokümanına yanıtımızı ilettik.
Söz konusu projede, TEI motor üreticisi
olacağı için, onlarla yerlileşme konu-
sunda birlikte çalışmak istiyoruz.
İş birliği konusunda, bir başka önemli
noktaya daha değinmek isterim. Sektö-
rümüzde, uçak tasarımcıları ile motor
tasarımcıları arasındaki iş birliği, bizce
“mükemmel evlilik” gibi olmalı. Uçak ta-
sarımcısı, motor üreticisi ile ne kadar
erken bir aşamada çalışmaya başlarsa,
ürün –yani uçak– o kadar iyi olur. Bu
avantajdan azami derecede faydalana-
bilmek için, bizler de bu tür çalışmaları
olabildiğince en kısa zamanda başlat-
mak ve uçağın gövdesi ile motoru ara-
sındaki çeşitli arayüzler üzerinde
çalışmak istiyoruz. Eurofighter Typhoon,
bu tür bir iş birliğinin en iyi örneklerin-
den birisi. Türkiye, yakın zamanda Jet
Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak Kavram-
sal Tasarım Projesini tamamladı ve 
F-X Programı’nı başlattı; dolayısıyla uçak
tasarımcısı ile motor tasarımcısı ara-
sında yakın iş birliği başlatmak için en iyi
zamanın şimdi olduğunu düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Bildiğiniz gibi, rakiplerinizden
birisi, aynı zamanda TEI’nin de ortağı. 
Bu durum sizin için sorun yaratıyor mu?
Clemens LINDEN: Bu gibi durumlar sek-
törümüzde son derece doğal. Bir projede
rakipken bir diğer projede ise ortak ola-
biliyorsunuz. Yıllarca çeşitli firmalarla
aynı anda hem rakip hem de ortak olduk.

Bu çerçevede, programları birbirle-
rinden ayırt etmeyi öğrendik. Firma-

larla ortak güvenlik duvarlarına sahibiz ve
projeleri, hem iş birliği hem de rekabet
çerçevesinde ele alabiliyoruz. Aslında bu
özellik, Türkiye’ye getirebileceğimiz avan-
tajlardan birisi; EUROJET’in ortakları,
rakip firmaların iş birliği yaptığı bu gibi
proje ve ortamlarla ilgili 20 yılı aşkın de-
neyime sahip.

MSI Dergisi: F-X Programı ile ilgili olarak
şu anki gündeminiz nedir?
Clemens LINDEN: Öncelikle Türkiye’nin
kararını bekliyoruz tabii ki; ikinci olarak
ise size daha önce de belirttiğim gibi, en
kısa zamanda TUSAŞ ile bir ortaklık ku-
rarak, motorun hava alığı ve egzoz kı-
sımlarının tasarımı konusundaki
uzmanlığımızı sunmak istiyoruz. Ayrıca
Türkiye’ye, itki yönlendirme teknolojisini
de sunuyoruz; Eurofighter Typhoon
uçaklarının motorları bu özelliğe sahip
olmasa da motorlara bu kabiliyetin ka-
zandırılması için gerekli altyapı hazır. Bu
teknolojiyi geliştirdik ve bir test orta-
mında denemeler yaparak bu teknoloji-
nin işlerliğini gösterdik. Bildiğiniz gibi
normal bir motorun nozulu açılıp kapa-
nırken iç ve dış çap birbirleriyle bağlan-
tılıdır. İtki yönlendirmede ise bu iki çapı
ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz; bu da size
nozulun boyutlarını belirleme imkânı
tanır. Farklı uçuş zarflarında motorun
performansını optimize edebilmek
adına, F-X Programı’na, itki yönlendirme
kabiliyetli nozul teknolojisini sunmak is-
tiyoruz. Hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu
itki yönlendirme kabiliyetine sahip no-
zullar sunabiliriz. Geliştirmesi birkaç yıl
süren bu teknoloji, F-X programına re-
kabetçi avantajlar sağlayabilir.
Rakiplerimiz de bu teknoloji üzerinde ça-
lışıyor; hatta bazıları bunun için gerekli
yetenek ve imkânları hâlihazırda geliş-
tirmiş durumda. Fakat bizim geliştirdiği-
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miz teknoloji kendisini kanıtlamış ve test
ortamlarında, 4.000 saatten fazla bir
süre boyunca test edilmiş durumda.
İtki yönlendirme, DECMU’da yeni 
yazılımlar kullanılmasını gerektiriyor;

ASELSAN ve TUSAŞ ile birlikte, bu tek-
nolojiyi F-X Programı için hızlıca gelişti-
rebiliriz. F-X prototipinin Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına hazır ol-
ması gerektiğinin de bilincindeyiz.

EUROJET CEO’su Clemens Linden’e,
zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Performansı Arttıran, Kanıtlanmış Bir Teknoloji:

EJ200 İtki Yönlendirme Nozulu
Tam ölçekli motor testleriyle kanıtlanmış bir sistem olan EJ200 itki yönlendirme nozulu, şimdiye kadar 20.000 lbf itkili motor sınıfında, 
performansını motor testleriyle etkili bir şekilde sergilemiş olan, tek 3 boyutlu yönlendirme nozuludur. EJ200 itki yönlendirme nozulunda,
“balancebeam” olarak adlandırılan etkiden faydalanılarak, nozulu hareket ettirmek için gaz akış enerjisi de kullanılır ve bu sayede, nozulu
hareket ettiren eyleyiciler daha az güç harcar.
EJ200 akıllı nozul teknolojisi, 3 farklı seviyede kabiliyet artışı sunar: Seviye A, B ve C.
Seviye A;        uçağın performansını önemli ölçüde iyileştiren ve ömür devir maliyetlerini azaltan 1 boyutta hareket eden akıllı bir nozuldur. 
                          Söz konusu nozul:
                          • İtkiyi net olarak %6 arttırır,
                          • Uçağın mevcut itki düzeyleri kullanıldığında, seyir ve süpersonik seyir koşullarında yakıt tüketimini azaltır,
                          • Türbin sıcaklığını azaltır ve böylece motor bakımları arasında daha fazla uçuş süresi sağlar.
Seviye B;         itki yönlendirme imkânı sunan 2 boyutlu (uçağın dikey ekseni yönünde) hareket eden akıllı bir nozuldur. Söz konusu nozul:
                          • Operasyonel esnekliği arttırır,
                          • Uçuş zarfı boyunca manevra kabiliyetini arttırarak, olası düşman uçaklarına karşı avantaj sağlar.
Seviye C;         itki yönlendirme imkânını en üst düzeye çıkaran 3 boyutlu (uçağın hem dikey hem de yatay eksenleri yönünde) hareket eden
                          akıllı bir nozuldur. Söz konusu nozul:
                          • Muharebe performansını en üst düzeye taşır,
                          • Uçağın kararlılığını ve çok düşük hızlarda kontrol edilebilirliğini arttırır.
                          Akıllı nozulların genel fayda ve avantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
                          • Uçağın kalkışı ve inişi için gereken mesafeyi azaltır,
                          • Art yanmasız ve art yanmalı azami itki miktarını arttırır; böylece uçağın manevra kabiliyetinde ve görev performansında
                          sürdürülebilir bir artış sağlar,
                          • Yakıt tüketimi ve sürüklemeyi azaltır; böylece görev yarıçapını ya da havada kalış süresini arttırarak uçağın muharebe 
                          etkinliğini arttırır.
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Gripen, uçaklar arasında, salt hava-hava muharebesinin
de ötesine odaklanan ilk uçaktır. Böylece Gripen, görev
ihtiyaçlarının tamamını kapsayarak kullanıcıyı, avcı ve

bombardıman uçağını ayrı ayrı envanterde bulundurmanın iş-
letim maliyetlerinden kurtarır.
Gripen, en başından beri, çok rollü ve değişik görevlere uyar-
lanabilen bir uçak olarak tasarlanmıştır. Bunun anlamıysa
hava savunma, yer hedeflerine taarruz ve keşif görevlerini icra
edebilmesidir. Gripen, gerektiğinde tek bir sorti içerisinde, bu
değişik görevler arasında kusursuzca geçiş yapabilir.
Gripen’in NG sürümü, taarruz ve savunmadan, hava devriye-
sine ve taktik hava keşfine kadar geniş bir yelpazedeki görevleri
icra edebilir. Uçak, bu görevleri, 7/24, her türlü hava şartında
yerine getirebilir.
Çok rollü bir uçak olma kabiliyeti, uçağın AESA radarı ve diğer
sistemleri geliştikçe daha da ilerleyecektir.
Geliştirilmekte olan diğer radara yakalanmama kabiliyetli (ste-
alth) uçakların aksine, Gripen, dengeli bir tasarımı takip ederek
öngörülmesi zor bir gelecek için oldukça iyi hazırlanmıştır.
Saab, performanstan ve manevra kabiliyetinden ödün vermek-

ADVERTORIAL

Gripen, en gelişmiş mühimmatları 
kullanarak hava savunma, yer 

hedeflerine taarruz ve keşif 
görevlerini icra etme kabiliyetine 

sahip, gerçek bir çok rollü 
savaş uçağıdır. En son teknolojiyi 

kullanarak, hâlihazırda mevcut olan 
ve gelecekte ortaya çıkabilecek 

tehditlerin gerektirdiği kabiliyetlere
sahip olacak şekilde tasarlanan 

uçak, aynı zamanda uçuş 
güvenliği, güvenilirlik, 

eğitim verimliliği 
ve düşük işletim maliyeti 

gibi isterleri de 
karşılıyor. 
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sizin, bir yandan söz konusu uçağın multispektral görüntüsünü
azaltırken, öte yandan kızılötesi ve radar izini düşürmek sure-
tiyle tespit edilmesini zorlaştırmıştır.
Gripen’in tasarım konsepti itibarıyla en önemli yetenekleri, mev-
cut en modern silah sistemleri ile teçhiz edilebilmesinin yanı sıra
büyük çaplı birliklerde beraber çalışabilme, hedef ve dost unsur
bilgilerini paylaşma ve iş birliği yapabilmesidir.
Gripen NG, kullanıcı ülkenin menfaatlerini koruyabildiği gibi
dünyanın dört bir yanındaki müşterek görevlere de katılabil-
mektedir. NATO standartlarına tam uyumlu olan uçak; kara
kuvvetleri, donanma ve C2 organizasyonlarıyla birlikte görev
yapabilir. Esasen kuzey İsveç’in zorlu kutup koşullarına daya-
nacak şekilde tasarlanan Gripen, Tayland gibi tropik bölgeler-
den, Afrika çöllerine kadar aşırı iklimlerde de görev
yapabilecek şekilde adapte edilmiştir.
Gripen, esasen küçük bir lojistik yükle, esnek bir konuşlan-
dırma için tasarlanmıştır. Bunun nedeni ise Soğuk Savaş dö-
neminde, İsveç Hava Kuvvetlerinin, ülke genelinde dağıtılmış
olan üslerden harekât gerçekleştirebilme politikasıdır. Bu
husus, personel kaynaklarını, destek sistemlerini ve yedek par-
çaları asgari seviyede tutabilmek için önemliydi. Bunun bir so-
nucu olarak Gripen, sadece 16 x 800 metre uzunluktaki pistleri
bile kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede uygun bir
otoyola bile inebilen uçak, lojistik açıdan da önemli bir esnek-
liğe sahiptir. Bu kabiliyet, Gripen NG’ye de taşınmıştır.

Boy : 15,2 m
En : 8,6 m
Boş ağırlık : 8.000 kg
Dâhili yakıt kapasitesi : 3.400 kg
Azami kalkış ağırlığı : 16.500 kg
Azami itki : 98 kN
Asgari kalkış mesafesi : 500 m
İniş mesafesi : 600 m
Deniz seviyesinde azami hız : >1.400 km/sa
Yüksek irtifada azami hız : Mach 2
Süperseyir (Supercruise) kabiliyeti : Var
Azami servis irtifası :  >16.000 m
Azami menzil : 4.000 km
g-sınırları : + 9g / -3g
Yük taşıma noktaları : 10 adet
Hava-hava muharebe görevinde 
yeniden göreve hazır olma süresi

: 10 dk.

Motor değişim süresi : <1 saat

Teknik Özellikler
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M. Emre YAZICI: Bay Stanley, yaklaşık 
3 senedir Türkiye’desiniz. Türkiye ile 
ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi 
bizimle paylaşır mısınız?
Anand STANLEY: Türkiye’yi evim gibi
gördüğümü ifade etmekten büyük mem-
nuniyet duyuyorum. Türkiye, zengin ve
ihtişamlı bir tarihin yanı sıra aynı za-
manda muazzam bir yenilikçilik sergile-
yen ve modern dünyayı benimsemiş
çalışkan insanlara sahip. Helikopter üre-
timine dair bilgi ve birikimi Türkiye’ye
getirmek için Türk hükümeti ve büyüyen
havacılık sanayinizin, yakın zamanda Si-
korsky ile imzaladıkları anlaşmaların
meyvelerini görüyoruz. TUSAŞ, TEI,
ASELSAN, Alp Havacılık ve Türk havacı-
lık sanayisindeki diğer üreticilerin yete-
nek ve imkânlarından etkilendiğimi
söyleyebilirim. Dünyada çok az sayıda
ülke, kendi silahlı kuvvetleri ve emniyet
güçleri için yerli olarak tasarlanıp üretil-
miş ve dijital kokpite sahip modern bir
helikopter üretecek yeteneğe ve siyasi
kararlılığa sahip. Şu an yürüttüğümüz
çalışmalar, son derece karmaşık çalış-
malar. Çalışmalarımızın her kademe-
sinde karşılaştığım takım ve iş birliği
ruhuna hayranım.

M. Emre YAZICI: Sikorsky ile Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ilişkileri uzun bir geçmişe
dayanıyor. Türkiye’de ilk BLACK HAWK
helikopterleri, bu helikopterlerin ABD
Kara Kuvvetlerinde hizmete girmesinden
sadece 10 yıl sonra, 1988 yılında hizmete
girdi. Sikorsky ayrıca 1998 yılında, Alp
Havacılık firmasının hisselerinin yüzde
50’sini alarak Türk savunma ve havacılık
sanayisine yatırım yaptı. Türkiye, 
Sikorsky için nasıl bir öneme sahip?

Anand STANLEY: Türkiye, Sikorsky için
çok önemli bir ülke. Nitekim Türkiye,
Orta Asya, Kuzey, Orta Doğu ve Avrupa
ülkeleriyle önemli ilişkilere sahip. 
Bu çerçevede, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) ile Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinin izlediği stratejiler,
uluslararası pazarlara; Türkiye’nin kendi
savunma ve havacılık sanayisini gelişti-
receğine ve bunu da Sikorsky gibi firma-
ları teknoloji paylaşımında bulunmak
üzere Türkiye’ye davet ederek gerçek-
leştireceğine dair kuvvetli bir mesaj ve-
riyor.
Türkiye’ye büyük ilgi duyuyoruz. Bunun
sebeplerinden biri, Türkiye’de rekabetçi
fiyatlara yüksek kaliteli parçalar ürete-
bilen çok yetenekli firmalarla ortak ol-
mamız. Türk hükümeti ve Alp Havacılık
gibi, havacılık ve uzay uygulamalarına
yönelik hassas bileşenler üretebilen fir-
malarla kuvvetli iş ilişkilerimiz olmasın-
dan çok memnunuz.

M. Emre YAZICI: 109 adet S-70i model
helikopterin TUSAŞ tarafından kapsamlı
bir şekilde uyarlanıp üretilmesini 
kapsayan Genel Maksat Helikopter 
Projesi (GMHP)’nin 3,5 milyar dolarlık
anlaşması, sizin görevinize başlamanızdan
sonra imzalandı. Bu sözleşme, Sikorsky
için nasıl bir öneme sahip?
Anand STANLEY: GMHP, hem ölçeği
hem de arkasındaki kararlılık açısından,
Sikorsky’nin 93 yıllık tarihi boyunca, eşi
benzeri olmayan bir proje. Türk hükü-
meti, daha fazla savunma sistem ve do-
nanımının yerli olarak üretilmesini
sağlamaya yönelik stratejik bir vizyona
sahip. Sikorsky, Türkiye’yi, uluslararası
pazarlardaki varlığını arttırmasını sağla-
yabilecek bir fırsat olarak görüyor.
GMHP; Türkiye tarafından kullanılacak 109
adet T-70 helikopterinin üretimi için ge-
rekli lisansların Türk havacılık sanayisine
verilmesini ve bunlara ilaveten 109 adet 
S-70i helikopterinin de ihracat için üretil-

SÖYLEŞİ

Türkiye ve Sikorsky:
Derin Bağlar, 

Yeni Ufuklar
Kendi helikopter sanayisini kurmayı amaçlayan Türkiye,
Sikorsky firmasını, kendisine önemli bir ortak olarak
belirlemiş durumda. Sikorsky’nin Türkiye’deki 
faaliyetleri ile geleceğe yönelik planlarını, Sikorsky’nin
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’dan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Anand Stanley ile konuştuk. 
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

2020’li yıllarda ABD Deniz 
Piyadeleri Birleşik Devletler Başkanını, 
Sikorsky S-92’nin yeni bir versiyonu olan VH-92 ile 
uçuruyor olacak. Cumhurbaşkanımız da halen 
S-92 ile seyahat etmekte.
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mesini kapsıyor. Bu helikopterlerin 
her ikisi de tasarım olarak 
Sikorsky’nin S-70i BLACK HAWK helikop-
terine dayanıyor. Sözleşmenin hüküm ve
şartları uyarınca, Türkiye, gerekli gördüğü
hâllerde, ilave helikopter de üretebilecek.
Böylece Türkiye, bu projeyle hem BLACK
HAWK helikopterleri için yeni bir üretici
konumuna gelecek hem de bu helikop-
terin mevcut ve ilerideki kullanıcıları için
bir parça tedarikçisi olacak.

M. Emre YAZICI: GMHP’nin 
başlamasından önceki en son önemli 
kilometre taşı olan ABD’den ihracat 
lisansının alınması aşamasının 
2015 yılının ortalarına doğru 
tamamlanması bekleniyor. ABD’nin
GMHP gibi sözleşmeler için bazı koşullar
öne sürmesi alışılagelmiş bir durum. 
Bu olası koşullar, sizce GMHP 
sözleşmesinin ruhunu nasıl etkiler?
Anand STANLEY: Sizin de belirtiğiniz gibi,
T-70 ile S-70i helikopterlerinin lisans al-
tında üretilmesine ilişkin sözleşme, ABD
hükümetinin ihracat onayına tabi. Göz
önünde bulundurmamız gereken önemli
bir husus, Sikorsky olarak BLACK HAWK
helikopterlerini, öncelikle ABD Silahlı
Kuvvetleri için üretiyor olmamız ve
ABD’nin, hâlihazırda BLACK HAWK heli-
kopterlerinin dünyadaki en büyük kulla-
nıcısı olmasıdır. ABD hükümeti,
Sikorsky’yi, Türkiye’ye ihracat yapması
yönünde teşvik etti. Söz konusu ihracat li-
sanslarının alınmasının ardından, Türk
havacılık sanayisi ile birlikte, GMHP’nin
helikopter üretim aşamasına yönelik ge-
rekli planları hazırlamaya başlayacağız.

M. Emre YAZICI: Amerikan Silahlı 
Kuvvetlerinin yeni nesil helikopter 
geliştirme programı (Future Vertical 
Lift Program), günümüzdeki 
helikopterlere hiç benzemeyen, çok
amaçlı platformların üretilmesini 
öngörüyor. UH-60 ile AH-64’lerin yeni
modellerle değiştirilmesini öngören
program kapsamında birlikte hareket
eden Sikorsky ile Boeing, Bell’in 
tilt-rotorlu tasarımıyla rekabet ediyor.

Bu kapsamda, geleneksel helikopter 
tasarımlarının geleceğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Anand STANLEY: Tek rotorlu helikop-
terlere her zaman ihtiyaç duyulacak. 
Nitekim ABD Silahlı Kuvvetlerinin, 
UH-60M BLACK HAWK helikopterle-
rini 2070’li yıllara kadar kullanmayı
öngördüğünü unutmamamız gerekir.
ABD Hava Kuvvetleri, 2020 yılında 
hizmete girmesi beklenen ve UH-60M

Türk Polisi BLACK HAWK helikopterlerine duyduğu 
güveni sergilerken. Türk Genel Maksat Helikopteri 

Programı kapsamında , Türk endüstrisi 
BLACK HAWK helikopterinin tasarımını temel alarak 

geliştirdiği T-70 helikopterlerinden 
100’den fazla üretecek.
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tasarımına dayalı, 112 adet muharebe
arama ve kurtarma helikopterinden olu-
şan bir filo sipariş etti. Ayrıca 2020’li yıl-
larda, ABD Başkanı –tıpkı Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi– bir 
S-92 helikopteri ile seyahat edecek. Dola-
yısıyla geleneksel helikopterlerin, gele-
cekte, hızın her zaman en önemli uçuş
özelliği olmadığı durumlarda, önemli bir
yere sahip olacağını söylemek mümkün.

M. Emre YAZICI: Sabit kanatlı insansız
sistemlerin kullanımı her geçen gün
daha da yaygınlaşsa da döner kanatlı 
insansız hava aracı (İHA)’larının askeri
uygulamalarda kullanımı, nispeten 
geç ve yavaş başladı. Sizce, döner 
kanatlı İHA’lar, sabit kanatlı İHA’ların 
popülaritesini yakalayabilecek mi? 
Ayrıca önümüzdeki dönemde, sizce 
hangi tür teknolojiler döner kanatlı 
platformlarda daha baskın bir konuma
sahip olacak?

Anand STANLEY: Helikopterler yüksek
seviyede zekâya sahip sistemlerle do-
natılabildiğinde, döner kanatlı İHA’ların
kullanımı, sabit kanatlı İHA’ların kulla-
nımı kadar yaygınlaşmaya başlayacak.
Diğer bir deyişle; döner kanatlı İHA’la-
rın yaygınlaşabilmesi için, öncelikle ro-
torlu İHA’lar, bir pilottan daha üstün
performans sergileyebilmeli ve helikop-
terlerin çeşitli fiziksel engellerle karşı-
laşabildiği alçak irtifalarda, karmaşık
görevleri güvenle tamamlayabilmeli.
Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Sikorsky,
MATRIX Teknolojisi olarak adlandırılan
ve Sikorsky tarafından finanse edilen,
büyük ve kapsamlı bir araştırma prog-
ramı yürütüyor. Amacımız, helikopter
sistemlerinin zekâ ve edimsel yönetim
kabiliyetlerinde büyük iyileştirmeler ger-
çekleştirmek. Buna göre, kokpitte tek bir
düğmeye basılmasıyla insanlı bir heli-
kopterin insansız bir platforma dönüşe-
bileceği bir noktaya gelmek istiyoruz.

Böylece helikopterin kullanıcısı; helikop-
terin iki pilotla mı, bir pilotla mı ya da pi-
lotsuz ve otonom bir şekilde mi uçacağına
karar verebilecek. 2013 yılında başlattığı-
mız programımız kapsamında, söz ko-
nusu hedefimize doğru büyük ve ümit
verici adımlarla ilerliyoruz.

M. Emre YAZICI: Sikorsky’nin GMHP 
dışında belirttiğiniz programların 
herhangi birinde, Türkiye’yi bir sanayi
üssü –örneğin bir risk paylaşım ortağı,
tedarikçi vs.– olarak kullanmaya 
yönelik planları var mı?
Anand STANLEY: Türk sanayisinin, per-
formansıyla bizleri etkilemeye devam
edeceğine ve Sikorsky’nin döner kanatlı
araçların üretimi ile ilgili diğer alanlarda
da Türkiye’den yardım isteyeceğinden
eminim. Türkiye ve Sikorsky, çok amaçlı
BLACK HAWK helikopteri için yerli, böl-
gesel ve uluslararası düzeyde uzun vadeli
bir ortaklık düşünüyor. Diğer ülkeler de
Türkiye’nin büyüyen havacılık sanayisinin
ve Türk hükümetinin bölgesel güvenliği
ve komşularının güvenliği için kendini ka-
nıtlamış bir askeri helikopter üretip kul-
lanma isteğinin giderek farkına varıyor.

SÖYLEŞİ

Sikorsky, 2014 yılında, 
pilotsuz olarak da görev 
yapabilen bir BLACK HAWK
helikopterinin uçuşunu
başarıyla gerçekleştirdi.
Böylelikle Amerikan Kara
Kuvvetlerinin, insansız hava
araçları ile kargo taşıma
yönündeki ihtiyacının
karşılanması için önemli bir
adım atılmış oldu.
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M. Emre YAZICI: Yakın zamanda 
yayınlanan bazı haberler, Sikorsky’nin
bağlı olduğu ana firma United 
Technologies (UTC)’in, Sikorsky’yi 
satmayı ya da sahipliğini bölüştürerek
yeniden yapılandırmayı düşündüğüne 
değiniyor. Sizce, ana firmasından 

ayrılması durumunda Sikorsky, 
pazarlarda kendi başına nasıl bir 
performans sergiler?
Anand STANLEY: Sizin de bildiğiniz gibi,
UTC, henüz Sikorsky’yi kendi şirketler
portföyü arasında mı tutacağı, yoksa sa-
hipliğini bölüşüp bağımsız bir şirket ola-

rak mı tutacağı konusunda nihai bir
karar almadı. Bu konudaki karar, sene
sonuna doğru belli olacak.
Sikorsky, UTC’nin portföyünde istisnai
bir yere sahip; çünkü biz sadece askeri
uygulamalar için helikopter parçaları
üretmekle kalmayıp, aynı zamanda as-
keri helikopter platformları da üretiyo-
ruz. Ancak ayrılmamız söz konusu olsa
dahi Sikorsky yine de mali açıdan kuv-
vetli, bağımsız, 7 milyar dolar değere
sahip ve yönetim ekibi ve yönetim kurulu
ile helikopter programlarına yüzde 100
odaklanmış bir firma olmaya devam
edecektir.
UTC’nin değerlendirme süreci devam
ederken, Sikorsky de kendi iş ve çalış-
malarını, her zamanki gibi sürdürüyor.
Dünya çapındaki müşterilerimiz, hizmet-
lerimiz konusunda herhangi bir değişik-
lik ya da kesinti ile karşılaşmayacak.

Sikorsky’nin Orta Doğu, Türkiye ve 
Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Anand Stanley’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Sikorsky’nin MATRIX Programı, helikopterlerin, özellikle 
pek çok fiziksel engel ile karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğu
düşük irtifalarda, asgari pilot girdisine ihtiyaç duyarak, karmaşık

görevleri yerine getirebilmeleri amacıyla akıllı sistemler 
geliştirilmesini hedefliyor. Bu amaçla bir S-76 helikopteri, 

geliştirilen donanım, yazılım ve geniş spektrumlu sensörlerin 
testlerinde kullanılıyor. Sikorsky’nin kendi öz kaynakları ile 

yürüttüğü MATRIX Programı, insansız olarak da görev yapabilecek
helikopterlerin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Sikorsky ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından
geliştirmekte olan bir silah kiti sayesinde çok amaçlı 

BLACK HAWK helikopterleri güçlü bir muharebe destek 
kapasitesine kavuşacak. Gerçek mermilerin kullanılacağı

atış testlerinin 2015 içinde gerçekleştirilmesi 
planlanmış durumda.
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Prototip olarak üretilen KBRN Keşif Aracı, PARS 6x6 
platformunun üzerine entegre edilmiştir. KBRN Keşif
Aracı:

n Kimyasal harp maddeleri (KHM) ve zehirli endüstriyel 
kimyasal maddeleri (ZEKM) noktasal tespit, teşhis ve 
analiz ile uzaktan (stand-off) tespit ve teşhis,

n Biyolojik harp maddeleri (BHM)’ni noktasal tespit-teşhis 
ve radyolojik harp maddelerini noktasal tespit ve teşhis 
(kısmen) kabiliyetine sahiptir.

Araçta bulunan KBRN toplu korunma sistemi; yüksek iç basınç
sistemi ve havalandırmalı maske sisteminden oluşmaktadır ve
NATO AEP-54 dokümanında belirtilen toplu korunma düzeyle-
rini karşılamaktadır.
PARS 6x6 KBRN Keşif Aracı’nda; kullanım gereksinimlerine
göre, 40 mm otomatik bombaatar ya da 12,7 mm veya 7,62 mm
makineli tüfek takılabilen uzaktan komutalı stabilize silah sis-
temi bulunmaktadır.
PARS 6x6 KBRN Keşif Aracı; sürücü, manga/tim komutanı ve
iki adet KBRN keşif uzmanı dâhil olmak üzere, toplam 4 per-
sonelden oluşan KBRN keşif mangası için tasarlanmıştır. Mik-
robiyolojik Güvenlik Kabini (Glovebox) çalışmalarını daha rahat
yapabilmek ve operasyon esnekliğini arttırmak için, bir oturma
yeri ilave edilmiştir. Araç, müşteri isteği doğrultusunda, daha
fazla personele hizmet verecek veya daha çok sistem barındı-
racak şekilde, PARS 8X8 konfigürasyonunda tasarlanabilmek-
tedir.

Kimyasal Tespit ve Teşhis
Araçta; dış havayı, araç içini, topraktaki katı ve sıvı örnekleri
ve alınan katı numuneleri inceleyebilmek için, gerektiğinde
araç dışında da kullanabilen, periyodik ve devamlı ölçüm ya-
pabilen, kimyasal harp maddesi ve zehirli endüstriyel kim-
yasal maddeleri tespit-teşhis cihazları bulunmaktadır.
Aracın üzerinde; 5 kilometrelik bir menzilde ölçüm yapabilen,
aktif lazer teknolojisine sahip, uzaktan kimyasal tespit cihazı
bulunmaktadır.

Araçta; gerektiğinde araç dışında portatif olarak da kullanılabi-
len, sabit laboratuvar analiz kabiliyetinde, kimyasal maddelerin
teşhisini ve ayrıntılı olarak tanımlanmasını sağlayan, bir gaz kro-
matografisi/kütle spektrometresi (GC-MS) bulunmaktadır.

Biyolojik Tespit ve Teşhis
Araç içerisinde, periyodik ve devamlı ölçüm yapabilen bir biyo-
lojik harp maddesi tespit cihazı bulunmaktadır.
Tespit edilen veya numunesi alınan biyolojik harp maddelerinin
teşhisi için, araç dışından numune alımını sağlayan bir meka-
nizmaya sahip, Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini (Class III Glove-
box) tasarlanmıştır. Kabin içerisinde test kitleri ile çalışılmakta
ve okuyucu modül ile hem tespit hem teşhis eş zamanlı olarak
yapılabilmektedir.

Radyolojik ve Nükleer Tespit
Araç üstünde ve içinde, dış ve iç ortamdaki gama ve nötron rad-
yasyonu tespit edebilen, bu radyasyonun şiddetini ve toplam do-
zunu ölçebilen radyakmetreler bulunmaktadır. Ayrıca, araçta,
her personelin maruz kalabileceği toplam radyasyon dozunu öl-
çebilen, alarmlı cep tipi dozimetreler bulunmaktadır.

Numune Alma, Saklama ve 
Kirli Bölge İşaretleme Sistemi
Araçta, personelin araç dışına çıkmadan güvenli bir şekilde nu-
mune almasını, ileri tetkikler ve doğrulama tetkikleri için sak-
lanmasını veya Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini (Glovebox)’ne
iletimini sağlayacak donanım bulunmaktadır.
Herhangi bir kirlenme tespit edildiğinde, hava kilitli tahliye sis-
temiyle araç kirletilmeden, NATO standartlarına uygun flama-
larla kirli bölgeleri işaretleme olanağı mevcuttur. Araçta,
hareket hâlindeyken de; katı, sıvı ve gaz numunelerin kimyasal
tespit, teşhis ve analizine imkân sağlayan çift tekerlekli nu-
mune alma sistemi mevcuttur.

Merkezi İşlem Ünitesi ve KBRN Yazılımı
Merkezi İşlem Ünitesi (Master Modül), KBRN tespit ve teşhis
cihazlarından gelen verilerin konum belirleme sistemi 
(GPS / INS) ve meteorolojik sensörlerden gelen verilerle bir-
leştirilip harita üzerinde kirletilmiş bölgelerin belirlenmesine
olanak sağlar. Bu veriler, ATP-45 formatında KKBS üzerinden
ilgili merkezlere iletilir.

ADVERTORIAL

PARS 6x6 KBRN
Keşif Aracı
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FNSS, tekerlekli zırhlı araç ailesi PARS’ın son üyesi PARS
4x4’ü, IDEF’15’te görücüye çıkarıyor. PARS 4x4,
FNSS’nin Ankara’da yerleşik olan Ar-Ge merkezinde,

konusunda 25 yılı aşkın uzmanlığı bulunan Türk mühendisleri
ve saha tecrübesi ile tasarlanmıştır. Tüm hakları FNSS’ye ait
olan PARS 4x4; özgün tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile küre-
sel kara araçları sektöründeki 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
(TTZA) standartlarını zorluyor.
PARS ürün ailesinin yeni üyesi PARS 4x4; ileri gözetleme, tank-
savar ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine ge-
tirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç, tüm operasyonel
gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.
25-30 BG/ton gücündeki araç 1,9 m’lik düşük bir siluete ve amfibi
özelliğe sahiptir. 5 kişilik mürettebatı bulunan araç, hiçbir hazırlık
gerektirmeden, derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir. Aracın
sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise arkasında konumlandırılan
iki adet su jeti ile sağlanmaktadır. Araç, suda nokta (pivot) dönüşü
yapabilmektedir. Aynı zamanda, arzu edildiğinde, suda geri istika-
mete doğru hareket edebilme kabiliyetine sahiptir.
PARS 4x4; yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansi-
yon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer ba-
sıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış
kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebilmektedir.
%70 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen 
PARS 4x4, 50 cm’lik dik engelleri de kolaylıkla geçebilmektedir.
Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci, ihtiyaç hâlinde
kendini kurtarma özelliğine sahiptir.
PARS 4x4’ün hareket kabiliyeti, merkezi lastik şişirme sistemi
ile arttırılmıştır. Araç, lastik içi katı disk sistemi sayesinde,
“patlak gider” (run flat) özelliğine de sahiptir. PARS 4x4, as-
faltta 120 km/sa azami hıza ve 700 km menzile sahiptir. Arazide

4x4 özelliğindeki araç, otoyolda 4x2 pozisyonuna geçebilmek-
tedir. Gevşek ve kaygan zeminde aks kilidi bulunan PARS 4x4,
otomatik bir şanzımana sahiptir.
Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik koru-
malı camlar, aynı zamanda sürücü ve araç içeresindeki tüm
personele çok geniş bir görüş açısı sağlamaktadır. PARS 4x4,
entegre gece ve gündüz kameraları sayesinde, karanlık ortam-
larda dahi sürücüye ve komutana kullanım kolaylığı sağlamak-
tadır.  Sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen
kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma
koltukları, farklı ölçü ve donanımlardaki askeri personelin ih-
tiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
Mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın
gövdesi, balistik malzemeden üretilmiştir.
Farklı görev ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ekipmanların araç
içerisinde kullanılması veya taşınması göz önünde tutularak
tasarlanan araç, yük taşıma kapasitesi ve açık mimari özellik-
leri ile de dikkat çekmektedir.
PARS 4x4, CH-47 Chinook ağır yük helikopteri dâhil her türlü
askeri nakliye uçağı ile taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.
İşletme maliyetini düşürmek için, birçok parça tasarımı, araç
ömrü ile aynı tutulmuştur. Arazide hızla sökülüp takılabilen güç
grubu sayesinde, araç bakım ve lojistik destek açısından da ko-
laylık sağlamaktadır.

FNSS’nin Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Aracı: 
PARS 4x4

SABER, tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edile-
bilen, tek kişilik, orta kalibre ve elektrik tahrikli bir ku-
ledir. SABER kulesi, kule tahrik sistemi, atış kontrol,

beka ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmak-
tadır. Küçük boyut ve düşük ağırlık gibi özellikleri, SABER ku-
lesini, farklı tiplerdeki zırhlı araçlar için tercih sebebi
yapmaktadır.
Kule, ana silah olarak, ATK M242 İkinci Nesil Bushmaster 25
mm çift beslemeli otomatik top ile teçhiz edilmiştir. Kulede ana
silah için, 240 adet 25 mm ateşlemeye hazır mühimmat bulun-
maktadır. SABER kulesi, ana silaha ilave olarak bir adet 7,62

mm makineli tüfeğe sahiptir. Makineli tüfek için, kulede, 600 adet ateşlemeye hazır mühimmat bulunmaktadır.
SABER; nişancı görüş ve atış kontrol sistemi, 3. nesil termal kamera, büyütme yeteneğine sahip gündüz görüş sistemi ve lazer
mesafe bulucu gibi alt sistemleri içermektedir ve otomatik balistik hesaplama yeteneğine sahiptir.
Elektrikli namlu ve kule tahrik sistemi, hareket hâlinde yüksek atış hassasiyetini sağlayan, iki eksenli stabilizasyona
sahiptir.

SABER 25: Zırhlı Muharebe Araçları
için Tek Kişilik Orta Kalibre Kule

©
FN

SS
©

M
SI D

ergisi





64

MSI Dergisi IDEF’15 Özel Sayısı - Mayıs 2015                                                                                                            www.milscint.com

FNSS, Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve müttefik dünya
ordularının taktik ve teknik ihtiyaçlarını karşılama ama-
cıyla geliştirilen yeni nesil zırhlı paletli araçların son

üyesi KAPLAN YN-ZMA’yı gururla sunar.
FNSS’nin, 200’ü aşkın uzman Türk mühendisinin çalışmaları
sonucunda, 25 yıllık saha tecrübesi ve dünya ordularının en-
vanterine kattığı 3.000’in üzerinde paletli zırhlı muharebe ara-
cından elde ettiği tecrübe ile hayat bulan “KAPLAN”, kendi
sınıfında birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.
Tüm hakları FNSS’ye ait olan KAPLAN, ilk kez IDEF’15 fuarında
sergilenecektir.
Mayın, füze ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı koruma sis-
temleri, güncel elektronik sistemlerin entegrasyonuna izin
veren elektronik altyapısı, gelişmiş süspansiyon ve palet sis-
temi, arttırılmış güç grubu ile 105 mm top ile donatılmış kule-
lerin dahi entegrasyonuna olanak veren mimarisiyle araç,
yakın geleceğin piyadesi için tasarlanmıştır.
KAPLAN; muhabere ağırlığına bağlı olarak 22-25 BG/ton güç
ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları
ile ortak hareket yeteneğine sahip, yeni nesil bir zırhlı muha-
rebe aracıdır. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesi su-
retiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir
platform tasarımına sahiptir.

KAPLAN; paletli, 6 yol tekerlekli, düşük siluetli, sıcak ve soğuk
iklim koşullarında, çamurlu ve engebeli arazilerde, asfalt veya
stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Ge-
lişmiş süspansiyon palet sistemi, araçta oluşan titreşimi azalt-
maya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya
rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanır. Üst kısımda,
geniş personel kapağı ile sürücü kapağı mevcuttur. 
Güç grubunun bakım ve onarımı, araç içerisinde ön kısımdaki,
kabinden erişim sağlanan kapaklar aracılığı ile yapılır.
Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet
zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısın-
dan, aracın arka tarafında yer alır. Güç grubu ve yakıt tasarrufu
sağlayan hareket sistemindeki geliştirmeler sayesinde, aracın
hareket menzili arttırılmıştır.
KAPLAN, amfibi özelliğe sahip sınıfındaki az sayıdaki araçtan
biridir. Araç, arkasında yer alan iki adet su itki sistemi saye-
sinde, derin ve akıntılı sularda ön hazırlık gerektirmeden, nehir
geçiş harekâtına dâhil olabilmektedir. Suda nokta dönüşü ya-
pabildiği gibi, geri istikamete de hareket edebilmektedir. Bu-
nunla birlikte, kullanıcıya, su kenarında hiçbir hazırlık
yapmadan suya girebilme imkânı da verir.
Termal izi azaltan soğutma sistemi, lazer tehditleri algılama
ve keskin nişancı tespit sistemleri gibi güncel alt sistemleri ba-
rındıran araç, KBRN tehditler altında görev yapabilme kabili-
yetine de sahiptir.
KAPLAN’ın gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak
tekniği ile birleştirilerek imal edilmiştir. Gövde, su sızdırmaz-
dır; ayrıca kapaklar ve tapalar da su sızdırmaz contalıdır. Güç
grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kıs-
mında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta
kısmında bulunur. Geriye kalan arka kısımda; personel taşıyıcı
sürümde 8 kişilik, silah kuleli sürümde ise 6 kişilik personel
(manga) bölümü yer alır.

Sürücü için, araç içerisinden
dışarıya çepeçevre görüş im-
kânı sağlayan kapak tasa-
rımı, lazer korumalı cam
periskoplar ve karanlıkta
araç kullanımına imkân sağ-
layan entegre gece görüş sis-
temleri mevcuttur.
Komutan ve nişancı için 
bağımsız görüş ve kontrol 
sistemleriyle donatılmış uzak-
tan komutalı silah sistemi,

zırh altında mühimmat de-
ğiştirmeye olanak sağla-
maktadır.
Nişancı ve komutan için

özel olarak tasarla-
nan kumanda kon-
solları, kullanıcının
hızlı karar verme-
sini ve uygulamasını

sağlamaktadır.
Araç mimarisi, gele-

cekte, farklı sürümlerin ge-
liştirilmesi ve tam bir ürün
ailesi oluşturmaya olanak ve-
recek şekilde tasarlanmıştır.
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FNSS’nin 
Yeni Nesil Zırhlı 
Paletli Muhabere 
Aracı: 
KAPLAN
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Airbus hâlen, havayolları ile satış sonrası var olan ilişki-
lerini, geleneksel “destek” faaliyetlerinden, “hizmet”
faaliyetlerine doğru genişletiyor. Önümüzdeki 10 yılda,

dünyada uçmakta olan Airbus uçaklarının sayısının ikiye kat-
lanması beklendiğinden, Airbus’ın satış sonrası faaliyetlerin-
deki başarısı da geniş bir coğrafyaya yayılmış farklı
kültürlerden işletmecileri memnun edebilmesine bağlı olacak.
Havayollarının, “yap / satın al” politikalarında son yıllarda göz-
lemlenen değişiklikler sonucu, Airbus’ın destek verdiği kesim,

artık havayollarının yanı sıra eğitim kurumları, bakım ve ona-
rım organizasyonları ve uçakların pek çoğunun gerçek sahibi
olan leasing şirketlerini de kapsıyor.
Airbus tarafından satış sonrası verilen “hizmetler” arasında;
malzeme ve tedarik zinciri yönetimi, uçuş saati çözümleri, mo-
difikasyon (retrofit & upgrade) çözümleri, eğitim çözümleri, iş-
letme yönetimi ile mühendislik ve bakım çözümleri yer alıyor.
Airbus, malzeme ve tedarik zinciri hizmetlerini, SATAIR Group
üzerinden veriyor. SATAIR, %100 Airbus’a ait bir şirket olma-
sına rağmen, Boeing ve diğer uçak üreticilerini de aynı önce-
likle destekliyor.
Airbus’ın müşterilerine sağladığı diğer bir hizmet ise “Uçuş
Saati ve LRU (Line Replaceable Unit / Hatta Değiştirilebilen
Malzeme) Hizmeti”. Uçak teslimatında satın alınan toplu ilk
yedek paketleri, havayolları tarafında popülerliğini yitiriyor
ve Uçuş Saati Hizmetleri, yeni uçakların hizmete giriş sü-
reçlerini kolaylaştıran bir hizmet olarak, gittikçe daha fazla
tercih ediliyor. Özellikle küçük havayolu şirketleri, bakım
hizmetlerini dışarıdan almaya ve hem güvenilir hem de ma-
liyet etkin entegre çözümler sunan firmalar ile çalışmaya
daha yatkın hâle geliyor.
Sivil uçakların 20-25 yıllık ömürlerinde, çevresel, teknolojik
veya idari nedenler sonucu, pek çok kez, keyfi veya zorunlu mo-
difikasyonlara tabi olmaları hayli sık görülüyor. Bazı modifikas-
yonlar, bütünüyle ticari amaçlar için gerçekleştirilirken bazıları
da emniyet nedenleri ile uygulanıyor. Airbus’ın Modifikasyon
Hizmetleri (Upgrade Services) Bölümü, hâlen önemli oyuncu-
larından biri olduğu bu pazarın önemli kısmını ele geçirmeye
kararlı görünüyor.
Günümüzde, havayolları operasyonları ve uçakların davra-
nışları ile ilgili olarak toplanabilen bilgiler, ciddi hacimlere
(Big Data / Büyük Veri) ulaşmış durumda. Örneğin,
1990’ların başında tasarlanan A330 uçakları yalnızca 20.000
sistem değişkenine ait veriyi gerçek zamanlı olarak yere ile-
tebilirken, 2000’li yılların başında tasarlanmış olan A380
uçakları 250.000 ve yeni hizmete girmekte olan A350 uçak-
ları ise yaklaşık 400.000 sistem değişkenini, gerçek zamanlı
olarak yere aktarabiliyor. Airbus, tasarımcı kimliği ve her
geçen gün artan bilgisayar işlem güçleri sayesinde, son de-
rece gelişmiş arızacılık (trouble-shooting) ve bakım çözüm-
leri oluşturmak üzere, yoğun biçimde çalışmalarını
sürdürüyor.
Airbus Teknik Basın Toplantısı ile ilgili daha detaylı bilgileri,
Mayıs ayı sayımızda bulabilirsiniz.

ÖZEL HABER

Airbus’ın Odağında 
Satış Sonrası 
Hizmet Var
Airbus’ın bu yılki Teknik Basın 
Toplantısı, 9 Nisan tarihinde, 
Toulouse’da gerçekleştirildi. 
Toplantının teması, Airbus’ın satış 
sonrası hizmet stratejileri ve 
yenilikleriydi. Toplantı kapsamında, 
Airbus Müşteri Destek Bölümü 
üst yöneticileri de kendi konuları ile 
ilgili sunumlar yaptılar.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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9 Nisan’da Toulouse’da düzenlenen Airbus Teknik Basın Toplantısına
katılan Basın Mensupları ile Airbus çalışanları toplu halde.
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Rosoboronexport:
2014 Rakamları
Rusya’nın, Rosoboronexport aracılığıyla 
gerçekleştirdiği askeri ve çift kullanımlı ürün
ihracatı, 2012 yılında 12,9 milyar dolar ve 
2013 yılında 13,2 milyar dolar olurken, 
2014 yılında da 13,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bu rakamlar, firmanın, 
daha önceki ihracat performansını aynen
devam ettirdiğini gösteriyor.

2014 yılında, Rus askeri sistemlerinin en büyük ithalatçı-
ları; Hindistan, Irak, Çin ve Vietnam oldu. Rusya’nın, 2014
yılı savunma ihracatının yüzdeleri ise şöyle:

n Havacılık ve uzay – %41,
n Deniz sistemleri – %13,
n Hava savunma – %15,
n Kara sistemleri – %27 ve
n Diğer savunma ürünleri – %4.
Firmanın mevcut portföyü, yaklaşık 40 milyar dolar değerinde
ve dünya çapında 70 ülkeyle imzalanmış sözleşmeleri bulunu-
yor. 2014 yılında Rosoboronexport, yabancı müşterilerden
gelen 1.879 adet teklif verme talebini ele aldı. Bu çerçevede,
firma tarafından 1.260 teklif sunuldu ve 50 farklı ülkeyle
1.100’den fazla sözleşme imzalandı.
Büyüme Stratejisi - 2020 kapsamında Rosoboronexport, pa-
zardaki konumunu kuvvetlendirmeye ve yüksek ihracat perfor-
mansını devam ettirmeye odaklanıyor. Sahip olduğu büyük
sipariş portföyü ve büyüme potansiyeli ve ihraç ettiği birçok sa-
vunma ürününün yüksek rekabet gücüne sahip olması, firma
için bir güven kaynağı. Sukhoi ve MiG savaş uçakları, Yak-130
muharebe eğitim uçağı, Mil ve Kamov helikopterleri, S400 Tri-
umph, Antey-2500, Buk-M2E ve Tor-M2E hava savunma füze
sistemleri, Pantsir-S1 kundağı motorlu uçaksavar topu ve füze
sistemi, IGLA-S omuzdan atılan uçaksavar füzesi, Proje 11356
ve Gepard-3.9 fırkateynleri, Proje 636 ve Amur 1650 denizaltı-
ları, Svetlyak ve Molniya sınıfı
devriye botları, geliştirilmiş 
T-90S ana muharebe tankı, 
BMP-3 zırhlı muharebe aracı ve
türevleri, Tigr ve Typhoon zırhlı
araç aileleri, KORNET tanksavar
güdümlü füzesi ve diğer savunma
ürünlerini ihraç eden Rosoboro-
nexport, bu ürünlerin ihracat ba-
şarısı ve performansı konusunda
yüksek beklentilere sahip.
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En Kritik Projelerde Öncü Rol
STM, MİLGEM projesi ile başlayan önemli süreçte, tasarımdan
üretime kadar aktif rol aldı ve benzer projelerin, artık Türki-
ye’de hayata geçirilebilmesini sağlayacak kritik altyapıyı ülkeye
kazandırdı. “İleri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi,
sistem ve yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik destek hiz-
metleri sağlamak ve kritik teknolojileri ülkemize kazandırmak”
misyonunu yerine getiren STM, %95’i mühendis ve uzman olan
450’yi aşkın çalışanı ile deneyimli bir hizmet organizasyonu ve
mühendislik ve danışmanlık kuruluşu hâline geldi. Ülke gele-
ceğini ilgilendiren değişik platformlardaki sistemler, en kritik
süreçlerinde, millilik ön planda tutularak STM tarafından ge-
liştirildi.

Global Ölçekte Milli Hedefler
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanmakta olan hizmet-
lerin kalitesini ve kapsamını arttırarak sürdürmek ve kritik alan-
lardaki bilgi ve teknoloji altyapısını yerli işgücü ve bilgi birikimine
dayalı olarak kurmak, kurumsallaştırmak ve geliştirmek, şirke-
tin öncelikli stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Söz konusu
stratejik hedeflerin global ölçeğe yayılarak, uluslararası pazarda,
ileri teknoloji alanlarında rekabet edecek ürün ve hizmet ihra-
catının gerçekleştirilmesine de önem veriliyor.

Sivil ve Askeri Çözümler Bir Arada
2014 yılında, STM bünyesindeki araştırma ve geliştirme faali-
yetleri kapsamında, Elektronik Uçuş Çantası, AEROSUITE,
Hassas Konum Belirleme Sistemi ve Gemi Karar Destek Sis-
temi Ar-Ge projeleri yürütüldü. Bu projelerden Hassas Konum
Belirleme Sistemi, Elektronik Uçuş Çantası ve AEROSUITE
projeleri, TÜBİTAK tarafından da desteklendi.

Tasarımdan Danışmanlığa Farklı Alanlarda 
Kritik Çözümler
n Danışmanlık Hizmetleri
n Sertifikasyon Hizmetleri
n Mühendislik ve Tasarım
n Deniz Projeleri
n Teknoloji Geliştirme

ADVERTORIAL

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)
kararı ile 1991’de kurulduğu günden 

bu yana; mühendislik, teknoloji ve 
danışmanlık alanlarında uluslararası

standartlarda çözümler sunan 
Savunma Teknolojileri ve Mühendislik

A.Ş. (STM), “uluslararası düzeyde 
rekabet edebilen saygın bir kuruluş

olmak” vizyonu ile ileri teknoloji 
uygulamaları içeren askeri ve sivil 

sistemlerin özgün geliştirme 
projelerinde yer alıyor. Sertifikasyon 
ve kalite çalışmaları da yürüten STM;

proje yönetimi, bilgi ve iletişim, sistem
entegrasyonu ve lojistik destek 

konularında mühendislik, danışmanlık,
tedarik, kontrolörlük, bakım, onarım 

ve işletme hizmetleri de veriyor.

Kritik Projelerde 
Millileşmenin 
Öncüsü: STM
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n Tedarik ve Lojistik Hizmetleri
n İhracat Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık hizmetleri kapsamında, STM tarafından; savunma
sanayisi, enerji, ulaştırma ve sağlık alanlarında ileri teknoloji
içeren projelerde, yurt içinde ve yurt dışında şu hizmetler sağ-
lanıyor:
n Proje Teknik Danışmanlık ve Sistem Mühendisliği 

Hizmetleri
n Kalite Güvence Hizmetleri
n Fizibilite Hizmetleri, İhtiyaç Analizi, Teknoloji Yol Haritası
n Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Hizmetleri
n Uluslararası Rekabeti Geliştirme ve Yerlileştirme 

Faaliyetleri
n Sanayi Koordinasyon, Kümelenme ve Mükemmeliyet 

Merkezi Hizmetleri
n Bilişim Teknolojileri Hizmetleri

Sertifikasyon Hizmetleri
STM, sertifikasyon hizmetleri kapsamında, askeri ve sivil ha-
vacılık alanlarında yetişmiş ve konusunda uzman personeliyle
hava aracı üreticileri ile sivil ve askeri havacılık otoritelerine,
kaliteli ve uluslararası standartlara uygun olarak “Uçuşa Elve-
rişlilik Sertifikasyonu” danışmanlık hizmetleri sunuyor. STM,
havacılık alanında edindiği sertifikasyon tecrübesi ile özellikle
raylı sistemler olmak üzere, ulaştırma ve enerji sektörlerinin
her alanında, denetim yapmaya yetkili bir kuruluş olma yo-
lunda çalışmalarına devam ediyor.
Bu alanda verilen hizmetler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
n Havacılık projelerinde, otorite adına uçuşa elverişlilik 

sertifikasyon denetimlerini ve ilgili aktiviteleri 
gerçekleştirmek. STM, bu alanda, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün Yetkili Denetim Kuruluşu’dur.

n Uçuşa elverişlilik eğitimleri ve teknik danışmanlık 
hizmetleri sağlamak.

n Havacılık projelerinde, uçuşa elverişliliğin sağlanabilmesi
için gereken emniyet fonksiyonu ve uçuşa elverişlilik 
sertifikasyonu altyapısını oluşturmak ve idame etmek.

n Bağımsız uçuşa elverişlilik değerlendirmeleri ve 
danışmanlığı hizmetlerini vermek.

Mühendislik ve Tasarım
STM’nin mühendislik ve tasarım faaliyetleri; hava platformları,
raylı sistemler, otomotiv ve enerji gibi, Türkiye için büyük önem
taşıyan alanlarda yoğunlaşıyor. Bu hedefler doğrultusunda,
STM’nin, Tasarım Organizasyonu Onayı’na sahip bir firma olma
yolunda çalışmaları devam ediyor. Mühendislik faaliyetleri kap-
samında ise yapısal / gövde, itki / enerji sistemi, aviyonik mi-
mari, elektrik / ışıklandırma sistemi, hidromekanik / mekanik
sistemler, iklimlendirme sistemi, kabin ve vagon, kabin ve
vagon içi tasarımları ve bunları destekleyecek statik ve dina-
mik, yolcu konforu analizi, çarpışma, emniyet, sıcaklık ve elek-
trik yük gibi analizler sayılabilir.

Deniz Projeleri
STM, deniz projeleri kapsamında, milli ve uluslararası deniz
projelerinde, su üstü ve denizaltı gemileri ile askeri tesis / ter-
sanelere yönelik gemi inşa ve modernizasyon, bakım ve onarım
faaliyetlerinde anahtar teslim mühendislik hizmetleri sunuyor.
STM, MİLGEM projesi ile başlayan süreçte, özellikle yerli sanayi
ile ihtiyaç makamları arasında bir arayüz oluşturacak şekilde
yapılanmasını sürdürdü ve denizaltı dâhil olmak üzere, askeri
gemi inşa sanayileşmesi alanında etkin rol alabilen ve milli sa-
nayiye bu yönde öncülük edebilen uzman ve kilit bir kadro oluş-
turdu.
Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
n Deniz Platformları Onarım, Modernizasyon, Dizayn ve 

İnşa Faaliyetleri
n Askeri Tesis ve Tersane Altyapı Çalışmaları
n Deniz Platformlarına Yönelik Platform Alt Sistemlerinin

Yerli İmkânlarla Üretimine İlişkin Danışmanlık ve 
Koordinasyon Hizmetleri

n Denizaltı İnşasında Mühendislik ve Sistem Entegrasyonu 
Yeteneği 

n Deniz Platformları Ana Tahrik Sistemlerine İlişkin 
Mühendislik, Entegrasyon ve Sanayileşme

Teknoloji Geliştirme
STM, teknoloji geliştirme çalışmaları kapsamında, ileri tekno-
loji içeren projelerde; yazılım mühendisliği, sistem mühendis-
liği, modernizasyon, test ve eğitim altyapılarının kurulumu
faaliyetlerinde, aşağıda yer alan konu başlıklarında, anahtar
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teslim ürün, hizmet ve çözümler sağlıyor ve söz konusu 
alanlarda lider bir kuruluş olmak adına, aşağıda yer alan ça-
lışmaları gerçekleştiriyor:
n Bulut Bilişim ve Büyük Veri (Big Data) Sistemleri 

kapsamında:
l Büyük Veri İşleme Platformu geliştirmek,
l Veri Bilimi (Data Science) konusunda çözüm üreticisi 

ve hizmet sağlayıcısı olmak,
l Büyük Veri ve Veri Bilimi alanında eğitimli, bilgili ve 

tecrübeli işgücü ile katma değeri yüksek hizmet 
sağlayıcı olmak,

l Büyük Veri ve Veri Bilimi konularında akademik 
çalışmalar yapmak.

n Siber Güvenlik Sistemleri kapsamında:
l Dünyaca tanınan bir “Siber Mükemmeliyet 

Merkezi” olmak,
l Bütünleşik siber güvenlik ve savunma alanında 

çözüm üreticisi olmak,
l Siber güvenlik alanında Ar-Ge ve ürün geliştirme 

konularında güvenilir ortak olmak,
l Eğitimli, bilgili ve tecrübeli işgücü ile katma değeri 

yüksek hizmet sağlayıcı olmak,
l Ülkenin, kleranslı ve eğitimli siber işgücü ihtiyacını 

danışmanlık ve operasyonel hizmetler ile karşılamak.
n Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri kapsamında:

l Stratejik, operatif ve taktik seviye komuta kontrol bilgi 
sistemleri geliştirmek,

l Hava ve füze savunma planlama sistemleri geliştirmek,
l Büyük Veri ve Veri Bilimi çalışmalarını karar destek 

sistemleri ile bütünleştirmek,
l Ağ destekli yetenek çözümleri üretmek,
l Geleceğin Görev Ağı (Future Mission Network) bilgi 

entegrasyon çözümleri sunmak,
l Formatlı mesaj çözümleri sunmak,
l Hava savunma ve erken ikaz sistemleri geliştirmek,
l Ateş destek sistemleri geliştirmek.

n Sayısal Harita ve Görev Planlama Sistemleri kapsamında:
l Görev planlama yazılımları geliştirmek,
l Sayısal harita sistemleri geliştirmek,
l Arazi destekli seyrüsefer sistemleri geliştirmek.

n Sivil Havacılık Uygulamaları kapsamında:
l Operasyonel Süreç Yönetimi Bilgi Sistemleri geliştirmek, 
l Elektronik Uçuş Çantası Ürünü (Aerotab) geliştirmek,
l “Flight Chart” oluşturma uygulamaları geliştirmek,

l Kabin içi bilgi yönetimi uygulamaları geliştirmek, 
l Operasyonel durumsal farkındalık uygulamaları 

geliştirmek.
n Eğitim ve Test Tesisleri Kurulumu kapsamında:

l Rüzgâr tüneli tasarım ve analizlerini yapmak,
l Dalga havuzu tasarımı ve analizlerini yapmak.

Tedarik ve Lojistik Hizmetleri
STM, tedarik ve lojistik hizmetleri kapsamında, tedarikten lo-
jistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında, özellikle sa-
vunma sanayisinde ihtiyaç duyulan danışmanlık ve destek
hizmetleri sağlıyor ve bu doğrultuda yurt içinde etkin bir uz-
manlık altyapısı oluşturuyor.
STM, tarafsız danışman kimliği doğrultusunda, savunma te-
dariklerinin lojistik fazının planlanması ve desteklenmesi
sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan uzmanlıkların belirle-
nerek; bu alanda etkin bir altyapının oluşturulabilmesi, tek-
noloji transferlerinin planlanması ve ihtiyaç duyulan
modellerin oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdü-
rüyor.
Bu alanda verilen hizmetler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
n Tedarik süreci yönetimi
n Lojistik ömür devri planlama ve yönetimi
n Performansa dayalı lojistik uygulamaları
n Savunma sanayisinde kamu özel sektör iş birlikleri
n Savunma sektörü test merkezi idame işletme
n Kritik altyapı işletme planlama ve yönetimi

İhracat Yönetimi Hizmetleri
STM’nin ihracat yönetimi hizmetleri kapsamında, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi ürünlerinin yurt dışına ihracatının
tek elden yönetilmesi hedefleniyor ve çalışmalar, ihracat için
potansiyel olarak belirlenen ülkelerde uzmanlaşan bir teşki-
latlanma ile yürütülüyor.
Bu alanda verilen hizmetler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
n Mevcut Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünlerinin 

pazarlanması ve tanıtılması
n Potansiyel bölgelerde, savunma sanayisi iş birliği ofislerinin

kurulması
n Potansiyel pazarların ve tedarik sistemlerinin incelenmesi
n Tedarik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve ihracat 

imkânlarının oluşturulması
n İhraç edilebilir savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine

sahip firmalara ihracat ve pazarlama desteği verilmesi.

ADVERTORIAL
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Naile BAYRAKTAR: Yonca-Onuk 
Tersanesi’nin IDEF gündemi ne olacak?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Mütevazı bir yerel
fuar olarak başlayan IDEF, bugün dün-
yanın önde gelen savunma endüstrisi fu-
arlarından biri oldu. Bu, yerel pazarın
boyut ve canlılığından ziyade, genç Türk
savunma ve havacılık sanayisinin müthiş
gelişmesi ve geldiği yetkin, güçlü konum
sayesinde elde edilmiş bir başarı. Türk
savunma ve havacılık sanayisi, artık ih-
racatın hayati önemini anlamıştır ve aya-
ğına gelen bu devasa tanıtım şansını
kullanmaya mutlak öncelik vermektedir.
Yonca-Onuk Tersanesi de öncüsü olduğu
ihracat konusunda bu fırsatı tümüyle de-
ğerlendirmeyi hedeflemektedir. Bizim
gündemimiz, “kendi sahamızda” oynaya-
cağımız bu maçta, devam eden temasla-
rımızı geliştirmek ve teknolojimizle
ilgilenen yeni ihtiyaç sahiplerine, Türki-
ye’nin desteğiyle ürünlerimizi tanıtarak
sürekliliği sağlamak olacaktır.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye’deki 
projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Yonca-Onuk Ter-
sanesi, hâlihazırda Sahil Güvenlik 
Komutanlığının, ONUK MRTP20 Gelişti-
rilmiş Ani Müdahale Botlarının üretimine
devam ediyor. Bugün itibarıyla Türki-
ye’de, ilki 1998 yılında teslim edilmiş, çe-
şitli boylarda 69 adet ONUK MRTP serisi
karakol botumuz ve hücumbotumuz
görev yapıyor. Yeni bir proje olmazsa bu

sayı, 2015 sonunda 73’e ulaşacak. Tüm
tartışılmaz teknolojik üstünlüklerine ve
kanıtlanmış 17 yıllık üstün performans
ve güvenilirlik geçmişine rağmen, kom-
pozit teknolojisi, Türkiye’deki kullanıcılar
tarafından hâlâ tam kabul edilmiş gö-
zükmüyor. Ümit ederiz ki artan perfor-
mans beklentileri, kullanıcıları, bu
teknolojik üstünlüğün kaçınılmaz çözüm
olduğuna ikna edebilir.

Naile BAYRAKTAR: Kaan sınıfı ONUK
MRTP45 projeniz kapsamındaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında
neler söylemek istersiniz?

SÖYLEŞİ

Türk Tipi Hücumbot için 
60+ Knotlık Çözüm:
ONUK MRTP45
Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracat 
alanında öncü şirketlerinden biri olan Yonca-Onuk
Tersanesi, son dönemde, Türkiye’deki faaliyetlerinin
yanı sıra özellikle yurt dışındaki kullanıcılara teslim
ettiği yeni platformlarıyla adından söz ettiriyor. 
ONUK MRTP45 tasarımı ile Türk Tipi Hücumbot 
projesinin de kuvvetli adayları arasında yer alan
Yonca-Onuk Tersanesi’nin Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Dr. Ekber İ.N. Onuk’tan, IDEF’in yanı sıra
iç ve dış pazarlara yönelik faaliyetlerinin 
son durumu hakkında bilgi aldık.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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Dr. Ekber İ.N. ONUK: Kaan45 (ONUK
MRTP45), 2011 yılında başlattığımız bir
proje ve temel tasarımını 2013’te bitirdik.
ONUK MRTP45’i, dünya üzerinde bilinen
60-65 metrelik alışılmış hücumbotlar-
dan daha üstün olmak üzere tasarladık.
Piyasada bilinen, iddialı olabilecek tek-
nelerin bütün verilerini aldık. Maketlerini
yapıp, bazılarını havuz testinden geçirdik.
Denizcilik açısından karşılaştırdık ve
gördük ki, biz 300 tonluk deplasmanı-
mızla 550 tonluk bir tekneden daha iyi
denizciliğe sahibiz. Kaan Onuk, 1995 yı-
lında; “Açık deniz için tasarlanmış süper
deniz güçleri, kıyı sularında; hareketli,
süratli, yüksek silah gücü taşıyan ve ağ
merkezli sistemle haberleşen küçük
platformlar karşısında, neredeyse çare-
siz kalacaklar.” demişti. Ağ merkezli ha-
rekât imkânlarını kullanabilen küçük ve
yetenekli platformların, büyük platform-
lardan daha tehlikeli olacağını biliyoruz.
Bunu tabiat anadan öğreniyoruz. İşte,
karıncaların bir akrebe saldırıp onu ye-
mesi gibi; sırtlanların bir aslanı kaçır-
ması gibi veya aslanların bir fili alt
etmesi gibi; biz de küçük platformlarla
büyük işler yapmayı planlıyoruz. Biz

şuna inanıyoruz: Bir platform büyü-
dükçe, o platformun üstündeki imkân ve
kaynakların neredeyse %70-80’i, plat-
formu korumaya yönelik oluyor. Bizim
platformlarımız daha küçük platformlar
ve daha çok taarruza yönelik silah sis-
temleri taşımaya müsaitler. ONUK
MRTP45, üretime hazır. Bugün itibarıyla
üç ülkeyle görüşmelerimiz devam edi-
yor. Hedefimiz, “güdümlü mermi taşıyan
hücumbot” kavramında ve piyasada ez-
berleri bozup ONUK MRTP45’in lider
olacağı şekilde hiyerarşiyi yeniden dü-
zenlemek.

Naile BAYRAKTAR: ONUK MRTP45 
ve Türkiye’nin ihtiyaçları konusunda 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Türk Tipi Hücum-
bot’un ön tanımı, ONUK MRTP45’e faz-
lasıyla uyuyor. Tabii bu projede seçilirsek
bu büyük bir şeref ve ayrıcalık olur. Biz
Kaan45’i, 60+ knot sürate kadar başa-
rıyla test ettik. Dolayısıyla kullanıcı, 
45-60 knot arasında ne gibi bir perfor-
mans isterse onu sağlayabiliriz. 
ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve
MilSOFT’la bir dünya standardı teessüs
edeceğimize eminim.

Naile BAYRAKTAR: Kaan sınıfı
MRTP24/U SAT botunun ihracat 
çalışmaları hangi aşamada?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: ONUK MRTP24/U,
iki adedini Deniz Kuvvetlerimize teslim
ettiğimiz ONUK MRTP22/U SAT botları-
nın gelişmiş versiyonu. SAT botları üre-
tim ve kullanımından doğan tecrübemiz,
ONUK MRTP24/U’yu tasarlamaya bizi
mecbur etti. Artık ONUK MRTP24/U, ge-
lişim sürecini tamamlamış; olgun, hatta
mükemmel bir tasarım. Temel hedefi-
miz, tüm ONUK MRTP programlarında

Katar Deniz Kuvvetleri için 
inşa edilen ONUK MRTP34

ONUK MRTP22/U SAT botu



76

olduğu gibi, dünya çapında bir lider ya-
ratmak. Herkesin hayran olduğu; ama
hatalarla dolu ABD’nin Mark V (alümin-
yum yapısına bağlanan; mürettebatta
böbrek kanaması, retina yırtılması, bel-
kemiği sakatlıkları gibi problemlere
neden olan) ve bilinen tüm diğer özel ha-
rekât botlarından üstün bir platform 
yaratmaktı ve bunu sağladığımızı görü-
yoruz. Şu anda yurt dışında, bu teknik
üstünlüğümüzün farkında olan üç kulla-
nıcıyla görüşüyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Katar Deniz 
Kuvvetleri için yürütmekte olduğunuz 
çalışmaların son durumu ve bu ülke için
inşa etmekte olduğunuz MRTP20 
platformları hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Katar Deniz Kuv-
vetleri, bilinçli, bilgili ve yüksek hedef-
leri olan bir kullanıcı. Benim gibi bir
mühendisi bile mutlu edecek, çok üst
düzey hedefleri var. 68 knot sürate eri-
şebilen ONUK MRTP16’lar ve ONUK
MRTP34’ler, hep onlarla oldu. Şimdi de
onlar için, 60 knot üzeri ONUK
MRTP20’leri yapıyoruz. Bu iletişim ve
teknolojik fikir birliği, çalışmaları çok ke-
yifli hâle getiriyor. Umarım çok daha id-
dialı projelere beraber gireceğiz.

Naile BAYRAKTAR: Yonca-Onuk 
Tersanesi’nin yakın gelecekte kamuoyu
ile paylaşacağı yeni bir platform 
olacak mı?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: ONUK MRTP45,
şimdilik önümüzdeki en somut hedef.
Onu inşa etmek, olgunlaştırmak ve
dünya liderliğine taşımak, tüm zamanı-
mızı alacak. Daha ötesini, o gün gelince
düşünebiliriz. Yonca-Onuk Tersanesi,
son 18 yılda, teknolojik üstünlükleri ka-
nıtlanmış, çeşitli boylardaki 7 özgün
ürünü, geliştirerek çeşitli alıcılara teslim
etti. Bu çıtayı, ONUK MRTP45 ve onun şu
aşamada açıklayamayacağımız türevle-
riyle çok daha iddialı noktalara çıkarmayı
planlıyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Geleceğe yönelik 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Spor Anadol 
STC-16 kitabında söylediklerim, bugün
hâlâ geçerli: “Bütün olay, ‘bu denenme-
miş, bu olmaz’ diye oraya bir nokta koy-
maktan kaynaklanıyor. Biz bilmediğimiz
şeylerden korkmamayı öğrendik. Ama
Otosan’da sadece melekler yoktu. Ve biz
bu insanlara, bilmedikleri şeylerden
korkmamayı öğretemedik.”
Görüyoruz ki bertaraf ettiğimizi düşündü-
ğümüz eski problemler, başka şekillerde
yine su yüzüne çıkabiliyor. Yeni bir fikri bir
varoluşa taşıma işi; disiplinle başıboşlu-
ğun, inatçı bir kararlılıkla beklenmedik
şeylere ulaşma şansına çocuksu bir inan-
cın ve başarıya odaklanmışlıkla başarısız-
lığı güler yüzle kabul edebilme

rahatlığının aynı potada ergitil-
mesini gerektirir. Em-

sali bulunmayan veya daha önce hakikat
olmamış bir kavramı ortaya koyabilmek
için, saflık derecesine varan bir inançla ve
yılmadan atılım yapılmalıdır.
Çok başarılı projelerde bile geriye dönüp
baktığımızda, birçok acının derin izleri
görülür; bunlara göğüs gerebilmek
kolay değildir. Yalnız; “bunu biz yaptık!”
diyebilmenin tadı, her şeyin üzerindedir.
Tasarımınızı kendiniz yapabiliyorsanız
dışa bağımlılığınız en alt düzeye gelmiş
demektir. Memleketimizin, bilhassa
bugün, buna çok ihtiyacı vardır.
Ulusal kaynaklı tasarımları amaçlarına
en büyük engel olarak gören yabancı
ürünleri ve tasarımları pazarlayarak
kolay kazanç elde etmek gibi kısır he-
defleri güdenler; bilgi eksikliğinden
doğan yabancı hayranlığını ve başarısız-
lık korkusunu alevlendirerek, bu süre-
cin önünü kesmeye çalışmışlardır. Artık
Türkiye bu seviyeyi geçmiştir… Gelecek-
ten beklentimiz, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin, gereksiz iç reka-
betlerle yaralanmayan tek bir yumruk
olarak; Silahlı Kuvvetlerimize hemen ve
yabancı müşterilere bir süre daha
sonra, savaş alanında nitel üstünlük
sağlayacak global olarak önder ve/veya
rekabetçi olabilecek bir ürün veya tek-
nolojiyi, rekabetçi olabilecek bir ölçekte
üretmeyi hedeflemesidir. Umarım bizim
otomotivde 1970’lerde yaşadığımız tra-
jediyi, savunma ve havacılık sanayimiz
yaşamaz.

Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ekber
İ.N. Onuk’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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ONUK MRTP22/U SAT botunun gelişmiş versiyonu 
ONUK MRTP24/U

ONUK MRTP45’in temsili görseli





78

MSI Dergisi IDEF’15 Özel Sayısı - Mayıs 2015                                                                                                            www.milscint.com

ALTAY Tankı Son Dönemeçte
ALTAY projesinde, son aşama olan Aşama III Prototip Geliştirme
ve Kalifikasyon faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor. Bu aşa-
manın en önemli süreçlerinden birisi olan Sistem Kalifikasyon
Testleri öncesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) ve
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) heyetleri ile beraber Teste
Hazırlık Gözden Geçirme (Test Readiness Review / TRR) toplan-
tısı, 17 Mart’ta başlayıp 6 Nisan’da tamamlandı.
K.K.K.lığı ve SSM kabul heyetleri ile birlikte yapılacak Kalifi-
kasyon Testlerinin ise Nisan ayında başlaması hedefleniyor.

TULPAR Arenaya Çıkmaya Hazırlanıyor
TULPAR, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı
sürüm ve teknik özelliklerde geliştiriliyor. Bir yandan da araç,
entegrasyonu tamamlanan yeni güç grubu ile önümüzdeki dö-
nemde dayanıklılık testlerine başlamaya hazırlanıyor. 
TULPAR’ın başarıyla sürdürülen hareket kabiliyeti testlerinde
ise son aşamaya gelindi.
Muharebe sahasında görev yapacak yeni nesil tanklara etkin
bir şekilde destek verecek şekilde tasarlanan TULPAR’da, mo-
düler zırh teknolojisi ile sınıfının en üstün balistik ve mayın ko-
rumasına sahip olma hedefleniyor. Araç, tam teçhizatlı 9 kişilik
piyade mangası taşıyabildiği gibi, aynı zamanda piyadeye yük-
sek ateş desteği de sağlayabiliyor.
En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün ha-
reket kabiliyeti sunan araç, geniş iç hacmi, yüksek taşıma 
kapasitesi ve esnek elektronik mimarisi ile gelecekte ortaya
çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek genişleme kapasitesine sahip. Ayrıca TULPAR, farklı tip
kulelerin entegrasyonuna imkân sağlayabilecek şekilde esnek
bir platform olarak geliştirildi.

Soğuk ARMA’ya İşlemiyor
ARMA 6x6 ve ARMA 8x8 araçlarından oluşan ARMA ailesi, yurt
dışında gerçekleştirilen kış testlerini başarıyla tamamladı. Mo-
düler yapısı ve kabiliyetleri ile geniş bir görev sahasında hizmet
verebilecek şekilde tasarlanan ARMA, farklı amaçlar için ideal
bir platform olarak öne çıkıyor. Modern orduların beka kabili-

ADVERTORIAL

Otokar, IDEF’te Yine Sürpriz Yapacak
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
üstlendiği projeler kapsamında 
yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden
devam eden Otokar, IDEF’e yine geniş
bir araç ailesi ile katılmayı planlıyor.
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TULPAR IDEF’13’teki Otokar standı
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yeti, koruma seviyesi ve hareket kabiliyeti isteklerine, günümüz
muharebe koşullarına uygun düşük bir siluet ile çözüm sunan
ARMA, özellikle yüksek yük taşıma kapasitesi ve geniş iç hacmi
ile dikkat çekiyor. ARMA, 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar farklı
silah sistemleri ile kullanılabiliyor.
ARMA ailesi; zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, ko-
muta kontrol aracı, havan aracı, istihkâm aracı, KBRN keşif
aracı, ileri gözetleyici ve keşif aracı, ambulans ve sürücü eğitim
aracı gibi farklı görevlere uygundur ve amfibik opsiyonu da
mevcuttur.

COBRA İhracata Doymuyor
Otokar’ın dünya genelinde popüler olan ürünü COBRA, son si-
parişini, bir Afrika ülkesinden aldı. Otokar, bu ülkeye, 2 farklı
kuvvet bünyesinde kullanılmak üzere araçlar teslim edecek.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde hizmet verecek araçların
ilk parti teslimatı gerçekleştirildi.
Monokok yapıdaki geniş açılı zırhlı gövdesi ile özellikle pat-
layıcı ve mayınlara karşı kendi sınıfındaki araçlar arasında
ön plana çıkan COBRA; bağımsız süspansiyonu, sürekli 
4x4 özelliği, patlak gider tipteki lastikleri gibi pek çok un-
surla benzersiz bir taktik tekerlekli zırhlı araç olma özelliği
taşıyor.

Otokar’ın Ar-Ge Çalışmalarına Bir Ödül Daha
Otokar, başarısının sırlarından birisi olan Ar-Ge yatırımlarının
sonuçlarını, aldığı ödüllerde de görüyor. Cirosunun %4’ünü Ar-
Ge harcamalarına ayıran Otokar, 4’üncü Türk Patent Ödülleri
Töreni’nde, “Patent Ligi 5’incisi” ödülünü aldı. 2014 yılında 68
patent başvurusu yapan Otokar, Türkiye genelinde, Türk Patent
Enstitüsü’ne yapılan patent başvuruları sıralamasında 5’inci
şirket oldu. Toplam 162 patent ve faydalı modele sahip olan
Otokar, ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldı. Cirosunun %91’ini kendi tasarımı olan araçlardan
elde eden Otokar’ın son 10 yıldaki toplam Ar-Ge harcaması ise
271 milyon liraya ulaştı.
Otokar, bu yılki IDEF’te de tasarımını ve üretimini kendisinin
yaptığı, dünyaca tanınan ürünlerini, geniş bir stantta sergile-
yecek. Fuarda 7’nci salonda, 712 numaralı stantta ziyaretçileri
ile buluşacak olan Otokar, mevcut araçlarının yanı sıra yeni ge-
liştirdiği araç ve kule sistemlerini de tanıtacak. Bunların ara-
sında, ALTAY tankının son prototipi de yer alacak.
750 kilogramdan 60 tona kadar uzanan; 4x4’ten 8x8’e ve paletli
zırhlı araçlara kadar farklı tip ve sürümlerde araçları ve kendi
tasarımı kule sistemleri ile Otokar, fuarın en geniş ürün yelpa-
zesi sunan firmalarından birisi olacak.
2013 yılındaki IDEF’te, paletli zırhlı aracı TULPAR’ı, COBRA ai-
lesinin yeni üyesi COBRA II’yi, URAL’ı ve yeni kule sistemlerini
ilk kez sergileyen Otokar, bu yıl da ziyaretçileri sürprizlerle şa-
şırtmaya hazırlanıyor.

Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 4’üncü Türk Patent Ödülleri Töreni’nde, Otokar’ın,
“Patent Ligi 5’inciliği” ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

COBRA üretim hattı



ASELSAN, KMS, STAMP, STOP ve MUHAFIZ gibi stabilize
silah sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretmiş ve başta

Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dünyadaki farklı orduların
hizmetine sunmuştur. 
Bu silah sistemleri, stabilizasyon hassasiyeti ve vuruş yüzdesi
bakımından dünyadaki benzer sistemlerle karşılaştırıldığında
üstün olsalar da boyutlarının ve fiziksel özelliklerinin izin ver-
diği sınırlara ulaşmış durumdadırlar. Performansı arttırmak
için ağır ve büyük olan silah sisteminin tamamının stabilize
edilmesi yerine, daha az yer kaplayan ve hafif olan optik sen-
sörlerinin yüksek hassasiyetle stabilize edilmesi yoluna gidil-
mektedir. Yüksek stabilizasyon hassasiyeti, hedef izleme
performansını arttırmaktadır. Silahın bu sensörleri takip ede-
rek uygun olan pozisyonlarda atış yapması ile vuruş olasılığı da
yükselmektedir.
ASELSAN, sözü edilen projelerde servo bileşenler, kontrol al-
goritmaları, üretim teknikleri ve malzeme bilgisi alanlarında
edindiği tecrübelerini kullanarak, elektro-optik sensörlerin
platform hareketlerinden etkilenmeden yönlendirilmesini sağ-
layan ve sistemin vuruş etkinliğini arttıran Hassas Stabilize
Yönlendirici (HSY)’yi geliştirmiştir.
HSY’nin çeşitli konfigürasyonları kara platformlarından deniz
platformlarına kadar birçok platformda başarı ile uygulanmıştır.
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ASELSAN, IDEF’lerde gelenekselleştiği üzere, en büyük
stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firma
olarak fuara katılıyor. Savunma teknolojileri alanında

Türkiye’nin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, IDEF 2015’te
2.200 metrekarelik alanda yer alıyor.
Fuara en geniş katılımı gerçekleştiren ASELSAN, hava sa-
vunma sistemlerinden sınır güvenliğine, deniz sistemlerin-
den elektro-optik sistemlere, haberleşme sistemlerinden
radar ve elektronik harp sistemlerine, güdüm ve seyrüsefer
sistemlerinden aviyonik sistemlere kadar çok geniş bir yel-
pazede ürünlerini sergiliyor.
Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Ürdün’ün de aralarında
bulunduğu 48 ülkeye, doğrudan satışın yanı sıra ürünlerinin
teknoloji transferi ile ortak üretim çalışmalarını da içerecek
şekilde ihracat gerçekleştiren ASELSAN, potansiyel müşte-
rilerine yeni ürün ve sistemlerini tanıtıyor.
ASELSAN, yeni geliştirdiği TORK Torpido Karşı Tedbir Sis-
temi ile Hibrit Lazer ve Füze Silah Sistemini IDEF 2015’te gö-
rücüye çıkaracak. ASELSAN’ın tekerlekli ve paletli kara
platformlarının temelde tanklara karşı savunmasını sağla-
mak üzere geliştirmiş olduğu yeni nesil Tanksavar Füze Sis-
temi de bu yıl ilk defa sergilenecek.
ASELSAN, fuarda, TSK envanterinde yer alacak HİSAR-A
Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemini de sergileyecek. Geliş-
tirilen elektronik harp sistemleri ve elektro-optik sistemler
de IDEF’te sergilenecek.
ASELSAN ürünü gelişmiş kripto ve bilgi güvenliği ürünleri,
uydu haberleşme sistemleri, profesyonel haberleşme ürün-
leri ve kamu güvenliği sistemleri de ASELSAN standındaki
yerlerini alacak.
Ayrıca kara platformu üzerine entegre edilmiş stabilize
silah sistemleri, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde
yer almış güdüm sistemleri ile su altı akustik sistemle-
rinin de aralarında bulunduğu çok geniş bir yelpazede
yeni ürünler, TSK ve müttefik ülke kuvvetlerinin beğeni-
sine sunulacak.
Yakın dönemde Uruguay’a ihraç edilen Sınır Güvenlik Sis-
temi, TESİD Ödülü sahibi HF telsizler, 3 boyutlu mobil arama
radarı ile atış kontrol radarı, dost düşman tanıma tanıtma
sistemi ve karakol, üs bölgesi ve tesis güvenliği çözümünün
de aralarında bulunduğu çok sayıda ASELSAN ürün ve sis-
temi IDEF 2015’te görülebilecek.

ADVERTORIAL

IDEF 2015’in de
En Büyüğü
ASELSAN

ASELSAN’ın 
Yeni Ürün Ailesi:
Hassas Stabilize
Yönlendiriciler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin 
teknoloji gereksinimini karşılayan 
en önemli milli kaynak olan ASELSAN,
uluslararası savunma pazarındaki 
etkinliğini ve pazar payını arttırmaya
devam ediyor.
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Keşif, gözetleme,
tespit ve hassas

vuruş yeteneğine sahip
silahların hedefe yön-
lendirilmesini sağla-
yan, bu işlevleri kötü
hava koşullarında dahi
yerine getirebilen
radar, İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan bugüne mo-
dern askeri gücün
kritik sistemi olmuştur.
Bu nedenle, radar sis-
teminin görevini yapa-
maz veya radar sistemi
tarafından üretilen ve-
rinin kıymetlendirile-
mez hâle getirilmesini
sağlayan Radar Elek-
tronik Harp Sistemleri, günümüz modern savaş ortamında
en az radar sistemine eş değer seviyede kritikliğe sahiptir.
Radar Elektronik Harp alanında ASELSAN REHİS Sektör
Başkanlığı tarafından geliştirilen güncel ürünlerden biri de
mobil Kara Konuşlu Radar Aldatma (KORAL) Sistemi’dir.
KORAL; her biri, bir taktik askeri araca entegre Radar Elek-
tronik Destek (ED) ve Radar Elektronik Taarruz (ET) sistem-
lerinden oluşmakta olup, hedef frekans aralığına bağlı olarak
sistem konfigürasyonundaki araç sayısı değişkenlik göstere-
bilir.
KORAL Sistemi’nde görev, operatörlerin de içinde yerleşik bu-
lunduğu, NATO standartlarına uygun ve nükleer, biyolojik ve
kimyasal (NBC) tehditlere karşı korumalı Operasyon Kontrol
Ünitesi’nden yönetilir. Sistem şelteri, ergonomi standartları
esas alınarak ve üç operatörün görev yapacağı şekilde gelişti-
rilmiştir.
KORAL Sistemi opsiyonel olarak Görev Planlama ve Görev Ana-
liz Yazılımı ile sunulmaktadır. Görev Planlama Yazılımı ile görev
öncesinde, görev bölgesine özel hazırlıklar ve analizler yapıla-
bilmektedir. Görev Analiz Yazılımı ile görev esnasında kayde-
dilen radar sinyallerinin detaylı parametre analizlerinin
yapılması ve sistem kütüphanelerinin güncellenmesi yeteneği
sunulmaktadır.
KORAL ED Sistemi, içerdiği çoklu almaç mimarisi ile
yüksek duyarlılık ve yüksek ölçüm doğruluğu gerekle-
rini sağlamakta, yoğun sinyal ortamlarında etkin ola-

rak görev yapabilmektedir. KORAL ED Sistemi’nin geniş fre-
kans ve açı kapsaması, sisteme yüksek hedef tespit olasılığı
sağlamaktadır.
KORAL ED Sistemi, içerdiği modern ve milli yön ve konum
bulma algoritmaları ile yüksek doğrulukla açı ve konum bula-
bilmekte, KORAL ET Sistemi için hızlı ve yüksek doğruluklu veri
sağlamaktadır.
KORAL ET Sistemi güncel elektronik taarruz tekniklerini kul-
lanarak hedef radarların etki sahalarını azaltmakta, yanlış veri

üretmesine yol açarak dost bir-
liklerin hârekat etkinliğini arttır-
maktadır.
Tümleşik çok kanallı almaç,

teknik üreteç ve DRFM altyapısı kul-
lanan sistem, hızlı tepki süresi sağlamak-
tadır. Bununla birlikte, KORAL ET Sistemi
faz dizili anten yapısı ile elektronik huzme
yönlendirerek aynı anda çoklu radar sis-
temlerine karşı kullanılabilmektedir.

KORAL Sistemi çevre koşulları ve elek-
romanyetik uyumluluk gerekleri kapsa-
mında MIL-STD-810F ile MIL-STD-461 E
ve MIL-STD-464 A standartlarına göre
doğrulanmıştır.
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ASELSAN’dan Kara Konuşlu Radar
Aldatma Çözümü: KORAL Sistemi

KORAL ED Sistemi 
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Lazer Güdüm Kiti (LGK), envanterde bulunan genel maksat
bombalarına (MK-82, MK-84) takılabilen, düşük maliyetli

lazer arayıcı başlıklı güdüm kitidir. Bu kit, temel olarak buruna
takılan lazer arayıcı başlık, bilgisayar ünitesi, güdüm kanatçık-
ları ve bombanın kuyruk tarafına kararlılığı arttırmak için takı-
lan açılabilir kanat biriminden oluşur. LGK’nın uçak ile
herhangi bir elektriksel arayüzü olmadığından, uçak entegras-
yonu nispeten daha kolaydır. LGK’nın Türk Hava Kuvvetleri en-
vanterinde bulunan F-16 ve F-4E/2020 uçaklarına yönelik
sertifikasyonu yapılmaktadır.
LGK, hedef üzerinden yansıyan lazer enerjisine doğru yönelir.
Hedefin lazer aydınlatması ya LGK’yı bırakan uçak tarafından
ya başka bir uçak tarafından ya da lazer işaretleyici kullanan
ileri yer birlikleri tarafından yapılabilir.

Uçaktan ayrıldıktan hemen sonra lanyard teli mekanizasyonu
ile LGK’nın gücünü sağlayan ısıl pil devreye girer ve arka ka-
natlar açık pozisyona gelir. Bombanın hedefe gitmesi için ge-
rekli kontrol, lazer arayıcıdan gelen sinyaller kullanılarak ön
tarafta bulunan kontrol kanatçıkları ile sağlanır.
LGK sabit ve hareketli hedeflere karşı 8 deniz mili menzilden
etkili olarak kullanılabilir. Lazer işaretleyici ve lazer arayıcı
başlık, kodlu lazer kullanarak, yanıltmalara karşı birbirleri ile
uyumlu bir şekilde çalışır. Aynı kodu hem arayıcı hem de işa-
retleyici kullandığı için arayıcı, yalnızca işaretlenen hedeften
yansıyan sinyali takip eder.
LGK, özellikle orta irtifadan hızlı dalma hücumlarında daha
etkin bir silahtır. Bu tarz kullanım, silahın manevra yeteneğini
arttırır ve hedef belirleme problemlerini en aza indirir.
ASELSAN tarafından geliştirilen LGK’nın, Milli Savunma Ba-
kanlığı ile 2013 yılında imzalan proje kapsamında seri üretimi
devam etmektedir.

Hassas Güdüm Kiti
Hassas Güdüm Kiti (HGK), genel maksat bombaları (MK-84)
akıllı hâle getiren güdüm paketidir. HGK, temel olarak kuyruk
tarafında bulunan kontrol tahrik sistemi, GPS/INS güdüm kont-
rol birimi ve gömlek bütününden oluşur.
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-4E/2020 ve F-16
uçaklarından atılabilen HGK, neredeyse tüm hava koşullarında
kullanılabilir ve 15 deniz mili uzaklıktaki hedefleri vurabilir.
HGK’nın hedef noktası ve vuruş parametrelerini içeren görev
bilgisi, uçak yerdeyken uçağa yüklenir. Uçağa bağlı uçuş esna-
sında, uçak silaha güç verir vermez silah otomatik olarak ilk-
leme işlemlerini gerçekleştirir ve kendi navigasyon sistemini
uçağınkiyle eşleştirir. Görev verileri, atış öncesinde, uçaktan
silaha otomatik olarak aktarılır. Atış zarfı içindeki bırakma nok-
tasına ulaşıldığında, uçak, mühimmatı bırakır. Uçaktan ayrıl-
dıktan sonra, mühimmatın güdüm sistemi devreye girer ve
bombayı istenilen hedefe, her türlü hava koşulunda götürür.
Mühimmat uçaktan ayrıldıktan sonra, herhangi bir sebeple
GPS sinyallerini kaybetmesi durumunda, INS sistemi devreye
girer ve yalnız INS modu performansıyla hedefi vurur.
HGK, TÜBİTAK SAGE tarafından 2005 yılında geliştirilmiş ve ilk
olarak F-4E/2020 uçağına yönelik sertifikasyonu yapılmıştır.
Bu tarihten sonra, birçok operasyonel durumda Türk Hava
Kuvvetleri tarafından kullanılmıştır ve ihtiyaç duyuldukça da
kullanılmaya devam etmektedir. HGK’nın Türk Hava Kuvvetleri
envanterinde bulunan F-16 uçağına yönelik sertifikasyonu,
2013 yılında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında, ESA (Evrensel
Silah Arayüzü) gösterimi için NATO çalışma grubu tarafından
seçilmiş ve bu çalışma kapsamında, ABD’nin ESA uyumlu 
F-16’sından başarılı bir şekilde atılmıştır. Milli Savunma Ba-
kanlığı ile imzalanan proje ile 2014 yılından itibaren HGK,
ASELSAN tarafından seri olarak üretilmektedir.
Lazer HGK (LHGK), hedefi yüksek hassasiyette vurabilen lazer
arayıcılı ve düşük maliyetli bir güdüm kitidir. Sabit ve hareketli
hedeflere karşı etkin ve yüksek vuruş hassasiyetinden dolayı,
hedef etrafında istenmeyen hasarı en az olan etkin bir silahtır.
LHGK, HGK’ya lazer arayıcı başlık entegre edilerek geliştiril-
miştir. GPS/INS ile lazer işaretleme bölgesine kadar gelen mü-
himmat, son safhada lazer moduna geçer ve lazer ile
işaretlenen hedefi yüksek hassasiyette vurabilir.

ASELSAN 
Lazer Güdüm Kiti
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Lazer Güdüm Kiti (LGK)
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ASELSAN’ın MILAS Füze Sistemi ve MUHAFIZ Silah Sistemi
kullanılarak geliştirilen ASELSAN Hibrid Silah Sistemi,

IDEF 2015 fuarında görücüye çıkıyor.
12,7 mm STAMP ve 25 mm STOP Sistemlerinden elde edilen
tecrübe ve bilgi birikiminden istifade edilerek 2 yıldan kısa bir
sürede geliştirilmiş olan MUHAFIZ Sistemi, Katar Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterine girmiş olup Hırvatistan tara-
fından seçilmiştir ve diğer birçok ülkenin de ilgi odağındadır.
MILAS Füze Sistemi ise THALES UK tarafından geliştirilmiş
olan LMM füzesini ateşleme yeteneğine sahip olup hem su üstü
hem de helikopter ve insansız hava aracı (İHA) gibi hava hedef-
lerine karşı etkinlikle kullanılabilen bir füze sistemidir. 
2015 yılı itibarıyla kalifikasyon faaliyetleri büyük ölçüde tamam-
lanmış olan sistemin benzersiz özellikleri ile yakın dönemde
birçok ülkenin envanterine gireceği öngörülmektedir.
Hem MILAS hem de MUHAFIZ Sisteminin üstün özelliklerini
bir araya getiren ASELSAN Hibrid Silah Sistemi, MUHAFIZ 

Sistemi altyapısını kullanmakta olup; 4 adet LMM füzesi, çift
yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip, dakikada 200 atım
yapabilen 30 mm otomatik top ve yan ve yükseliş eksenlerinde
bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendi-
rici (HSY)’den oluşmaktadır. HSY sayesinde, hem LMM füzesi
yüksek vuruş olasılığı sağlayacak şekilde güdülmekte hem de
30 mm otomatik top ile uzak mesafelere atış esnasında silaha
uygulanan balistik düzeltme esnasında dahi elektro-optik bi-
rimlerin (Termal Kamera, Gündüz Görüş Kamerası ve Lazer
Mesafe Bulucu) hedef üzerinde kalması sağlanarak etkin vuruş
yapılması mümkün kılınmaktadır. HSY ile kullanıcının sistemi
hedefe yönlendirmeden çevre gözetlemesi ve hedef takibi yap-
masına imkân sunulmaktadır.
Sistem kritik üs, liman veya ekonomik ve stratejik öneme sahip
tesisler için 6 km etkin menzilde hem su üstü hem de helikop-
ter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı orantılı ve etkin bir sa-
vunma sağlamaktadır.

ASELSAN teknolojisi, yazılım tabanlı telsiz geliştirilmesine yönelik tüm teknik disiplinlerde uz-
manlık sahibi bir mühendislik ekibinin önderlik ettiği, kendisini ispatlamış bir araştırma ve ge-

liştirme metodolojisi üzerine kurulmuştur.
ASELSAN, IDEF 2015’te, hava platformlarına yönelik yeni nesil V/UHF Yazılım Tabanlı Telsizi
(YTT)’ni sunmaktadır. ASELSAN YTT ailesinin son üyesi olarak, yeni V/UHF Hava YTT, V/UHF telsiz
tasarımında en son teknolojiye haiz olup; kara, deniz ve hava platformlarını içeren tüm tip askeri
platform telsizleriyle ortak haberleşme yapabilmektedir.
Yazılımla ayarlanabilir mimari, çeşitli V/UHF telsiz dalga şekilleri ve dâhili kriptolu EKKT teknik-
lerini destekleyerek, güvenli ses ve veri haberleşmesine olanak vermektedir. ASELSAN yeni nesil
V/UHF Hava YTT, çok çeşitli dar bant ve geniş bant dalga şekillerini kullanarak, C4I, taktik, profes-
yonel haberleşmeye olanak tanımaktadır.

ASELSAN yeni nesil V/UHF Hava YTT; 30-512 MHz frekans bandında 15W (FM) ve 30W (AM) çıkış güçleriyle, açık ya da güvenli
ses ve veri haberleşmesi sağlamaktadır.
ASELSAN’ın en son teknoloji sayısal tasarım yeteneği ve uzun yıllar boyunca kanıtlanmış saha tecrübesi ile yeni V/UHF Hava

YTT; performans, güç kullanımı ve boyut anlamlarında önemli ilerlemelere öncülük etmeye devam edecektir.
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ASELSAN, Hibrid Silah 
Sistemi’ni Görücüye Çıkarıyor
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A SELSAN, kuruluş tarihi olan 1975’den bu yana, komuta
kontrol, haberleşme, elektro optik, radar, insansız sistem-

ler, elektronik harp gibi farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalar
sonucunda geliştirdiği teknoloji ve elde ettiği bilgi birikimini
kullanarak, Türkiye ve dost ülkelerin savunma ve güvenlik ih-
tiyaçlarına yönelik anahtar teslim çözümler sunmaktadır. 
Dünyada ve ülkemizde artan güvenlik ihtiyacı doğrultusunda
ASELSAN:
n Sınır / Sahil Güvenliği,  
n Karakol, Üs Bölgesi ve Tesis Güvenliği,
n Boru Hattı ve Enerji Hattı Güvenliği ve
n Kamu Güvenliği
alanlarında faaliyet göstermektedir.
Tüm güvenlik sistem çözümlerinde durum farkındalığı yaratıl-
ması temel ilke olarak belirlenmiş olup ilgili makamlar ile be-
raber gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri neticesinde kullanıcıya
özel sistem gereksinimleri tespit edilir.
Yukarıda sunulan gereksinimlere karşılık oluşturulan sistem
çözümleri kapsamında:
n Haberleşme altyapısı sistemleri ve ürünleri, 
n Algılayıcılar (radar, sonar, optik sistemler, 

titreşim algılayıcıları, toprağa gömülü kablosuz 
algılayıcı ağlar, kızıl ötesi perde vb…), 

n İnsansız sistemler ve ürünler,
n Sabit ve mobil güvenlik gözetleme sistem ve ürünleri,
n Müdahale sistemleri ve
n Güvenlik yönetim ihtiyaçlarının
kullanımları senaryoya özgü planlanır.
ASELSAN Sistem Çözümü kapsamında bilgi yönetimi ve karar
verme işlevleri ile müdahale unsurlarının koordinasyonu sağ-
lanır. Ayrıca, bahse konu takip ve tespit faaliyetleri coğrafi bilgi
sistemi destekli olarak etkin şekilde yürütülür.
Kullanıcı makamlar ile mutabakata varılmasını müteakip,
ASELSAN Sistem Çözümleri, dizayndan lojistik aşamasına
kadar, %100 ASELSAN kalite standartlarına (uluslararası as-
keri, kalite ve NATO standartları) uygun üretilmektedir. Aynı
zamanda hâlihazırda mevcut sistemler ile de entegre edilerek
kullanım sağlanabilmektedir.
ASELSAN Güvenlik Sistem Çözümlerinin kullanıcı gereksinim-
leri ile uyumlu, maliyet-etkin ve kullanıcı dostu olması garanti
altına alınmıştır.

Sınır ve Sahil Güvenliği
Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada son yıllarda önemli
artış gösteren Sınır ve Sahil Güvenlik Sistemlerine yönelik ih-
tiyaçlar ASELSAN tarafından karşılanmaktadır.
ASELSAN Sistem Çözümü uygulanacak bölgenin coğrafi analizi
doğrultusunda yetkili makamlar ile beraber gerçekleştirilen
risk, tehdit ve müdahale değerlendirmeleri neticesinde sistem
gereksinimleri belirlenmektedir.
ASELSAN Güvenlik Yönetim Yazılımı, sistem çözümünün yapay
zekâsını oluşturmakta olup açık mimari yapısı sayesinde sis-

temin genişletilmesine olanak sağlamakta, dolayısıyla gerek
görüldüğünde farklı veya ilave sistemlerin ve ürünlerin enteg-
rasyonunu mümkün kılmaktadır.
Sistem, bünyesindeki algılayıcılar ile beraber otomatik hedef
algılama, teşhis ve takip yeteneklerini kazandırmasının yanı
sıra tüm sistem unsurları arasında sağlanan iletişim altyapısı
ile doğru ve yerinde müdahaleye imkân sağlamaktadır.
Ülkemiz kara sınırlarının güvenliği ASELSAN tarafından tasar-
lanıp üretilen sabit ve mobil unsurları içeren sistem çözümleri
ile sağlanmakta olup Avrupa Birliği Talos Projesi ve Uruguay
Sınır Güvenlik Sistemi gibi yurt dışı projeler de başarıyla hayata
geçirilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin, önemli deniz üslerinin güven-
liği ve sahil güvenlik sistemleri ASELSAN Sistem Çözümleri ile
sağlanmaktadır.

Karakol,  Üs Bölgesi ve Tesis Güvenliği
ASELSAN Güvenlik Sistem Çözümleri, karakol, üs bölgesi ve
kritik tesislere yönelik deniz veya karadan gelebilecek her türlü
tehdidin tespiti, tanımlanması ve takibinin yapılmasına imkân
sağlamaktadır.
ASELSAN Sistem Çözümü, tesisin bulunduğu bölgeye ve hare-
kât ihtiyaçlarına göre tasarlanarak olası tehditlerin tümünün
tespitini ve gerekli müdahale unsurlarının yönlendirilmesini
amaçlamaktadır.
Radar, optik, gömülü ve tel üstü sensörler ile tesisin güvenliği
sağlanırken, insansız hava, kara ve deniz araçları ve RF karış-
tırıcı gibi unsurlar vasıtasıyla da karşı tedbir ve müdahale im-
kânı koordineli şekilde sağlanmaktadır.
Algılayıcılardan elde edilen tüm veri, tesis içinde veya dışında
konuşlu Güvenlik Yönetim Merkezi’ne kablolu veya kablosuz ha-
berleşme sistemleri ile aktarılarak, gerek algılayıcıların gerekse
karşı tedbir birimlerinin kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.
Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tüm üs bölgesinin kurulumu,
yaşam destek unsurları ve balistik koruma sistemleri ASELSAN
tarafından anahtar teslim olarak sunulabilmektedir. 

Boru Hattı ve Enerji Hattı Güvenliği
Dünyada yer alan enerji kaynaklarının aktarımı açısından
köprü görevi gören ülkemizde mevcut ve kurulumu gerçek-
leştirilen boru ve enerji nakil hatlarının doğal sebeplerden
kaynaklı ve sabotaj içeren risklere karşı azami güvenlik ihti-
yacı mevcuttur.
Hat boyunca yapılan analizler neticesinde risk öncelikleri be-
lirlenmekte olup hat boyunca oluşan farklı güvenlik ihtiyaçla-
rına yönelik çözümler, yetkili makamlar ile beraber
oluşturulmaktadır.

ADVERTORIAL



ASELSAN Güvenlik Sistem Çözümü, hat çevresindeki hareket-
leri algılayarak, fiber ağ ile entegre çalışan algılayıcılar saye-
sinde tehdit oluşmadan tespit imkânı yaratmakta ve müdahale
unsurlarının yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Hat boyunca gözetleme yapabilen insansız araçlar ile beraber
maliyet etkin çözümler üretilmekte olup kurulan haberleşme
altyapısı sayesinde verinin etkin aktarımı sağlanmaktadır.
Ayrıca, hat boyunca doğal sebeplerden kaynaklı (deprem, top-
rak kayması, sel, vb.) kırılma ve sızıntılara karşı otomatik akış
kesme sistemleri, maddi kayıpların önemli oranda azaltılma-
sına imkân sağlamaktadır.

Kamu Güvenliği
Kamuya ilişkin unsurların fiziki güvenliği, yerleşim yerlerinin
kamera ile izlenmesi, askeri ve sivil güvenlik birimleri arasın-
daki bilgi akışı ve bilgi entegrasyonu faaliyetlerine yönelik
Kamu Güvenlik Sistemleri ASELSAN tarafından sağlanmak-
tadır.
ASELSAN Sistem Çözümü kapsamında sahada yer alan kame-
ralardan verinin belirli merkezlerde toplanması ve otomatik
olarak değerlendirilmesi ve operatörlerin uyarılması ve bilgi-
lendirilmesi sağlanmaktadır. 
Sistem, ilgili kamu kurumları bünyesinde kurulmuş olan sis-
temler ile entegre çalışma özelliğine sahip olup yüz tanıma,
plaka tanıma ve sorgulama ve kimlik sorgulama gibi faaliyet-
lerin tümü ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sağlanan ara-
yüzler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
Kamu Güvenliği Sistemlerine yönelik haberleşme altyapısı da
ASELSAN tarafından sağlanmakta olup özellikle kriz anında
kesintisiz iletişim sağlanması ve güvenlik unsurlarının her
türlü olumsuz koşul altında operasyonel kalması temel ilke
olarak benimsenmiştir.
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MSI Dergisi: Engin Bey, önce IDEF ile
başlayalım dilerseniz. Nurol Makina,
IDEF’te hangi araçları sergileyecek?
Engin AYKOL: Bu yıl IDEF’te, öncekilere
göre daha geniş bir katılımla yer alacağız
ve 4 araç sergileyeceğiz. Öne çıkaraca-
ğımız araç, yine EJDER YALÇIN olacak.
Aracı bu kez, personel taşıyıcı sürümü ile
değil, sınır güvenliği aracı sürümü ile ser-
gileyeceğiz. Sınır güvenliği aracı çalışma-
sını, ASELSAN ile birlikte yürütüyoruz.
ASELSAN sınır güvenliği çözümünde,
araç olarak EJDER YALÇIN’ı kullanılıyor.
Bu çözümümüz çok beğenildi; hatta
ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Tek-
noloji Merkezi’nin açılışında da Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve beraberindeki
heyete de gösterildi.
EJDER YALÇIN’ın sınır gözetleme sürü-
münde, ASELSAN’ın geliştirdiği radar ve
elektro-optik sistemler yer alıyor. Bu-
rada, EJDER YALÇIN’ın yüksek taşıma
kapasitesi ve geniş iç hacmi, önemli bir
fark yarattı.
IDEF’te sergileyeceğimiz bir diğer araç,
EJDER ailesinin yeni bir üyesi olacak:

EJDER KUNTER. Nurol Makina
olarak, Türkiye’de var olmayan

sınıflarda araç geliştirme stratejimizi
sürdürüyoruz. EJDER KUNTER de bu
stratejinin ürünlerinden bir tanesi. 4x4,
6x4 ya da 6x6 sürümlerine sahip olan

SÖYLEŞİ

Nurol Makina, 
EJDER Ailesi ile

Değişimi Getiriyor
Ürün geliştirme stratejisini, dünyadaki gelişmeleri 

ve Türkiye’nin ihtiyaçlarındaki değişimleri yakından
izleyerek, pazarda var olmayan ürünler geliştirmek 

üzerine kuran Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. 
(Nurol Makina), EJDER ürün ailesini de bu doğrultuda

şekillendirmeye devam ediyor. EJDER ailesinin 
yeni üyesini ve mevcut üyeleri ile ilgili gelişmeler

hakkında, Nurol Makina Genel Müdürü 
Engin Aykol’dan bilgi aldık. 

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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zırh korumasına sahip EJDER KUNTER,
başta lojistik amaçlı olmak üzere, muha-
rebe sahasında da faaliyet gösterebile-
cek bir kamyon. EJDER KUNTER ile
kamyon sektörüne girmiyoruz; aslında
zırhlı araç olarak yeni bir ürün ortaya ko-
yuyoruz. EJDER KUNTER, askeri bir şa-
siye sahip; bağımsız süspansiyon, zırhlı
kabin, kabin içerisinde KBRN tehdidine
karşı basınçlandırma gibi özellikleri var.
Lojistik amaçlı kullanılabilir; zırhlı bir
komuta kontrol aracı olabilir, para ta-
şıma aracı, tutuklu taşıma aracı ya da
zırhlı personel taşıyıcı olarak sadece as-
keri amaçlı değil güvenlik amaçlı da
görev yapabilir. EJDER KUNTER’in, özel
olarak üretilmiş araçlar kadar yüksek
mayın koruması olmasa bile el bomba-
larına karşı sağladığı kayda değer bir ko-
ruma var. EJDER KUNTER’in üzerine,
uzaktan komutalı silah istasyonu en-
tegre edilme imkânı da mevcut.
Sonuç olarak EJDER KUNTER ile taktik
kamyonların bir adım ötesine geçiyoruz;
yeni bir sınıfta bir ürün ortaya koyuyoruz.
Biz, savunma sanayisi alanında devlet po-
litikalarını iyi takip edip, bunların gerek-
lerini uyguluyoruz. EJDER YALÇIN da
böyle ortaya çıkmıştı; orada da Türkiye’de
olmayan sınıfta bir araç ortaya çıkartmış-
tık; diğer firmalar bizi takip ettiler.

MSI Dergisi: EJDER KUNTER’i hangi 
sürümü ile göreceğiz fuarda?

Engin AYKOL: Tabii fuar hazırlıkları ile
ürün geliştirme çalışmalarımız eş za-
manlı olarak, yüksek bir tempoda ilerli-
yor. Mevcut planlara göre, aracın 6x4
sürümü sergilenecek. EJDER KUNTER’in
üzerine faydalı yük entegrasyonu konu-
sunda çeşitli firmalarla çalışıyoruz. Bun-
lardan bir tanesi, araç üstünde
konteyner yükleme ve indirme çözümü;
diğeri de modüler tanker çözümü. Fu-
arda EJDER KUNTER’i, bu faydalı yük-
lerden bir tanesi ile sergileyebiliriz. 
4x4 modelinde, EJDER KUNTER, 12 tona
kadar faydalı yük taşıyabiliyor; 6x4 ve 6x6
konfigürasyonlarında, taşınabilecek yük 
21 tona kadar çıkabiliyor.

MSI Dergisi: Anlattığınız kadarı ile 
EJDER KUNTER; zırh koruması ve taktik
özellikleri itibarıyla, silahlı kuvvetlere
yönelik satışların daha ağırlıklı olacağı
bir ürün gibi gözüküyor. Diğer yandan,
EJDER KUNTER, kendi sınıfında ilk 
ürün olması nedeniyle silahlı kuvvetler
tarafından değerlendirilip envantere
alınması uzun bir süreç olabilir. 
EJDER KUNTER’in pazarı hakkındaki 
yorumlarınızı alabilir miyiz?
Engin AYKOL: EJDER KUNTER’in çok
farklı uygulamalarının olabileceğini de-
ğerlendiriyoruz. Emniyet Genel Müdür-
lüğü tarafından, zırhlı personel taşıyıcı

olarak kullanılabilir; Adalet Bakanlığı ta-
rafından, zırhlı tutuklu taşıma aracı ola-
rak kullanılabilir ya da Merkez Bankası
tarafından, zırhlı para taşıma aracı ola-
rak kullanılabilir. Belirttiğiniz gibi, silahlı
kuvvetlerin kendi tedarik planlarına gir-
mesi biraz zaman alabilir; bu kapsamda,
biraz önce saydığım uygulamalar daha
önce devreye girebilir.

EJDER YALÇIN, personel taşıyıcı sürümü ile Emniyet Genel
Müdürlüğü envanterinde hizmet veriyor.
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EJDER TOMA Farkını 
Ortaya Koyuyor
MSI Dergisi: IDEF’te sergilenecek diğer
araçlar hangileri olacak?
Engin AYKOL: Bir tanesi, iç güvenlik ara-
cımız ILGAZ olacak. 6 tonluk bir araç
olan ILGAZ, kullanıcı tarafından beğeni-
len ve kendisini sahada kanıtlamış bir
araç. Kullanıcıdan gelen geri bildirimler
ile ILGAZ aracının yeni bir versiyonu olan
ILGAZ 2 üzerinde çalışmaların devam et-
mekte olduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak, EJDER TOMA’yı sergileyece-
ğiz. Biliyorsunuz, çeşitli TOMA ürünleri
var; ama EJDER TOMA, zırhlı olması ve
4x4 bağımsız süspansiyon gibi taktik
özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Em-
niyet güçlerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri
Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın da EJDER
TOMA kullanıyor olması, bunun bir gös-
tergesi. Sınır bölgelerinde, TOMA türü
araçlara ihtiyaç doğabiliyor. EJDER
TOMA, düzgün yolların olmadığı bu
bölgelerde de görev yapabiliyor.
EJDER TOMA, K.K.K.lığında göreve
geçen yıl başladı ve aldığımız geri 
beslemeler, aracın başarıyla kullanıl-
dığı yönünde. Bugünlerde, EJDER 
TOMA’ya bir gece görüş sistemi en-
tegre etmek üzerinde çalışıyoruz. Bu
özellik, aracın sınır bölgelerinde, yal-
nızca gündüz değil gece de kullanı-
mını kolaylaştıracak.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz günlerde, 
Pakistan’a araç satışı yaptığınıza dair 
bir haberle gündeme geldiniz. Sanırız 
bu haberlerin arkasında bir yanlış 

anlaşılma var. Konuyla ilgili doğru 
bilgileri sizden dinleyebilir miyiz?
Engin AYKOL: Haberlere konu olan
araçlarımızı, çeşitli ülkelerden gelen he-
yetler inceliyor, beğeniyor ve ortak üre-
tim talebinde bulunuyorlar. Ürün kaliteli
olunca, taliplisi de çok oluyor. Ancak
bahsettiğiniz haber özelinde, haberde
yer alan bilgilerin doğru olmadığını söy-
lemekte bir sakınca görmüyorum. Tek-
noloji transferi konusunda belirlediğimiz
bir politikamız var ve henüz bahsi geçen
araçlarla ilgili teknoloji transferi yapma
planımız bulunmuyor.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın elindeki
siparişlerin durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Engin AYKOL: Geçen yılın sonunda,
EJDER TOMA ve EJDER YALÇIN için, yurt
içi kullanıcılarla yeni sözleşmeler imza-
ladık. Ayrıca bir Afrika ülkesiyle sürege-
len görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı
ve Nisan ayı başında, yeni araçlarımız
için sipariş aldık. Yurt dışına satış ile ilgili
çok daha büyük hedeflerimiz var. Araç-
larımız Türkiye’de kullanıma girdi ve çok
başarılı oldular; bunun yurt dışı satış-
larda önemli bir referans olduğunu gö-
rüyoruz.

Nurol Makina, 
İlk 25 Listesinde Yükseliyor
MSI Dergisi: Nurol Makina’nın geldiği
nokta ile ilgili değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Engin AYKOL: Nurol Makina için koydu-
ğumuz hedefler kapsamında, adım adım

ilerliyoruz. Yeni araçlar tasarlıyoruz ve
hepsinin üzerinde, kendi teknolojileri-
mizi geliştirip uyguluyoruz. SSM’nin der-
lediği, ilk 25 Savunma Sanayisi Firması
listesine, 2012 yılında 25’inci sıradan gir-
miştik; 2013 yılında da 20’nci olduk. 2014
yılı sıralamasında, oluşturduğumuz ciro
ile 15 bandında oluruz. 2015’te de ciro-
muz artmaya devam edecek.

MSI Dergisi: İnternet sitenizde ve 
kataloglarınızda; şelter, KBRN ve 
mobil hastane gibi konulardaki 
çözümlerinizin de bahsinin geçtiğini 
görüyoruz. Son olarak bu alanlardaki
faaliyetleriniz ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Engin AYKOL: Şu anda Nurol Makina,
zırhlı araç ve özel amaçlı platform tasar-
layan ve üreten bir firma olarak öne çı-
kıyor. Hatta bu alanda, iş ortaklarımız ve
alt yüklenicilerimizle bir ekosistem 
geliştiriyoruz. Mühendislik ve teknoloji
alanında büyümek, bunu da alt yükleni-
cilerimizle birlikte yapmak istiyoruz. So-
runuzda bahsettiğiniz çözümleri, geçmiş
yıllarda geliştirdik ve hâlâ bunları soran
müşterilerimiz oluyor. Artık ana faaliyet
alanımızın dışında olsalar da taleplerin
niteliğine göre, bu alanlarda bir faali-
yette bulunup bulunmayacağımızı de-
ğerlendiriyoruz.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin 
Aykol’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

SÖYLEŞİ

EJDER TOMA EJDER KUNTER





94

MSI Dergisi IDEF’15 Özel Sayısı - Mayıs 2015                                                                                                            www.milscint.com

MSI Dergisi: Kerim Bey, ARES Tersanesi,
son olarak 2014 yılının Mayıs ayında, 
Yeni Sualtı Taarruz Timleri Harekâtı İçin
İntikal Botu (Yeni SAT Botu) projesi ile
gündeme gelmişti. Öncelikle, o tarihten
bu yana, ARES Tersanesi’nin ürün 
ailesinde ne gibi yenilikler olduğunu 
sormak istiyoruz.
Kerim KALAFATOĞLU: Bildiğiniz gibi
ARES, 2013 ve 2014 yıllarında Türk ve
Bahreyn Sahil Güvenlik Komutanlıkla-
rına, toplam 16 adet devriye botu tesli-
matı gerçekleştirdi. İlave olarak, 2014
yılında, 8 adet feribot da Katarlı bir müş-
teriye teslim edildi. Bu yılın Mart ayının
başında da Nijerya Sahil Güvenlik Komu-
tanlığına, 2 adet 30 m’lik devriye botunun
teslimatını gerçekleştirdik. 2014 yılında,
KKTC Güvenlik Kuvvetlerinden de 3 adet
devriye botu siparişi almıştık. Bu botların
inşası ve personel eğitimleri tamam-
landı; hâlen muayene ve kabul işlemleri
devam ediyor. Botların Nisan ayında tes-
lim edilmesi planlanıyor.

MSI Dergisi: 6 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra
Komitesi’nde, Yeni SAT Botu projesi 
kapsamında, ARES Tersanesi ile 
sözleşme görüşmelerine başlanması 
kararı alınmıştı. Bu sözleşmenin 
çalışmaları ile ilgili son duruma ilişkin
neler söyleyebilirsiniz? Geçtiğimiz 
seneden bu yana, projede kullanılacak
ARES 80 SAT botu ile ilgili yeni 
gelişmeler oldu mu?
Kerim KALAFATOĞLU: Bu ihaleye ilişkin
olarak idari ve teknik çalışmalarımız
devam ediyor ve yakın zamanda sözleş-
menin imzalanması yönünde hazırlıklar
yapılıyor. ARES 80 SAT botunun, hâlen
sınıfında dünyanın en ileri, en yüksek
performanslı ve en iyi denizcilik özellik-
lerine sahip muharip botu olduğunu
özellikle belirtmek isterim. Benzerlerin-
den çok farklı bir platform ortaya çıktı ve
yapılan çok kapsamlı model deneyleri,
botun emsalsiz olduğunu kanıtladı.
ARES 80 SAT botu, çok ciddi personel ve
silah yükü ile olumsuz deniz şartlarında

dahi 50 knot süratin üzerine çıkabilen,
ciddi şekilde takviye edilmiş güçlü yapı-
sıyla en zorlu operasyonları dahi başa-
rıyla gerçekleştirecek bir platform hâline
geldi.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz yıl Katar’da 
düzenlenen DIMDEX fuarında, Katar
Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına
yönelik olarak 17 adet botu kapsayan 
bir sözleşme imzaladınız. Bu projenin
son durumu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Uluslararası öl-
çekte dev üreticilerin yarıştığı ve 5 yılı
aşkın süreyle devam eden çok zorlu bir
ihale süreci sonunda yüklendiğimiz bu iş,
ileri kompozit gövdeli karakol botları sı-
nıfında, dünyanın en büyük hacimli sipa-
rişidir. Bildiğimiz kadarıyla da tek
sözleşmeyle ülkemizin en büyük askeri
denizcilik ihracat bağlantısıdır. 5 adet 
24 m, 10 adet 34 m ve 2 adet de 47 m bo-
yunda, tamamen ileri teknoloji içeren
vakum infüzyon metoduyla üreteceğimiz
bu botlar, donanımları ve kabiliyetleri iti-
barıyla da emsalsiz olacak. Proje kapsa-
mında, çok kapsamlı model deneyleri
tamamlanan 24 m ve 34 m’lik botların

SÖYLEŞİ

ARES Tersanesi, 
Her Cephede 
İlerleyişini Sürdürüyor
ARES Tersanesi bir yandan yurt içinde ve yurt dışında
üstlendiği projeler üzerinde yoğun çalışmalar 
gerçekleştirirken bir yandan da yeni projelere teklif 
veriyor ve tesisleri ile ilgili yatırımları yönetiyor. 
Tüm bu faaliyetleri, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile konuştuk. 
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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üretimine başladık. 2016 yılı sonu itiba-
rıyla 3 veya 4 adet botun teslimi planla-
nıyor.

MSI Dergisi: Katar’a teslim edilecek 
botlarda silah sistemlerinin neler 
olacağı, proje imzası sırasında belli 
değildi. Bu konuda bir gelişme yaşandı mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Hâlihazırda bot-
ların çeşitli sensör, silah ve görev yöne-
tim sistemlerinin tedarikine dair
çalışmalarımıza ve bu yönde birçok te-
darikçiyle görüşmelerimize devam edi-
yoruz. Botların çok üstün ve kabiliyetleri
gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle
donatılması konusunda müşterimizle
mutabakat içindeyiz ve çalışmalarımız
bu yönde ilerliyor. Bu sistemlerin seçi-
minde etkinlik sağlamak adına, özellikle
Türk tedarikçilerini ve ürünlerini müşte-
rimize tanıtmak için kapsamlı bir tanıtım
programını henüz tamamladık. Hâlen
teknik değerlendirmeler devam ediyor.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin diğer
ihracat çalışmaları ile ilgili son durumu
iletebilir misiniz? Yine DIMDEX sırasında,
diğer bölge ülkeleri; Suudi Arabistan,
Bahreyn, Kuveyt ve Umman’da takip 
ettiğiniz bazı projeler olduğundan 
bahsetmiştiniz. Bunlarla ilgili gelişmeler
oldu mu?
Kerim KALAFATOĞLU: Umman Kraliyet
Polisi (Royal Oman Police) tarafından 
10 adet 34 m’lik sahil güvenlik botu alımı
için gerçekleştirilen ihaleden, Katar
kontratını yüklenmemiz üzerine geçtiği-
miz yıl çekilmiştik. Suudi Arabistan ve
Kuveyt’te hâlen devam eden bir takım
satın alım programlarında yarışıyoruz.
Biraz önce de belirttiğim gibi, geçtiğimiz
yıl Bahreyn’e teslim ettiğimiz ve çok ba-
şarılı bulunup beğenilen 6 adet sahil gü-
venlik botu, bu ülkedeki itibarımıza çok
katkı sağladı. Hâlen hem aynı kurumun
hem de Bahreyn Deniz Kuvvetlerinin bazı
ihtiyaçlarına dönük çalışmalarımız
devam ediyor. Aynı şekilde, teslimatını
tamamladığımız Nijeryalı müşterimizle
ilave 2 farklı model için görüşmelere

başlamış durumdayız. Burası da ARES’in
çok iddialı olduğu bir pazar.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin ürün 
ve teknoloji alanlarında gelecek 
planlarından bahsedebilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES dikkatli,
planlı ve ihtiyatlı büyümeye çalışan bir

firma. Sayı itibarıyla ülkemizin en fazla
devriye botu ihracatını gerçekleştirmiş
firmalardan biri olmamıza rağmen,
marka bilinirliğini yeni yeni sağlamaya
başlamış olan bir kuruluşuz. Mutlulukla
ifade edebilirim ki şu ana kadar onlarca
teslimatımızdan bir adet dahi botumuz
kusurlu bulunup reddedilmemiş veya
iade edilmemiştir. Kalite anlamında
hiçbir şikâyete maruz kalınmamıştır.
Kalite, ARES’in en önem verdiği husus-
tur. Ürün geliştirilmesi adına, malzeme
ve ekipman anlamında tersane stan-
dartlarımızın yükseltilmesi için ciddi ça-
lışmalar yapıp çok seçici davranıyoruz.
Kabiliyetli, araştırmacı, yeniliklere açık,
genç bir mühendis kadromuz var ve
hepsine, gelişimleri adına çok çeşitli
imkânlar sağlıyoruz. Dikkat ederseniz
esasen ARES tasarımı botlar, birçok ka-
rakteristik özellikleri itibarıyla benzer-
lerinden ayrışıyor. Bu farkı, bu genç
mühendislerimiz yaratıyor. Ayrıca çok
deneyimli ve yetkin bir emekli mühen-

dis subayın yönetimindeki kalite birimi-
miz de konusunda tavizsiz çalışmalar
yapıyor ve ARES botlarının kalitesi, gün-
den güne daha da yükseliyor. Deniz
Kuvvetlerimizden müstevi, çok dene-
yimli bir subayımızın yönetimindeki en-
tegre lojistik destek departmanımız da
artık hatırı sayılır ilerleme sağladı ve
kendini çok geliştirdi. Artık bu alanda da
ARES iyi düzeye ulaşmış bir üreticidir.
Son dönemde, Bahreyn Sahil Güvenlik
Komutanlığından 58 personele ve Nijer-
ya’dan 12 personele, çok kapsamlı bot
operasyon ve bakım-tutum eğitimleri
verildi. Yakın dönemde başlayacak bir
programla da Katar Sahil Güvelik Ko-
mutanlığından toplam 275 personel
için, çok kapsamlı bir eğitim programı
düzenleyeceğiz.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, ARES 
Tersanesi’nin ciro, proje ve ihracat 
konularında gelecek planlarından 
bahsedebilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Bildiğiniz gibi,
Türk askeri gemi inşa firmalarından
farklı olarak, ARES, dış pazarlarda ken-
dini kanıtlamış ve buralardaki faaliyetle-
rini azaltmadan iç pazara yönelmiş bir
firmadır. Genel ve daha kolay olan eği-
lim, önce Türkiye’de Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve benzeri kurumlara satış
yapmak ve bilahare dış pazarlara yönel-
mek iken ARES bunun tam tersini yapmış
ve başarılı olmuş bir şirkettir. Şüphesiz
ki dış pazarlardaki çalışmalarımız hiç
azalmadı ve artarak devam ediyor. Ancak
pazardaki pozisyonumuzu daha da pekiş-
tirmek arzusundayız. İleriki dönemlerde,
çok daha kapsamlı milli projelerde ARES
adını sıkça duyacaksınız.
ARES, gerek gerçekleştirdiği cirolar ve
gerekse sermaye yapısı itibarıyla kendi
ölçeğinde iyi pozisyonda bir şirket. 

Katar için üretilen 3 farklı modelden biri olan 34 m boyundaki ileri kompozit gövdeli “ARES 110 HERCULES” karakol botu.

Nijerya’ya teslim edilen ARES KND30 FAST PATROL.



Son yıllarda, özellikle ihracat kaynaklı ci-
rolarımızda tutarlı bir artış görülüyor.
Dış pazarlarda hâlen devam eden çalış-
malarımız neticesinde, yakın zamanda
yeni bağlantıların gerçekleşmesine bağlı
olarak cirolarımızın daha yükselmesi söz
konusu.
ARES, hâlen, Antalya’daki tesislerinde,
10.000 m2’yi aşan bir kapalı alanda üre-
timine devam ediyor. Bir Alman firma-

dan aldığımız yeni tesisimizde yakın za-
manda gerçekleştireceğimiz ilave yatı-
rımlarla 25.000 m2 kapalı alana haiz, çok
modern ve donanımlı bir tersaneyi ülke-
mize kazandırmış olacağız.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu’na, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Hâlen tasarım çalışmaları devam eden ve 
gizli tutulan ARES 80 SAT botu.
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Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Savunma ve güvenlikten, günlük hayatımızda kullandıkları-
mıza kadar bütün sistemlerin bir parçası olan ve aynı za-
manda kara-deniz-hava-uzay gibi ayrı bir saha olan siber

güvenlik alanında ürün ve hizmetler geliştiren HAVELSAN, siber
güvenlik alanındaki uzmanlık ve yetkinliklerini, faaliyet alan-
larının bir parçası olarak değerlendiriyor. HAVELSAN’ın
bu alandaki faaliyetlerinin odağında yer alan Siber
Savunma Teknolojileri Merkezi, geniş bir ürün ve
hizmet yelpazesini müşterilerinin beğenisine sunu-
yor. Bunların arasında; Siber Tehdit İstihbaratı Hizmeti,
Merkezi Güvenlik Operasyonları Hizmeti, Bilgi Güvenliği Hiz-
metleri, Güvenlik Testleri Hizmeti, Güvenlik Danışmanlığı ve
Denetim Hizmetleri, Güvenlik Farkındalığı ve Eğitim Hizmetleri,
Gelişmiş Güvenlik Servisleri, İş Sürekliliği Çözümleri ve Kırmızı
Takım Hizmeti yer alıyor (Tablo 1).

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
HAVELSAN, Yeni Nesil Güvenlik Duvarı’nı; kurumların, su-
nucu bölgesi ve veri merkezleri için özelleştirilmiş ek güven-
lik özellikleri içeren, katmanlı güvenlik mimarisi ile
tasarlanmış, yüksek performans ve hizmet sürekliliğini he-
defleyen bir ürün olarak geliştirdi. Ürünün başlıca özellikleri
şöyle sıralanıyor:
n Katmanlı güvenlik mimarisi
n Kritik verinin ve servislerin korunması
n Sunucu bölgesi protokolleri için özelleştirilmiş 

ek güvenlik özellikleri
n Görevler ayrılığı ilkesi
n Kontrolsüz ağ trafiğinin denetim 

altına alınması
n Yüksek performans
n Yedeklilik / hizmet 

sürekliliği
n Merkezi yönetim

ANALİZ

Siber Tehdit İstihbaratı Hizmeti
• Tehdit Algılama
• SOME

Güvenlik Testleri Hizmeti
• Ürün Doğrulama Testleri
• Kaynak Kod Analizleri
• Karakutu Testleri
• Sızma Testleri
• Sunucu Tarama Testleri
• Sosyal Mühendislik
• Mobil Platform & Uygulama Testleri

Güvenlik Danışmanlığı 
ve Denetim Hizmetleri

• Güvenlik Uyum Denetimi
• Güvenlik Risk Yönetimi
• Güvenlik Mimarisi Tasarımı
• Bilgi Güvenliği Danışmanlığı 

İş Sürekliliği Çözümleri
• Yedeklilik Sistem Çözümleri
• Felaket Merkezi Çözümleri
• Sistem Odası ve Fiziksel Erişim 

Güvenliği
• İş Sürekliliği Analizi Hizmet Paketi

Merkezi Güvenlik 
Operasyonları Hizmeti

• Ağ Güvenliği
• Anomali Tespiti
• Olay Yönetimi
• Yönetilir Güvenlik Servisleri

Bilgi Güvenliği Hizmetleri
• Süreç Güvenliği
• Son Kullanıcı Güvenliği
• Erişim Güvenliği
• Veri Güvenliği
• Uygulama Güvenliği
• Sistem Güvenliği

Gelişmiş Güvenlik 
Servisleri

• Adli Bilişim
• APT ve Malware Analizi
• Siber Simülasyon

Kırmızı Takım Hizmeti
• Kırmızı Takım Hizmeti
• BT Sahtekarlık/Suistimal 

Tespit Hizmeti

Tablo 1. HAVELSAN Siber Savunma Teknolojileri
Merkezi’nin ürün ve hizmetleri

Siber Savunma ve Güvenlik için
HAVELSAN Çözümleri
HAVELSAN, Siber Savunma Teknolojileri Merkezi üzerinden, siber savunma ve
güvenlik konularında bir dizi hizmet veriyor. Dünya genelinde büyük ilgi gören 
ve yoğun çalışmaların yürütüldüğü siber savunma ve güvenlik alanında 
çalışmaları eskiye dayanan HAVELSAN, olgun ve denenmiş ürünleri ile hem 
Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
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Web Uygulama Güvenlik Duvarı 
ve Yük Dengeleyici
HAVELSAN tarafından geliştirilen Web Uygulama Güvenlik Du-
varı ve Yük Dengeleyici; siber saldırı hedeflerinin başında yer
alan web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip engel-
leyebilen ve çok yüksek seviye ağ trafikleri için yük dengeleme
sağlayan bir üründür. Ürünün başlıca özellikleri şöyle sırala-
nabilir:
n Öğrenme ve imza tabanlı güvenlik
n SSL sonlandırma ve hızlandırma
n OSI Katman 4 ve 7 için yük dengeleme
n HTTP, DNS, SMTP, IMAP, POP3 desteği
n Servis durum ve sağlık kontrolleri
n Bağlantı tekilleştirme, trafik sıkıştırma
n HTTP önbellekleme
n Yüksek performans
n Yedeklilik / hizmet sürekliliği
n Merkezi yönetim

Güvenli Mobil İletişim Platformu
Güvenli Mobil İletişim Platformu, akıllı mobil iletişim cihazla-
rının kurumsal olarak güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak
üzere HAVELSAN tarafından geliştirilen; güvenlik sıkılaştırma-
ları gerçekleştirilmiş, açık kaynak kod temelli, güvenilir, sür-
dürülebilir, şeffaf ve yerli bir mobil iletişim platformudur.
Kullanıcılar, kişisel cihazlarını kullanırken, kolaylıkla kurumsal
(güvenli) profile geçebilir; güvenliği arttırılmış işletim sistemi
üzerinden sağlanan konuşma, mesajlaşma ve dosya paylaşımı
gibi güvenli uygulamaları kullanabilirler.
Güvenli Mobil İletişim Platformu tarafından sağlanan başlıca
servisler şöyle sıralanabilir:
n Güvenliği Arttırılmış Mobil İşletim Sistemi
n Güvenli Ses İletişimi
n Güvenli Mesajlaşma/Dosya Paylaşımı
n Modüler Kripto Altyapısı
n Kurumsal Uygulama Marketi
n Merkezi Mobil Cihaz Yönetimi

Olay ve Kayıt Yönetimi
HAVELSAN tarafından geliştirilen
Olay ve Kayıt Yönetimi, kurumla-
rın, özellikle intranet ortamla-
rında bulunan ve kayıt üreten
sistem, cihaz ve uygulamalardan kayıtlar topla-
yan, topladığı kayıtları anlamlandıran, korelasyon yapan,
alarm ve uyarı üreten, arşivleme ve raporlama bileşenleri bu-
lunan bir üründür. Bu ürünün ayırt edici özellikleri; güvenlik
sıkılaştırmaları gerçekleştirilmiş, açık kaynak kod temelli, gü-
venilir, özelleştirilmiş, yüksek performanslı, sürdürülebilir,
şeffaf ve yerli olmasıdır.
Ürünün başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:
n Büyük veri entegrasyonu ile gerçek zamanlı analiz
n Kayıt bütünlüğü, sayısal imza ve inkâr edilemezlik
n Gelişmiş kayıt sorgulama ve filtreleme
n Kayıt korelasyon motoru
n Korelasyon kurallarına ilişkin alarm/uyarı mekanizmaları
n Gelişmiş raporlama

Kırmızı Takım
Kırmızı Takım hizmeti kapsamında, kurumsal sistemler, ko-
nusunda uzman ekiplerce, karmaşık saldırı modelleri kullanı-
larak, sürekli şekilde test edilir. Kırmızı Takım:
n Yönetim onayı dâhilinde, belirli bir kapsam çerçevesinde 

çalışmak yerine, hedeflere ulaşmak için 
görevlendirilmiştir.

n Sadece bilinen standart yöntemler yerine, saldırganların
kullandığı tüm araç ve teknikleri kullanarak hedeflerine 
ulaşır.

n Sistemler hakkında ileri seviye bilgi 
toplama ve analiz faaliyetlerinde bulunur.

n Yaptığı tüm çalışmalar iş ve sistemleri 
koruma amaçlıdır,
sonucunda ilgili birimler 
bilgilendirilir.

Rakip motivasyonlu uzman ekiplerce
verilen HAVELSAN Kırmızı Takım hiz-
meti ile kurumsal sistemler üzerin-
deki zafiyetlerin tespit edilmesi ve
kurumun güvenlik seviyesinin
arttırılması sağlanır; kurumun
aldığı iç ve dış güvenlik hizmetle-
rinin yeterlilikleri ölçülebilir.
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Bu bilinçle 1985 yılından beri faali-
yetlerini sürdüren TEI, bugün,
1.500’ün üzerindeki nitelikli

personel sayısı ve gelişmiş altya-
pısı ile Türkiye’nin, havacılık mo-
torları alanında söz sahibi olan
en önemli kuruluşu hâline geldi.
TEI, ülkemizde kalıcı bir motor sa-
nayisi oluşturma misyonu doğrultu-
sunda, sahip olduğu yüksek imalat
teknolojilerine paralel olarak, özgün
tasarıma sahip yerli motor hedefi için de
planlı çalışmalar sürdürüyor. Türk savunma ve havacılık sana-
yisinin dönüm noktasını oluşturacak bu hayali gerçekleştirmek,
TEI’nin en öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
TEI, özgün motor tasarlama hedefine yönelik olarak Ar-Ge ça-
lışmalarını, Eskişehir merkez tesisleri, Gebze’de bulunan Tür-
kiye Teknoloji Merkezi ile Ankara ve İstanbul’da yeni açılan
mühendislik ofislerinde, 300’e yakın Ar-Ge mühendisi ile sür-
dürüyor. Stratejik yönetim planı çerçevesinde, bu hedefi ger-
çekleştirmek için yapmış olduğu yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda, bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Ar-Ge Zirvesi’nde,
Savunma ve Havacılık alanında 1’incilik ödülüne layık görül-
mesi, kuruluşunun 30’uncu yılını kutladığı 2015 senesine, 
TEI açısından güzel bir başlangıç oldu.
TEI’nin teknolojiye ve insan kaynağına yaptığı yatırımların
somut çıktılarından biri de geçtiğimiz yıl imzalanan Genel Mak-
sat Helikopter Programı dâhilinde, ülkemizin ihtiyacı olan he-
likopterin motorlarını Türkiye’de üretmek görevini üstlenmiş

olmasıdır. Bu proje kapsamında TEI, GE Aviation li-
sansı altında, 236 adet turboşaft motorunu, ken-

disine ait motor kodu T700-TEI-701D
ile üretecektir. Motor parçalarının
%50’sinden fazlasına denk gelen,
60’ın üzerinde değişik parçasının
üretilmesi de TEI tesislerinde
gerçekleştirilecek. Ayrıca TEI,

motorun montajı, nihai testi, kali-
fikasyonu, konfigürasyon yönetimi ve

entegre lojistik destek hizmetlerinden sorumlu ola-
cak. Türkiye için pek çok ilki barındıran bu program ile TEI, bu
projedeki rolü ve sorumlulukları ile sektördeki diğer yatırım-
cılar için de öncülük etmeye devam ediyor.
Sivil havacılıkta kullanılan platformlara güç veren motorların
yüzde 50’sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, GE
Aviation, Rolls-Royce ve Snecma gibi dünyanın sayılı motor
üreticileri ile çalışıyor. Yeni nesil havacılık motorlarında kulla-
nılan ve yakıt ekonomisine büyük katkı sağlayan blisk ve spool
gibi dünyada sayılı firmanın üretebileceği parçaları, sahip ol-
duğu teknik altyapı ve kalifiye iş gücü sayesinde, müşterilerine,
zamanında ve hatasız olarak teslim ediyor.
Havacılık motorları alanında Türkiye’nin lideri; dünyanın da
önde gelen motor ve parça imalatçısı konumuna erişmiş olan
TEI’nin elde ettiği başarılar ve çalışmaları hakkında daha 
detaylı bilgi edinmek isteyenler, IDEF fuarında, Salon 5 
Stant No 503’te yer alan TEI standını ziyaret edebilirler.

ADVERTORIAL

Gücün Kaynağı:TEI
Savunma ve havacılık sanayisi, sürekli gelişen
teknolojisiyle ülkelerin gelişmişliğine doğrudan
katkısı olan sektörlerin başında geliyor. 
Aynı zamanda, dünyayı değiştiren ve geliştiren 
birçok teknolojinin de çıkış noktası.
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Ümit BAYRAKTAR: Binali Bey, 
Netvizyon’un savunma ve havacılık 
sanayisinin önde gelen firmaları için 
iletişim hizmetleri sağladığını biliyoruz.
Sektöre özel bir ilginiz var mı?
Binali KILIÇ: Savunma ve havacılık sa-
nayisi, bizim öncelikli alanımız. Sektörün
nabzını en iyi tutan yayın organı MSI Der-
gisi tarafından doğru konumlandırılmak
da bizim için çok değerli. Netvizyon, çey-
rek asırdır pek çok alanda nitelikli ileti-
şim hizmetleri üretmeye gayret ediyor.
25 yıl uzun bir zaman... Biz Ankara’da
kurulmuş, büyümüş, merkezini başkent
dışına taşımayı anlamlı bulmamış bir ku-
rumuz. Savunma ve havacılık sanayimiz
de başkentte kuruldu, büyüdü.
Savunma ve havacılık sanayimiz, ülke-
miz ve milletimiz için yaşamsal öneme
haiz. Sektör firmaları, kurumsal iletişim
birimlerini yeni kurmaya, tanıtıma ve bu
birimlere kaynak ayırmaya kısa bir süre
önce başladılar. Biz, eskiden olduğu gibi
yine sektörün yanında ve hizmetindeyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Netvizyon, Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) Tanıtım Grubu’nun da seçilmiş 
iletişim ajansı. Bu süreci anlatır mısınız?
Binali KILIÇ: Savunma ve havacılık sa-
nayimizin temelini oluşturan firmaları-
mızdan bu yıl; TUSAŞ 41’inci, ASELSAN
40’ıncı,  TEI 30’uncu, ROKETSAN 27’nci,
HAVELSAN 33’üncü, Yonca-Onuk Tersa-
nesi de 29’uncu yıllarını kutluyorlar. Bu
demek oluyor ki firmalarımız, artık 3.
veya 4. nesil ürünleri üretiyorlar. Başka
bir deyişle artık büyük ölçekli ihracat ya-
pacak ürün çeşitliliğini ve teknoloji üs-
tünlüğünü sağlamış bulunuyorlar. Biz,
bu gurur verici tespiti ilk yapanlardanız.

SSI’nın kurulması, bu açıdan önemlidir.
Kurulduğu günden itibaren, birlik için
projeler üretmeye gayret gösterdik. Bir-
liğin Tanıtım Grubu da ajansların sektör
deneyimine, insan kaynağına ve yaratıcı-
lık yönüne bakarak seçim yaptı. Bu
alanda ciddi projeler üretiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Tanıtım Grubu için 
tasarladığınız projeler neler?
Binali KILIÇ: Türk savunma ve havacılık
sanayisi için, “Tanıtım ve Pazarlama Stra-
teji Belgesi’’ oluşturma hazırlıkları sürü-
yor. Yakında tamamlanmış olacak.
Sektörde, Türkiye’nin uluslararası bir
marka olması lazım. Bu yolculuğu anla-
tacak bir film çalışması içerisindeyiz. TDA
REPORT adlı, her 3 ayda bir yayınlanacak,
tamamen dış pazarlara yönelik süreli bir
yayın için son aşamaya gelindi. Yakında
televizyon kanallarımızda, savunma ve
havacılık sanayimizi anlatan ve Netvizyon
tarafından hazırlanan özgün TV program-
ları yayınlanacak. Bu çalışmalar, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve SSI
birlikte çalıştıkları için mümkün olabili-
yor. SSM, iletişim ve tanıtım hizmetlerinin
uluslararası nitelikte yürütülmesi gerek-
tiğini deklere etmiş bulunuyor. Bu, sektör
için önemli bir kazanım. 2015 yılı, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi için tanıtım
yılı olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden,
sektörde bulunan firmaların, tanıtım faa-
liyetlerini, alıştıkları kalıpların dışına çı-
karmaları gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Sektöre ne tür 
hizmetler sunuyorsunuz?
Binali KILIÇ: Savunma ve havacılık sa-
nayisi iletişimi, uzmanlık gerektiren bir
iş. Söylediğiniz her söz, kullandığınız her

görüntü üzerinde yüzlerce kez düşünmek
zorundasınız. Biz, bu konuda uzmanlığa
değer veriyoruz. Netvizyon’un en önemli
varlığı, insan kaynağıdır. Yönetmenleri-
mizden Cüneyt Özdemir, bu alanda
önemli bir marka. Onun yönettiği kurum-
sal imaj filmleri ve belgeseller, fuarlarda
parmakla gösteriliyor. Kameramanları-
mız, 15 yıldır, sadece savunma ve havacı-
lık sanayisi alanında çekimler yaptıkları
için, bu alanda oldukça profesyonel so-
nuçlar elde ediyoruz. 3D modelleme
yapan CG artistlerimiz, yapmış oldukları
animasyonlarla savunma ve havacılık
sektöründe ismen biliniyor. “İletişimde
kısa ve öz anlatmak sanattır.” denir ya,
ben de bunu denemeye çalışayım. Her ya-
tırım gibi, savunma ve havacılık sanayisi
yatırımları da çeşitli riskler barındırır.
Bizim yaptığımız, önce müşterimizin risk-
lerini analiz ederek bir “Stratejik İletişim
Planı” hazırlamak. Sonra bu plan doğrul-
tusunda, gerekli bütün iletişim çalışma-
larını entegre bir şekilde, uyum içinde
yapmak. Riskler nedir derseniz, yapılan
yatırımın gerekliliği konusunda kamuo-
yunu ikna etmek, bilgilendirmek gereki-
yor; bunu yapıyoruz. Başka bir risk,
paydaşlarınızın projeye inancının sürmesi
gerekiyor; bunun için çalışıyoruz. Kurum
çalışanlarınızın mutlu olması, verimli ça-
lışması gerekiyor. Burada kurum içi ileti-
şime katkıda bulunuyoruz. Siyasi karar
alıcı ve uygulayıcıların yatırım ve proje ko-
nusunda ikna edilmesi gerekiyor; bu
yönde de çalışıyoruz.
Aslında bizim yaptığımız; kurum ve proje
ile kader birlikteliği. Ya birlikte başarılı
oluruz ya da birlikte başarılı oluruz.

Ümit BAYRAKTAR: İlginç bir yaklaşımınız var.
Binali KILIÇ: Bizi başarılı kılan da bu. 

Netvizyon Mediapark’ın Kurucu 
Başkanı Binali Kılıç’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Savunma ve Havacılık 
Sektörünün İletişim Uzmanı:
Netvizyon Mediapark
Savunma ve havacılık sanayisi geliştikçe, sektörün 
kendini iyi bir şekilde anlatma ihtiyacı da artıyor. 
Bu ihtiyacı karşılamak için profesyonel çözümler 
sunan Netvizyon Mediapark (Netvizyon)’ın 
Kurucu Başkanı Binali Kılıç ile sektörün iletişim 
alanındaki çalışmalarını ve Netvizyon’un bu konudaki
yaklaşımını konuştuk. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ürünlerini sadece statik olarak sergilemek yerine, ziya-
retin amacına uygun yapıda bir senaryo dâhilinde çalış-
tırmanın daha cazip olacağını düşünen YALTES, YALTES

Experience’yi geliştirirken ortağı Thales Hollanda’nın, “Thales
Experience Center” ortamından esinlendi. Böylece YALTES,
Thales bünyesinde böyle bir sergileme ortamını devreye
alan 2’nci birim oldu. Thales bünyesindeki 3’üncü bir orta-
mın hazırlıkları hâlen sürüyor. Bununla birlikte, YALTES 
Experience, benzerlerinden önemli bir farkla ayrılıyor. Di-
ğerlerinde sadece savaş yönetim sistemi sergilenebilirken,
YALTES Experience, gemide bulunan üç ayrı sistemi barın-
dırıyor.
YALTES Experience ortamı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, STM ve başta Tuzla bölgesin-
dekiler olmak üzere, tüm özel tersanelere YALTES’in çözüm
ve kabiliyetlerinin çok daha iyi sergilenebilmesi hedefleniyor.
YALTES, Teknopark İstanbul’da bulunmanın avantajlarını da iyi
kullanıyor. YALTES Experience, bugüne kadar Bakan, Müsteşar
ve Vali seviyesinde ziyaret edildi. Ayrıca savunma sanayisi fir-
malarından da ziyaretçiler oldu. YALTES, STM ve özel tersane-
lere, muhtemel ihracat projelerinde faydalanmak ve
müşterilerine gerçek gemi sistemleri deneyimini yaşatmak
üzere, ihtiyaç duydukları her durumda, YALTES Experience’nin
kapılarını açıyor.
YALTES Experience, ilgililere, aslında bir gösterim ortamından
çok daha fazlasını sunuyor. Bu ortamda, potansiyel müşteri ve
son kullanıcı ile birlikte çalışılarak konfigürasyon belirlenebi-
liyor. Müşterinin özel isterlerine ve gemi tipine uygun çeşitli
senaryoları oynatma imkânı da bulunuyor. Ayrıca sözleşme
aşamasında, gemi personeli eğitimlerini vermek için, bütü-
nüyle çalışan bir sistemi kullanma olanağı da var. Böylece 
YALTES Experience ortamı, sadece gösterim amaçlı değil, aynı
zamanda sistem entegrasyonu, bütünleşik testler ve eğitim
amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

Gerçek Ortamdan Farksız Deneyim
YALTES Experience’de savaş yönetim sistemi, EPKİS ve en-
tegre köprüüstü sistemi, gerçek donanım ve yazılımlarıyla yer
alıyor. Operatör konsolları ve diğer donanım birimleri ile yazı-
lımlar, gemide kullanılanların aynısı.

ADVERTORIAL

Ürün 
Sergilemede 
YALTES 
Deneyimi!
Daha önce ziyarete gelen misafirlere
göstermek amacıyla çalışır durumdaki
sistem ve ürünlerini birbirinden 
bağımsız olarak sergileyen YALTES,
2013 yılının Aralık ayında Teknopark 
İstanbul’daki yeni ofisine taşındığında,
gösterim amaçlı kullanacağı bir ortama
(showroom) gereksinim duydu. 
Bu gereksinimi karşılamak amacıyla
YALTES Experience (YALTES Deneyimi)
ortamını hazırlayan firma, ana faaliyet
alanları olan Savaş Yönetim Sistemi,
Entegre Platform Kontrol ve İzleme
Sistemi (EPKİS) ve TÜBİTAK TEYDEB
desteği ile geliştirdiği Entegre 
Köprüüstü Sistemi’ni aynı ortamda 
bir araya getirerek hedef kitleye 
bütünleşik bir hâlde sergiliyor.
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YALTES, ziyaretçilerin ağırlandığı bu ortamı “TCG YALTES” ola-
rak da adlandırıyor. Ziyaretçiler lumbarağzından girer girmez,
gerçek bir gemi ortamıyla karşılaşıyor. Tümüyle çalışan bir
SHM (savaş harekât merkezi), tamamıyla donatılmış bir köp-
rüüstü ve makine kontrol alanı, onları bekliyor. Gemi personeli
rolünü ise ziyaretçiler üstleniyor.
YALTES Experience’deki genel bir gösterimin akışı şöyle iler-
liyor: Önce kısa bir YALTES tanıtımı yapılıyor ve ziyaretin ama-
cına uygun bir sunum gerçekleştiriliyor. Daha sonra sistemler,
ziyaretçilerin aktif katılımı ile kullanılıyor. Yakın bir zamanda,
sistemlerin önceden hazırlanmış senaryolar dâhilinde kulla-
nımı da mümkün olacak. Örneğin, bir su üstü hedefine angaj-
man, şüpheli bir gemiye “boarding timi” gönderimi, insan
kaçakçılığına müdahale ve hatta hava hedeflerine güdümlü
mermi angajmanı gibi senaryolar kullanılacak. Sonrasında da
müşteriden gelecek geri beslemelerin alınacağı bir kapanış
oturumu ile bu deneyim tamamlanacak.
Türkiye’de böyle bir ortamı ilk defa hizmete sunan YALTES, şu
ana kadar ziyaretçilerden çok olumlu geri bildirimler almış.

YALTES Experience Bir Araya Geliyor
Henüz tüm işlevleri devreye girmeyen YALTES Experience or-
tamında, şu anda iki operatör konsolu ve bir konsol ara biri-
minden oluşan SHM bulunuyor. Burada, gerçek bir savaş
yönetim sistemi yazılımı, demo sürümünde koşuyor. Bu yazılı-
mın parçası olarak “Collaboration Wall” da çalışıyor. “Collabo-
ration Wall”,  donanım olarak köprüüstü konsolu ile birlikte, 
4 adet 55 inçlik geniş ekran setini paylaşıyor. “Collaboration
Wall” üzerinde, isteğe bağlı olarak her türlü savaş yönetim sis-
temi ya da entegre köprüüstü sistemi uygulaması izlenebiliyor.
MİLGEM projesinin 3’üncü ve 4’üncü gemileri için kullanılacak
entegre köprüüstü konsol donanımı da YALTES Experience’de
sergileniyor. Bu konsolun çok fonksiyonlu iş istasyonlarında,
YALTES tarafından geliştirilen gemi kontrol (Conning) ekranı,
ARPA ve ECDİS sergileniyor. Köprüüstünde yer alan komuta
koltuğu da faal bir durumda sergileniyor. Bu koltuğun bazı
kontrollerinin geliştirilmesi ise devam ediyor. Bunların yanı sıra
baş üstü panelleri ve sayısal harita ve iz masası ile entegre kon-
ferans konsolunun geliştirme çalışması hâlen devam ediyor.
Makine kontrol odası konsolunda, MİLGEM projesinin 3’üncü

ve 4’üncü gemileri için YALTES’in olanakları ile geliştirilen yerli
EPKİS yazılımı koşuyor. EPKİS, yine YALTES tarafından geliş-
tirilen; gemi stabilite, yangınla mücadele yara savunma (FFDC),
CCTV sistemi ve TÜBİTAK TEYDEB desteği ile geliştirilen köp-
rüüstü sistemi ile entegre edilmiş durumda.
YALTES, bu yılın ikinci yarısında, YALTES Experience’de koşa-
cak senaryoları da devreye sokmayı planlıyor. Çalışmalar kap-
samında, diğer Thales birimleriyle senaryo alışverişi de
mümkün olacak. Böylece, örneğin YALTES’in geliştirdiği ve bir
ani müdahale botunu konu alan senaryo, başka birimlerin kul-
lanımına sunulabilecek; YALTES de başka birimlerce geliştirilen
-örneğin korvet tipi bir geminin güdümlü mermi angajmanı se-
naryosu gibi- farklı senaryoları oynatma imkânına sahip olacak.
YALTES, yıl sonunda, diğer Thales birimleri ile tam entegras-
yonu hedefliyor. Böylece üç ayrı coğrafyada bulunan birimleri
ağ üzerinden buluşturup filotilla seviyesi senaryolar icra ede-
bilecek. Burada düşünülen, aslında İnternet üzerinden harp
oyunu oynamak. Oyun, gerçek donanım ve yazılım kullanılarak,
müşteri ile birlikte oynanacak; müşterinin geri beslemesi
anında alınacak ve değerlendirilecek.
YALTES, IDEF’te, YALTES Experience ortamını iki bölümde ve
küçük ölçekte; donanım olarak yaklaşık üçte bir oranında su-
nacak. YALTES standında, entegre köprüüstü ve EPKİS birle-
şimi olacak, ayrıca savaş yönetim sistemi de sadece bir konsol
üzerinde bir demo sürümüyle birlikte sergilenecek. Burada da
gerçek donanım ve yazılım kullanılacak.
YALTES, IDEF’e MİLGEM projesinin 3’üncü ve 4’üncü gemile-
rinde kullanılacak EPKİS sistemi için STM ve SSM tarafından
seçilmiş olarak katılıyor. Bu seçim ile bir anlamda, YALTES’in,
EPKİS’i yerlileştirme konusundaki çabaları da ödüllendirilmiş
oldu. Firma, IDEF’te, entegre köprüüstünü ve küçük deniz plat-
formlarına yönelik görev sistemleri çözümlerini de tanıtacak.

YALTES ziyaretçileri ayrıca, firmanın, Avrupa Birliği ITEA
desteği kapsamında üzerinde çalıştığı bir Ar-Ge pro-
jesi olan FedSS’de gelinen noktayı da görme imkânı
bulacak.
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ADVERTORIAL

NATO standartlarında bir tabanca olan Stoeger Cougar,
son derece uzun kullanım süresine sahiptir. Stoeger
firması, modern bilgisayar tasarım sistemleri kullana-

rak ergonomik açıdan gelişmiş, kompakt yapısına rağmen 
9 mm Parabellum,  40 S&W ve 45ACP gibi yüksek güce sahip
mermi atış kapasitesi ile uzun kullanım süresine sahip bir ta-
banca geliştirmiştir. Stoeger bunu, kendini daha önce kanıtla-
mış kilit sürgülü sistemini, döner namlulu bir sisteme dâhiyane
bir şekilde uyarlayarak başarmıştır.

Gelişmiş Ergonomik Yapı
Cougar, ergonomik açıdan sınıfının en gelişmiş tabancaların-
dan biridir. Sahip olduğu kavrama yapısı ve kullanımı kolay
gövde ile kabzası, atış sırasında Cougar’ın kontrolünü kolay-
laştırır. Elin anatomisi ile insanın doğal-içgüdüsel tutma şeklini
göz önünde bulunduran Cougar, küçük ellere sahip kişiler ta-
rafından rahatlıkla kullanılabilir ve büyük ellere sahip kişilerin
ellerini ise kapağın geri hareket etmesi sırasında kıstırmaz.
Tüm kenarları yuvarlatılmış, pahlanmış ve son rötuşları dik-
katlice yapılmış olması sayesinde Cougar, her türlü takılmaya
karşı korunaklı olduğu gibi çekilmesi ve saklanması da son de-
rece kolaydır.

NATO Standartlarında bir Tabanca: 

Stoeger Cougar 8000 

Tür : Çift hareketli, otomatik dolduruşlu silah
Kalibre : 9 mm, .40 S&W, 45 ACP
Mermi Kapasitesi : 15+1 (9 mm), 11+1 (0,40), 8+1 (0,45)
Namlu Uzunluğu (inç) : 3,62
Toplam Uzunluk (inç) : 7,09
Ağırlık (ons) : 33,5
Metal : Mat siyah
Kabza : Siyah polimer kaplı paneller 
Nişangâh : Üç beyaz nokta; yarı-Patridge arpacık; birbirine 

geçmeli çentikli gez
Üretici : Stoeger Türkiye, www.stoeger.com.tr

Stoeger Model Cougar 8000’in Teknik Özellikleri 

Stoeger Cougar, etkili ve güvenilir 
bir silah olarak nam salmış yarı 

otomatik bir tabancadır. İlk başta 
gizli ve kolay saklanabilir bir tabanca

olarak tasarlanan Stoeger Cougar;
üstün ergonomik tasarımı, düşük 

geri tepmesi ve yüksek isabet 
hassasiyeti sayesinde polis ve emniyet
mensupları tarafından her geçen gün

daha çok tercih edilen bir tabanca 
hâline gelmiştir. NATO standartlarında

bir tabanca olan Stoeger Cougar, 
son derece uzun kullanım süresine 

sahiptir. 
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Eşsiz Döner Namlu Sistemi
Cougar, geri tepme enerjisinin bir kısmını namlunun döndü-
rülmesini sağlayacak şekilde yönlendirerek, namluda geri
tepme sonucu oluşan şokun bir kısmını da merkezi bir emniyet
sistemi aracılığıyla silahın gövdesine aktarılmadan sönümle-
yerek, atış sırasında hissedilen geri tepmenin çok düşük olma-
sını sağlar. Cougar atışa hazırken namlu ile kapak arasındaki
uyum, namlu ile nişangâh tertibatının mükemmel bir şekilde
hizalanmasını sağlar. Atış sırasında namlu, eksenel bir hareket
gerçekleştirerek döner ve ileri-geri hareketini yapar. Bu sa-
yede silah üstün bir isabet hassasiyeti kazanır ve bir sonraki
atışa daha hızlı hazırlanır. Geri tepme enerjisi tüm Cougar mo-
dellerinde döner bir namlu sistemi tarafından sönümlenir.

Cougar’ı Eşsiz Kılan Özellikler

1Döner Namlu: Hissedilen geri tepmeyi azaltır ve silahın 
istikrarı ile atış hassasiyetini arttırır. Üstün kuvvet ve 

dayanıklılık için Cougar’ın namluları soğuk dövme 
yöntemiyle imal edilir, namlu içleri ise sert krom kaplıdır.

2Hızlı Tepki için 3-Noktalı Nişangâh Tertibatı: Stoeger 
Cougar’da, hedeflere hızlıca nişan alınmasını sağlayacak

şekilde tasarlanan Beretta’nın standart üç-noktalı 
nişangâh tertibatı kullanılmıştır.

3Eşsiz Yüksek Güvenlikli Tasarım: Stoeger Cougar’ın 
“yüksek güvenlik” sistemi, her iki elle de kullanılabilen 

güvenlik amaçlı bir horoz indirme mandalı, döner 
ateşleme iğnesi, ateşleme iğnesini otomatik olarak 
bloke eden bir pin ve mermi yatağının dolu olup olmadığını
belirten bir gösterge bileşenleri ile donatılmıştır. 

4Rahat Tutuş: Kabza, atıcının eline rahat oturacak şekilde
girintili ve eğimli olarak tasarlanmıştır ve ayrıca silahın 
geri tepme hareketi esnasında elin başparmak ile işaret
parmağı arasındaki kısmının sıkışmasını da engeller. 

5Kabza: Standart ve ergonomik tasarıma sahip kabzalar,
plastik kaplıdır. Ceviz ağacı yapımı kabzalar da ayrıca
mevcuttur.

6“Çatışma Tipi” Tetik Korkuluğu: Her iki el tarafından 
kullanılmaya uygun bir tetik korkuluğu. Tetik korkuluğunun

büyüklüğü, tabancanın eldivenle kullanılmasına imkân 
sağlamaktadır. 

7Sökme-Ayırma Mandalı: Silahın uygun bir noktasına 
yerleştirilmiş, sökme-ayırma ve bakım işlemlerini 

kolaylaştıran bir mandaldır.

8Yansımaz ve Mat Siyah Cila: Silahın dış yüzeyleri, 
Beretta’nın özel yansımaz Bruniton cilası ile 
korunmaktadır.

Türkiye’de Stoeger Silah Sanayi A.Ş. tarafından üretilen ve
9 mm Parabellum ile 0,40 S&W ve 0,45 ACP mermili versi-
yonları mevcut olan Cougar 8000; nispeten hafif, kompakt,
çift hareketli/tek hareketli, yarı otomatik bir tabancadır. 
Cougar 8000 hem çift hem de tek hareketli işleyişle kullanı-
labilmektedir. Cougar’ın kapağının geri çekilmesi horozu
kurar ve tek hareketli işleyiş için tetik (sadece 5 lbs (2,27 kg)
ve 1 ons kuvvetle) rahat bir şekilde çekilir. Çift-hareketli
modun kullanılabilmesi için ise, tetiğin daha uzun ve ağır bir
şekilde, (12 lbs (2,27 kg) ve 5 ons kuvvetle) çekilmesi gerekir.
Cougar 8000’nin ateşleme tertibatının avantajlarından birisi
de, çift atışa imkân tanımasıdır; bu sayede silahın ilk kurul-
masından sonra tetiğin ikinci defa çekilmesiyle ikinci kez
ateş etmek mümkündür. 
Stoeger Cougar, döner namluya sahip kısa geri tepmeli ve
kilit sürgülü bir sisteme sahiptir. Ateş sırasında, geri tepme
enerjisi kapağın/namlunun geriye doğru hareket etmesini
sağlar; kapak/namlu kısa bir mesafe hareket ettikten sonra,
merkezi bloktaki altıgen şekilli (ve namlunun kapak takımı
kilit setleri üzerinde bulunan) bir tırnağın etkisiyle kapaktaki
girintilerinden çıkar ve dönme hareketi gerçekleşir. Yaklaşık
1/4 inç mesafelik bir hareketten sonra, namlu merkezi blok
tarafından durdurulur; kapak ise geriye doğru ilerlemeye
devam eder, ateş edilmiş kovanın çıkarıp atılmasını sağlar
ve horozu tekrar kurup geri tepme yayını çalıştırır. Geri
tepme yayı tarafından itilen kapak ise ileri doğru ilerler ve
şarjörden mermi yatağına bir mermi sürerken namluya ki-
litlenir; namlu ise merkezi blok tarafından kilitlenme pozis-
yonuna döndürülür. 
Kol kilitli (tilt-locking) tabancaların aksine, Cougar 8000’in
döner namlusunun kilit sistemi, namlunun döngüsü sıra-
sında namlunun tek bir düzlemde kalmasını sağlıyor ve böy-
lece –teorik olarak– silahın atış hassasiyetini arttırıyor.
Diğer avantajları da, hissedilen geri tepme ve silah şahlan-
masının azalmasıdır. Krom kaplı namlunun ölçüsü 3 5/8’dir
ve kum raspası ve mavimsi bir cila içermektedir.
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Dassault Systèmes: Dassault Systèmes
ekosisteminin önemli paydaşlarından 
birisi olan FNSS’nin PLM tarihçesinden
ve görev alanınızdan bahseder misiniz?
Mehmet TUNÇ:  FNSS olarak, ülkümüz,
kara muharebe sistem çözümlerinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir numaralı
tedarikçisi ve dünyanın tercih edilen
yerel tedarikçisi olmak. Bu amaçla
FNSS; özgün, güvenilir ve maliyet etkin
kara muharebe sistem çözümlerini ta-
sarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve destek-
liyor. Biz de PLM ve Konfigürasyon
Yönetimi Bölümü olarak FNSS ülkü ve
görevi doğrultusunda, hedeflerimize
ulaşabilmek için sorumlu olduğumuz
alanlarda çalışıyoruz.
FNSS ve Dassault Systèmes iş birliği,
2004 yıllarında, Catia V5 3 boyutlu tasa-
rım yazılımı ve Smarteam ürün veri yö-
netimi sistemi kullanımı ile başladı. İki
firma arasındaki uzun yıllara dayanan
etkin iş birliği devam ediyor.

Dassault Systèmes: Neden 
3DEXPERIENCE’a geçiş projesini 
başlattınız?
Mehmet TUNÇ:  FNSS Mühendislik ve
Ar-Ge Direktörlüğü, tasarımın ürüne
dönüştüğü süreçte, tasarım bölümleri,
üretim ve diğer şirket bölüm ve kullanı-
cıları arasında ara yüzü sağlayacak tek-
nik veri paketleri üretiyor. Ürün veri
yönetimi (Product Data Management /
PDM) kavramı ile nitelendirilebilecek, ta-
sarım verilerinin ve mühendislik parça
listelerinin yönetimini kapsayan alanda,
özel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş bir
altyapı başarılı olarak kullanılıyor ve ih-
tiyaçlara cevap veriyor.
Ancak uluslararası arenada, sektörümüz-
deki global rakiplerle çok ciddi anlamda
bir yarış devam ediyor. Üst yönetimimizin
çizdiği vizyon ve stratejik planlarımızdaki
hedefler çerçevesinde; FNSS’nin global
pazardaki rekabet gücünü ve verimliliğini
arttırmak için, tasarım ve diğer mühen-

dislik süreçlerini ortak bir platforma ta-
şırken; aynı zamanda süreçleri iyileştir-
meyi ve bilgiyi çok daha etkin olarak
yönetmeyi hedefledik.

Dassault Systèmes: Ortak bir platform
derken ne kastediliyor?
Mehmet TUNÇ:  Gereksinimlerden kav-
rama, kavramdan tasarıma ve tasarım-
dan ürüne, hızlı ve maliyet etkin geçiş
süreçleri kurgulamak istedik. Tekrarla-
nabilir ve takip edilebilir çıktı bazlı proje
yönetimini, değişken konfigürasyon yö-
netimini, iş akışlarını, CMII uyumlu deği-
şiklik yönetimini kurgulayabilmek
istedik. Özellikle de bütün bilgi birikimini
ve dokümantasyonu, tekil bir platformda
yönetilebilmek istedik. Bunların yanında
kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olma-
sını istedik. Bütün bu teknik isterlere
cevap verebilecek bir altyapı kurgulaya-
bilmeyi hedefledik. Bunun için, PDM’den
PLM’ye geçişi zorunlu gördük. PLM’yi ta-

ADVERTORIAL

Türkiye’nin Küresel 
Kara Aracı Markası FNSS, 
Dassault Systèmes’in 
3DEXPERIENCE Platformuyla 
Gücüne Güç Katıyor

Savunma sanayisinde, özgün üründen ihracata, 
çağdaş yönetim anlayışından sosyal sorumluluğa
kadar farklı alanlarda yaptığı örnek gösterilecek 
çalışmalarla “tam ve mükemmel” tanımını hak eden
FNSS, Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE 
platformunun başta gelen kullanıcılarından biri.
FNSS, ürün yaşam döngüsü yönetimi (Product 
Lifecycle Management / PLM) konusuna yaptığı 
yatırımlar ve bu alandaki ciddi çalışmaları ile gücüne
güç katıyor. FNSS’nin bu alandaki tecrübelerini 
paylaşması için FNSS PLM ve Konfigürasyon 
Yönetimi Bölüm Müdürü Mehmet Tunç ile 
Dassault Systèmes olarak bir söyleşi yaptık.
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sarım, ürün geliştirme, konfigürasyon,
planlama, operasyon, üretim, lojistik gibi
mühendislik bölümleri ve proje yönetimi
arasındaki süreçleri ve paydaşları tekno-
loji yardımı ile tekil bir platformda en-
tegre eden; hızlı inovasyonu ve ürün
gerçekleştirmesini sağlayan ortak plat-
form olarak düşünüyoruz.

Dassault Systèmes: 3DEXPERIENCE 
projenizden bahseder misiniz?
Mehmet TUNÇ:  Bu hedefler ve daha so-
mutlaştırılmış gereksinimlerle FNSS’de
bir çözüm arayışı başlatıldı ve Dassault
Systèmes’in sunduğu ENOVIA platformu
ve paralelinde, tasarım-mühendislik sü-
reçlerinde ciddi avantajlar sağlayacak
yeni nesil tasarım yazılımı CATIA V6 ter-
cih edildi. Bu kapsamda, 2012 yılının
Nisan ayında, 3DEXPERIENCE platfor-
muna geçiş projesi başlatıldı. Fazlara ya-
yılan kapsamlı proje planı, başarı ile
devam ediyor. Bu yılın Haziran ayında,
geçiş projesinin temel kapsamı, tüm şir-
ket bünyesi ve projelerinde tamamlan-
mış olacak. Entegre MBOM yönetimi, iş
talimatları ve program yönetimi gibi
adımlar, bu aşamayı takip edecek.

Dassault Systèmes: 3DEXPERIENCE 
projenizde zorluk yaşadınız mı?

Mehmet TUNÇ:  Bizim örneğimizde ol-
duğu gibi, kapsamın büyüklüğüne göre,
PLM projeleri, kurumsal IT projelerine
göre daha zorlu olabiliyor. Biz de FNSS
3DEXPERIENCE projesinde bazı zorluk-
lar yaşadık. Bizim açımızdan, tüm eski
verilerimizi tarihçeleri ile birlikte taşıyor
olmak hedefinin, en zorlayıcı hedef oldu-
ğunu söyleyebilirim. Ama karşılaştığımız
sorunlar, etkin Dassault Systèmes des-
teği ve nitelikli ve kabiliyetli FNSS PLM
ekibinin özverili gayretleri ile çözüldü.
Üst yönetimimizin sağladığı sponsorluk
ve de yenilik ve değişimlere son derece
açık, nitelikli FNSS çalışanlarının günde-
lik hayatlarındaki olası kazanımları gör-
dükten sonra takındıkları pozitif
yaklaşımları ile projemiz çok başarılı bir
şekilde devam ediyor.

Dassault Systèmes: Bu proje ile birlikte
etkin bir PLM ekibi kurmanız ve Dassault
Systèmes ile daha da artan iş birliğiniz
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Mehmet TUNÇ:  Gururla söyleyebilirim
ki projede aktif görev alan FNSS PLM
ekibi, ciddi tecrübe birikimi oluşturdu ve
alanında son derece yetkin hâle geldi.

Çalışmalarımız hakkında bilgi almak ve
tecrübelerimizden istifade etmek üzere,
firmamızla birçok referans ziyaret ve gö-
rüşme yapıldı. Uluslararası kongre ve
organizasyonlarda, Türkiye ve FNSS
bayrağı başarı ile dalgalandırıldı. Bazı
modüllerin geliştirilmesi konusunda,
FNSS’nin, Dassault Systèmes Ar-Ge bi-
rimleri ile ortak çalışmaları sürüyor. Bu
kapsamda, bizim çalışma sistematiğimi-
zin gerektirdiği ya da iyileştirme olarak
gördüğümüz birçok özellik, ilgili ürünle-
rin güncel sürümlerine ekleniyor. Süre-
gelen yolculuğumuzun başarılarla
devam edeceğini umuyorum.

Dassault Systèmes: Son olarak, bu 
proje ile elde ettiğiniz kazanımlardan
bahseder misiniz?
Mehmet TUNÇ:  Proje başarı çıktılarımızı
rasyonel olarak ölçümleyebilmek için,
uzun süreli projelerimizden birini bu
platform üzerinde tamamlamamız gere-
kecek; ama hâlihazırda tamamladığımız
kapsam ile de birçok kazanım sağlamış
durumdayız. Elde ettiğimiz kazanımlara
örnek olarak, çalışanların, aradıkları ve-
riye, saniyeler içerisinde, hem de içerik
bazlı arama ile tekil bir platformda eri-
şebiliyor olmalarını verebilirim. Komple
bir araç modeli; gereksinimleri ve ilintili
tüm bilgi, doküman ve tarihçesi ile hızlı
bir şekilde açılabiliyor. Değişiklik yöne-
timi ve konfigürasyon kontrol kurulu,
canlı olarak, sistem üzerinde takip edi-
lebilir onay mekanizmaları ile yürütüle-
biliyor. Biz ENOVIA sistemini, aynı
zamanda konfigürasyon yönetim süreç-
lerinin altyapısı olarak görüyor ve yeni
nesil konfigürasyon yönetimi CMII kap-

samındaki iyileştirmeler için de
temel platform olarak kulla-
nıyoruz.
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Keysight Technologies tarafından geliştirilen 89600 VSA
radar analiz yazılımı, 2014 yılı sonunda tanıtıldı. Yazılımın
darbeli analiz seçeneği (BHQ), radar ve elektronik karşı

tedbir (ECM) uygulamaları kapsamında tehditleri yakalayıp
analiz etmek ve karıştırmak amacıyla kullanılıyor. Bu yazılım
seçeneği, Ar-Ge mühendislerine, özgün darbe özellikleri ta-
nımlayıp, bunlar üzerinde zaman ve frekans bazında analiz
yapma esnekliğini de tanıyor. Yazılım ayrıca, sistemi tasarla-
yanlar için anlamlı olan kritik darbe parametrelerini özetleyen
tablolaştırılmış istatistiksel raporlar da sağlıyor.
Kısa bir süre önce piyasaya sürülen UXA X-Serisi sinyal anali-
zörü ile birlikte kullanıldığında, tasarımcılar, 510 MHz analiz
bant genişliğine (diğer bir deyişle, günümüzde mevcut olan en
geniş radyo frekans bant aralığına) kadar darbe ölçümleri ger-
çekleştirebiliyor. Analizör ayrıca, mükemmel faz gürültüsü ve
dinamik erim özelliklerine de sahip.
Daha geniş bant aralıklarına erişmek için Infiniium osiloskopları
ya da M9703A geniş bant sayısallaştırıcıları kullanan tasarımcılar
için, yeni “bölümlenmiş bellek yakalama” özelliği, sistemin bellek
kullanımını azaltıyor. Sadece darbeleri kaydederek ve darbe dı-
şındaki zamanlarda yapılan kayıtları asgari düzeyde tutarak, bö-
lümlenmiş bellekli yakalama özelliği, daha uzun kayıt sürelerine
imkân tanıyor. Bu durum, söz konusu cihazların, artık daha fazla
veri kaydedebileceği; dolayısıyla da tasarımcıların daha önce hiç
olmadığı kadar emin bir şekilde sistemlere karmaşık darbe sin-
yalleri tanımlayabilecekleri anlamına geliyor.
Keysight’ın Mikrodalga ve İletişim Bölümü Pazarlama Müdürü Sa-
tish Dhanasekaran, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Derinlemesine
darbeli radar analizi yapabilmek, görevlerin kritik öneme sahip ol-
duğu havacılık, savunma ve elektronik harp uygulamalarında, sis-
tem tasarımı açısından son derece önemli bir yere sahip. 89600
VSA yazılımı, tasarımcılara kuvvetli ve sürekli gelişen bir yazılım
sunmak amacıyla Keysight’ın yıllar boyunca edindiği test ve ölçüm
uzmanlığını nasıl uygulamaya koyduğunu gösteren çok sayıdaki
örneklerinden sadece birisi. Bu yazılım ayrıca, tasarımcıların, mü-
hendislik açısından karşılaştıkları zorluklara dair daha derin ve
eşsiz bir bakış açısı kazanmalarını da sağlıyor.”

89600 VSA Yazılımı Hakkında
Keysight’ın sektöründe lider 89600 VSA yazılımı, sinyal demo-
dülasyonu ile vektör sinyal analizi için kapsamlı araçlar sunu-
yor. Mobil ve kablosuz bağlantı, havacılık ve savunma
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 89600 VSA yazılımı,
kullanıcılarına, sinyalleri her açıdan inceleme ve kendi gelişmiş
tasarımlarını optimize etme imkânı da tanıyor. Yazılım, 40 farklı
Keysight donanım ürünü ile bağlantı kurabiliyor.
89600 VSA yazılımı ile bu yazılımın sağladığı yeni analiz imkânları ile
ilgili daha fazla bilgiye www.keysight.com/find/vsa_enhancements
internet adresinden ulaşabilirsiniz. N9051B ile ilgili daha fazla
bilgiyi ise www.keysight.com/find/N9051B sayfasından 
edinebilirsiniz. Ayrıca www.keysight.com/find/89600 veya
www.keysight.com/find/N9051B sayfasında “Deneme ve 
Lisanslar” sekmesine tıklayarak, ücretsiz 30 günlük demo ya-
zılımlara da ulaşabilirsiniz.

Keysight Technologies Hakkında
19 Eylül 2013 tarihinde Agilent Technologies, elektronik ölçüm iş
kolunun vergiden muaf bir şekilde, halka açık bir şirket olarak
bünyesinden ayrılması planını duyurdu. Ortaya çıkan yeni firma
olan Keysight Technologies, tamamen Agilent’in sahipliği altında
bir yan firma olarak, faaliyetlerine 1 Ağustos 2014 tarihinde baş-
ladı; firmaların birbirlerinden tamamen ayrılma işlemi ise Kasım
2014’te gerçekleşti. Keysight’ın New York Menkul Kıymetler Bor-
sasında (NYSE’de) KEYS sembolü ile işlem görmesi bekleniyor.
Elektronik ölçüm teknolojileri pazarında küresel bir lider konu-
munda olan Keysight; telsiz, modüler ve yazılım çözümlerinde
sağladığı yenilikler ile müşterilerinin ölçüm sistemlerini ve de-
neyimlerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Müşterilerine elektro-
nik ölçüm aletleri, sistemleri ve yazılımları sağlayan Keysight
ayrıca, elektronik donanımların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi,
kurulumu, sahada kullanımı ve işletiminde kullanılan yazılım ta-
sarımı araçları ve bunlarla ilgili hizmetleri de sunuyor. Keysight
ile ilgili bilgilere, www.keysight.com internet sayfasından ulaşa-
bilirsiniz.

Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş. Hakkında
Tamamen Türk sermayeli firmalardan oluşan ve 12 yıllık ulus-
lararası deneyim ve birikimden faydalanan Spark Grubu, Key-
sight Technologies (daha önce Agilent Technologies)’in test ve
ölçüm ekipmanlarının ve sistemlerinin, Türkiye’deki “Tam Yet-
kili Distribütörü” olarak, hem satış hem de satış sonrası destek
faaliyetlerini, pazar lideri olarak sürdürüyor.
Spark Ölçüm Teknolojileri ile Spark Measurement Technolo-
gies, 15 Eylül 2001 tarihinde kuruldular. ABD’de kurulu olan
Spark Measurement Technologies, Türkiye’deki gümrük iş-
lemlerinden önce teslimat yapılmasını isteyen müşterilere hiz-
met sunuyor. Daha fazla bilgi için İnternet sitemize
bakabilirsiniz: www.sparkmeasure.com
Spark Grubu’nun üçüncü firması olan Spark Kalibrasyon Hiz-
metleri ise Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş. tarafından sunulan
ürün ve çözümler için satış sonrası bakım, onarım ve kalibras-
yon destek hizmetleri sunuyor.

ADVERTORIAL

Keysight Technologies’den Radar ve ECM
Sistemleri için Derin Yakalama Özelliğine
Sahip Gelişmiş Darbe Analizörü
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Kabiliyetler Elektronik test ve ölçüm cihazlarının lider üreticisi 
Keysight Techologies’in Türkiye’deki tek yetkili teknik

servisi olarak faaliyet gösteren Spark Kalibrasyon Laboratuvarı’nın açılışı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı’nın katılımlarıyla 23 Kasım 2011’de gerçekleştirildi. ISO
17025 standartlarına göre hizmet sunan laboratuvar, 50 GHz’e kadar olan RF ve
mikrodalga cihazlar (network analizörü, sinyal analizörü ve sinyal kaynağı) için
kalibrasyon, onarım ve bakım hizmeti veriyor. Yetkili teknik servis, dünyadaki tüm
Keysight Servis Merkezleri ile aynı anda, yeni çıkan modellere uygun olarak gün-
celleniyor. Laboratuvarın bu özelliği, yeni geliştirilip, piyasaya sürülen Keysight
marka cihazların, sistem ihtiyacı olan firmalar tarafından bakım, onarım ve ka-
librasyon endişesi taşımaksızın satın alınabilir duruma gelmesini sağlıyor. Labo-
ratuvar, elektronik test ve ölçüm cihazları pazarında bakım, onarım ve
kalibrasyon hizmeti için tercih edilen bir çözüm ortağı geldi ve satış sonrası hiz-
met sunma kalitesini günden güne geliştirerek, sektörde, özellikle ölçüm ve ka-
librasyon hizmeti alanında önemli bir fark yarattı.

Ürünler Keysight marka test ve ölçüm cihazlarının performans testleri,
Spark Kalibrasyon Hizmetleri Laboratuvarı’nda, yazılım tabanlı

olarak gerçekleştiriliyor. Bu testler sonucunda, zaman zaman cihazların sınır de-
ğerlerinin dışına çıktığı tespit ediliyor. Böyle bir durumda, yapılması gereken tüm
ayarlamalar, Türkiye’de sadece Spark Laboratuvarı’nda gerçekleştirilebiliyor.
Onarımın gerekli olduğu durumlarda ise yalnızca orijinal parçalar kullanılıyor.
Çeşitli modellerin yazılım tabanlı kalibrasyon prosedürlerini yurt dışından temin
etmenin ülkemize maliyeti yüksek olduğu için, yazılım tabanlı yerel servis hizmeti
oluşturulması çalışmalarına başlandı. Spark Kalibrasyon Hizmetleri tarafından
geliştirilen yazılım prosedürleri ile söz konusu Keysight marka cihazların kalib-
rasyonu, artık otomatik olarak yapılabiliyor.

Projeler Spark Kalibrasyon Laboratuvarı, Ar-Ge faaliyetlerine, 
kalibrasyon prosedürleri için yazılım geliştirme projesi ile

başladı ve gereken finansal yatırımın bir kısmını, devlet Ar-Ge desteğiyle sağladı.
Marka ve modelden bağımsız olarak, müşteriye özel hizmet verme yeteneği ka-
zanılması için, laboratuvar bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların
başarı ile tamamlanması sonucunda, cihaz kullanıcılarının test, kalibrasyon ve
ayar ihtiyaçlarına hızla cevap verilebilecek. Böylece, destek verilen ürün yelpazesi
de genişlemiş olacak.
Spark Kalibrasyon Laboratuvarı, öğrenciler için yaz stajı imkânı da sağlıyor; me-
zuniyet projesi ve yüksek lisans tezi olarak kalibrasyon yazılımı geliştirme çalış-
malarına destek veriyor.

Spark Kalibrasyon Hizmetleri
ile Ölçüm Cihazlarınız 
Üzerindeki Şüpheleri Kaldırın

©
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Sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemleri, insanlı ve insansız
hava araçlarında ve uydu platformlarında; keşif ve gö-
zetleme amaçlı gece ve gündüz, her türlü hava koşu-

lunda kullanılabilen, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü
görüntü oluşturabilen gelişmiş radar sistemleridir. Keşif ve gö-
zetlemenin yanı sıra SAR sistemleri, hassas konumlandırma
ile havadan yere hedefleme ve atış kontrolü, değişiklik tespiti,
sınır güvenliği, yeryüzündeki değişimlerin izlenmesi ve yüksek
çözünürlüklü sayısal yükseklik haritalarının (DEM) oluşturul-
ması amaçlarıyla da etkin olarak kullanılmaktadır. SAR sis-
temlerinin askeri amaçlı kullanımlarının yanında, afet
risklerinin izlenmesi, afet sonrası hasar tespiti, gemi trafiğinin
izlenmesi, harita ve kadastro, kaçak yapılaşmanın tespiti, tarım
alanlarının izlenmesi ve benzeri pek çok sivil uygulama alanı
da bulunmaktadır.
SDT, özgün olarak geliştirdiği SAR sinyal işleme algoritma ve
gerçek zamanlı yazılımları ve bunların tamamlayıcısı olan SAR
görüntü kıymetlendirme uygulamaları ile bu kritik alanda ül-
kemizin ihtiyaçlarını milli imkânlarla karşılamaktadır.

SDT’nin SAR Yetenekleri
SDT’nin insansız hava aracı (İHA), çeşitli uçak ile uydu platform-
ları için sahip olduğu SAR yetenekleri aşağıda sıralanmıştır:
n Algoritma ve Gerçek-zamanlı Yazılım Geliştirme 

(Stripmap, Spotlight ve ISAR)
n STANAG-7023 uyumlu SAR/ISAR görüntüsü
n Modelleme ve simülasyon
n Veri kayıt birimi 
n SAR görev planlama ve takip
n Yer kıymetlendirme istasyonu

l Analiz
l Kıymetlendirme
l SAR görüntüleme yazılımı
l Art özetlem (Debriefing)
l Görev raporları
l Arşivleme

SDT ve SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi:
Özgün SAR Sensörü
SDT’nin, 2007 yılında TÜBİTAK 1007 Ar-Ge Programı desteği
ile başlatılan SAR Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi (SAR-TGP)
kapsamında ASELSAN ile birlikte geliştirdiği özgün SAR sen-
sörü, insanlı ve insansız hava araçlarında, keşif ve gözetleme
amaçları için kullanılan gelişmiş bir radar sistemidir. Özgün
SAR sensörü kabiliyetleri, ANKA İHA’sına entegrasyon kapsa-
mında ilave edilen su üstü arama ve ISAR modu yetenekleri ile
daha da zenginleştirilmiştir. Böylece gece ve gündüz her türlü
hava koşulunda, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü gö-
rüntü oluşturma, hareketli hedef tespiti, deniz hedefi tespit ve
görüntüleme gibi gelişmiş keşif ve gözetleme yetenekleri, tek
bir sensör ile sunulmaktadır.
SDT olarak geliştirilmesi ve gerçeklemesinden sorumlu oldu-
ğumuz SAR ve ISAR modlarından Stripmap modu ile çok geniş
bölgelerin, örneğin birkaç dakika içerisinde yaklaşık 200 km2’lik
bir alanın SAR görüntüsü oluşturulurken; Spotlight modu ile
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A r-Ge’ye dayalı ürünler ve yetenekler geliştiren bir sa-
vunma ve havacılık sanayisi firması olarak faaliyet gös-
teren SDT, kurulduğu 2005 yılından bu yana, savunma

elektroniği ve yazılım alanında çeşitli ürünler ortaya koymuş
durumda. Bu ürünleri, hâlihazırda kullanıma da alınmış olan
SDT, uzmanlık alanları itibarıyla:
n Algılayıcı (radar, kızılötesi vb.) ve elektronik harp sinyal 

işleme ve analiz sistemlerini,
n Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
n Uydu yer istasyonları ve uydu görev sistemleri için

sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,

n Hava platformları ve silah sistemlerinin elektronik/aviyonik
sistemlerini,

n Kara platformları elektronik ünitelerini ve ilgili 
simülasyon-modelleme yazılımlarını

özgün ve yerli olarak tasarlayıp geliştiriyor.
Faaliyetlerini ODTÜ Teknokent yerleşkesinde sürdüren SDT,
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklerine
uygun olarak kalite yönetim sistemini kurmuş ve bu sistemi
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendir-
miştir. ISO 9001:2008 standardının gereklerine uygun olarak
kurulan SDT Kalite Yönetim Sistemi, aynı zamanda AQAP 160
ve AQAP 2110 gereklerini, yazılım mühendisliği süreçlerinde
IEEE/EIA 12207 ve MIL-STD-498 gereklerini, konfigürasyon
yönetimi süreçlerinde ise MIL-STD-973 gereklerini de kar-
şılıyor.
SDT, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na doğrudan yaptığı
projelerin yanı sıra SSM himayesinde yürütülen birçok pro-
jede; ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN ve FNSS gibi
ana entegratörlerle birlikte çalışıyor.

ADVERTORIAL

SDT, Bir Sonraki
Aşamaya 
Geçmeye Hazır

Keşif ve Gözetleme İhtiyaçları
için SAR Teknolojileri

Şekil 1. Şerit modu yazılımı ile elde edilen görüntü örneği
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daha dar bölgeler, çok yüksek çözünürlükte, fotoğraf kalite-
sinde görüntülenebilmektedir. ISAR modu ile ise deniz hedef-
lerinin teşhis ve tanımlanması amacıyla görüntü ve
menzil-yükseklik profili oluşturulmaktadır. Uçuşlu testlerden
elde edilen Stripmap, Spotlight ve ISAR görüntü örnekleri, Şekil
1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.

Yeni Projeler: SAR Podu ve 
GÖKTÜRK-3 Uydu SAR
SDT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin keşif ve gözetleme ihti-
yaçlarını savaş uçakları ile karşılayacak olan SAR podu ve ilk
milli SAR uydu programımız GÖKTÜRK-3 kapsamında; SAR
sinyal işleme, görüntüleme ve görüntü kıymetlendirme konu-
larıyla ilgilenmektedir. Savaş uçaklarına takılabilecek yapıda
geliştirilmesi düşünülen SAR podu sisteminden daha fazla
fayda elde edilebilmesini sağlamak üzere otomatik hedef tes-
piti, değişiklik tespiti ve diğer SAR görüntü analiz ve kıymet-

lendirme konularında geliştirme çalışmaları planlanmış du-
rumdadır.

SAR sinyal işleme alanındaki
birikimimiz sayesinde, SAR
podu ile birlikte uydu SAR gö-
rüntülemede de temel mod-
lar olan şerit ve spot
modlarının yanı sıra Faz
Uyumlu Değişiklik Tespiti ve
İnterferometri gibi özel uz-
manlık alanları ve bunların
uygulamaları olan Yeryüzü
Deformasyon Analizi gibi 
konulara yönelik ilgimiz 
ve çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu çok özel uz-
manlık alanlarında, Türki-
ye’de milli olarak ilk kez
gerçekleştirilecek çalışmalar
sayesinde, TSK’nın keşif ve
gözetleme ihtiyaçlarını etkin
bir şekilde karşılamanın yanı
sıra sivil alanda da SAR sis-
temlerinin kullanımı ve kulla-
nım etkinliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Şekil 2. Spot ve ISAR modları ile elde edilen görüntü örnekleri
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SDT bünyesinde bulunan Görüntü İşleme Ürün Geliştirme
Müdürlüğü ekibinin, yurt içi ve yurt dışındaki müşterileri
için geliştirdiği ürün yelpazesi, her geçen gün artmakta-

dır. Özellikle farklı sensörlerden gelen görüntülerin iyileştiril-
mesi, otomatik hedef tanıma, veri füzyonu alanlarında ekibin
geliştirdiği özgün algoritmalar ve bunların sunulduğu ulusal ve
uluslararası yayınlar dikkate değerdir.

Hava Platformları İçin Yaklaşma 
ve İniş Karar Destek Sistemi
Hava platformları için gerçek zamanlı yaklaşma ve iniş karar
desteği sağlayan çoklu sensör veri füzyonu yazılımı, 5 yıl süren
bir Avrupa Birliği projesi içinde tamamlanmıştır. SDT tarafın-
dan geliştirilen veri füzyon yazılımı, proje yürütücü ortakların-
dan Thales’in sahip olduğu sabit kanatlı ve AgustaWestland’ın
sahip olduğu döner kanatlı test platformlarında yapılan testler
ve son kullanıcılardan (pilotlar) alınan geri bildirimler ile de-
ğerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda da ya-
zılımın son sürümü geliştirilmiştir. Gelinen noktada, SDT
aviyonik ürün yelpazesi ve yetenekleri de dikkate alınarak, söz
konusu algoritmaları ve yazılımı barındıran sistemin, bir plat-
form üstündeki bir birim (LRU) ile birlikte pazarlanması plan-
lanmaktadır.

Uydu SAR Görüntüleri ile Hedef Tespit, 
Teşhis ve Tanıma
SDT Görüntü İşleme Ekibi’nin yakın zamanda geliştirmeyi ta-
mamladığı bir diğer ürün de uydu SAR görüntülerini işleyerek
NATO STANAG’ları ile tanımlanmış askeri ve sivil hedeflerin
otomatik tanınmasına ilişkin yazılımdır. SSM’nin bir Ar-Ge pro-
jesi ile başlangıcı sağlanan geliştirme faaliyetlerinin, ileride,
farklı ihtiyaçları karşılayacak eklentiler (paralel işleme gibi) ile
olgunlaştırılması planlanmaktadır. Özellikle milli uydu proje-
lerimiz için gerekli altyapının kapsamı düşünüldüğünde ve elde
edilen görüntülerin hacmi dikkate alındığında, otomatik işleme
ve hedef tespit/tanıma gibi araçların zaman ve görev kritik ol-
duğu değerlendirilmektedir. Özellikle GÖKTÜRK-3 uydusundan
elde edilen görüntülerin, hedef bulma ve tanımaya yönelik ola-
rak işlenmesinde, bu yazılımın etkin olacağı öngörülmektedir.

Hiperspektral Veri Analizi
Yine SSM’nin 2012 yılında başlattığı ön çalışmalar ile hızlanan
hiperspektral veri analizi faaliyetleri, SDT‘nin de ilgisini çeken
konulardan olmuştur. Bu kapsamda, SDT tarafından açık kay-
naklı veriler ile spektral analizler yapılmış ve ilgili konferans-
larda makaleler sunulmuştur. Sonrasında SDT, bir SSM Ar-Ge
programı olarak kurgulanan TUYGUN projesinde, belirli hedef-
lere yönelik algoritma geliştirici rolüyle yer almıştır. SDT’nin
katkısı, hava platformlarından alınmış hiperspektral verilerin
analizi ve tanımlı hedeflerin tespiti şeklinde özetlenebilir. İlk
aşamasının 2015 yılı içinde bitmesi kurgulanan programda, hâ-
lihazırda algoritma testlerine başlanmıştır.

Lidar Veri Analizi
SDT’nin son dönemde çalışma alanına eklediği konulardan biri
de lidar sensörlerinden gelen verilerin işlenmesi olmuştur.
Lidar sensörü, dünyada sivil ve askeri alanlarda oldukça ilgi
görmektedir ve özellikle sağladığı 3 boyutlu veri ile diğer sen-
sörlerden alınan görüntüleri tamamlayan niteliğe sahiptir.
SDT, özellikle çoklu sensör veri füzyonu alanında edindiği tec-
rübelerini, lidar sensörünü de dâhil ettiği bir veri seti üzerinde
geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ediyor.
Görüntü işleme alanındaki uygulamalarını, teknolojik tabanını
ve ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren ve daha da ileriye
taşıyan SDT, söz konusu ürün ve yeteneklerinin, hem askeri

havacılık ve uzay hem de sivil havacılık, güvenlik ve diğer
uygulama alanlarındaki

kullanımına yönelik
arayışlarını ve bu alan-
daki uluslararası pa-
zardan iş payı alma
çabalarını aktif bir
şekilde sürdürüyor.
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Uzay ve hava platformlarından yapılan keşif ve gözet-
leme, operasyonel başarı için kritik öneme sahiptir. Bu
yetenek; bölgesel farkındalık, görev/harekât planlama,

hasar tespiti vb. süreçlerde kritik kazanımlar sağlamaktadır.
Uydu platformundan yapılan keşif ve gözetleme, kullanıcıya,
geniş alanları belirli aralıklarla takip etme ve ilgi alanlarından
farklı nitelikte bilgi toplama imkânı tanımaktadır.
SDT, yer gözlem uydu yer istasyonları konusundaki çalışma-
larına, GÖKTÜRK-1 askeri gözetleme uydu projesi ile birlikte
başlamıştır. 2010 yılında ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak
başladığı GÖKTÜRK-1 projesinde SDT, Kullanıcı Servisi Alt
Sistemi bünyesinde sistem mühendisliği, donanım ve yazılım
entegrasyonu ve kullanıcı servisi yazılım geliştirme sorumlu-

luklarını üstlendi. 2013 yılı sonunda başlayan GÖKTÜRK-3
projesinde de ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak; aynı 
birimlerin geliştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan SDT; 
GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-3 uydularının yönetile-
ceği Hava Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığının kullanıcı ser-
visi birimlerini geliştirmiş olacak.
SDT, GÖKTÜRK-1 projesi kapsamında edindiği tecrübe ve ye-
teneklerini, çoklu-görev yer istasyonuna yönelik ürün geliş-
tirme hedefi ile sadece yer gözlem uyduları değil, hava
platformlarına (İHA, keşif uçağı, vb.) yönelik olarak da hizmet
verecek olan Çoklu-Görev (Multi Mission) Yer İstasyonu çö-
zümü geliştirmek için kullanmaktadır.
İstihbarat amaçlı keşif ve gözetleme ihtiyaçlarına yönelik veri
toplamadan, mekânsal istihbarat üretim ve dağıtımına kadar
olan süreçte; modüler, sonuca yönelik, komple çözüm sunma
amacıyla yeteneklerimizi geliştirme ve ürünleştirme hedefi-

miz mevcuttur. Bu kapsamda; benzer amaca yönelik olarak
çeşitli ülkelere, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözüm tek-
lifleri sunulmuştur ve tekliflerimiz değerlendirme aşamasın-
dadır.
İnsansız Hava Araçları (İHA’lar), her bir görevinde yüksek mik-
tarda video verisi sağlamakla birlikte, bu verilerin değerlen-
dirilip, kıymetlendirilmesi, operatörler için saatler süren ve
deneyim gerektiren, zorlu bir süreçtir. İHA’lardan toplanan
veriler, sahadaki gerçek-zamanlı operasyonel destek için hızlı
değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra görev planlama ve istih-
barat desteği için daha derin ve detaylı değerlendirme ihtiyacı
mevcuttur.
SDT, ilişkili bir alt disiplin olarak, farklı projelerde kazandığı

görüntü oluşturma ve iş-
leme yeteneklerini de bu
kapsamda değerlendir-
mektedir. Uzay, hava ve
yer platformlarında ko-
numlandırılmış, elektro-
optik (E/O), kızılötesi (IR)
ve SAR algılayıcılarından
sağlanan görüntü ve vi-
deoların gerçek-zamanlı
ve/veya çevrimdışı kıy-

metlendirilmesi ile mekânsal istihbarat üretmeye yönelik, 
ihtiyaca ve platforma göre uyarlanabilir bir çözüm geliştir-
mektedir.
Bu kapsamda sunulan çözüme ait yetenekler:
n Talep ve görev yönetimi,
n Görüntü ve video indirme, sunma,
n Verilerinin arşiv ve yönetimi,
n Gerçek-zamanlı ve/veya çevrimdışı görüntü analiz 

ve işleme (Çevrimdışı görüntü kıymetlendirme 
ile ortaya çıkabilecek sonuçlar, gerçek zamanlı 
olanlara göre daha karmaşık ve kapsamlı hedeflerin 
bulunmasını sağlayacaktır),

n Video üzerine işaretleme yeteneği,
n Görüntü, video ve diğer istihbarat verilerinin birlikte 

gösterimi ve füzyonu,
şeklinde özetlenebilir.

ADVERTORIAL

SDT’nin Uydu Yer İstasyonu 
Çözümleri ve Yetenekleri





120

MSI Dergisi IDEF’15 Özel Sayısı - Mayıs 2015                                                                                                            www.milscint.com

Bilindiği gibi, günümüz muharebe sahasında elektronik
harp (EH) çok önemli bir yer tutmakta ve bu teknolojileri
etkin kullanabilen ordular, başarı kazanmaktadır. EH,

elektronik sistemlerinden yayılan elektromanyetik sinyalleri top-
layıp analiz ederek istihbarat bilgisi edinme ve elektromanyetik
sinyaller üretip göndermek suretiyle bu sistemlerin etkin bir şe-
kilde kullanılmasını engelleme faaliyetlerini kapsamaktadır.
Elektromanyetik spektrumun farklı bantlarını kullanan EH sis-
temleri, genelde şu şekilde gruplandırılmaktadır:
1. Elektronik ve Muhabere İstihbaratı (ELINT - COMINT)
2. Elektronik Destek Tedbirleri (ESM)
3. Elektronik Karşı Tedbirler (ECM)
4. Elektronik Karşı Karşı Tedbirler (ECCM)
Bu sistemleri oluşturan temel birimler; antenler, analog ve sa-
yısal almaçlar, sinyal işleme birimleri, kayıt birimleri, görev ya-
zılımları ve görev planlama ve analiz yazılımları olarak
tanımlanabilir. Bu birimlerin ve sistemlerin milli olarak üretil-
mesi, ülke güvenliği açısından kritik önem arz etmektedir.
SDT, kuruluşundan itibaren, EH alanında çözümler üretmek
üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. SDT, çalışmaları kapsa-
mında, hem RF hem kızılötesi (KÖ) bantlarında projeler yürüt-
mekte ve ürünler ortaya koymaktadır. EH görev sistemlerinin
geliştirilmesi yanında, mevcut EH sistemlerinin test, ölçme ve
değerlendirmelerine yönelik ürünler de geliştirmektedir.
Gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıda
özetlenmiştir:
n “RF Sinyal Analiz Sistemi” vasıtası ile ortamda bulunan

hedef radar ve EH karıştırıcı platformlarından yayılan 
sinyallerin algılanması, kaydedilmesi, parametrelerinin 
ölçülmesi ve analiz edilmesi işlevleri gerçekleştirilmektedir.

n “KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü” vasıtası ile gemilere 
yönelik güdümlü mermilere karşı savunma teknik ve 
taktiklerinin geliştirilmesi, denenmesi, iyileştirilmesi 
ve ilgili birimlerin EH eğitimlerinin yürütülmesi 
hedeflenmektedir. Sistem, bunun yanında platformların 
KÖ izlerinin ve radar kesit alanı (RKA)’nın azaltılmasına 
yönelik çalışmalarda da kullanılabilmektedir.

Güdümlü mermi benzetimleri, KÖ algılayıcıların özel lens ve
filtrelerle ve geliştirilmiş olan özel görev yazılımlarının para-
metrik olarak tanımlanması vasıtası ile yapılmaktadır. Ayrıca
analiz yazılımı vasıtasıyla da savunma teknik ve taktiklerinin
etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Komple bir sistem çö-
zümü olarak geliştirilen KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü, bir
şelter ortamına entegre edilerek kullanılmaktadır.

SDT EH Ürün Ailesi Genişliyor
Gerçekleştirilen projeler kapsamında, benzer sistem ihtiyaç-
larının hızlı bir şekilde karşılanması için gerekli yapıtaşları olan
SDT EH ürünleri ortaya çıkmıştır:
n “EH Kayıt Cihazı”, farklı arayüzlerden gelen görev 

verilerinin çevrimiçi ve kayıpsız olarak kaydedilmesini 
sağlar. Seri FPDP ve Ethernet gibi farklı formatlardaki 

sayısal verilerin veya IF verilerinin sayısallaştırılması 
sonrasında, RAID yapısındaki Solid State Disklere 3 GByte/s
ve üzeri hızlarla kaydını gerçekleştirir. MIL-STD-461, 
MIL-STD-810 standartları ile uyumlu olabilmektedir.

n “Geniş Bant Analog Almaç”, antenlerden gelen RF 
sinyalini IF bandına indirmek maksatlı kullanılmaktadır. 
Superhet yapısındaki almaç, aynı anda 1 GHz seviyelerinde
geniş bant IF, 40 MHz/20 MHz/10 MHz seviyelerinde dar bant
IF ve video dedektör sinyal çıkışlarını sağlar. Ethernet 
arayüzü üzerinden kontrol edilir.

n “Sayısal Almaç (Darbe Analizörü)”, IF bandına indirilen 
sinyallerin sayısallaştırılması ve sinyallere ait Darbe 
Tanımlayıcı Kelimelerin (DTK) oluşturulmasını sağlar. 
Aynı anda, bir geniş bant IF sinyal ile birden fazla 
dar bant IF sinyal sayısallaştırma ve Darbe Tanımlama 
Kelimesi (DTK) üretme yeteneğine sahiptir. Analog 
Almaç ile senkronize çalışır.

n “Yayın Kaynağı Tespit Yazılımı”, ortamda bulunan 
yayınları ve bu yayınlara ait parametreleri belirleyerek 
yayın listesini oluşturur. Yayın listesi, yayınlara ait frekans,
frekans tipi (sabit, agile, hopping), darbe tekrarlama aralığı,
darbe tekrarlama tipi (sabit, jitter, stagger, dwell/switch),
sinyal genliği, darbe genişliği, yayın ilk/son görülme 
zamanları ve darbe içi modülasyon bilgilerini içerir. 
Oldukça yoğun darbe/sinyal ortamında darbe işleyebilir.

n “Sinyal Analiz Yazılımı” (SAY), görev icrası sırasında 
kaydedilmiş radar verilerinin çevrimdışı (offline) analiz 
edilmesini sağlayan yazılımdır. SAY vasıtası ile
IF Veri ve Darbe Tanımlama Kelimesi (DTK) Analizi 
yapılabilmektedir. Bu kapsamda, farklı gösterimler 
(tabular, spektrum, histogram, genlik/faz/frekans-zaman
grafikleri), sıralama ve filtreleme işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

n “Ortam Simülatörü”, her türlü EH sisteminin geliştirilmesi
sırasında ihtiyaç duyulan ortam verilerinin simüle 
olarak üretilmesini sağlar. Farklı tip ve özelliklerdeki 
radar sinyallerinin tanımlanması ve ilgili DTK’ların 
üretilmesi sağlanır. Atmosferik ortam, çevresel yansıma 
ve çok yolluluk etkileri modellenebilmektedir. Sayısal, 
IF ve RF sinyal çıkışı sağlanabilmektedir.
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SDT’nin aviyonik platformlara entegre ettiği ilk özgün ta-
sarımı, Veri Kayıt Sistemi ürün ailesidir. Hem donanım
hem de yazılım tasarımı, özgün bir biçimde SDT mü-

hendisleri tarafından yapılmış olan Veri Kayıt Sistemleri, yine
SDT bünyesinde yer almakta olan Üretim, Test ve Entegrasyon
Bölümü çatısı altında üretilerek yerli ve yabancı havacılık prog-
ramlarına, rafta hazır ürünler olarak sağlanmaktadır.
Veri Kayıt Sistemleri, temel olarak platformda oluşan sayısal
kontrol verilerini ve video ve ses sinyallerini kaydetmeyi amaç-
lar. Sayısal kontrol veri tiplerine MIL-STD-1553B, ARINC429,
CAN ve Ethernet veri yolları üzerinden alınan bilgiler örnek
gösterilebilir. Video arayüzleri ise PAL, NTSC, RS170, RS343,
DVI, SDI ya da DisplayPort olabilmektedir. Sayısal kontrol ve-
rilerinin kaydı, haberleşme hatlarının doğrudan dinlenmesiyle
olabildiği gibi, merkezi kontrol birimlerinin kayıt sistemine doğ-
rudan veri yollaması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Veri
kayıt sistemleri tarafından alınan video ve ses verileri yüksek
verimliliğe sahip algoritmalarla sıkıştırılarak kaydedilmektedir.
Kayıt için kullanılan taşınabilir bellek modülleri, uçuş sonra-
sında yer destek bilgisayarlarına standart endüstriyel arayüzler
üzerinden (USB, Ethernet, SATA vb.) bağlanarak verilere erişim
imkânı tanımaktadır.
Bugün Türkiye’de, hava platformlarında gündeme gelen her
türlü görev veri kayıt sistemi ihtiyacı, tamamıyla özgün tasarım
olan SDT ürünleriyle sağlanmaktadır. T-38, ASELPOD, HÜRKUŞ,
ANKA ve ATAK gibi platformlar, Veri Kayıt Sistemi ürün ailesinin
hâlihazırda yer aldığı programlardan bazılarıdır. Günümüzde
200’den fazla platformda görev yapan SDT veri kayıt sistemlerine
her geçen gün yenileri eklenmekte, eklenen her yeni ürünle de
SDT veri kayıt sistemlerinin başarısı perçinlenmektedir.
Veri Kayıt Sistemleri ürün ailesi ile elde edilen ticari başarı,
teknolojik birikim ve sektörel saygınlık, bu mimarinin türevleri
ile pek çok farklı aviyonik elektronik sistem geliştirilmesinin
önünü açmıştır. 
Jandarma BLACK HAWK Helikopteri Modernizasyonu kapsa-
mında askeri koşullara dayanıklı, yüksek performanslı, düşük
güç tüketimine sahip, MIL-STD-1553 ve ARINC 429 aviyonik
veri yolları üzerinden platform ile haberleşebilen Hava Birimi
Bilgisayarı (HBB) Görev Bilgisayarı geliştirilmiştir. SDT HBB
Görev Bilgisayarı, kayan harita yazılımları gibi 3 boyutlu görsel
uygulamaları çalıştırma kabiliyetinin yanında veri, video ve ses
kaydı yapabilme özelliklerine de sahiptir. HBB Görev Bilgisayarı
hava, deniz ve kara platformlarında birçok değişik uygulamada
ana oyuncu olarak kullanılmaktadır.
HBB ile birlikte, FNSS firması için geliştirilen Video Anahtar-

lama Ünitesi, ASELSAN için geliştirilen Uzak Komuta Birimi ve
Uzak Komuta Gönderme Alma Ünitesi, TUSAŞ için tasarlanıp
üretilen Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı, özkaynak Ar-Ge proje-
leri olan Hassas Konum Belirleme Cihazı ve Semboloji Üreteç
Bilgisayarı, SDT’nin Platform Yönetim Sistemleri ürün ailesini
oluşturmaktadır.
Buna ilaveten ROKETSAN ile yakın iş birliği ve çözüm ortaklı-
ğının doğal sonucu olarak oluşan Lançer Elektronik Sistemleri,
SDT Aviyonik Sistemler ürün grubunun bir diğer ürün ailesidir.
2009 yılında, ATAK programında yer almak üzere UMTAS (Uzun
Menzilli Tanksavar Sistemi) Lançer Elektronik Birimi geliş-
tirme kontratıyla başlayan bu iş birliği, sonrasında gelen kara
uygulamalarına yönelik OMTAS (Orta Menzilli Tanksavar Sis-
temi) Atış Kontrol Ünitesi Kontrol Elektroniği ve Yazılımı, Füze
Üstü Veri Toplama Kayıt Sistemi, güdümsüz roket sistemlerine
yönelik Lançer Yönetim Bilgisayarı, Platform Simülatörü, Füze
Atış Sistemi ve Görüntü Çözümleme/Kodlama Ünitesi kontrat-
larıyla pekişmiştir.
Ayrıca SDT, birtakım kara ve deniz platformları elektronik
görev ekipmanları ihtiyaçlarına yönelik olarak (uydu haber-
leşme cihazları ya da silah platformlarında kullanılan servo sü-
rücüleri gibi) maliyet etkin sistem çözümleri oluşturmak
maksadıyla, endüstriyel elektronik ürünleri (endüstriyel servo
sürücüsü, endüstriyle uydu modem, multiplexer, downconver-
ter vb.) amaca yönelik yeniden tasarlayıp askeri çevre koşulları
ve elektro manyetik uyumluluk standartlarına uygun biçimde
yeni bir ürün hâline getirip askeri platformlar için kalifiye ede-
rek kullanıma sunmaktadır.
Son dönemlerde SDT, askeri standartlara uygun olarak geliştir-
diği platform elektroniği ürünlerinin yanı sıra hem askeri hem
sivil kullanım alanlarına sahip olabilecek sivil havacılık standart-
larına (DO-178 ve DO-254) uygun platform elektroniği de geliş-
tirmeye başlamış ve bu alanda ürün yelpazesini oluşturmak için
çalışmalarını derinleştirmektedir. Bu alandaki ilk örnek, 2015
yılı sonunda ürün olarak teslim edilme safhasına gelecek insan-
sız hava araçlarına yönelik uçuş kontrol bilgisayarıdır.
Bununla birlikte SDT, sahip olduğu sensor sinyal işleme ve yu-
karıda açıklanan elektronik ürünler altyapısı ve yetenekleri ile,
görüntü işleme ve gömülü simülasyon uygulamalarında da
bugüne kadar çeşitli ürünler ortaya koyup projeler tamamla-
mış ve bu alanlarda takip eden projeler ile türev ürünler ge-
liştirmektedir. SDT, kendi kaynakları ve SSM/TÜBİTAK
destekleri ile geliştirdiği özgün ürünlerle ülke savunmasının
yanı sıra yurt dışında piyasaya çıkabilecek olgunlukta, sahada
denenmiş ürünleri olan bir teknoloji firması hâline gelmiştir.

ADVERTORIAL

Aviyonik ve Görev Sistemleri
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Hava muharebe eğitimi, ileri seviye harbe hazırlık sağ-
lamada önemli araçlardan biri olarak dünya genelinde,
hava kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları arasında önemli

bir yer tutmaktadır.
SDT, kendi ürün ve teknolojileri için askeri simülasyon ve eği-
tim konusunu, kurulduğundan beri stratejik bir uygulama
alanı olarak görmektedir. Tük Silahlı Kuvvetlerine başarılı tes-
limatlar yapmış bir firma olarak SDT, organizasyon yapısı, sü-
reçleri ve altyapı bakımından önemli gelişim evrelerinden
geçerek, yerel ve yabancı müşterilerin ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik özel ürün hatları oluşturmuştur.
Askeri elektronik, aviyonik, simülasyon ve eğitim teknolojile-
rinde kendini ispatlamış bir firma olarak SDT, yerel ve ulus-
lararası müşterilerine, önceki deneyimlerini ve güncel
teknolojileri temel alan, yeni nesil hava muharebe eğitim çö-
zümleri sunmaktadır.
SDT ACMI Sistemi, bu yeni nesil hava muharebe eğitim çö-
zümlerinden biridir.

SDT ACMI Sistemi
SDT-TUSAŞ iş ortaklığının, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile
sözleşmesini geçen yıl imzaladığı bir program kapsamında
SDT, Türk Hava Kuvvetleri için, yer antenleri ve işletme yer
istasyonları (görev planlama, canlı izleme, görev sonrası ana-
liz) ile birlikte ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation
/ Hava Muharebe Manevra Enstrümantasyon) podları geliştir-
mekte ve üretmektedir.
SDT ACMI Sistemi’nin önemli özellikleri şöyledir:
n Çok sayıda katılımcı desteği,
n Yüksek kapasiteli ve uzun menzilli 

veri bağı iletişimi,
n Veri iletişimi ve kayıtta şifreleme,
n Otonom zaman, konum ve pozisyon 

bilgisi (TSPI),
n Hava-hava, hava-yer, yer-hava ve EH muharebe 

eğitim yetenekleri,
n Gerçek zamanlı mühimmat ve karşı tedbir 

simülasyonları,
n Gerçek zamanlı güvenlik ikazları,
n Yüksek sadakat seviyeli simülasyonlar,

n Entegre görev planlama,
n Gerçek zamanlı canlı izleme,
n Görev ve görev sonrasında birlikte 

çalışabilirlik,
n Yer istasyonlarında 2B/3B görselleştirme 

ve coğrafi bilgi sistemi kabiliyetleri.
Sistem; Türk Hava Kuvvetlerinin, “Canlı” eğitim imkân ve ka-
biliyetlerini bir üst mertebeye taşıyacak ve menzil, kapasite,
güvenlik ve birlikte çalışabilirlik ile ilgili gelecek vaat eden
özellikleri dolayısıyla Canlı-Sanal-Yapısal (LVC) eğitim he-
deflerinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım ola-
caktır.
ACMI sisteminin geliştirilmesi öncesinde, SDT’nin, avcı
uçakları için hava muharebe eğitimi sistemi ile ilgili 2007 yı-
lındaki ilk projesi, Gömülü Benzetim Sistemi (GBS)’dir. GBS
başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Türk Hava Kuvvetlerine
teslim edilmiştir. Bu projede SDT, yüksek sadakat seviyesine
sahip olacak şekilde uçak sistemlerinin (radar, RWR, karşı
tedbirler, füzeler) ve bilgisayar tarafından yaratılan kuvvet-
lerin (CGF) simülasyon yazılımlarını geliştirmiştir. Ayrıca sis-
tem, savaş uçağının Görev Yazılımı (OFP) ile uçak veri yolu
(MIL-STD-1553) üzerinden tam entegre edilerek çeşitli yer
ve uçuş testlerine tabi tutulmuştur. “Sanal/Yapısal” unsur-
ların “Canlı” eğitim platformuna dâhil edilmesi dolayısıyla
sistem, gerçek zamanlı performans sağlayacak şekilde ge-
liştirilmiştir.
ACMI sisteminin ilk geliştirme ve teslimatları, MIL-STD-1553
veri yolu kullanılarak F-16 uçaklarına tam entegrasyon şek-
linde kurgulanmış olmakla birlikte, sistem otonom TSPI özel-
liği sayesinde, diğer savaş uçaklarına da takılabilir ve
kullanılabilir durumdadır. SDT ayrıca, sistemin helikopter-
lerde ve Doğu Bloku uçaklarında da kullanılabilmesi için farklı
paketleme seçenekleri üzerinde çalışmaya şimdiden başla-
mıştır.
Türk savunma ve havacılık sanayisinde bugüne kadar önemli
çözüm ortaklarından biri olarak büyüyen SDT, başarılı askeri
simülasyon ve eğitim çözümleri ve teslimatları yapmasını
sağlayan bu deneyimlerini ve ürünlerini, hava muharebe eği-
timi alanında da uluslararası müşteri ve iş ortakları ile pay-
laşma konusunda gayretli ve heveslidir.

SDT’den Yeni Nesil Hava 
Muharebe Eğitim Çözümleri
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Elektronik tasarım oto-
masyonu alanında, firma-
lara; tasarım, kablolama,

baskılı devre kartı (PCB) üretimi,
güvenilirlik mühendisliği gibi
geniş bir yelpazede toplam
çözüm ve danışmanlık hiz-
metleri sunan CDT Bilgi Tek-
nolojileri (CDT), 2014 yılını,
büyüyerek kapattı. Firma,
başta Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinin önde gelen
firmaları olmak üzere, pek
çok sanayi kuruluşuna sun-
duğu elektronik tasarım 
otomasyonu çözümleri ve da-
nışmanlık hizmetleri ile 2014
yılında, pazar payını ciddi
oranda arttırarak, bu alandaki
liderliğini pekiştirdi. CDT

Genel Müdürü Alpay Göğüş, firmanın 2014 yılı performansını
şöyle değerlendirdi: “Türk sanayisinin gereksinimleri doğrul-
tusunda çözümler üretmek
amacıyla 20 yıldır ülkemizin
yenilikçilik çabalarına tanık
olmanın ve doğrudan destek
vermenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Elektronik tasarım 
otomasyonu alanında, dünya-
nın önde gelen markalarıyla 
toplam çözüm sunabilen tec-
rübeli ekibimiz ve gerçekleş-
tirdiğimiz çok sayıda proje ile
ülkemizde önemli başarı öy-
külerini hayata geçirmekten
gurur duyuyoruz. Özellikle
elektronik, telekomünikas-

yon, savunma, otomotiv, uzay, havacılık ve üretim sektörlerine
sunduğumuz çözümler, kurumların çok daha hızlı bir tasarım
ortamına sahip olmalarını ve tasarım maliyetlerini düşürme-
lerine katkıda bulunuyor. CDT, PCB tasarım ve analizinden, sis-
temlerin modellenmesine; gömülü sistemlerden araç içi
sistem tasarımlarına kadar birçok alanda Ar-Ge merkezlerinin
en çok tercih ettiği marka konumundadır. Bünyemize katılan
yeni markalarla birlikte, kurumlara ve Ar-Ge merkezlerine,
uçtan uca ve eksiksiz tasarım çözümleri sunabiliyoruz. Ürün
geliştirme sürecini hızlandıran çözümlerimizle 2014 yılını bü-
yüyerek kapattık ve bu ivmeyi, 2015 yılında da arttırarak sür-
düreceğimize inanıyoruz.”
Eğitime destek olmak için de çalışmalar gerçekleştiren CDT,
20 Mart’ta yaptığı açıklama ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektronik ve Otomasyon Bö-
lümü ile yaptığı faaliyetleri duyurdu. Firma, öğrencilere, “Bil-
gisayar Destekli Devre Tasarımı” dersinde gösterilmesi
amacıyla, dünya çapında yaygın olarak kullanılan Menthor
Graphics PADS programı için lisans ve eğitim desteği sağla-
yacak. Çan MYO Öğretim Görevlisi Bilal Karaaslan, CDT ile
gerçekleştirdikleri bu çalışmanın önemine ve öğrencilere ya-
rarlarına değinerek; okullarında sağladıkları imkânlarla sü-

rekli değişen ve yenilenen
küresel koşullara ve teknolo-
jiye uyum sağlayabilecek,
çağın gereksinimlerini algıla-
yan, yenilikçi ve vizyon sahibi
öğrenciler yetiştireceklerini
söyledi. CDT Genel Müdürü
Alpay Göğüş ise “Çalışma ala-
nımızla ilgili daha verimli ve
bilinçli öğrenciler yetişme-
sine öncülük sağlayabiliyor
olmak, bizim için çok önemli.
Öğrencilerin, çalışma hayat-
larına başladıklarında karşı-
laşacakları farklı teknolojik
gelişmeleri okul döneminde
tecrübe edebilmeleri onlar
için ne kadar önemliyse şir-
ketler için de bilinçli çalışan-
lar kazanmak o kadar
önemli.” dedi.
CDT’nin bilgi teknolojileri çö-
zümleri arasında; Mentor Grap-
hics, Downstream Technologies,
Logicircuit, Verisense, HiFuture,
Eltek, Leading Edge ve 
Concept Engineering gibi 
dünyaca ünlü markalara ait
ürünler yer alıyor. CDT’nin
müşterileri arasında ise
ASELSAN, TUSAŞ, FNSS, 
Arçelik, SDT, Vestel, Hexagon
ve Temsa gibi 60’ın üzerinde
önemli firma bulunuyor.

SAVUNMA HABER

Büyümesini Sürdüren CDT, 
Eğitim Desteğine Ara Vermiyor

CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş
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Savunma, havacılık ve uzay sanayisi sektörü, özellikle tek-
noloji üretimi açısından, yüksek çarpan etkisine sahip ol-
ması ve yüksek teknolojik ürünler içermesi nedeni ile

tüm gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi, ülkemiz için de büyük
fırsatlar doğuracak ana sektördür. Bu sektörü diğer sektörler-
den ayıran en önemli özelliği; bilim ve teknolojinin en son ye-
niliklerinden yararlanması, ürünlerin genel olarak en ileri ürün
ve üretim teknolojilerinin birer örneği olması ve bu nedenle bu
alanda çalışan ülkelerin teknolojik altyapısının gelişimi açısın-
dan itici rol oynamasıdır.
Sektörde başarılı olan ülkelerin, bu sanayi dallarındaki yetkin-
likleri ve ürün yelpazelerinin genişliği sayesinde, topyekûn sis-
tem çözümleri oluşturabildikleri ve bu ürünlerin tasarım
teknolojilerine hâkim oldukları görülmektedir.
Türk savunma, havacılık ve uzay sanayisinin rekabet edebilir-
liğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için:
n Konu odaklı çalışan,
n Nitelikli iş gücüne sahip,
n Güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen,
n Ürünlerini uluslararası arenada satabilen,
ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara
olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır.
Bu noktadan yola çıkarak, İstanbul'da faaliyet gösteren 65.000
sanayi firmamızın gücünü, bu alanlarda da göstererek, ortak

bir sinerji sağlanması hedefi doğrultusunda; Mart ayı içeri-
sinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul Savunma,
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme,
merkez olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve İstanbul
Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında, Pendik’te kurulmuş olan
Teknopark İstanbul’u seçmiş olup, yıl sonuna kadar üye sayısını
300’e çıkartmayı hedeflemektedir.
SAHA İstanbul’un öncelikli kuruluş amacı, İstanbul ve çevre il-
lerdeki; savunma, havacılık ve uzay konularında çalışan veya
çalışma potansiyeli olan firmalar arasındaki iş birliği ve iletişi-
min arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca, havacılık sektörüne giriş
için bariyer olarak görülen sertifikasyon ve akreditasyon sü-
reçlerinde de yerinde destek ve rehberlik edilmesi amaçlan-
maktadır.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da içine alan İTEP projesinin
son aşaması olan Teknopark İstanbul’da, 2015 yılı itibarıyla
100’ün üzerinde Ar-Ge şirketi bulunmakta olup, bunların
büyük kısmı, SAHA İstanbul Kümesinin odak alanlarında faa-
liyet göstermektedir. İkinci etap inşaatlarının tamamlanma-
sıyla birlikte, projede, 300 Ar-Ge şirketi ve 5.000 Ar-Ge
personeline ulaşılacağı öngörülmektedir. 2023 yılı hedefleri
çerçevesinde ise 1.000 Ar-Ge şirketinin, 30.000 Ar-Ge perso-
neli istihdam ederek, toplam 10 milyar dolarlık ciroya ulaş-
ması için çalışılmaktadır.
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ABD merkezli Nova Power Solutions firmasının, Türki-
ye’de bir irtibat ofisi açması nedeniyle gerçekleştirdiği
tanıtım etkinliği, 31 Mart’ta, Ankara’da, üst düzey yetki-

lilerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Yüksek kaliteli,
projeye özel kesintisiz güç kaynakları sunan firma, Türkiye ir-
tibat ofisini, 18 ay süren bir ön hazırlık aşamasının ardından
açtı. Etkinlikte, Nova Power Solutions’un yarattığı fark, şu baş-
lıklar altında sıralandı:

n Sistem arızalarının %80’den fazlası, elektrik besleme 
devrelerinden kaynaklanıyor. Nova, bu sorunların 
%98’ini gideriyor.

n 25 yıldan beri, dünya çapında 40.000’den fazla ürün 
ile geniş bir kurulum altyapısına sahip oldu.

n Müşteri odaklı, danışma yaklaşımlı tasarım, satış ve servis
hizmeti veriyor.

n Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında birikim sahibi
ve ömür devri boyunca ürünlerine destek veriyor.

n Düşük toplam sahip olma maliyeti.
Firmanın Türkiye ile ilgili hedefleri ise şöyle sıralandı:
n Türkiye’nin teknolojik olarak geldiği noktada, 

Nova Power Solutions çözümleri ile bir sinerji yaratmak,
n Türk savunma sanayisi ve diğer endüstriyel üreticiler ile 

iş birliği yapmak ve
n Sadece Türkiye pazarı için değil, bölge ve dünya genelinde

pazarlanabilecek kaliteli ve güvenilir sistem geliştirilmesine
katkıda bulunmak.

SAVUNMA HABER

SAHA İstanbul Savunma, 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
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Nova Power 
Solutions,
Güç Kalitesini 
Arttırmak için 
Geliyor

Nova Power Solutions 
EMEA Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu
Süleyman Bayramoğlu

Nova Power Solutions 
İş Geliştirme Müdürü 
Kurt Worden



ABD merkezli gaz türbini üreticisi Vericor Power Systems, tanınmış TF serisi
deniz gaz türbinlerinin son sürümünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. TF50B
olarak adlandırılan bu yeni sistem, deniz tahrik sistemleri alanında uzun yıl-

lardır sunulan hizmetlerin sağladığı bilgi ve deneyim sonucunda belirlenen çeşitli ta-
sarım iyileştirmelerini kapsıyor. 4,2 MW’lik bir güce sahip olan motor, diğer Vericor
gaz türbinlerinde de bulunan ve eşsiz bir nitelik teşkil eden doğrudan montaj özelli-
ğine de sahip. Bu özellik sayesinde TF50B, kendi sınıfındaki diğer motorlar arasındaki
en ufak ve kompakt tahrik sistemi olarak dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili Vericor Deniz Satış Müdürü Tony Wilcoxson şunları söylüyor: “TF gaz
türbinlerinin doğrudan monte edilebilir olmaları, bu türbinler ile redüksiyon dişlisi
arasında sağlam ve entegre bir yapı oluşmasını sağlıyor. Ayrıca, başka hiçbir destek
gerekmeden redüksiyon dişlisine doğrudan bağlanma özelliği, hiç kuşkusuz en basit
ve en hafif güç paketini ortaya çıkarıyor. Doğrudan montaj özelliği, İsveç’in, güç kay-
nağı olarak 4 adet TF serisi gaz türbini kullanan Visby sınıfı korvetleri de dâhil olmak
üzere, Vericor’un tüm deniz uygulamalarında kendisini kanıtladı.”
TF50B gaz türbini; taarruz botları, hücumbotlar ve çıkarma gemileri gibi, makine bo-
yutu ve ağırlığının son derece önemli bir tasarım faktörü olduğu platformlara yönelik
tasarlandı.
Hava Yastıklı Çıkarma Aracı
(LCAC) platformları dâhil
olmak üzere, şu ana kadar
Amerikan Deniz Kuvvetleri ile
Kore ve Japon Deniz Kuvvetleri
tarafından yürütülen platform
programlarına yönelik 800’ün
üzerinde TF serisi gaz türbini
teslim edildi. Söz konusu hava
yastıklı araçların motor çalış-
tırma ortamının zorlu koşulları,
TF serisi gaz türbinlerinin deniz koşullarına yüksek düzeyde uyum sağlamalarını ve
olabildiğince sağlam ve güvenilir olmalarını gerektiriyor. Hava yastıklı araç uygula-
ması, özellikle devamlı tuz, toz ve kirin bulunduğu bir ortamda çalışabilmeyi gerek-
tirdiğinden, bu uygulama, bir gaz türbininin ne kadar dayanıklı ve işletime hazır
olduğuna dair gerçek bir test niteliğindedir. Wilcoxson, TF serisi gaz türbinleri ile
ilgili şunlara da değiniyor: “Vericor, bu zor ve emek gerektiren uygulama çerçeve-
sinde, Amerikan Deniz Kuvvetlerine sağladığı hizmetlerden dolayı gurur duyuyor. Bu
motorlar, özellikle CODOG veya CODAG düzeninde dizel motorlarla birlikte kullanıl-
dıklarında, yüksek performanslı tek ve çift tahrik sistemleri açısından en iyi seçenek
olmaya devam ediyorlar.”

Vericor TF50B:
Deniz Platformları 
için Gaz Türbini

Güç Aralığı 5.100 – 5.600 BG
3.800 – 4.200 kW

Gaz Türbininin Ağırlığı 457 kg
Aksesuarlar ile Birlikte Ağırlığı 657 kg
Uzunluk (Flanştan Flanşa) 1.321 mm
Gaz Türbininin Uzunluğu 965 mm
Yükseklik 1.046 mm
Genişlik 889 mm
Yakıt Dizel, jet yakıtı, kerosen veya LNG

TF50B Motorunun Teknik Özellikleri
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle Meteksan
Savunma’nın su altı akustiği alanındaki
çalışmalarının başlangıcından bugüne
kadar geçen sürecin bir özetini 
yapabilir misiniz?
Özgür CANKARA: Meteksan Savunma
2006 yılında kurulurken, misyonlarından
bir tanesi, o ana kadar savunma sanayi-
sinde çalışılmamış alanlarda bir takım
projeler yapmaktı. Kimseye rakip olma-
dan, yepyeni alanlarda, yepyeni işler ya-
parak yeni bir pazar yaratmaktı. Su altı
akustiği de bu alanlardan bir tanesi. 2008
yılında, MİLGEM projesinde, sonarın al-
gılayıcı kısmı olan ve suyun altında bu-
lunduğu için “wet-end” olarak tabir
edilen bölümünün sanayileşmesi için bir
ihale açıldı. Meteksan Savunma da teklif
veren firmalar arasında yer aldı ve 2009
yılında bu ihaleyi kazandı. İhaleyi kazan-
dıktan sonra, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’ndan bize bir yazı geldi. Bu
yazıda, “Sizi sadece bu proje kapsamında
değil; aslında bu ve benzer projelerde
kaynak tekrarlarını gerektirmeyecek bi-
çimde bir su altı akustiği mükemmeliyet
merkezi yaklaşımıyla görevlendiriyoruz.”
deniliyordu. O sıralarda, tabii su altı
akustiği ile ilgili bir sektör yoktu. SSM, bu
yazının sonrasında, Meteksan Sa-
vunma’ya çok önemli ve kritik projeler
verdi. Meteksan Savunma da bu güvene
layık olmak için çok çalıştı; ciddi altyapı
ve insan kaynağı yatırımları yaptı. SSM,
bugüne kadar, su altı akustiği konu-
sunda Meteksan Savunma ile 10 proje
imzaladı. Bunların toplam büyüklüğü ise
yaklaşık 40 milyon dolar mertebesinde.
Bugüne kadar geldiğimiz yerden baktı-

ğımda, çok parlak bir gelecek görüyo-
rum. Bu sene, tek kaynak olarak görev
verilmesini beklediğimiz projelerin top-
lam hacmi, geçtiğimiz 5 yılda yaptığımı-
zın işin neredeyse 2 katı. Böyle bakıldığı
zaman, sektörün büyüdüğünü de gör-
mek mümkün. Aslıda bu büyüklüğü 
tetikleyen ana etmen, platform projele-
rinin giderek sivil tersanelerle birlikte
yapılmaya başlanması ve bunun da as-
lında bir anda talebi arttırmış olması.
Önümüzdeki yıllara baktığımızda, çok
değişik sayıda tipte ve operasyon ihtiya-
cına yönelik platform projeleri planlanı-
yor. Bunların arasında, MİLGEM
projesinin son 4 gemisi, TF-2000 hava
savunma fırkateyni, mayın avlama gemi-
lerinin yenilenmesi ve özgün bir denizal-
tının geliştirilmesi yer alıyor. Sonar, tüm
bu platformların kritik alt sistemleri ara-
sında yer alıyor. Dünyanın her yerinde,
su altı ile ilgili teknolojiler, kesinlikle
milli olarak geliştiriliyor ve bu konuda
hiçbir bilgi ve tecrübe transferi yapılmı-
yor. Bizde de yavaş yavaş bu konuda bir
farkındalık oluşmaya başladı. Gelecekte
su altı akustiği ile ilgili çok önemli proje-
ler başlatılacak ve Meteksan Savun-
ma’nın da o projelerin içinde olmasını
hedefliyoruz.
Böyle bakıldığı zaman, sektörü şöyle gö-
rüyorum: Sektörün derinliği şu anda az;
çünkü platform sayısı düşük. Bununla
beraber, önümüzdeki yıllarda çok deği-
şik operasyonel konseptlerde platform-
lar geliştirilecek ve hepsinin değişik
sonar sistemlerine ihtiyacı olacak. Bu da
stratejik bir fırsat sunuyor. Eğer bu
sonar sistemleri bir firmanın çatısı al-

tında olursa -ki Meteksan Savunma’nın
asıl talip olduğu yer burası- dünya ça-
pında faaliyet gösterebilen bir sonar şir-
keti ve sonar markası yaratılabilir.

Ümit BAYRAKTAR: Marka yaratma 
sürecinde, şirket alımları da gündeme
gelebilir mi?
Özgür CANKARA: Eğer yurt dışı pazar-
larda daha fazla aktif olmak istiyorsak bu
alanda tanınan bir firmayı satın alarak
marka farkındalığını daha çabuk elde
edebiliriz. Böyle bir hamle, su altı akus-
tiği ile ilgili bilgi ve tecrübe aktarımından
bile önemli olabilir. Çünkü yurt dışına
gittiğiniz zaman, önce firmanızı tanıtmak
için enerji harcıyorsunuz. Hâlbuki tanı-
nan firmaların böyle bir derdi yok; siz
epeyce geriden başlamak zorunda kalı-
yorsunuz. Kuşkusuz bu durum zamanla
değişecektir; ama bu değişimi satın
alımlarla hızlandırmak da mümkün.

Ümit BAYRAKTAR: Şu anda su altı 
akustiği çalışmalarının, Meteksan 
Savunma’nın faaliyetleri içerisindeki 
yeri nedir? Bu yerin gelecekte nasıl 
değişmesini bekliyorsunuz?
Özgür CANKARA: Meteksan Savunma
bünyesinde, 3 program grubumuz bulu-
nuyor; su altı akustiği de şu an için bunlar
arasında en küçüğü. Bunun başlıca ne-
deni ise su altı akustiği sektörünün Tür-
kiye’de yeni gelişmekte olması. Diğer

SÖYLEŞİ

Meteksan Savunma, 
Dünya Markası Bir Sonar Şirketi
Yaratmanın Peşinde
Su altı akustiği konusunda Türkiye’nin mükemmeliyet
merkezi olarak atanan Meteksan Savunma, yoğun 
çalışmalarla dünya genelinde yeni oyunculara kapalı
olan bu alanda bilgi birikimini geliştiriyor ve 
ürünlerini ortaya çıkartıyor. Meteksan Savunma’nın
su altı akustiği macerasını, Meteksan Savunma 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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sektörlerde zaman içinde bir olgunluk se-
viyesine gelineceğini; fakat su altı akustiği
tarafında, artan talep ile birlikte daha
fazla proje yürütüleceğini düşünüyorum.
2012 yılı rakamlarına göre, savunma ve
havacılık sektöründe elektronik ve yazı-
lım alt sektörünün toplam cirosu, yakla-
şık 1,2 milyar dolardı. Meteksan
Savunma, şu anda bu pazarın %5’ine
hitap ediyor. Yaklaşık 75 milyon dolar ci-
rosu olan bir şirketiz. Hedefimiz, 2017 yı-
lına kadar, bunu 3 katına çıkartabilmek.
Böyle bir büyüklüğün içerisinde, Metek-
san Savunma’nın su altı akustik grubu-
nun da diğer programlar kadar yer
tutabileceğini öngörüyorum. Cironun
eşit dağılacağını varsayarsak önümüz-
deki 3 yıl içerisinde, sadece su altı akus-
tiği alanında 75 milyon dolar civarında
ciro yapabilecek noktaya gelebiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: İhracatı burada 
nereye konumlandırıyorsunuz?
Özgür CANKARA: İhracat yapmak için,
öncelikle belirli bir olgunluğa gelmiş bir
ürününüzün olması lazım. Bizim şu anda,
bir ürün olarak en hızlı sahip olabileceği-
miz şey, MİLGEM’de kullanılan sonar sis-
teminin bir sürümü olabilir. Bazı
teknolojik gelişmeleri enjekte ettiğimiz
bir sonar üzerinde çalışmalarımız devam
ediyor. Onun olgunlaşması ile birlikte,
sanırım yurt dışında satılabilir bir ürün
sahibi olacağız. Yine de yakın vadede, bir
anda önümüze bir fırsat çıkmasını öngör-
müyoruz. Bu konudaki planlarımızı, orta
ve uzun vadeli yapıyoruz.
Sonar sistemleri dışında, sensör sistem-
leriyle ilgili de ciddi projelerimiz var.
SSM ile önemli Ar-Ge projeleri yürütü-
yoruz. O projelerimizin bazılarında çok iyi

sonuçlar aldık. Dolayısıyla önümüzdeki 3
yıl içerisinde, sensör ağlarıyla ilgili bir
takım teknolojilerin de ihracat fırsatları
yaratacağını değerlendiriyoruz. Bu
alanda, pazara daha çabuk ürün çıkarta-
bileceğimizi düşünüyoruz.

Yazılım Tabanlı Sonarlar 
Geliyor
Ümit BAYRAKTAR: Bazı teknolojik 
gelişmeleri enjekte etmekten 
bahsettiniz. Bu konuyu biraz daha 
açabilir misiniz?

Meteksan Savunma, 
MİLGEM projesinde,
sonarın algılayıcı kısmının
sanayileşmesinde önemli
bir rol oynadı.

Meteksan Savunma’nın kurduğu Bilkent Göleti Açık-Su Test ve Kalibrasyon Tesisi.
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Özgür CANKARA: Bu bahsettiğim konu,
işin elektronik tarafında değil. Çünkü
elektronik tarafında, özellikle bizim
radar teknolojilerinden gelen ciddi bir
altyapımız var. İçimizdeki bir takım Ar-
Ge projeleriyle bu birikimi, en azından
elektronik tarafında bir sonara nasıl uy-
gulayabileceğimizle ilgili çalışmalar yap-
tık. Dünyada şu anda şöyle bir eğilim var:
Acaba sonarın elektronik ve sinyal iş-
leme tarafını (dry-end) değiştirmeden,
sadece algılayıcı kısmını yani “wet-end”i
değiştirerek farklı amaçlarla kullanıla-
cak sonarlar yapabilir miyiz? “Yazılım ta-
banlı” ya da “ölçeklenebilir” bir
sonardan bahsediyoruz. Bu eğilimi bir
ucundan yakalayabilir miyiz diye çalışı-
yoruz? Bence bunun elektronik kısmıyla
ilgili Meteksan Savunma’nın bir eksiği
yok. Yaptığımız çalışmalar ve denemeler
gösteriyor ki; bu sonarı tasarlayabiliriz.
Bugün Meteksan Savunma’nın ve belki
de daha genelinde, su altı akustiği sek-
törünün tek eksiği, deniz tecrübesi. Şunu
biliyoruz: Ne kadar modern bir sistem
yaparsanız yapın, o sistemi götürüp suya
soktuğunuzda, hedefi sizin göremediği-
niz; ama 40 senelik eski bir sistemin gör-
düğü testler olabiliyor. Çünkü o 40 yıllık
sistemin üzerinde çalışan algoritmalar,
deniz tecrübeleriyle olgunlaşmış. Deniz
tecrübeleri, bence bütün sektörün ek-
siği. Bu sistemleri denizde tecrübe edip,
daha fazla optimize etmemiz lazım.
MİLGEM projesinin 3’üncü ve 4’üncü ge-
mileri ile birlikte, bizim de ürünlerimiz
suya inecek. Böylece, kısa zamanda
önemli yol kat edeceğimizi düşünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Su altı akustiği ile
ilgili çalışmaların başlangıcında, 

MİLGEM projesi bulunuyor. Bu projede
yaşanan gelişmeleri, Meteksan 
Savunma penceresinden bakarak 
anlatabilir misiniz?
Özgür CANKARA: Meteksan Savunma,
projenin ilk gemisinde herhangi bir 
rol üstlenmedi. Bu gemide, TÜBİTAK 
tarafından geliştirilen “wet-end” ve 
ARMERKOM tarafından geliştirilen 
“dry-end” kullanıldı. 2’nci gemide, 
“wet-end” kısmının sanayileşmesi gün-
deme geldi. Bu sanayileşme, Meteksan
Savunma tarafından gerçekleştirildi.
SSM, 3’üncü ve 4’üncü gemilerde, sona-
rın sorumluluğunun tek bir makam ta-
rafından üstlenilmesini talep etti ve bu
iş için de Meteksan Savunma seçildi. 
Tıpkı “wet-end” tarafında olduğu gibi
“dry-end” tarafında da bir teknoloji
transferi yapılacak ve ARMERKOM, yap-
tığı tasarımı, geliştirdiği algoritmaları ve
gerçekleştirdiği deniz tecrübelerini Me-
teksan Savunma ile paylaşacak. Burada,
kuşkusuz Meteksan Savunma’da bu 
paylaşımı alabilecek insan kaynağı ve
altyapı olduğunu vurgulamak gerekiyor.
ARMERKOM’da çok yetkin bir ekip ve
çok önemli bir birikim var. Bu birikimin
aktarılması, yetkinliğimize büyük kat-
kıda bulunacak. Dolayısı ile 3’üncü ve
4’üncü gemiler, bizim için önemli birer
mihenk taşı olacaklar. Yaptığımız bir
takım çalışmaları Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığımızın ilgisine sunacağız.
Beklentimiz, yazılım tabanlı bir mima-
riye geçilmesi yönünde. Üzerinde 
çalıştığımız mimaride, değişik kabi-
netlere dağılmış birimleri tek bir ka-
binette topluyoruz. Bu kabinetlerin
içinde de modüler birimler bulunuyor;
böylece sonarın büyüklüğüne göre de-
ğişebilecek, ölçeklenebilir bir yapı
oluşturuyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sonar alanında 
gelecekte nasıl bir ürün ailesine sahip 
olmayı hedefliyorsunuz?
Özgür CANKARA: Sonar alanında dün-
yanın önde gelen firmalarının ürün aile-
lerine baktığımızda, çeşitli ürün grupları
görüyoruz. Bizim de benzer bir ürün ai-
lesini oluşturmamız gerekiyor.
Özellikle son dönemlerde, hem denizal-
tılarda hem de su üstü gemilerinde,
gövde altında bulunan sonar ile çekili
sonar gibi, farklı frekanslarda çalışan al-
gılayıcılardan gelen sonuçların birleşti-
rilerek kullanıcıya daha anlamlı bilgilerin
sunulduğu sistemler tasarlanıyor. Bizim
de bu yönde çalışmalar yapmamız gere-
kiyor. Hatta bir adım ötesinde, bu yapının
savaş yönetim sistemi ile entegre edil-
mesi de gündeme gelebilir.
Su altı akustiği ile ilgili yurt dışında çeşitli
akademik etkinliklere katılıyoruz. Bu ça-
lışmalarımızda gördüğümüz iki tane eği-
lim var. Birincisi, otonom, insansız su altı
araçları. Bunlar, uzun süre çalışarak
önemli bilgiler toparlayabiliyor. İkinci
eğilim ise denizaltıların ve torpidoların,
gittikçe daha sessiz hâle gelmeleri. Bun-
lar giderek daha tehlikeli oluyorlar;
çünkü sonarlarınızla tespit edebildiği-
nizde, artık çok geç oluyor. Bunlara karşı
da aktif sonoboylar ve helikopterlere en-
tegre edilen değişken derinlik sonarları
ile tedbir alınmaya çalışılıyor. Türkiye’nin
de bu kritik alanlarda çalışmalar yap-
ması gerektiğini değerlendiriyoruz ve
Meteksan Savunma olarak bu çalışma-
larda rol almak istiyoruz.

Meteksan Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Cankara’ya, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Silindirik basınç tankı
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Türkiye’de ilk İHA projesi, UAV-X1 ismi ile 1990’da, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) desteğiyle başlatılmış-
tır. Proje kapsamında, 40 kg faydalı yük kapasiteli ve

görüş menzili içinde uçuş yapan, iki adet özgün tasarım proto-
tip imal edilmiştir. 1992’de uçuş testleri yapılmış; fakat o dö-
nemlerde bütçe problemleri ve İHA ile ilgili askeri ihtiyaçların
net olmaması sebebiyle seyrüsefer ve faydalı yük entegrasyonu
fazları tamamlanamamıştır. Öte yandan, kullanıcı ihtiyaçlarının
netleşmesi için, Amerikan AAI Falcon-600 ve General Atomics
GNAT-750 sistemleri denenmiş ve seçilen GNAT-750 ile ilk İHA
sistemi, ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde
kullanıma girmiştir.

O dönemden itibaren, bugüne kadar, çok sayıda ihtiyaç analizi,
firma ve teknoloji hazırlık seviyesi çalışmaları, proje modelleri
oluşturulmuş; Hedef Uçak, Mini İHA, Taktik İHA ve Operatif İHA

sınıflarında muhtelif sistemler geliştirilmiş veya dışarıdan te-
darik edilerek TSK envanterine girmiştir.
Yurt içinde geliştirilen sistemler arasında en kapsamlısı olan
ANKA Geliştirme (Özgün İHA) projesinin sözleşmesi, 24 Aralık
2004’de imzalanmıştır. Proje, başlangıçta 3 kuvvetin ihtiyaçla-
rını karşılayan bir sistemin geliştirilmesini ve milli İHA sanayi-
sinin kurulmasını hedeflemiştir. Ancak kuvvetlerin
isteklerindeki farklılıklar, ANKA sistemi ana gereksinimlerinin
kısa sürede dondurulamamasına neden olmuştur.
2007 yılı sonlarında müşteri gereksinimlerinin dondurulması
ile başlayan tasarım faaliyetlerinin ardından, ANKA’nın ilk
uçuşu, 30 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Böylece,
MALE (Medium Altitude Long Endurance / Orta İrtifa Uzun Ha-
vada Kalışlı) sınıfında bir sistem, 3 yıl gibi kısa bir sürede, kâğıt
üzerindeki gereksinimlerden gerçek bir hava aracına dönüş-
türülmüştür. Blok-A olarak tanımlanan ve elektro-optik / kı-
zılötesi kamera ile ilk harekât kabiliyetine sahip bu sistemin
kabulleri, kapsamlı testler sonucunda, 2013 yılının Şubat
ayında, SSM ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) tara-
fından tamamlanmıştır. Kameranın yanı sıra SAR/ISAR/GMTI
radar görev yükü ve çeşitli performans iyileştirmelerini içeren
Blok-B konfigürasyonu ise 30 Ocak tarihinde ilk uçuşunu ba-
şarıyla gerçekleştirmiştir.
ANKA projesi ile sadece belli gereksinimlere özel bir plat-
form geliştirilmemiş; aynı zamanda genel İHA teknolojileri,
geliştirme süreçleri, yazılım geliştirme altyapıları, başka İHA
sistemlerinin de faydalanmasına imkân sağlayacak şekilde
oluşturulmuştur. ANKA projesi kapsamında, 10’dan fazla
önemli ana alt sistem yurt içi firmalar tarafından geliştirilmiş
ve bir sistemler sistemi olan ANKA üzerinde bü-
tünleştirilmiştir.

ANALİZ

TUSAŞ, ANKA ile Türkiye’nin 
İHA Ürün Ailesinin Temelini Atıyor
İnsansız hava aracı (İHA)’lar, özellikle insan konsantrasyonunun azaldığı uzun 
süreli görevlerde veya riskli ortamlarda, insanı tehditlerden uzak tutmak üzere,
uzun yıllardan bu yana kullanılmaktadır. Temelleri, 1914'te, Sperry'nin 
cayro-stabilizeli uçağı ve 1922’de, radyo dalgaları ile yönetilen ilkel uçaklarla 
atılmış; 1960-70’lerden itibaren, Vietnam ve İsrail’deki savaş ortamlarında askeri
önemi görülmeye başlanmıştır. Bu tarihten sonra, çeşitli sınıflarda ve çok sayıda
İHA sistemi kullanıcılara teslim edilmiş ve önemli tecrübeler edinilmiştir.

Şenol SERGEN / ssergen@tai.com.tr
ANKA Ürün Müdürü, TUSAŞ

UAV-X1 İlk Uçuş, 1992

ANKA Blok-B İlk Uçuş, Ocak 2015T
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Operatif İHA: ANKA
İHA’lar, özelliklerine göre çeşitli sınıflandırmalar altında
isimlendirilmektedir. Bu sınıflar arasında, operatif ve taktik
sınıf İHA’lar, birbirlerinden, öncelikle faydalı yük kapasite-
leri ve çoklu faydalı yük taşıyabilme kabiliyetleri açısından
ayrıştırılmakta; uçuş tavanı ve havada kalış süresinde de
farklılıklar göstermektedirler. ANKA, sözleşme gereği ola-
rak, 200 kg faydalı yük taşıyabilmektedir. Bu yüksek 
kapasitesinin yanında, hacim ve elektrik bütçesi olarak da
ilave provizyonlar yer almaktadır. ANKA, bu özellikleri ile
gelişmiş optik / termal kameraların yanı sıra radar faydalı
yükleri taşıyabilmekte ve ileride potansiyel hiperspektral
kamera, SIGINT ve geniş alan gözetleme sensörleri gibi çe-
şitli faydalı yüklerin entegrasyonuna da olanak sağlamak-
tadır. Bu kapsamda ANKA, farklı operasyon ortamlarına ve
gereksinimlerine yönelik farklı faydalı yüklerle; TSK ve
diğer devlet kurumlarının uzun vadeli ihtiyaçlarına da cevap
verebilecektir.
Dünya üzerindeki geliştirme çalışmaları değerlendirildiğinde
de MALE sınıfı (operatif) İHA’lara yönelik çalışmaların kısıtlı ol-
duğu, taktik sınıf İHA alanında ise çok sayıda çalışma ve ürün
olduğu görülmektedir. Bu farkın temel sebebi, iki sınıf arasın-
daki teknolojik gereksinim ve yetkinlik seviyesindeki farklılıklar
ve büyüyen sıkletlerle doğru orantılı artan geliştirme maliyet-
leri; Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi (FTKR) Kategori 1’e
girme riskleri ve 5 yıl kadar önce MALE pazar öngörülerinin
çok umut verici olmamasıdır. Bu nedenle dünya genelinde baş-
latılmış MALE geliştirme çalışmaları arasında, sadece ABD, İs-
rail, Çin ve Türkiye’de, operasyonel yetkinlik anlamında sonuca
ulaşılabilmiştir.
İHA sistemleri, karmaşık ihtiyaçlar sebebi ile sadece havada
kalış süreleri veya servis irtifaları ile ayrıştırılmamaktadır. İHA
sistemlerinin görev ihtiyaçları, hedef bölge üzerinde, belli irti-
falarda ve belli sürelerde görev yapılmasını gerektirdiği için,
bu parametreler yakın olabilmektedir; ancak faydalı yük 
kapasitelerinde, sınıflar arasında belirgin bir fark vardır. ANKA
ile taktik sınıf İHA sistemleri arasında görev menzili, irtifası ve
faydalı yük kapasitesi özelliklerinin genel bir kıyaslaması 
Şekil 1’de gösterilmiştir.
İHA sistemlerinin karşılaştırmalarında, tüm koşulların birbi-
rinden bağımsız olarak aynı zemine çekildiği senaryoların de-
ğerlendirilmesi, en doğru yöntem olarak kullanılmaktadır.
Örneğin, tipik bir keşif görevi: 180 km görev menzilindeki ve
deniz seviyesinden 5.000 ft ortalama irtifadaki bir hedef bölge
üzerinde 20 saat süre ile 20.000-25.000 ft arası irtifalarda ve
100 kg kapasitesine tekabül eden eşdeğer faydalı yük kalitesi
ile yapılan bir görev olarak baz alındığında, tüm sınıflandırılan

İHA sınıfları
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sistemler eşdeğer şekilde kıyaslanabilir. Bu baza göre norma-
lize edilmiş Kapasite Endeksi ve Kabiliyet Endeksi Şekil 2’de
verilmiştir:

Hâlen dünyada İHA’lar konusunda lider konumda olan General
Atomics firmasının lanse ettiği ilk başarılı ürün sayılabilecek
Predator, ilk uçuşunu 1994’te gerçekleştirdiğinde, arkasında
10 yıllık Amber (13 hava aracı) ve GNAT-750 (22+ hava aracı)
geçmişi bulunmaktaydı. Bu uçağın, ilk uçuşunun ardından
hemen sahaya inmesi sağlanmış ve takip eden dönemde, 2001
yılına kadar, 60 adedi ABD Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir.
Bunlardan 20’si kazalarda kaybedilmiştir. Bu ilk dönemden
elde edilen bilgi ve birikimlerle sistemlerde iyileştirmeler ya-
pılmış ve bu sayede, sistemin güvenilirliği önemli oranda art-
tırılabilmiştir. 2001-2011 döneminde, yılda ortalama 20
Predator ABD envanterine girmiş ve toplamda 1 milyon uçuş
saatine ulaşılmıştır. Üretici firmalar, bu tip örneklerden elde
ettiği deneyimleri, diğer ürünlerine de aktarmaktadır.
Ülkemizde ise kapsamlı ve karmaşık geliştirme projeleri, dün-
yadaki örneklerine göre çok daha düşük bütçelerle yapılmak-

tadır. Kısıtlı insan kaynağı ve bütçe ile dünya ile rekabet edebilir
sistemler geliştirilmektedir. Nitekim Blok-A ve Blok-B'yi taki-
ben imzalanan sözleşme ile ANKA-S'ye birçok ilave özellik ka-
zandırılmıştır.
ANKA-S projesi, bu yönüyle Özgün İHA projesinin devamı bir
seri üretim projesi olmaktan daha da ileri seviyeye ulaşmış ve
belirtilen yenilikleri içeren bir geliştirme projesi olarak, seri
üretim projelerine nazaran daha uzun bir takvime sahip olmuş-
tur. Bu proje kapsamında, kritik tasarım aşaması 2015 ilk çey-
reğinde tamamlanmış olup, geliştirilen bu İHA sisteminde;
n Tek hava aracı ile tüm ülke toprakları ve sınır 

bölgelerini kapsayabilen,
n Uzun menzilde uydu haberleşmesi ile uzun sürelerde 

görev icra edebilen,
n Buzlanma ve irtifa rüzgârları dâhil çeşitli ağır koşullara 

dayanabilen,
n Tüm üslerde kullanılan standart JP8 yakıtı ile çalışabilen,
n Aynı üs içinde veya şebekeye bağlı başka karasal röle 

üzerinden ya da merkezi bir operasyon üssü tarafından 
çok çeşitli esnek senaryolar ile havada komuta / kontrol 
devirleri yapılabilen,

n Üzerindeki IFF transponder ve hava trafik telsizi sayesinde,
diğer hava unsurları ile aynı hava sahasını paylaşabilen,

n İstenen yeni faydalı yüklerin entegre edilebileceği hacim, 
yapısal ve elektriksel kapasitenin hazır bulunduğu ve

her şeyden önemlisi, tüm yazılımı, donanımı, sistem mühen-
disliği ve bütünleştirilmesi ile ülkemize ait önemli bir milli ka-
biliyet kazanılmıştır.
TUSAŞ, geçmiş insanlı/insansız hava aracı çalışmalarından ve
ANKA’dan elde ettiği tecrübeler ile ANKA’nın farklı faydalı yük
taşıyan versiyonları ve ülkemizin YİHA (Yüksek İrtifa İHA), SİHA
(Stratejik İHA), RİHA (Rotorlu İHA) gibi farklı insansız hava sis-
temlerine yönelik ihtiyaçları için de çözüm sunabilecek altya-
pıya kavuşmuştur.

ANALİZ

Şekil 1. İHA sistemleri görev menzili, irtifası, kapasitesi kıyaslamaları.

Şekil 2. Taktik / operatif İHA sistemleri
kabiliyet / kapasite sınıfları.

ANKA-S hava aracı
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ABD ve Avrupa ülkelerinin son yıllarda savunma projeleri
ile ilgili yaşadıkları sorunların başında, bütçe yetersizliği
geliyor. Projeler için yeterli ödenek olmaması ise bu ül-

keleri yenilikçi çözümler üretmeye yönlendiriyor. Bu çözümlerin
başında, savunma sistemlerinin yüksek ilk alım maliyetlerini za-
mana yaymak bulunuyor. Örneğin, İngiltere, tanker uçaklarını
yenilemek istediğinde, bunu farklı bir modelle ele aldı. 2008 yı-
lında, Babcock, Cobham, Airbus Group, Rolls-Royce ve Thales
firmalarında oluşan AirTanker konsorsiyumu ile 27 yıl süreli bir
hizmet sözleşmesi imzaladı. Sözleşme uyarınca, İngiliz Kraliyet
Hava Kuvvetleri (Royal Air Force / RAF), konsorsiyum tarafından
satın alınan Airbus A330 tabanlı Voyager tanker uçaklarını kira-
ladı. Uçakların tüm bakım ve idamesi, sözleşme süresince, Air-
Tanker konsorsiyumu tarafından sağlanıyor.

Böyle bir tedarik modeli,
kuşkusuz ilk değil; ama
önemli bir yenilik içeriyor.
Voyager filosunun temeli, 9
uçaktan oluşuyor. İhtiyacın
artması durumunda kullanı-
lacak, 5 uçaklık ek bir filo da
bulunuyor. Bahsi geçen ye-
nilik ise bu 5 uçaklık filonun,
normal zamanlarda yolcu
uçağı olarak hizmet verecek
olması. Nitekim AirTanker
tarafından 5 Şubat’ta yapılan
açıklamada, projede, sivil
hizmette kullanılacak ilk
uçağın teslim alındığı açık-
landı. Askeri görevler için
hazırlanan ve konsorsiyuma
bu hâlde teslim edilen uçak,
3 aylık bir çalışma ile askeri
donanımlarından arındırıla-
cak ve Thomas Cook 
Havayolu’na kiralanacak.

AirTanker’in sivil amaçla kullanılacak uçakları, güvenlik se-
bepleriyle bazı ülkelere uçamayacak.
RAF, tanker uçak ihtiyacının artış göstermesi durumunda, bun-
ların hazır olması için biraz bekleyecek. Fakat bunun karşılı-
ğında da normal zamanlarda kiralamasına gerek olmayan
uçakların kira bedelini ödemeyecek; hatta bu uçaklar bir katma
değer de yaratacak. Bu model, ihtiyaçların doğru analiz edildiği
varsayılırsa oldukça makul gözüküyor.
Fransa ise kiralama modelini, biraz farklı bir şekilde kul-
lanmayı amaçlıyor. Savunma bütçesinde yaşadığı açığı ka-
patmak için Fransa, envanterindeki (ve yakında envantere
alacağı) A400M nakliye uçaklarını ve FREMM fırkateynlerini
satarak, bu sistemleri satın alan firmalardan kiralamayı
planlıyor. Satışlar, devlet tarafından bu amaçla kurulan şir-
ketlere yapılacak ve ilk aşamada, şirketlerin %100’ü dev-
lete ait olacak. Satışlardan elde edilecek gelir, 2019 yılına
kadar bütçede yaşanacak açıkların kapatılması için kulla-
nılacak [1]. Amerikan Hava Kuvvetleri, şu anda bütçe plan-
larında yer almayan B-52 uçaklarının motor değişimi için
de benzer bir modeli öngörüyor: Kamu-özel sektör iş birliği
ile motorların alınması ve hava kuvvetlerine kiralanması,
hava kuvvetlerinin ise yeni motorların sağlayacağı yakıt ta-
sarrufu ile kira bedelinin bir bölümünü ya da tamamını
ödemesi [2].

ANALİZ

Savunma 
Sanayisindeki 

Dış Gelişmelerden 
Türkiye için 

İpuçları

Savunma projeleri için yeterli 
kaynak bulunamaması ya da 

projelerin zamanında ve bütçesinde 
tamamlanmaması, zaman zaman 

her ülkenin yaşadığı sorunlar arasında 
yer alıyor. Bu yılın başında yaşanan 

bazı gelişmeler, farklı ülkelerin 
bu sorunlar için düşündüğü çeşitli 

çözümleri gündeme getirdi. Yaşanan 
sorunların bir bölümü ve önerilen 

çözümlerin hemen hemen hepsi 
şimdilik Türkiye’ye “uzak” olsa da 

geleceğe hazırlık olabileceği düşüncesi 
ile konuyu kısaca irdeleyeceğiz.

Dr. K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Kullanıcı-Tedarik 
Makamı-Sanayi İlişkileri
Gözden Geçiriliyor
ABD’nin en büyük sorunu, savunma
projelerinin, bütçesinde ve zama-
nında tamamlanamaması. Defense
News dergisinde Ocak ayında yer
alan bir habere göre, yeni sistemle-
rin tedarikinde maliyeti düşürmeyi
ve ihtiyaç duyulan zamanı kısaltmayı
hedefleyen Amerikan Hava Kuvvet-
leri, bu konuda bazı çözüm önerileri
hazırladı. Bu öneriler arasında, pro-
jeler kurgulanırken sanayinin ge-
reksinimlerle ilgili maliyeti ve teslim
zamanını etkileyecek öneriler yapa-
bilmesi de yer alıyor.
Bu konuda verilen örnek şöyle: Bir
uçağın azami sürati ile ilgili gerek-
sinimin biraz düşürülmesi, maliyeti
kayda değer ölçüde azaltacaksa fir-
malar böyle bir öneride bulanabil-
meli. Kuşkusuz, azami süratin ne
olması gerektiği ile ilgili alan bilgisi
kullanıcıda bulunuyor. Diğer yan-
dan, bu süratin, uçağın tasarlan-
ması için gereken süreyi ya da proje
maliyetini nasıl etkileyeceği ile ilgili
bilgi ise sanayide yer alıyor [3]. Diğer bir deyişle kullanıcının
gereksinimi ortaya koyup onun nasıl karşılanacağına karışma-
dığı; sanayinin ise gereksinimi alıp onu karşılamak için ne
kadar süre ve bütçe gerekiyorsa onu talep ettiği yaklaşımdan
sıyrılıp, her iki tarafın diğerinin alanına giren konuları düşün-
meye başlayacağı bir model öneriliyor.
Amerikan Balistik Füze Savunma Ajansı (Missile Defense
Agency / MDA) ise projelerindeki başarı oranını arttırmak
için, sanayiye devrettiği ana entegratör rolünü geri almayı
değerlendiriyor. MDA, ana entegratör olup, 3 ana yüklenicisi;
Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing ile alt bileşenler ko-
nusunda çalışmak istiyor. Bu modele göre, MDA, her bir bi-
leşeni hangi ana yüklenici en iyi yapıyorsa ondan alacak ve
entegre edecek [4].

Güçlükler, Yenilikleri Getiriyor
Yukarıda verilen örnekler, ülkelerin, yaşadıkları sorunları gi-
dermek için ortaya attıkları çözüm önerilerini içeriyor. Bu açı-
dan bakıldığında, bütçe kısıntılarının ya da projelerdeki
gecikmelerin, yenilikçiliği tetiklediği söylenebilir.
Bahsedilen çözümlerin hemen hepsi, şu an için Türkiye’nin
gündeminde olmayan konular; hatta Türkiye’de gündeme gel-
mesi, şu aşamada pek de hayal edilemeyecek konular. Nasıl

ki ABD ya da Avrupa’da yaşanan bazı güçlükler bu konuları
gündeme getirdiyse Türkiye de bazı güçlükleri yaşamaya baş-
ladıkça, bazı şeyleri daha farklı yapma ihtiyacını hissedecek.
Bahsettiğimiz “bazı güçlükler”, olağanüstü durumları içermi-
yor; aksine, Türkiye ve savunma sanayisi geliştikçe ortaya çık-
ması beklenen gelişmeler kast ediliyor. Örneğin, milli gelir
arttıkça, doğal olarak işçilik bedeli artacak, bu da hem sa-
vunma sistemlerinin bedelini hem de savunma bütçesi içinde
personel giderlerini arttıracak. Ya da milli muharip jet uçağı
gibi 10 milyar dolar mertebesinde bir bütçeye çıkması kimseyi
şaşırtmayacak büyük projeler, bütçe üzerinde doğal olarak bir
baskı oluşturacak. Türkiye, daha önceden başka bir ülkenin ge-
liştirmediği teknolojilere eğilmeye başlayınca da örnek alına-
cak bir sistem ve teknoloji olmadığında, geliştirme
programlarında gecikmeler ya da bütçe aşımları yaşanma ih-
timali, doğal olarak artacak.
Geleceğe hazırlanmak için, aslında bugünden yapılabilecek
şeyler var. Örneğin, AirTanker’in çalışma modeli, birden bire
ortaya çıkmadı. İngiltere, uzun süredir, özellikle lojistik ile il-
gili faaliyetleri özel firmalara devrediyor. Türkiye ise hâlâ lo-
jistik iş paketlerinin özel sektöre açılmasını tartışıyor. Bu
konudaki çalışmaların hızlanması, artık kritik önem arz et-
meye başlıyor.
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T anıtım sektöründeki 14 yıllık tecrübenin ardından, mev-
cut tanıtım enstrümanlarındaki yetersizlikleri gören
Sanal Gerçeklik Teknolojileri Ltd. Şti., 2009 yılında, yeni

bir anlatım yöntemi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına başladı. Bu
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve “Sanal Maket” adı ve-
rilen bu tanıtım sisteminin amacı; fuar ve kongre gibi etkin-
liklere, son derece pahalı ve taşınması zor olan ürünler yerine,
bu ürünlerin holografik kopyalarının götürülmesi ve bu sa-
yede, tek bir sistem ile yüzlerce aracın ve yeteneğin etkinlik-
lere taşınabilmesine imkân vermekti. Firma tarafından bu
hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde geliştiri-
len HOLOARC, dünyadaki ilk mobil holografik tanıtım sistemi
olarak 2013 yılında tamamlandı ve büyük ilgi topladı.
HOLOARC, sadece mobil bir tak-çalıştır hologram tanıtım sis-
temi olmakla kalmayıp birçok ek özelliği de bünyesinde ba-
rındırıyor. Sistem üzerinde bulunan çoklu dokunmatik konsol
sayesinde, izlenen içerikler son derece basit bir şekilde kont-
rol edilebiliyor. İstendiği takdirde, ilave optik sensörler de kul-
lanılarak sistem, el ve vücut hareketlerini algılayabilir hâle
getirilebiliyor ve bu sayede görüntüler, kullanıcı ile etkileşime
geçebiliyor. Başka bir deyişle izleyici, elini uzatarak, havada
asılı duran hologram bir uçağı tutup çevirebiliyor; farklı açı-
lardan inceleyebiliyor; uçaktan istediği parçayı çıkartabiliyor.
HOLOARC, bugüne kadar benzer hiçbir teknolojinin ulaşama-

dığı derinliğe ve keskinliğe sahip görüntüler sunuyor. Görün-
tüler, adeta ekrandan fırlayıp avuçlarınızın içerisine kadar ge-
liyor; üstelik bunun için 3 boyutlu televizyonlardaki gibi belirli
bir uzaklıktan bakmaya gerek kalmıyor. Sistem, bakış açıla-
rından ve yüksek ışık koşullarından hiçbir şekilde etkilenmi-
yor. Böylelikle yaşanan eşsiz deneyimi kısıtlayacak tüm
engeller ortadan kalkmış oluyor.  Ayrıca, son derece kolay ta-
şınabilir bir yapıda tasarlanmış olan sistem, fuarlara taşınır-
ken montaj ve kurulum gerektirmiyor; tek bir firma yetkilisi
tarafından fuar alanına götürülebiliyor.
HOLOARC, tüm bu özellikleriyle göz doldururken firmanın bir
diğer özgün ürünü olan HOLOSPHERE ise dünyadaki ilk dev
boyutlu volumetrik hologram olma özelliğini taşıyor. Benzer
sistemler gibi, tek bakış açısına sahip, 2 boyutlu görüntüler
yerine hacimli görüntüler sunan HOLOSPHERE; gözlük ya da
benzeri bir aparat kullanımına gerek olmadan 3 boyut göste-
rebilme özelliğine sahip.
Full HD’den 8 kat daha yüksek içerik çözünürlüğüne sahip
HOLOARC ve HOLOSPHERE sistemleri, üzerinde barındırdık-
ları tüm bu özellikler ile holografik tanıtım araçları arasında
öne çıkıyor. HOLOARC hologram teknolojilerini, IDEF fua-
rında; FNSS, HAVELSAN, ASELSAN ve MSI Dergisi gibi, sa-
vunma sektörünün seçkin firmalarının stantlarında görmek
mümkün.

ADVERTORIAL

Geleceğin Tanıtım 
Enstrümanı 

HOLOARC IDEF’te
Bilim kurgu filmlerindeki “havada 

görüntü” teknolojisini fuar stantlarına
taşıyan HOLOARC holografik tanıtım 

cihazları sayesinde, firmalar, 
ürünlerini, etkin bir şekilde tanıtma ve

anlatma imkânına sahip oluyor. 
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