








İÇİNDEKİLER

MSI Dergisi - Mayıs 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

4    SAVUNMA HABER
        ■   ASELSAN’dan İhracatta İlkler
        ■   ASELSAN Yönetim Kurulu’nda 
         Görev Değişiklikleri
        ■   CDT Teknoloji Günü Semineri Gelişimini 
         Sürdürüyor
        ■   TEI’den Gelecek 20 Yıla Örnek Bakış
        ■   Hv.K.K.lığı, Yeni Kabiliyetlerini Sergiliyor
        ■   TCG BÜYÜKADA, Hem Bayrak Dalgalandırdı
         Hem de Sektörü Tanıttı
        ■   OSSA, Bayrağı Kanada ve Brezilya’da 
         Dalgalandırdı
        ■   TUSAŞ’ta Yeni Yönetim Kurulu İş Başında
        ■   ROKETSAN, Yeni Döneme, Yeni Hisse Yapısı
         ve Yönetim Kurulu ile Giriyor
        ■   Savunma Sektörü Sorunlarını Anlattı
        ■   TUSAŞ Sanal Fabrika Yönetim Sistemine 
         Verimlilik Ödülü
        ■   Honeywell’in Eğitim Programında 
         İlk Türk Öğrenci
        ■   National Instruments Havacılık ve 
         Savunma Sempozyumu’na 
         İlgi Artıyor
18   SÖYLEŞİ / Ümit BAYRAKTAR, 
      M. Emre YAZICI
      SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler 
      Daire Başkanı Yakup Taşdelen:
      “İnsansız Hava Araçları, 
      Uçuş Saati Biriktirdikçe Gelişecek”

30  ÖZEL HABER / Ümit BAYRAKTAR, 
      K. Burak CODUR, Vehbi TUNCA, 
      M. Emre YAZICI
      ASELSAN, IDEF Öncesinde 
      Geldiği Noktayı Anlattı
36  ÖZEL HABER / Özgür Deniz KAYA
       MTA TURKUAZ, Engin Maviliklerle 
       Buluştu
38  ADVERTORIAL
      BİAS Mühendislik’in Savunma Sanayisi 
      Çözümleri
40  ÖZEL HABER / Birol TEKİNCE, 
      Vehbi TUNCA
       Nova Power Solutions, Güç Kalitesini 
       Arttırmak için Geliyor
42  ÖZEL HABER / Özgür Deniz KAYA
      ICAP 2015’te Hava Gücünün 
      Artan Değeri Ele Alındı
44  ÖZEL HABER / M. Emre YAZICI
      Airbus’ın Odağında Satış Sonrası 
      Hizmet Var
48  ADVERTORIAL
      TAMÇELİK ile Tüm Isıl İşlem İhtiyaçları 
      Tek Bir Noktadan
50  ÖZEL HABER / Ümit BAYRAKTAR, 
      Vehbi TUNCA
      TUSAŞ, Modernizasyonu 
      Tamamlanan Son F-16’yı Hv.K.K.lığına 
      Teslim Etti

56  ÖZEL HABER / Ümit BAYRAKTAR, 
      K. Burak CODUR, Vehbi TUNCA 
      FİGES, Bölgesel Yolcu Uçağı ile İlgili 
      Farkındalığı Arttırdı
62  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
      Vehbi TUNCA
      SASAD’da Bayrağı K. Nail Kurt Devraldı
68  ÖZEL HABER / M. Emre YAZICI
      TUSAŞ ile Airbus Arasındaki Bağlar Güçleniyor
72  ANALİZ / Gözde Sultan ALTUĞ, 
      Tadao Deniz ÖZİSTEK, Savaş DİLİBAL,
      Sunullah ÖZBEK
      Şeffaf Zırh Sistemleri ve Genel Kullanım Alanları
82  ÖZEL HABER / Naile BAYRAKTAR, 
      K. Burak CODUR
      SSM ve ASELSAN, Yazılım Tabanlı Telsizlerde 
       Bir Dünya Markası Yaratıyor
86  ETKİNLİK GÜNDEMİ / Birol TEKİNCE
        ■    Söyleşi: Avustralya Türkiye Büyükelçisi
         James Larsen: 
         “Türkiye ve Avustralya: Uzak Mesafeler, 
         Yakın Dostluklar”
        ■    Söyleşi: Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi 
         Jonathan Andrew Curr: 
         “Yeni Zelanda, Mesafeleri Yakınlaştırıyor”
        ■    Brezilya Savunma Ataşeliğinde 
         Görev Değişimi
        ■    İran İslam Cumhuriyeti 
         Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

2

Military Science &
Intelligence / MSI
Yerel Süreli Yayın
Mayıs 2015 / Sayı: 119

www.savunmahaber.com

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

Mutlukent Mah. Angora Cad. 
No: 184/27 Beysukent Çankaya 
Ankara TÜRKİYE

YAYIN
Genel Yayın Yönetmeni
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör / ANKARA
Tuğgeneral (E) Hüsamettin ESEN
info@savunmahaber.com

İş Geliştirme Koordinatörü
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Yayın ve Pazarlama Koordinatörü
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com

Editör, Strateji ve Geliştirme
M. Emre YAZICI
e.yazici@savunmahaber.com

Editör
Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Sanat Yönetmeni
Şebnem AKGÖL KARA
s.kara@savunmahaber.com

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Doğaçhan HEPYÜKSELEN
d.hepyukselen@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR
editor@savunmahaber.com

Mutlukent Mah. 
Angora Cad. No: 184/27 
Beysukent Çankaya
Ankara TÜRKİYE

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Süleyman TOLUN
Prof. Dr. Adil YÜKSELEN
Prof. Dr. Okan ADDEMİR
Prof. Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Prof. Dr. Gonca COŞKUN
Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan ATAPEK

Kapak Fotoğrafı:
Vestel Savunma

Ad Sales Italy
Ediconsult Internazionale Srl
Piazza Fontane Marose 3
16123 Genova Italy
Tel: +39 010 583684 • Fax: +39 010 566578
e-Mail: difesa@ediconsult.com

68

18
82

72

Ad Sales Russia & CIS
Yuri LASKIN
Krasnokholmskaya Nab.11, Stroenie 1, App. 132
Moscow 115172, Russian Federation
Tel: +7 495 9112762 • Fax: +7 495 9121260
e-Mail: ylaski@mail.ru



3

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Mayıs 2015

“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, 
içerideki cephenin suskunluğudur.” 

2023 Hedefleri ile İlgili Endişelerimiz Artıyor!

Uluslararası İlişkiler Danışmanı
Dr. Savaş BİÇER

Hukuk Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hakan KIZILARSLAN

YÖNETİM MERKEZİ
Mutlukent Mah. 
Angora Cad. No: 184/27 
Beysukent Çankaya
Ankara TÜRKİYE
Tel:    +90 312 225 41 73
Faks: +90 312 225 41 74

Military Science & Intelligence Aylık Savunma Teknolojileri
Dergisi UMSA Ltd. Şti. Tarafından T.C. Yasalarına Uygun
Olarak Yayımlanmaktadır. Military Science & Intelligence
Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi’nin İsim ve Yayın
Hakkı UMSA Ltd. Şti’ye Aittir. Dergide Yayımlanan Yazı,
Fotoğraf, Harita, İllüstrasyon ve Konuların Her Hakkı 
Saklıdır. Kaynak Gösterilmek şartıyla Alıntı Yapılabilir.
Yayınlanan Eserlerin Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.

36

Teknik Hizmetler
Baskı: Ada Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi
E Blok No: ZE-2 Kat 1
Topkapı İstanbul
Tel: +90 212 567 12 42 Pbx

İLAN VERENLER / ADVERTISERS
■ Holoarc................................Mini Ek Kapak
■ FNSS .......................................Arka Kapak
■ ROKETSAN .............................Ön Kapak İçi
■ SSI......................................Arka Kapak İçi
■ Meteksan Savunma.......................1. Sayfa
■ Nep Office..................................Son Sayfa

■ Alp Havacılık ...............................13. sayfa
■ AYESAŞ........................................23. sayfa
■ Baykar Makina ............................29. sayfa
■ 7. Deniz Sistemleri Semineri ........81. sayfa
■ FİGES...........................................43. sayfa
■ FNSS...........................................77. sayfa
■ HAVELSAN...................................25. sayfa
■ Hexagon Studio ...........................53. sayfa
■ Işıklar Şenliği ..............................71. sayfa
■ Nurol Makina ..............................49. sayfa
■ Otokar .........................................11. sayfa
■ Öztiryakiler..................................67. sayfa
■ ROKETSAN...................................87. sayfa
■ Saab..............................................5. sayfa
■ Samsun Yurt Savunma.................55. sayfa
■ Sarsılmaz ....................................33. sayfa
■ SDT .............................................61. sayfa
■ Sheraton .....................................91. sayfa
■ TEI.................................................7. sayfa
■ TUSAŞ .........................................21. sayfa
■ YALTES ........................................35. sayfa
■ Yonca-Onuk Tersanesi .................39. sayfa

■ Anova..........................................17. sayfa
■ Ayyazılım.....................................15. sayfa
■ BİTES ..........................................54. sayfa
■ CES .............................................75. sayfa
■ CNK Havacılık..............................59. sayfa
■ EnginSoft.....................................65. sayfa
■ MEGE Teknik .................................9. sayfa
■ NOVA Power Solutions.................70. sayfa
■ ONUK-BG.....................................85. sayfa
■ T-Kalıp ........................................83. sayfa
■ TSS Haber....................................79. sayfa
■ TTAF............................................66. sayfa
■ Üçgen Yazılım..............................89. sayfa

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmaması dolayısıyla alınan kararlara dair herhangi bir
yorum yapmak için şimdilik beklemede kalmayı tercih ettiğimiz 27 Nisan tarihli Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK) toplantısını saymazsak, Nisan ayının en önemli gündem maddesi, Savunma ve Ha-

vacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin 26’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı oldu.
Bu toplantıya ilişkin gözlemlerimizle devam etmeden önce, neden bu satırları yazma ihtiyacı hissettiğimizi
belirtelim: Birincisi, yaptığımız işin gereğidir takipçi olmak. Özellikle de daha iyisinin olabileceğini bilerek
gündeme taşıdığınız bir konuda beklediğiniz ilerlemeler olmuyorsa… İkinci olarak, takipçiliğin gereğini yap-
manın yanı sıra sektörümüzden temsilcilerle sohbetlerimiz esnasında, konuştuğumuz herkesle bu konuda
hemfikir olduğumuzu görmek de konuyu yeniden gündeme taşımamızı zorunlu kıldı. Üçüncüsü ve en önem-
lisi de sektörün köklü ve önemli bir örgütü olarak çeyrek asrı deviren SASAD’dan, en azından bizim bek-
lentilerimiz, doğal olarak her zamanki gibi çok yüksek.
Devam edelim. Geçen yıl 18 Nisan’da gerçekleştirilen SASAD 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ol-
duğu gibi, 22 Nisan’da gerçekleştirilen bu yılki toplantıda da SASAD tarafından seçilen bir firmanın sunu-
munu izledik. MSI Dergisi olarak geçen yılki genel kurul toplantısı sonrasında, Mayıs 2014 sayımızda 
(Sayı 106), bu tür sunumlarla ilgili eleştirdiğimiz konularda, ne yazık ki bir gelişme kaydedilmediğini gördük.
SASAD’ın bir sonraki genel kurulunda gerekli iyileştirmelerin yapılacağını umarak, eleştirilerimizi, bu seneki
genel kurulda yapılan sunuma dair tespitlerimizle güncellemek istiyoruz:
■ Gözlemlerimize göre, SASAD yetkililerinin kendi sunumlarında, SIPRI gibi kuruluşların 2014 yılı 

verileri kullanılıyor. SASAD tarafından genel kurulda sunum yaptırılan firmanın yansılarında ise 
hâlen 2012 ve 2013 yılı verileri kullanılıyor ve Türk savunma ve havacılık sanayisinden firmalara 
yol göstermek için bahsedilen “sonuçlar”ın da bu eski verilere dayandırılıyor olması, sanırız 
SASAD yetkililerinin gözünden kaçmış olmalı.

■ Sunumdaki birçok “sonuç”a, yapısı Türkiye’dekinden çok farklı olan ABD’nin savunma sanayisinden
hareketle ulaşıldığını görüyoruz. Yapılan sunum, mevcut hâli ile içindeki “Türkiye” kelimesi, 
herhangi bir ülkenin ismi ile değiştirildiğinde de kullanılmaya devam edilebilir, genel bir sunum 
olduğu izlenimi uyandırıyor. SASAD üyelerine yol gösterebilecek bir sunum, Türkiye’ye özel 
olmalıdır ve Türkiye’ye özel olacak bir sunumda da Türk şirketlerinin hisse yapısı, finansal 
performansı ve projeleri gibi konular da ele alınmalıdır.

■ Günümüzde, savunma ve havacılık alanında, stratejik konularla ilgili her yıl onlarca rapor 
yayınlanıyor, yüzlerce makale yazılıyor ve karar alıcılar tarafından yüzlerce demeç veriliyor. 
Bu bilgileri, SASAD Genel Kurulu’nda yapılan bu sunumlardan daha iyi bir şekilde derleyebilecek
pek çok kişi, Türk savunma ve havacılık sanayisinde görev yapıyor. Böyle bir ortamda, 
SASAD Genel Kurulu’nda yapılan her iki sunumun da ne yazık ki sektöre yeni bir şey katmadığını ve
bir fark yaratmadığını söylemek mümkün. SSM Sanayileşme Dairesi tarafından yapılan analizler 
ve yayınlanan raporlar, Türk savunma ve havacılık sanayisi için yol gösterici birinci kaynak olmaya
devam ediyor. Daha önce 106’ncı sayımızda yaptığımız çağrıyı, SASAD’ın yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı K. Nail Kurt için, FNSS özelinde yapıyoruz: “SASAD üyesi şirketlerin tepe yöneticilerinden
oluşan topluluğunun beklentilerini karşılayabilecek ve bu topluluğun vakit ayırdığına değecek 
bir sunumu hazırlayabilecek kişiler, fazla uzakta aranmasın. FNSS de dâhil çok sayıda şirketimizde,
bu işin üstesinden gelebilecek kıymetli insanlar var. İhtiyaç duyulursa isim de verebiliriz; hatta 
verelim: Haluk Bulucu. Sektörde sunumlarıyla sürekli adından söz ettiren Haluk Bey’den, 
bu konuya da el atması rica edilebilir.

Böyle bir sunumun SASAD Genel Kurulu’nda yapılması için “yeterli” ve “uygun” görülmesi başta olmak
üzere, SASAD Genel Kurulu’nda kokladığımız genel hava ve mevcut gidişat, sektör, 2023 hedeflerine ula-
şabilecek mi sorusunun cevabında, ibreyi olumsuz tarafa doğru götürüyor. Çünkü gördüklerimiz ve algıla-
dıklarımız, sektör tarafından, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te 25 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirilmesi gibi hedeflerin ne kadar benimsendiği ile ilgili soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.
2023’e sayılı yıllar kala, son iki SASAD genel kurulu arasındaki 1 yılın ne kadar hızlı geçtiğini de dikkate al-
dığımızda, herkesin kendi bildiğini okumaya devam ettiğine yönelik gözlemlerimiz, artık bizi endişelendir-
meye başladı.
Sektörün önündeki 2023 hedeflerinin büyüklüğünü ve ciddiyetini hesaba katmasak bile SASAD gibi sektörün
köklü ve önemli bir örgütü daha iyisini yapabilir ve yapmalıdır. Dahası, 2023 hedefleri SASAD’ı da bağla-
maktadır.
Bu tespitlerimiz ışığında, bir sonraki SASAD Genel Kurulu sonrasında, gelecek yılın Mayıs ayı sayısında,
beklentilerimizin karşılandığını gösteren olumlu gelişmeleri de sizlerle paylaşmak temennisiyle noktayı
koyalım.
Başta IDEF fuarı olmak üzere, Mayıs ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Haziran sayımızla
yeniden birlikte olmak üzere…



ASELSAN tarafından 
8 Nisan’da yapılan 

açıklamada, ASELSAN ile
Hırvatistan Savunma 
Bakanlığının sahil güvenlik
botu ihalesini kazanan 
yerel Brodosplit tersanesi
arasında, söz konusu 
botlarda kullanılacak 
uzaktan komutalı silah 
sistemleri için bir sözleşme
imzalandığı duyuruldu. 
Toplam bedeli 4,2 milyon
avro olan sözleşme 
kapsamında, 30 mm 
Uzaktan Komutalı Stabilize
Top Sistemi, Hassas 
Stabilize Yönlendirici Sistemi
ve bağlı ekipmanların 
ihracatı gerçekleştirilecek.
Bu sözleşme, ASELSAN’ın
Hırvatistan’a ilk ihracatı;
uzaktan komutalı silah 
sistemlerinin de Avrupa 
Birliği ve NATO üyesi bir 
ülkeye ilk ihracatı olma 
özelliği taşıyor. Hırvatistan,
ASELSAN uzaktan komutalı
silah sistemlerini kullanan
9’uncu ülke olacak. Ayrıca,
Hassas Stabilize Yönlendirici
Sistemi’nin de ilk satışı, bir
ihracat olarak bu sözleşme
ile gerçekleştirilecek.
ASELSAN, Nisan ayında,
diğer alanlarda da önemli
haberlerle gündem geldi.
14-17 Nisan tarihleri 
arasında Brezilya’da 
düzenlenen LAAD fuarına
katılan ASELSAN, burada da
bir imza attı. ASELSAN, 
Uruguay ile 2013 yılının Ekim
ayında imzalanan sözleşme
kapsamında, ASELSAN

Mobil Sınır Güvenlik 
Sistemleri (ASUR Mobile)’ni,
2014 yılı sonunda Uruguay
Kara Kuvvetlerine başarıyla
teslim etmişti. Bu sistemleri
etkin olarak kullanan ve 
sistemlerden memnun olan
Uruguay, fuar sırasında,
ASELSAN ile mevcut 
iş birliğinin güçlendirilmesi
ve ek sistem alımlarına 
ilişkin bir niyet bildirisi 
imzaladı. Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı’nın da 
katıldığı imza töreninde, 
bildiri, Uruguay Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
General Guido Manini Rios
ve ASELSAN Yönetim Kurulu

Başkanı Mustafa Şeker 
tarafından imzalandı. 
Söz konusu niyet bildirisi ile
gerçekleştirilecek projeler
kapsamında; ilave ASUR 
Mobile Sınır Güvenlik Aracı
alımı, Montevideo’da 
Güvenlik Yönetim Merkezi
kurulumu, sistemlerin
ASELSAN Uydu Haberleşme
Sistemi ile donatılması ile
uydu üstünden iletilecek 
bilgilerin kıymetlendirilmesi
ve tüm sınır hattının 
merkezden izlenmesi gibi
yeteneklerin Uruguay Silahlı
Kuvvetlerine kazandırılması
yer alıyor.
ASELSAN, ayrıca, LAAD 
kapsamında gerçekleşen

EW Brazil (Elektronik Harp
Brezilya) Konferansı’nın
sponsorlarından birisi oldu.
Nisan ayının bir diğer 
gelişmesi, ASELSAN’ın,
NATO Balistik Füze 
Savunma Programı’nda,
ABD’nin Leidos firmasının 
liderlik yaptığı takımının 
içerisinde yer alması oldu.
ASELSAN tarafından, 
28 Nisan’da yapılan 
açıklamada, Leidos firması
ana yükleniciliğinde 
yürütülecek proje 
kapsamında; Almanya, ABD,
Fransa, Hollanda, İngiltere
ve Kanada’dan 8 firma ile
çalışma yürütüleceği 
belirtildi. Leidos Takımı:
n Balistik füze savunma

sistemlerinin, NATO 
komuta kontrol (C3) 
sistemine yönelik olarak
iyileştirilmesi ve

n Balistik füze savunma
sistemlerine, NATO 
balistik füze savunma
(BFS) mimarisinin 
sadeleştirilmesi ve 
idamesini de sağlayacak
şekilde NATO BFS kabiliyeti
kazandırılmasına yönelik 
çalışacak.

Daha önce NATO NCIA
(Communications and 
Information) tarafından
NATO BFS programına 
yönelik olarak sistem 
mühendisliği, entegrasyon
ve test faaliyetlerine destek
için açılan ihaleyi kazanan
Leidos, 77 milyon dolar 
tutarında ve 4 yıl süreye
sahip bir sözleşme 
imzalamıştı. Bu sözleşme,
opsiyonlar ile yaklaşık 
7 seneye yayılabilecek.
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SAVUNMA HABER

ASELSAN’dan
İhracatta 
İlkler

Hassas Stabilize Yönlendirici Sistemi
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MUHAFIZ 30 mm Uzaktan
Komutalı Stabilize Top Sistemi





ASELSAN’ın 40’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
31 Mart’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul ve

aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında,
ASELSAN’ın yeni Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
n Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker
n Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye) 

Murat Üçüncü
n Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Akbaş
n Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Altıntaş
n Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Borat
n Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Canpolat
n Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oral Erdoğan
n Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gümüştekin
n Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Nazlıbilek
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, 1968 
yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1992 yılında, ODTÜ Elektrik
Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 
1992-1994 yılları arasında, aynı bölümde yüksek lisans 
çalışmalarına devam etti. 1992 yılından bu yana Savunma 
Sanayii Müsteşarlığında çalışmakta olan Şeker, 1992-2000
yılları arasında, Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak değişik
projelerde görev aldı. Şeker, 2000 yılından itibaren, Proje 

Müdürü olarak helikopter ve uçak modernizasyonu, 
muhabere, radar, elektronik harp ve uydu alanlarındaki
önemli projelerin yönetiminden sorumlu olarak çalıştı. 
Bu pozisyonda, Türkiye’nin ilk keşif ve gözetleme uydusu olan
GÖKTÜRK projesini de yönetti. 2011 yılında Deniz Araçları
Daire Başkanı olarak görevlendirilen Şeker, Yeni Tip 
Denizaltı, MİLGEM, Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) ve 
TF-2000 fırkateyni gibi kapsamlı ve büyük projeleri yürüttü.
2014 yılında Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire 
Başkanı olarak atanan Şeker, hâlen bu görevi yürütüyor.
Mevcut görevinde, Erken İhbar Radarı ve Stand-off Jammer
projeleri de dâhil 50’den fazla radar ve elektronik harp 
projesinin yönetimini koordine eden Şeker, 2010 ve 2011 
yıllarında MİKES A.Ş.; 2012 yılında ise HEAŞ Denetim Kurulu
üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılının Mayıs ayında, Yönetim
Kurulu kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen
Şeker, o tarihten bu yana, ASELSAN Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapıyor. 31 Mart 2015 tarihinde, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şeker, 
evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
MSI Dergisi olarak ASELSAN’ın yeni Yönetim Kurulu’na 
çalışmalarında başarılar dileriz.

TEI, Stratejik Yönetim
Planı çerçevesinde, 

Stratejik Yönetim Sistem
Gözden Geçirme Çalıştayı’nı,
İstanbul’da gerçekleştirdi. 
3-4 Nisan tarihlerinde 
düzenlenen çalıştayda; 
gelecek döneme ait hedefler
ile misyon ve vizyon üzerine
yapılmış çalışmalar 
değerlendirildi ve özgün 
tasarıma sahip milli 
motorların üretimi için 
stratejiler belirlendi. 
Sektörün önde gelen 
uzmanlarının ve 
akademisyenlerinin yanı sıra

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir’in de
yorum ve görüşleriyle 
katkı verdiği çalıştayda; 
gelecek 20 yılı kapsayan 
projeksiyonda, TEI tarafından
üretilecek özgün tasarıma
sahip milli motorların 
planlama, tasarım ve imalat
süreçleri de ele alındı. 
Ayrıca, uluslararası alanda
motor parça imalatı ve 
bakımı konusunda atılması
gereken adımlar gündeme
geldi. TEI tarafından 
5 Nisan’da yapılan 
açıklamada, TEI’nin bu 

çalıştay ve sürdürmekte 
olduğu Stratejik Yönetim
Planı ile şimdi olduğu gibi
gelecek dönemlerde de 

sektörün diğer şirket ve
yatırımcıları için rol model
olmaya devam edeceği 
vurgulandı.
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ASELSAN Yönetim Kurulu’nda Görev Değişiklikleri

TEI’den Gelecek 
20 Yıla Örnek Bakış

CDT Teknoloji Günü Semineri 
Gelişimini Sürdürüyor

Elektronik Tasarım Otomasyonu konusunda, başta elektronik, telekomünikasyon,
savunma, otomotiv, uzay, uçak ve üretim sektörleri olmak üzere, birçok sektöre 

çözümler sunan CDT’nin her yıl düzenlediği CDT Teknoloji Günü Semineri, 
28-30 Nisan tarihleri arasında, Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk günü 
düzenlenen seminerin ardından, 2’nci ve 3’üncü günlerinde, çalıştaylar yapıldı. 
Etkinlik, yaklaşık 300 kişi tarafından takip edildi. CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, 
açılış oturumunda, etkinliğin geçtiğimiz yıla göre gelişimini özetledi. Bu yıl, etkinliğin
paralel oturum sayısı arttı ve 7’ye yükseldi. Ayrıca, etkinlikte sunum yapan firma 
sayısı da artarak 12 oldu. Etkinlikte, 23 konuşmacı, 42 adet sunum gerçekleştirdi. 
Etkinlikte çalıştay sayısı da 2 güne çıktı.
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Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı

(Hv.K.K.lığı), envanterine 
aldığı yeni sistemlerin 
kabiliyetlerini sergilemeye
devam ediyor. Hv.K.K.lığı 
tarafından 16 Nisan’da 
yapılan açıklamada, 
27 Mart’ta, TARP podu yüklü
bir F-16 ile kalkış yapan
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk’ün,
hava fotoğraf görevini 
uçarak denetlediği bildirildi.
Söz konusu keşif görev
uçuşu kapsamında, 
Süleyman Şah Türbesi de
başarıyla görüntülendi. 
Yaklaşık 1,5 saat süren 
keşif görevinde; Konya, 
Kayseri, Adana, Gaziantep
ve Şanlıurfa bölgelerinde,
30-110 kilometre 
mesafelerden keşif 
fotoğrafları çekildi. Çekilen
görüntüler, TARP podunun
sahip olduğu güvenli veri
bağı (data link) kullanılarak
yer istasyonuna aktarıldı ve
böylece uçak yere inmeden,
elde edilen görüntülerin 
kıymetlendirme işlemlerine
başlandı.
Yapılan açıklamada, 
daha önce bir RF-4E uçağı
tarafından 10 keşif görev
uçuşunda çekilebilen 

görüntünün, TARP podu ile
tek bir uçuşta elde 
edilebildiği vurgulandı. 
Ayrıca, 3 boyutlu çekim 
yapabilme kabiliyetine sahip
TARP podunun, F-16 
uçaklarının manevra ve
silah taşıma kapasitesine 
kısıtlama getirmediği; bu
sayede kendi öz savunmalarını

yapabilen uçaklar ile keşif
faaliyetlerinin daha 
emniyetli, etkin, kolay ve
hızlı icra edilebilir hâle 
geldiği belirtildi. Hv.K.K.lığı,
Nisan ayında, A400M 
uçakları ile bir ilki daha 

gerçekleştirdi. Uçağa, 
15 Nisan’da, Malatya’da 
bulunan 2’nci Kara Havacılık
Alay Komutanlığında, 
2 adet T129 ATAK 
helikopteri yüklendi ve 
helikopterler Kayseri’ye 

taşındı. İlk kez gerçekleştirilen
ATAK taarruz helikopterlerinin
ulaştırma görevi kapsamında,
bu helikopterlerle ilgili 
yükleme eğitimleri de 
başarıyla gerçekleştirilmiş
oldu.
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Hv.K.K.lığı, 
Yeni Kabiliyetlerini 
Sergiliyor
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TCG BÜYÜKADA (F-512) korvetinin Aden Körfezi, Arap 
Denizi ve Basra Körfezi’nde yürüttüğü seyir faaliyeti, ortak

harekâtlar ve liman ziyaretleri ile ilgili olarak STM tarafından
1 Nisan; Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından ise
14 Nisan’da birer basın bülteni yayınlandı. 18 Ocak’ta 
Gölcük’ten uğurlanan TCG BÜYÜKADA, sırasıyla; Cidde
(Suudi Arabistan), Cibuti, Salallah (Umman), Karaçi 
(Pakistan), Muskat (Umman), Doha (Katar), Manama 
(Bahreyn), Jubail (Suudi Arabistan) ve Kuveyt liman ve 
şehirlerini ziyaret etti. Ayrıca, Yemen’deki iç siyasi 
karışıklıklar ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan 
askeri harekât nedeniyle Aden bölgesinde mağdur durumda
olan 55 Türk vatandaşı da TCG BÜYÜKADA korveti tarafından
emniyetle tahliye edildi.
STM tarafından yapılan açıklamada, geminin Kuveyt ziyareti
sırasında, STM ekibinin, Kuveyt Deniz Kuvvetleri yetkililerine
MİLGEM projesi ve TCG BÜYÜKADA hakkında tanıtıcı bilgiler
vererek, gemide bir sunum yaptığı belirtildi. Ayrıca, STM ekibi
eşliğinde, Kuveyt Deniz Kuvvetleri personeli ile günlük seyir
faaliyetleri gerçekleştirilerek geminin savaş kabiliyetleri 
tanıtıldı. Korvetin teknik özellikleri, Kuveytli yetkililere 
uygulamalı olarak gösterildi.
SSM tarafından yapılan açıklamada ise TCG BÜYÜKADA’nın
gerçekleştirdiği seyirle ilgili bilgilerin yanı sıra MİLGEM 
projesindeki yerli katkı ile ilgili de bilgi verildi. 
MİLGEM projesi kapsamında, gemi entegre savaş idare 
sistemi (GENESİS), top atış kontrol sistemi, uzaktan komutalı
stabilize makineli tüfek platformu, sonar ve radar gibi 
kritik sistemlerde, milli çözümler kullanıldı ve 
TCG BÜYÜKADA’daki yerlilik oranı, %70’e ulaştı. SSM, 
TCG BÜYÜKADA’nın seyrine de destek vererek; Muskat,
Doha, Manama, Jubail ve Kuveyt’te, savunma sanayisinden
temsilcilerin hazır bulunması ile ilgili koordinasyonu 
gerçekleştirdi. Bu temsilciler, konuk heyetlere yapılan 
tanıtımlar ve gemide düzenlenen resepsiyonlarda 
gerçekleştirilen görüşmelerle Türk savunma ve havacılık 
sanayisi ürün ve kabiliyetlerine ilişkin olarak muhataplarına
bilgi verdiler.

TCG BÜYÜKADA 
Hem Bayrak Dalgalandırdı
Hem de Sektörü Tanıttı
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OSSA, Kanada’nın 
Montreal kentinde, 

30 Mart-2 Nisan tarihleri
arasında düzenlenen ve 
savunma ve havacılık 
sektörüne çalışan firmaların
yeni iş bağlantıları 
oluşturmalarına olanak 
sağlayan Aeromart Montreal
fuarına katıldı. 28 ülkeden
800 firmanın yer aldığı 
etkinlikte, 11.000’e yakın 
ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi. OSSA; 
iş görüşmeleri, konferanslar
ve çalıştaylar ile üyelerini 
bu platformda temsil etti.
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Alt Sistemler
Daire Başkanı Bilal Aktaş 
ve OSSA Koordinatörü 
Hilal Ünal Türkan, etkinlikte,
“Türk Savunma ve Havacılık

Sektörüne Göz Atış” başlıklı
bir konferans gerçekleştirdi.
Türkan, konuşmasında, 
savunma ve havacılık 
kümelenmesi OSSA’yı tanıttı
ve kümelenmenin, ülkedeki
KOBİ’lere sağladığı 
faydalardan bahsetti. 
Aktaş ise “Türk Savunma ve
Havacılık Sektörüne Yatırım
ve İşbirliği Fırsatları” 
başlıklı konuşmasında, 
Türk savunma ve havacılık
sektörünün son durumunu
ve devam eden projeleri 
anlattı; yatırım fırsatlarından
bahsetti. OSSA, 4 gün süren
etkinlikte, aralarında 
Bombardier ve Bell’in de 
yer aldığı firmalarla görüştü
ve onlara Türkiye’deki 
potansiyeli anlattı.
OSSA’nın katıldığı bir diğer

fuar, 14-17 Nisan tarihleri
arasında, Brezilya’da 
düzenlenen LAAD oldu.
OSSA, fuardan önce yaptığı
ön görüşmeler ve piyasa
araştırmaları ile fuarın daha
etkin geçmesini hedefledi ve
bu kapsamda, Brezilya’nın
en önde gelen şirketleri ile
fuar öncesinde bir yemek
organizasyonu düzenledi.
OSSA tarafından yapılan
açıklamada, yemek 
esnasında gerçekleşen 
görüşmeler ve yapılan 
bağlantıların, KOBİ’lerin
Brezilya için yol haritasını
çizmesini sağladığı 

vurgulandı. Ayrıca, Brazilian
Aerospace kümelenmesi,
Helibras ve Embraer 
firmaları ile fuar öncesinde
ön görüşmelerini başlatan
OSSA, fuar süresince 
iş birliği çalışmalarını 
ilerletti. Fuar sırasında,
OSSA standı, Romanya 
Ekonomi, Ticaret ve Turizm
Bakanı Sorin Encutescu 
tarafından da ziyaret edildi.
Bakan Encutescu, OSSA
Küme Koordinatörü Hilal
Ünal Türkan’ı kümelenme
faaliyetlerini anlatması 
için Romanya’ya davet 
etti.

TUSAŞ Yönetim Kurulu, Mart ayında gerçekleştirilen 
Genel Kurul sonrasında, yeniden şekillendi. Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevine Korgeneral (E) Nejat Bilgin 
getirilirken, yeni Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
n Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin
n Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süreyya Yiğit
n Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Topçu
n Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıçlar
n Yönetim Kurulu Üyesi Semih Birdoğan
n Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Kuğu
n Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Oktay
MSI Dergisi olarak TUSAŞ’ın yeni Yönetim Kurulu’na, 
çalışmalarında başarılar dileriz.
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OSSA, Bayrağı Kanada ve
Brezilya’da Dalgalandırdı

TUSAŞ’ta Yeni Yönetim
Kurulu İş Başında
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Soldan sağa: TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Birdoğan, eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Güldoğan, 
yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıçlar, eski Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya, eski Yönetim Kurulu Üyesi Namık 
Kemal Çalışkan,  yeni Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süreyya Yiğit, yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Kuğu.

TUSAŞ eski Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya
ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin.





ROKETSAN’ın 2014 yılına
ait Olağan Genel Kurul

Toplantısı, 27 Mart’ta 
gerçekleştirildi. Toplantının
tutanağı, 30 Mart’ta, 
ROKETSAN’ın resmi 
İnternet sitesinden 
yayınlandı. ROKETSAN 
ayrıca, bu toplantıda değişen
Yönetim Kurulu üyelikleri ile
ilgili, 7 Nisan’da bir basın
açıklaması yayınladı.
Genel Kurul tutanağı ile 
ROKETSAN’ın hissedar 
yapısındaki değişim de 
açıklanmış oldu. Kalekalıp
Makina ve Kalıp Sanayi
A.Ş.’nin, ROKETSAN’ın 
yüzde 9,9312’sine tekabül
eden 14.604.148,58 lira 
nominal değerdeki
1.460.414.858 adet payının
tamamı, Yönetim Kurulu
Üyeliği de dahil olmak üzere,
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
tarafından devralındı. 
Böylece, ROKETSAN’daki
hisse oranı yüzde 45,4081’e
yükselen TSKGV, 7 kişilik
ROKETSAN Yönetim 
Kurulu’nun 4 üyesini 
belirleyebilecek 
çoğunluğa ulaştı.
Genel Kurul toplantısında
alınan kararlar 
doğrultusunda, 
ROKETSAN’ın yeni 
Yönetim Kurulu da 
şöyle oluştu:

n Yönetim Kurulu Başkanı
Korgeneral (E) Mehmet
Emin Alpman

n Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Tümgeneral (E) 
Ergüder Toptaş

n Üye Tuğgeneral (E) 
Asım Bülent Aker

n Üye Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak

n Üye Prof. Dr. Metin 
Yerebakan

n Üye Mehmet Sait Demirci
n Üye Ekin Özker
MSI Dergisi olarak 
ROKETSAN’ın yeni Yönetim
Kurulu’na çalışmalarında
başarılar dileriz.
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ROKETSAN Yeni Döneme Yeni Hisse Yapısı 
ve Yönetim Kurulu ile Giriyor

Korgeneral (E) 
Mehmet Emin
Alpman
1954 yılında Bolu’da doğan 
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Korgeneral (E) Mehmet Emin 
Alpman, 1974 yılında Kara Harp 
Okulundan Piyade Subayı olarak
mezun oldu. 1985-1992 yılları 
arasında çeşitli birliklerde takım 

ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1985 yılında Kara Harp 
Akademisinden; 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden
mezun oldu. 1991 yılında ABD Kara Kurmay Kolejini bitirdi. 
1992-1994 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığında Tabur Komutanı ve 1994-1997 yılları arasında
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Karargâhında
plan subayı olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasındaki 
Komando Alay Komutanlığını müteakip, 30 Ağustos 2000 tarihinde
Tuğgeneralliğe terfi etti. 2000-2002 yılları arasında Kara Kuvvetleri
Plan Harekât ve Teşkilat Daire Başkanlığı görevini icra etti. 
2002-2004 yılları arasında 28’inci Mekanize Piyade Tugay 
(Barış Gücü) Komutanlığı görevi esnasında, 2002-2003 yılları 
arasında Kabil’de konuşlu Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti
Komutan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılında 
Tümgeneralliğe terfi etmesini müteakip, Napoli’de konuşlu 
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 
2005-2007 yılları arasında ise aynı komutanlığın Kurmay Başkanı
Harekât Yardımcılığı görevini icra etti. 2007 yılı atamalarıyla
3’üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 52’nci Zırhlı Tümen 
Komutanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2008 tarihinde 
Korgeneralliğe terfi ederek, 2008-2010 yılları arasında 4’üncü 
Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ile 2010-2012 yılları 
arasında Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan Prensipler Başkanlığı
görevini icra etti. TSK Başarı Madalyası ve Afganistan Birinci 
Derece Devlet Başarı Madalyası sahibi olan Korgeneral (E) Mehmet
Emin Alpman, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman, Brezilya’da düzenlenen LAAD fuarına, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile 
birlikte katıldı. ROKETSAN, 2’nci kez katıldığı ve 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar boyunca; ABD, Angola, Cezayir,
Moritanya, Slovakya, Suudi Arabistan ve Zimbabve heyetlerini standında ağırladı.
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ROKETSAN yeni Yönetim Kurulu Başkanı  Emin Alpman ve eski Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Eyüp Kaptan





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
düzenlenen 8’inci Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, 

21 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Başbakan Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu ile aralarında Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu çok sayıda bakanın katıldığı
etkinlikte, her sektör meclisi, kısa sunumlarla sorunlarını ve
çözüm önerilerini anlattı. TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu tarafından yapılan sunumda,
savunma sektörünün sorunları, 4 başlık altında özetlendi:

Sorun 1: Savunma ve havacılık sanayisine 
ilişkin satış ve ihracat kredi sistemi eksikliği
Açıklama: Dış pazarların daraldığı ve savunma bütçelerinin
kısıldığı bu dönemde, sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
rekabetin geliştirilmesi için, ihracat, sektörün öncelikli 
konusu hâline gelmiştir.
Türk savunma ve havacılık sanayisi, sahip olduğu pazarları
muhafaza edebilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için 
en önemli ihracat vasıtası olan kredi sisteminden 
mahrumdur. Eximbank kredileri, diğer ülke örnekleri ile 
karşılaştırıldığında, sektör açısından yetersiz kalmaktadır.
Çözüm Önerisi: Savunma ve havacılık sanayisine özel, 
devletten devlete satış (“Foreign Military Sales” benzeri) ile
rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan
bir kredi (“Foreign Military Financing” benzeri) sistemi 
kurulmalıdır.
İlgili Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı

Sorun 2: 3056 sayılı KDV Kanunu’nun 
13. maddesinin (f) bendi nedeniyle devreden
KDV alacağının yüksek tutarlara ulaşması
Açıklama: Savunma sanayisi projelerinin yıllara sari 
olması sebebiyle KDV’siz alım süreci, etkin bir şekilde 
uygulanamamıştır. Sektörde faaliyet gösteren firmalarda

devreden KDV tutarının azalmasına, 112 seri No’lu KDV 
Tebliği ile beklenen katkı sağlanamamıştır. Bu durum, 
ülkemiz için stratejik bir önem taşıyan sektöre ciddi 
finansman yükü oluşturmakta ve sektörün yabancı firmalarla
rekabet gücünü azaltmaktadır.
Çözüm Önerisi: Devreden KDV tutarının azalması için, 
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13. maddesinin (f) bendinin sonu,
aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir: “Yapılan teslim ve 
hizmetler ile ilgili katma değer vergisi, ilgili kurumlar ve 
kuruluşlarca ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen 
bu vergi, ilgili dönem beyannamesi ile beyan edilir ve 
duruma göre tecil, terkin veya iade edilir. Yukarıdaki 
fıkranın uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
İlgili Kurumlar: Maliye Bakanlığı

Sorun 3: Havacılık yapısal sektöründe 
Türkiye’nin rekabetçi konuma ulaşabilmesi 
için teşvik ve özendirici düzenlemelerinin 
olmaması
Açıklama: Sivil havacılık sektörü hacminin, önümüzdeki 
20 yılda, yaklaşık %6’lık büyüme ile 5 trilyon dolara 
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Savunma Sektörü 
Sorunlarını Anlattı

TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu
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ulaşması beklenmektedir. Uçak üreticisi ve bunların 
birinci seviye tedarikçileri, önümüzdeki 20 yıl için, 
stratejik yapılanmalarını ve tedarik stratejilerini 
sonlandırmak üzeredirler. Diğer ülkeler, bu fırsattan 
faydalanabilmek ve endüstrilerinin rekabetçiliğini, 
sürdürebilirliğini sağlayabilmek adına teşvik 
sağlamakta ve özendirici düzenlemeleri hayata 
geçirmektedir.
Çözüm Önerisi: Sektörün rekabetçiliğini devam 
ettirebilmesi amacıyla benzer desteklerin Türkiye’de de 
faaliyet gösteren firmalara sağlanması için çalışmaların 
başlatılması ve sektörde faaliyet gösteren firmalara 
yatırım destekleri, uygun kredi olanakları, dâhilde işleme 
ve gümrük rejimlerinde kolaylıklar ve vergi avantajları
sağlanması gerekmektedir.
İlgili Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

Sorun 4: Savunma sektöründe uluslararası 
satışların önündeki ihraç lisansı engelinin 
kaldırılması
Açıklama: Özgün olarak geliştirilen savunma sanayisi 
ürünleri üzerinde, ABD ve Avrupa menşeli alt sistemler 
bulunmakta ve kontrole tabi alt sistemlerin tedarikinde, 
bu üretici ülkelerin izinlerine tabi olunmaktadır. 
Dolayısıyla özgün olarak üretilen sistemlerin ihracatında, 
alt sistemlerin üreticisi firmaların ülkelerinden 
ihraç lisansına bağlı olarak gecikmeler, hatta olumsuzluklar
(ihraç izni verilmemesi) yaşanabilmektedir.
Çözüm Önerisi: Türk savunma sanayisi ürünlerinde bulunan
kontrole tabi malzemelere ait ihraç müsaadesi süreçlerinin
kolaylaştırılması için, bahse konu ülkeler ile stratejik 
iş birliği anlaşmaları kapsamında, devletlerarası görüşmeler
yapılarak, mevcut rejimlerde esneklik sağlanması 
gerekmektedir.
İlgili Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı
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Honeywell tarafından 
düzenlenen, Honeywell

Leadership Challenge 
Academy (HLCA) 
programında, bu yıl 
ilk defa bir Türk öğrenci de
yer aldı. 39 farklı ülkeden 
ve ABD'deki 26 eyalet 
ve bölgeden, toplam 
306 öğrencinin katıldığı
programa, Türkiye’den, 

İstanbul Kartal Fatin 
Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi
öğrencisi Metin Özyıldırım
katıldı. 21 Şubat-6 Mart 
tarihleri arasında Alabama,
Huntsville'deki ABD Uzay 
ve Roket Merkezi'nde 
yürütülen program 
sırasında, öğrenciler; 

bilim insanları, mühendisler
ve eski astronotlarla 
tanıştırıldı. Öğrencilerin,
ekipler hâlinde kendi 
roketlerini tasarladıkları 
ve simülasyon ortamında 
astronot eğitimi aldıkları 
etkinliğe katılımla ilgili 
görüşlerini paylaşan 

Honeywell Türkiye ve 
Orta Asya Başkanı Orhan
Geniş, hedeflerinin, 
geleceğin zorlu görevlerinin 
üstesinden gelebilecek 
liderler, mühendisler ve
bilim insanlarından oluşan
yeni bir nesil yetiştirmeye
devam etmek olduğunu
söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel 
Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik 

Haftası, 27 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirilen tören ile
açıldı. TUSAŞ, etkinlik kapsamında verilen 2015 Verimlilik
Proje Ödüllerinde, Büyük İşletme Ürün Geliştirme 
Kategorisi’nde Teşvik Ödülü’nü aldı. TUSAŞ’ın “Sanal Fabrika
Yönetim Sistemi” için verilen ödül, Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu tarafından, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı'ya takdim edildi. TUSAŞ, tedarik zinciri altyapısını,
Sanal Fabrika Yönetim Sistemi ile tek bir çatı altında toplayarak;
yardımcı sanayi süreçlerinin doğru, standart veri ve raporlar
üzerinden ve 7 gün-24 saat iletişim ile etkin yönetimini 
gerçekleştiriyor. 15 farklı şehirde yerleşik 100 firmadaki 
700 tezgâhtan oluşan yardımcı sanayi makine parkının, Sanal
Fabrika Yönetim Sistemi ile tek bir “Sanal Fabrika” şeklinde
yönetilmesi suretiyle 100'den fazla projedeki, 12.500 değişik

parça türünden oluşan, yıllık 1,5 milyon parçanın üretimi 
sağlanıyor. Sanal Fabrika Yönetim Sistemi ile İnternet 
üzerinden canlı veri paylaşımı sağlanarak; firmaların 
kabiliyet ve kapasite yönetimleri, teklif toplama ve sipariş 
hazırlık süreci, anlık üretim takibi, barkodlama, termin 
tarihlerine uygun sevkiyat ve envanter yönetimi ve ödeme 
süreci, 7/24 tek merkezden takip ediliyor. Üretim sürecinde
ortaya çıkan problemlere cevap verme süreci de sistem 
üzerinden elektronik olarak yürütülüyor. Ayrıca firma 
performans ölçümleri, bu sistem vasıtası ile yapılıyor. 
Sanal Fabrika Yönetim Sistemi’nin yazılımı TUSAŞ tarafından
geliştirildi ve Airbus ve Boeing gibi ana müşterilerin 
gereksinimlerini de karşılayabilecek şekilde tasarlandı.

Honeywell’in Eğitim Programında İlk Türk Öğrenci

TUSAŞ Sanal Fabrika 
Yönetim Sistemine 
Verimlilik Ödülü
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National Instruments (NI)
firması tarafından, 

geçtiğimiz yıl 7 Mayıs’ta ilki
gerçekleştirilen Havacılık ve
Savunma Sempozyumu’nun
2’ncisi, 15 Nisan’da, yine 
Ankara’da düzenlendi.
Geçen sene eğitim 
oturumları büyük ilgi gören
etkinlikte, eğitim oturumu
sayısı 2’ye çıkartıldı. 
Türkiye’de, özellikle 
“Planet NI” (NI Gezegeni)
programı kapsamında
KOBİ’lerle yakın bir iş birliği
içinde olan NI, bu seneki
sempozyumda da KOBİ’lere
yer verdi. ENOVAS ve Intest
firmaları, sempozyumda
birer sunum yaptılar; ayrıca
NI’nın Türkiye’de iş birliği
yaptığı firmalar, fuaye 
alanında birer stant açtılar.
Etkinliğe, çeşitli firma ve
üniversitelerden, 100’ü aşkın
mühendis ve bilim insanı 
katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını

yapan NI Pazarlama Müdürü
Nancy Dib, savunma ve 
havacılık sektörünün 
teknoloji gereksinimlerini şu
başlıklar altında sıraladı:
n Yazılım tabanlı telsiz 

teknolojileri ve 
uygulamaları,

n Havacılık sistemlerinin
entegrasyonu ve 
doğrulanması,

n Özellikle kompozit 
malzeme kullanımı ile
gündeme gelen fiziksel ve
yapısal testler,

n Otomasyonun ve akıllı
fabrikaların öne çıktığı
“Endüstri 4.0” kavramı 
ve

n Test ortamlarının 
standardizasyonu.

Dib, NI’nın bu gereksinimlerle
ilgili çözümlerini de 
anlattı ve bu çözümlerin 
kullanıldığı projelerle ilgili
durum incelemeleri 
kapsamında; SELEX ES,
Thales ve Embraer ile 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

NI’nın ürün ve bileşen 
bazında yenilikçi ürünlerinden
de bahseden Dib, PCIe Gen 3
teknolojisine sahip ilk hibrit
PXI kasasını ve ilk PXI 
Express yardımcı işlemci
modülünü NI’nın piyasaya
sürdüğünü söyledi.
Etkinlik, NI’nın ürün ve 
çözümlerinin tanıtıldığı 
sunumlar ve bunlara paralel
olarak ilerleyen 2 tane 
eğitim oturumunda 
gerçekleştirilen çalıştaylarla
devam etti.

National Instruments Havacılık 
ve Savunma Sempozyumu’na İlgi Artıyor
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MSI Dergisi: Yakup Bey, Daire 
Başkanlığınız, SSM’de son dönemde 
gerçekleştirilen organizasyon 
değişiklikleri çerçevesinde, yeni kuruldu.
Kuruluş sürecini, İnsansız ve Akıllı 
Sistemler Daire Başkanlığı’na neden 
ihtiyaç duyulduğunu da açıklayarak 
anlatır mısınız?
Yakup TAŞDELEN: Bir önceki yapılan-
mada, başka bir dairenin altında, uzay ve
insansız hava araçları diye iki ayrı şube
mevcuttu. Ancak, temel disiplinler açı-
sından baktığımızda, uzay ve insansız
sistemler, tam olarak birbiriyle örtüşen
disiplinler değil. Bir gerekçe bu. Müste-
şarımızın özellikle üstünde durduğu
ikinci gerekçe ise insansız sistemlerin,
özellikle insansız hava aracı sistemleri-
nin, önümüzdeki dönemde gelişeceği ve
büyüyeceği gerçeği. Bu nedenle bu pro-
jeler için, yakın zamanda zaten ayrı bir
daire yapılanmasına ihtiyaç olacağı de-
ğerlendirmesi ile uzay ile insansız ve
akıllı sistemler, iki ayrı daire hâlinde teş-
kil edildi.
İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Baş-
kanlığı kurulduğunda, altında tek bir
şube vardı. İlk düşüncemiz, stratejik ve
operatif hava araçlarına ait projeleri yü-
rütecek bir şube ile taktik ve insanlı
keşif sistemlerini de kapsayacak şekilde
özel sistemler ile ilgilenecek ikinci bir
şube kurmaktı. Geçen yılın sonunda, bu
teşkilat yapısını hayat geçirdik. Henüz
çok genç bir daireyiz ve personel eksik-
lerimiz var. Bu yüzden kara ve deniz sis-
temlerini, ilk aşamada taktik ve özel
amaçlı projeler grubunun altında ele al-
mayı planlıyoruz. Örneğin, Bomba İmha
Robotu Projesi, hâlen bu şubede yürü-
tülüyor.

MSI Dergisi: Sektörde, farklı sınıflarda
çok sayıda insansız hava aracı projesinin
yürütülmekte olduğunu görüyoruz. 
SSM, İnternet sayfanızda herhangi 
bir bilginin yer almadığı bu çalışmaların
neresinde duruyor? Bu çalışmalar 
sizlerle koordineli mi yürüyor? Bu 
çalışmalarla ilgili değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Yakup TAŞDELEN: SSM’nin temel gö-
revlerinden birisi de savunma ve havacı-
lık sektörünü, bir disiplin ve plan
çerçevesinde geliştirmek. Bu yaklaşı-
mın, belki de en az dikkate alındığı alan,
insansız sistemler alanı. Bu alanda, fir-
maların iki temel motivasyonu olduğunu
düşünüyorum. Öncelikle, bu alanın çok
hızlı büyüyor ve gelişiyor olması, firma-
ların iştahını kabartıyor. İkinci temel
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SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler
Daire Başkanı Yakup Taşdelen: 

“İnsansız Hava 
Araçları, Uçuş Saati

Biriktirdikçe 
Gelişecek”

Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansız 
sistemler, aslında mevcut insanlı sistemlerle aynı 

tasarım formuna sahip; farklı olarak ise
insansız olarak kullanılabilmelerini sağlayan 
akıllı alt sistemlerle donatılmış durumdalar. 

Bu gerçekten hareketle Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın son organizasyon değişikliği

sırasında kurulan yeni daire başkanlıklarından birisi
olan İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı, 

gelecek için şimdiden önemli çalışmalar yürütüyor.
Bu çalışmalar hakkında, Daire Başkanı Yakup 

Taşdelen’den bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR/ ubayraktar@savunmahaber.com

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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neden ise özellikle küçük sistemlerin,
bugün artık çok kolay hayata geçirilebi-
liyor olması. Fazla bir mühendislik de-
rinliğine ihtiyaç duymadan, küçük
bütçeler ile “İnsansız hava aracı yaptım”
demek mümkün. Benim tavsiyem, bu
alanda çalışmak isteyen firmalarımızın,
SSM’ye kulak vermesi. Bu firmalarımız,
projelerde belli alanlara odaklanırlarsa
hem sektörümüz için hem de bilimsel
olarak derinleşmeye çalışan firmaları-
mız için faydalı olur. Bahsettiğiniz çalış-
maların bazılarından, bizim de çok geç
haberimiz oluyor. Örneğin, kendini yazı-
lım firması olarak lanse eden bir sektör
oyuncusunun, insansız bir platform yap-
maya çalışması, bu bağlamda bana
doğru gözükmüyor. 

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın görev
tanımında, insansız hava araçlarının yanı
sıra insansız kara ve deniz araçları da
bulunuyor. Diğer yandan, SSM İnternet
sitesindeki bilgilere göre, kara ve deniz
araçlarına yönelik yürüyen bir projeniz
bulunmuyor. İnsansız kara ve deniz 
araçları ile ilgili SSM bünyesinde yapılan
çalışmalar hakkında detaylı bilgi 
verir misiniz?
Yakup TAŞDELEN: Malumunuz Daire-
mizin kurulması öncesi, insansız sistem-
ler ile ilgili projeler, farklı dairelerde
yürüyordu. Kara sistemleri Kara Araç-
ları; deniz sistemleri Deniz Araçları Dai-
relerinde devam ederken; hava
sistemleri de Uzay ve İnsansız Sistemler
Daire Başkanlığı bünyesinde idi. Bu ne-
denle Dairemizin kuruluşunda, insansız
hava araçları ile ilgili projelerin bize
hemen devrolmasına karşın, diğer pro-
jeleri devralmak için teşkilatımızın ol-
gunlaşmasını bekledik. Çok yakın
geçmişte, Kara Araçları Dairemizden,
Bomba İmha Robotu projesini devraldık.

Personel sayımız elverdikçe, insansız
deniz sistemleri ile ilgili projeleri de
yakın gelecekte devralmayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
görevleri arasında; “Envantere yeni 
girecek veya envanterde bulunan 
sistemlere yönelik lojistik destek 
projelerinin gerçekleştirilmesi” de 
bulunuyor. Bu konuda yürütülmekte olan
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Örneğin, envantere girmesi yakın 
görülen sistemlerin lojistik 
faaliyetlerinde, bu sistemleri tasarlayan
firmaların rol alması konusunda 
yürütülen çalışmalar var mı?
Yakup TAŞDELEN: Elimizdeki en güzel
örnek, TUSAŞ’ın 3 yıldır başarıyla yürüt-
mekte olduğu, Heron Bakım İdame Söz-
leşmesi. Sözleşmenin süresi, yakın
geçmişte doldu. Hizmetin devamına yö-
nelik olarak, tek kaynak devam etmek
yerine ihaleye çıkma kararı aldığımız
için, ihale sonuçlanıncaya kadar geçecek
sürede hizmetin aksamaması amacıyla
son Savunma Sanayii İcra Komitesi
(SSİK) toplantısında, TUSAŞ’ın mevcut
sözleşmesinin 6 ay uzatılması kararı
alındı. İhalenin Teklife Çağrı Dosyası
(TÇD)’nı yayınladık. Son 3 yılda biriktirdi-
ğimiz bütün verileri, bu ihaleye yansıttık.
TUSAŞ’ın yanı sıra THY Teknik ve Duygu
Savunma da ihale ile ilgileniyor.
ANKA tarafında ise performansa dayalı
lojistik (PDL) dâhil bütün olası modelleri
çalışıyoruz. Daha muhafazakâr bir yak-
laşımla bütün desteğin Hava Kuvvetleri
Lojistik Komutanlığı tarafından verilebi-
leceği bir altyapı edinme seçeneği de de-
ğerlendiriliyor. Burada da önceki
tecrübemiz ışığında, muhtemelen, mal-
zeme tedariki ve depo seviyesi bakım
hizmetlerinin firma tarafından verildiği;
hat bakım işlerinin ise Kuvvet tarafından

yapıldığı bir modele yakınsarız. Sanayi
katma değerinin bundan daha aşağıya
düşmesi, sağlıklı olmaz kanaatindeyim.
Geleneksel lojistik sözleşmelerinde, 2
senelik yedekler ile birlikte, kullanıcının
bu yedekleri kullanarak gerekli bakım ve
idameyi yapabilmesi için ihtiyaç duyabi-
leceği; eğitim, yer destek ekipmanları,
imalat gereçleri vb. bütün unsurlar da
SSM tarafından tedarik edilerek son kul-
lanıcıya teslim edilirdi. İnsansız sistem-
ler dünyasında, bunun bir adım ötesine
geçiyoruz. Bu bağlamda, ilk 2 yıl bo-
yunca, hat seviyesi bakım hariç, hava
aracının uçuşu için gerekli her türlü
malzeme ve bütün bakım-idame hizmet-
leri, sözleşme kapsamında tasarımcı
firma tarafından yapılıyor. Hâlen
K.K.K.lığına teslim aşamasında olduğu-
muz taktik sistemlerde de yapı bu. Son
kullanıcı, 2 yıl boyunca, bu sisteme
bakım ile ilgili elini değdirmek zorunda
kalmayacak. 2 yılın sonunda ne olacağı
ise önemli ölçüde, firmanın o süre için-
deki performansına kalmış.

MSI Dergisi: Görev tanımınızda; 
“Türkiye’de durumsal farkındalığı 
arttırmak ve ilgili kültürün oluşması
amacıyla; eğitim, seminer, çalıştay, 
konferans, fuar gibi faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi”
şeklinde bir ifade de bulunuyor. Bu 
konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Yakup TAŞDELEN: İnsansız sistemler
alanı, dünyada da Türkiye’de de görece
yeni bir alan. Bu alanda farkındalığı art-
tırmak için çalışmalara ihtiyaç var. Bu
çalışmaları, illa SSM organize edecek
diye bir şey yok. Üniversitelerin bazı faa-
liyetlerine de destek olabiliriz. Örneğin,
bir kaç hafta önce, İstanbul’daki bir se-
minere katılarak bir sunum yaptık. Ön-
cesinde, Girne Üniversitesinde de
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Olumsuz hava koşullarında daha 
cüsseli ve ağır uçakların daha rahat
görev yapabilmesi, Hv.K.K.lığının,
GÖREN projesi kapsamında, 
C-160 uçağını keşif görevleri için
uyarlamasının nedenleri arasında 
bulunuyor.



benzeri bir sunum yapmıştık. Amacımız,
öncelikle insansız araç değil insansız
sistemler kavramını anlatmak. Uçan bir
araç, tek başına bir şey ifade etmiyor. Yer
kontrol istasyonu, data linki, üzerindeki
ekipmanlar ile bir alt sistemler bütünün-
den bahsediyoruz aslında. Bunu anlat-
mamız gerekiyor.

İnsansız Sistemler 
Yol Haritası Geliyor
MSI Dergisi: 2011-2030 dönemini 
kapsayan, “Türkiye İnsansız Hava Aracı
Sistemleri Yol Haritası”, 2011 yılında 
yayınlanmıştı. Bu yol haritasının 
güncellenmesi ve kara ve deniz 
sistemleri için de yol haritaları 
hazırlanması gündemde mi?
Yakup TAŞDELEN: İlkini 2011 yılında ya-
yınladığımız İnsansız Hava Araçları Yol
Haritası’nın ikincisini, 2015’te yayınla-
mak istiyoruz. Tabii, kara ve deniz sis-
temlerinin de katılmasıyla adı artık
“İnsansız Sistemler Yol Haritası” olacak.
Bu yılın son çeyreği içinde; SSM’nin ve
kullanıcının yanı sıra sanayinin ve Orman
Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Mü-
dürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve hatta Milli İstihbarat
Teşkilatı gibi potansiyel kullanıcı olabi-
lecek tarafların yer aldığı, geniş kap-
samlı bir çalıştay yapmak istiyoruz. Bu
çalıştaydaki girdilere göre de İnsansız
Sistemler Yol Haritası’nı güncellemek
istiyoruz.

MSI Dergisi: “Sektörün test ve 
sertifikasyon altyapısına yönelik 
ortak ihtiyaçlarının müşterek olarak 
karşılanması amacıyla çalışmalar 
gerçekleştirilmesi”, Daire Başkanlığınızın
görevleri arasında yer alıyor. 
Bu konuda gerçekleştirilen çalışmaları
özetleyebilir misiniz?

Yakup TAŞDELEN: Yıllardır konuştuğu-
muz Uçuş Test Merkezi’nin kurulumu,
kuşkusuz bu görevin en somut çıktısı
olacak. Amacımız, hem muharip uçak-
ları hem helikopterleri hem de insansız
hava sistemlerini destekleyebilecek bir
merkez vücuda getirtmek. İçinde; pisti,
telemetri sistemleri, kontrol birimleri
yer alan, hava araçlarının yanı sıra
üzerlerindeki sensörlerin ve diğer sis-
temlerin de testlerinin yapılmasına
imkân sağlayabilecek bir test merkezi
oluşturmak. Meskûn mahallerden
uzak olması sebebiyle ilk düşündüğü-
müz yerlerden birisi, Tuz Gölü çevresi
idi. Türkiye’de pisti mevcut olan veya
olmayan 6-7 yer, bu iş için aday duru-
munda. Seçilecek yerin hava trafiği
açısından elverişli olması, en önemli
kriter. Yer seçimi konusu, uygun görül-
düğü takdirde, ilk SSİK toplantısında
ele alınabilecek olgunluğa gelmiş du-
rumda. Ama işin daha çok başındayız.
Yer seçimini müteakip, bir şartname
oluşturabilmek amacıyla, hem SSM
içindeki ilgili dairelerin hem kullanıcı-
nın hem de sanayi tarafının bir araya
gelmesi ile çalışmalara devam etmek
gerekiyor.

Sistemler Artık 
Envantere Girmeli
MSI Dergisi: ANKA Blok-B, ilk uçuşunu,
30 Ocak’ta yaptı. Bu ürünü temel alacak
olan ANKA-S Projesi’nin son durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yakup TAŞDELEN: Birkaç hafta önce
Kritik Gözden Geçirme Toplantısı’nı ka-
pattık. En önemli konularımızdan birisi,
uydu haberleşme sistemi (SATCOM) idi.
Onun da ihracat izni konusu çözüldü. Bir
diğer konu, elektro-optik sistemi idi.
Projenin mevcut durumuna baktığı-
mızda, muhtemelen ASELSAN’ın kame-
rası CATS (Combined Aperture Targeting
System), ilk teslimatlarda ANKA üze-
rinde olamayacak; hazır olduğunda 
ANKA’ya entegre edilecek.
Son 10 yılımıza baktığımızda, Mini İnsan-
sız Hava Aracı (İHA)’lar dışında envan-
tere alabildiğimiz sistem yok. Mart ayı
sayınızda yayınladığınız analizinde, siz de
bu konuya dikkat çektiniz. Bunun temel
sebebi, sisteme pek çok unsur katmaya
çalışırken kaybedilen zaman. Çıtayı çok
yükseğe koyuyoruz. İyi bir sistem olsun
istiyorsunuz; ama ürünü teslim alama-
yınca da elde hiç bir şey olmuyor. Göreve
geldiğimde, hem kullanıcıya hem de 
TUSAŞ’a verdiğim mesaj, mevcut riskleri
asgariye çekerek bu sistemleri bir an
önce envantere alabilmemiz gerektiği
idi. Çok da uzak olmayan geçmişte, te-
rörle mücadelenin yoğun bir şekilde
devam ettiği zamanlarda, İHA’lara büyük
ihtiyaç duyuldu. Gelecekte tekrar ihtiyaç
duyulursa “bir şeyler ekleye geldiğimiz
için sistemi hâlâ envantere alamadık”
denirse ne olacak? Sistem, emniyet za-
fiyeti teşkil etmeyen bazı eksikleri ile de
envantere girebilmeli. Çünkü bir hava
aracının gelişmesinin en birinci şartı,
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Son 10 yılımıza baktığımızda, Mini İnsansız Hava Aracı (İHA)’lar 
dışında envantere alabildiğimiz sistem yok. Mart ayı sayınızda 
yayınladığınız analizinde, siz de bu konuya dikkat çektiniz. Bunun
temel sebebi, sisteme pek çok unsur katmaya çalışırken kaybedilen
zaman. Çıtayı çok yükseğe koyuyoruz. İyi bir sistem olsun istiyorsunuz;
ama ürünü teslim alamayınca da elde hiç bir şey olmuyor.
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uçuş saati biriktirmesidir. Kullandıkça,
nasıl olsa başka pek çok eksik bulunacak
veya iyileştirme ihtiyacı doğacak. Bir sis-
temi ne kadar erken envantere alırsak, bu
işler için o kadar vakit kazanırız. Son 
10 yıla bakınca, insansız sistemler konu-
sunda, notumuzun kırık olduğunu görüyo-
ruz. ANKA, ANKA Geliştirme, 
A-Projesi, ANKA Seri diyoruz, ortada tes-
lim aldığımız ürün yok! ANKA Seri’nin
ANKA-B’ye ilave o kadar fazla özelliği ol-
masını istemişiz ki, proje, ilk teslime kadar
36 ay gerektiren bir geliştirme projesi hâ-
line gelmiş. “Hazır bir ürünün seri üretime
aktarılması” özelliği kalmamış. Ama artık
tarafların bunu gördüğünü ve kullanıcı ile
bu konularda hemfikir olduğumuz iyi bir
noktaya geldiğimizi değerlendiriyorum.
2017 ilk çeyreği sonunda, ilk ANKA Seri
sistemini envantere alabileceğimizi düşü-
nüyorum. Güzel bir haber vereyim, adını şu
anda açıklayamayacağım bir kullanıcı için,
yakın gelecekte 3 uçaklık bir ANKA-B 
tedariki gerçekleşebilir. Böylelikle ANKA-B,
hepsinden önce envantere girebilir.

MSI Dergisi: Pistten Kalkış/İniş Özellikli
Taktik İHA Tedarik Projesi (Çaldıran)’nde
kabul aşaması tamamlandı. Önümüzdeki
dönemde bu proje kapsamında hangi 
faaliyetler gerçekleştirilecek?
Yakup TAŞDELEN: Bayraktar İHA başa-
rılı bir sistem ve bence bu sistemi geliş-
tiren ekibin önünde, başta ihracat
olmak üzere daha büyük projeler ol-
malı. Ancak hâlihazırda firma ile siste-
min kamera, data link ve IFF
sistemlerinin platforma entegrasyo-
nuna yönelik görüşmelerimiz devam
ediyor. Bu çalışmaların bir an önce biti-
rilerek, Bayraktar İHA’nın tüm faydalı
yükleri ile tam bir sistem hâline gelmesi
ve kullanıcı envanterine girerek uçuş
saati tecrübesi kazanması gerekiyor.

MSI Dergisi: KARAYEL-Katapult/Paraşüt
Özellikli Taktik İHA Tedarik Projesi’nde,
faydalı yükle test uçuşu gerçekleştirildi.
Bu projede faaliyetler ve takvim nasıl
ilerleyecek?
Yakup TAŞDELEN: Uçuş testleri fena
gitmiyor. Katapult/paraşüt işlevleri
hariç, sistem, Mayıs sonunda kabule
hazır hâle gelebilecek gibi gözüküyor.
Firma katapultu da tedarik etmiş du-
rumda. Temel konu, hava aracına zarar
vermeden katapult testlerinin yapılabil-
mesi. Önce firmanın elinde bulunan
daha hafif bir araç ile fırlatma testlerine
başlayıp, bilahare ilk imal ettikleri bir
prototip ile süreci olgunlaştırmayı plan-
lıyorlar. İhalenin doğası itibarıyla 
KARAYEL kabullerini tamamlayabilmek
için, katapulttan fırlatılarak paraşütle
inme işlemlerinin, teslim edilecek plat-
formlar ile yapıldığını görmemiz gereki-
yor. Ağustos-Eylül gibi nihai kabullere
başlayabilmeyi umuyoruz.

Gelecek IV. Paket İHA’da
MSI Dergisi: “Gemiye Konuşlu İHA 
Projesi (GİHA)”nın SSİK Kararı 
22 Mart 2011; “IV. Paket Taarruzi İHA 
Geliştirme Programı (Taarruzi İHA)”nın
SSİK Kararı ise 17 Temmuz 2012’de 
alınmıştı. SSM İnternet sitesinde 
yer alan bilgilere göre, TÇD hazırlıkları
devam eden bu projelerin son durumu
hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 
Bu projeler ile ilgili yakın zamanda 
bir gelişme beklemeli miyiz?
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Bayraktar İHA başarılı bir sistem ve bence bu sistemi geliştiren ekibin
önünde, başta ihracat olmak üzere daha büyük projeler olmalı. Ancak
hâlihazırda firma ile sistemin kamera, data link ve IFF sistemlerinin
platforma entegrasyonuna yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. 

Baykar Makina, 
İHA alanında önemli bir
birikime sahip oldu.
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KARAYEL’in nihai kabul testlerinin,
Ağustos ya da Eylül ayında 

başlaması planlanıyor.





Yakup TAŞDELEN: GİHA’nın SSİK kara-
rının alındığı dönemlerde, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın
bunları konuşlandıracağı platformların,
2015-2016 gibi hizmete girmesi planla-
nıyordu. Ancak o projedeki gecikmeler
sonucu, GİHA projesi de sürekli ötelendi.
Geçen süre zarfında, Dz.K.K.lığının bu
konuyla ilgili bakış açısında da değişik-
likler oldu. “Helikopter indirebileceğimiz
mevcut pek çok başka gemimiz var. 
O nedenle GİHA Projesi’ni başlatalım.”
diyorlar. Bizim kendilerine önerimiz de
konsept oturup olgunlaşıncaya kadar,
görüntü almak amaçlı kiralık bir sis-
temle başlamaları oldu. Dz.K.K.lığının

yakın gelecekteki Taktik İHA ihtiyacının,
önce kiralık bir sistem ile başlayıp, bila-
hare envantere alınacak sistemlerin te-
dariki ile devam eden bir şekilde ele
alınması yönünde çalışıyoruz. GİHA, bu
çalışmaların peşinden gelecek. Kiralık
İHA Sistemi Görüntü Tedarik Hizmeti
Projesi’nin başlangıç kararını aldık.
Deniz Kurdu 2015 Tatbikatı esnasında,
hem Vestel Savunma hem de Baykar
Makina, Dz.K.K.lığının istediği bölgelerde
görüntü indirecek. Görüntü, Dz.K.K.lığı-
nın haberleşme altyapısı üzerinden Ak-
saz’a ulaştırılarak, Seçkin Gözlemci
Günü’nde canlı yayınlanacak. Amaç, kuv-
vet çapında bir farkındalık oluşturmak.
Kiralık İHA Sistemi Görüntü Tedarik Hiz-
meti Projesi’nin TÇD hazırlığı devam edi-
yor. Bu ihalenin, yıl sonu gibi
sonuçlanmasının hemen arkasından,
envantere alınacak taktik İHA’ların ihale
sürecini başlatacağız. Önümüzdeki se-
nenin ortasına doğru, TÇD’sini yayınla-
yıp, bilahare GİHA’nın isterlerini
görüşmeye başlamayı planlıyoruz. Önce-
likle mevcut Proje Tanımlama Dokü-
manı, firmalarımızın kabiliyetlerine
uygun bir şekle dönüştürülecek. Bütün
ihalelere, yalnızca yerli üreticiler davet
edilecek.

Stratejik İHA için ise açık ihaleye çıkaca-
ğız. Açık ihale ile gerçekleştirilecek IV.
Paket İHA Projesi’nin başlangıç kararı,
Milli Savunma Bakanımız tarafından im-
zaladı. IV. Paket Taarruzi İHA için
2012’de alınan karar ise ilk SSİK toplan-
tısında iptal edilecek ve yola IV. Paket
İHA Projesi ile devam edilecek. Kullanı-
cının koyduğu çıta, her zamanki gibi çok
yüksek. Talep edilen gelişmiş faydalı
yükleri de içine alan bir proje modeli ih-
tiyacı var. Maliyet açısından projenin
büyük kısmını, bu faydalı yükler oluştu-
ruyor. Sonuçta bir kaç aşamalı (fazlı) bir
proje ortaya çıkabilir.
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Dz.K.K.lığının yakın gelecekteki Taktik İHA ihtiyacının, önce kiralık bir
sistem ile başlayıp, bilahare envantere alınacak sistemlerin tedariki
ile devam eden bir şekilde ele alınması yönünde çalışıyoruz. 
GİHA, bu çalışmaların peşinden gelecek. 

Amerikan Deniz Kuvvetleri için geliştirilen MQ-8B (sağda) ve MQ-8C (altta) Fire Scout döner kanatlı İHA’ları,
bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş ürünler arasında yer alıyor.
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MSI Dergisi: Keşif Gözetleme Hava Aracı
Sistemi Kiralama Hizmetleri Sözleşmesi
kapsamında, acil ihtiyaca binaen, uçuş
saati üzerinden hizmet alınıyor. 
Bu tedarik modelinin avantajlarını 
ve dezavantajları hakkında 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
İnsansız sistemler için, yabancı ülkelerde
de sıklıkla gündeme gelen bu tür bir 
modelin, yakın vadede tercih edileceği
başka projeler de olabilir mi Türkiye’de?
Yakup TAŞDELEN: Bu modelde, Kara
Kuvvetleri pilotlarının uçakları uçurması
dışında geriye kalan hiç bir şeyi biz yap-
mıyoruz. Yüklenici işini doğru yaptığı
müddetçe, bizim için yönetimi kolay bir
model. Bugüne kadar da bir sorun yaşa-
madık. En çok aldığımız eleştiri, projede
kiralama için ödenen parayla bu uçakla-
rın satın alınabileceği yönünde. Uçakla-
rın bakım idamesinin de ödenen bedelin
içinde olduğu unutulmamalı. Şu anda
K.K.K.lığının keşif ihtiyacını karşılayan
tek platform bu. Ayrıca bu uçakların, aynı
görevi yapacak İHA’lara göre daha cüs-
seli ve ağır olmalarından ötürü, olumsuz
hava koşullarında görev yapabilme im-
kânları daha yüksek. Hv.K.K.lığının da
keşif için, ellerinde Heron olduğu hâlde,
GÖREN projesi kapsamında C-160’ları
tercih etmiş olmasının sebebi de bu.
Bana göre, Vestel Savunma ve Baykar
Makina’nın İHA’ları K.K.K.lığının envan-
terine girdikten sonra bile İHA’ların kal-
dırılamadığı her türlü hava durumunda,
insanlı keşif uçaklarına olan ihtiyaç

devam edecektir. Bu doğrultuda, kiralık-
ların sözleşmesinin sonuna yaklaşırken,
bu kategorideki uçakların tedarikine yö-
nelik olarak K.K.K.lığının başlattığı bir
proje de var. Hâlen başka bir proje kap-
samında, kiralama öngören bir proje
modeli gündemde değil.

MSI Dergisi: “Kurtarılabilir Hava Atış 
Hedefleri Projesi (Hedef Uçak) ”nin 
son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Yakup TAŞDELEN: Gelen tekliflerin 
değerlendirilmesi çalışmaları devam
ediyor. İlgili firmaların tesislerinde ince-
lemeler de tamamlandı. Son soru 
setlerini gönderdik. Gelen cevapları de-
ğerlendiriyoruz. TUSAŞ’ın Şimşek plat-
formu, hem hız açısından isterlerin
altında kaldığı hem de hedef çekemediği
için muhtemelen ihale dışı kalacak. Şu
anda; bir Amerikan, bir Güney Afrika, bir
de İtalyan firması yarışıyor. Bu senenin
ilk yarısı içinde ihaleyi sonuçlandırma ih-
timalimiz var.

MSI Dergisi: İnsansız sistemlerin önemli
kullanıcılarından biri olan Emniyet Genel
Müdürlüğü ile yürüttüğünüz çalışmalara
baktığımızda, Bomba İmha Robotu 
projesi dikkati çekiyor. Öncelikle bu proje
olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü
ile yürüttüğünüz çalışmaların bugünü 
ve geleceği hakkında bilgi verir misiniz?
Yakup TAŞDELEN: Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ile yürüttüğümüz şu an başka
bir proje mevcut değil. Balon projeleri,

MEBS Daire Başkanlığı’nda devam edi-
yor. Hâlen kendilerinin görüntü alımı
amaçlı kiralama hizmeti talepleri var.
Emniyet Havacılık Dairesi, bu konularda
ilgili ve açık fikirli. Ancak görüntü alma
ihtiyacı genellikle meskûn mahal üze-
rinde oluştuğundan, askeri amaçlı
İHA’ları bu tür görevlerde kullanmak
mümkün olmayabilir. Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğünün bu konudaki regü-
lasyonu da hayli kısıtlayıcı. Emniyet
Genel Müdürlüğü ile bütün bunları de-
ğerlendiriyoruz.

Gelecek İhracatta 
ve Sivil Uygulamalarda
MSI Dergisi: İnsansız sistemlerle ilgili,
hangi alanlarda Türkiye’nin yurt dışı 
bağımlılığı sürüyor? Bu kapsamda, 
Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak 
odaklandığınız alanlar nelerdir?
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ASELSAN KAPLAN 
Bomba İmha Robotu
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Yakup TAŞDELEN: Başta; SATCOM, 
Radarlı Otomatik İniş Kalkış Sistemi ve
Buzdan Koruma Sistemi yer alıyor. Bun-
ların hepsini millileştirmek durumunda-
yız. Bir kısmı ile ilgili başlamış
çalışmalar var. Potansiyel firmaların
SATCOM tekliflerini aldık. Radarlı Oto-
matik İniş Kalkış Sistemi, MİLDAR’ın de-
vamı olacak şekilde, Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Dairesi’nde yürüyen bir projede
ele alınıyor. Her iki konuya ait ürün geliş-
tirme projelerinin de büyük ihtimalle bu
sene içinde yayınlanacak olan IV. Paket
İHA projesinin altında, doğrudan tedarik
olarak başlatmak istiyoruz. Buzdan Ko-
ruma Sistemi de muhtemelen bu çalış-
malara dâhil olacak. Bahsettiğim ana
sistemlerin yanında bazı diğer sistemleri
de sayarsak ilgi alanımızda, millileşmesi
gereken 10-12 tane sistem var. Güç dağı-
tımı da bunların arasında yer alıyor. GİHA
için gelişmiş bir iniş sistemine ihtiyacımız
olacak. Çünkü denizdeki bir platforma iniş
kalkış, referansın da hareket hâlinde ol-
ması nedeniyle daha zor. Elektro-optik ta-
rafında, hâlen ASELSAN’ın CATS projesi
devam ediyor. Bu sistemin piyasadaki
muadillerine göre üstün yönleri de var.
2017 başında hazır olacak. IV. Paket
İHA’da kullanmak istiyoruz. Elektronik

harp, ELINT, COMINT, SAR, hedefleme
podu konularını da IV. Paket İHA projesi
kapsamında ASELSAN ile görüşeceğiz. Bu
başlıkları, nasıl bir sırada ele alacağımıza
bakacağız. Motor konusunda, bir Ar-Ge
projesi TEI’de devam ediyor. Servo motor-
lar ile ilgili Femsan çalışıyor. Bu iki proje
tamamlandığında, bu konular çözülmüş
olacak. IV. Paket İHA, tanım olarak Füze
Teknolojileri Kontrol Rejiminde (MTCR)
Kategori-1’e girdiğinden, bahsi geçen hiç-
bir alt sistemi yurt dışından tedarik etme
şansımız olmayacak gibi görünüyor.

MSI Dergisi: İnsansız sistemler alanında
Türkiye’yi nerede görüyorsunuz? Genel
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Yakup TAŞDELEN: Kötü bir noktada de-
ğiliz. Ama geçen 10 yıla ait karnemiz de
pek iyi değil. Teferruata takılıp, zamanı
biraz hoyratça kullanmış olduğumuzu
görüyorum. Özellikle operatif sistem-
lere, doğru zamanda giriş yapmışız. Ama
bir ihracat potansiyeli yakalamak istiyor-
sak hiç vakit kaybetmeden bir ürünü en-
vantere almamız lazım. Kendi silahlı
kuvvetlerinizin kullanmadığı bir sistemi
ihraç etme şansınız neredeyse yok. İhra-
cat yapamazsanız da sanayinizin sürdü-
rülebilirliği yok. Tabii ki, ihracat için kritik
alt sitemlerin yerlileştirilmiş olması ge-
reği de son derece açık. Bu noktada, IV.
Paket İHA projesinin, Türk sanayisine,
başka ülkelerin kısıtları olmadan ihracat
yapabilme yönünde iyi bir açılım sağla-
yacağını umuyorum.

MSI Dergisi: Avrupa’da, operatif 
ya da stratejik sınıfta bir İHA 
geliştirilmesi ve bunun A400M benzeri
bir modelle ele alınması konusu, 
geçtiğimiz yıllarda gündemdeydi ve 
Türkiye de böyle bir projede yer almak
istediğini belirtiyordu. İnsansız 
sistemler konusunda uluslararası 
iş birliğini temel alan projeler hâlen 
gündemde mi? Mevcut kabiliyetler ve
teknolojik altyapıyı göz önünde 
bulunduracak olursak Türkiye’nin 
bu projelere hangi başlıklar 
altında katkıları olabileceğini 
değerlendiriyorsunuz?
Yakup TAŞDELEN: Dünyada mini ve
taktik sınıfta pek çok sistem mevcut-
ken operatif sınıfa çıktığınızda, durum
böyle değil. Özellikle Avrupa’da ciddi
bir boşluk var. İngiltere ve Fransa,
FCAS (Geleceğin Hava Muharebe Sis-
temi) programında bir araya geldiler.
Bu gruba, İspanya ve İtalya’nın da
dâhil olması mümkün. Almanya’nın
ise bu konuda bizimle yakınlaşma
gayreti var. Bu gayretin ardında da
artık devam etmeyen Talarion prog-
ramı kapsamında değerlendirdikleri,
TUSAŞ’ın yüksek teknolojik seviyesi-
nin olduğunu düşünüyorum. Uluslar-
arası iş birlikleri kapsamında, dünya
liginde hak ettiğimiz yeri korumamız,
IV. Paket İHA projesini zamanında
başlatıp, zamanında ve başarılı bir şe-
kilde sonuçlandırmamıza bağlı diye
değerlendiriyorum.

Dünyada mini ve taktik sınıfta pek çok sistem mevcutken operatif sınıfa çıktığınızda, durum böyle değil.
Özellikle Avrupa’da ciddi bir boşluk var. İngiltere ve Fransa, FCAS (Geleceğin Hava Muharebe Sistemi)
programında bir araya geldiler. Bu gruba, İspanya ve İtalya’nın da dâhil olması mümkün. Almanya’nın ise
bu konuda bizimle yakınlaşma gayreti var.

Keşif Gözetleme Hava Aracı Sistemi Kiralama Hizmetleri Sözleşmesi 
kapsamında, dünya genelinde popüler olan Beechcraft King Air 350 

uçaklarının özel bir sürümü kullanılıyor.
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MSI Dergisi: Günümüz Türk savunma ve
havacılık sanayisi, ilk hava aracı sistemi 
ihracatını, İHA kategorisinde yaptı ve Katar’a,
Bayraktar Mini İHA satışını gerçekleştirdi.
Önümüzdeki dönemde, insansız hava 
araçlarının ihracatı ile ilgili hedeflerinizi ve
beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?
Yakup TAŞDELEN: İhracat konusunda
en fazla gayreti, TUSAŞ’ta görüyorum.
Ama politik konjonktür bu alanda çok
belirleyici. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kul-
lanmadığı bir silah sistemini ihraç etmek
de başlı başına zor iş. İHA üreticilerimi-
zin hepsinin kat etmesi gereken daha
çok yol olduğunu görüyorum. Ama önce-
likle artık teslimat aşamasına gelmiş
taktik İHA üreticilerimizin ihracat gayret-
lerinin artmasını bekliyorum. Yakın ge-
lecekte, yurt içi satışlarda bir patlama
beklemek anlamlı değil.

MSI Dergisi: Mart ayı sayımızda 
(Sayı 116) yayınlanan, “Türk Savunma 
ve Havacılık Sanayisi’nin İHA’lı 10 Yılı” 
başlıklı analizde ele alınan ve İHA’ların
geleceği için, resmi / özel sivil 
kuruluşların ihtiyaçlarının önemini 
vurgulayan görüşe katılıyor musunuz?
Katılıyorsanız, SSM’nin bu konuda 
bir rol üstlenmesi söz konusu 
olacak mı?

Yakup TAŞDELEN: İHA alanında bir son-
raki adım, sivil hava sahasına entegras-
yon. Sivil havacılık otoritelerinin son
derece katı regülasyonlarına uygun şe-
kilde, askeri dünya ile sivil dünyayı nasıl
bir araya getirebiliriz? Bu konudaki ça-
lışmalar, tüm dünyada devam ediyor. Bir
tarafta ICAO ve FAA gibi kurumların faa-
liyetlerini yakından takip ederken, diğer
taraftan Türkiye’de yapılacak çalışma-
lara kafa yoruyoruz. Az önce belirttiğim
gibi, bu yılın son çeyreği içinde; SSM’nin
ve kullanıcının yanı sıra sanayinin ve
Orman Genel Müdürlüğü, Gümrükler
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve hatta Milli
İstihbarat Teşkilatı gibi potansiyel kulla-
nıcı olabilecek tarafların yer aldığı, geniş
kapsamlı bir çalıştay yapmak istiyoruz.
Sertifikasyon, insansız sistemlerde sıcak
olmasına rağmen, vakit alacak bir konu.
Elimizde STANAG 4671 haricinde bir uz-
laşı platformu şu an mevcut değil. Henüz
ne ABD’de ne de diğer ülkelerde sonuç-
lanmış bir çalışma yok. Bu yıl IDEF ile

aynı döneme denk gelen AUVSI insansız
sistemler fuarında gerçekleştirilecek
toplantıyı müteakip, ABD Georgia Tech
Üniversitesinde yapılacak konu ile ilgili
bir çalıştay var. Georgia Tech, ABD’den
aldığı bir proje çerçevesinde, bazı örnek
havaalanlarında, trafik ve operasyon açı-
sından veri toplayacak. Böylece, insansız
sistemlerin sivil hava sahasına entegras-
yonu için ne tür bir teknolojik altyapıya
sahip olması gerektiği yolunda gereksi-
nimlerin netleşmesi için çalışacak. İn-
sansız sistemlerin sivil amaçlı kullanımı
konusunun netleşmesi, daha bir 5 yılı-
mızı alacak gibi gözüküyor.

SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler 
Daire Başkanı Yakup Taşdelen’e,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Bu yıl IDEF ile aynı döneme denk
gelen AUVSI insansız sistemler 
fuarında gerçekleştirilecek 
toplantıyı müteakip, ABD Georgia
Tech Üniversitesinde yapılacak
konu ile ilgili bir çalıştay var. 
Georgia Tech, ABD’den aldığı 
bir proje çerçevesinde, bazı
örnek havaalanlarında, trafik 
ve operasyon açısından veri 
toplayacak. 
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ASELSAN, savunma ve
havacılık sektöründe
faaliyet gösteren basın

kuruluşlarını 20 Mart’ta ağır-
ladı. Etkinlik; ASELSAN Genel
Müdürü Dr. Faik Eken, Radar
ve Elektronik Harp Sistemleri
Sektör Başkanlığından So-
rumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Oğuz Şener ve Destek
Hizmetleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Hezarfen Oruç’un
bilgi vermek ve soruları yanıt-
lamak için hazır bulunduğu
basın toplantısı ile başladı.
Dr. Eken, önce ASELSAN’ı ve
yeni açılan tesisi tanıtan kısa
bir sunum yaptı. Dr. Eken’in
ilettiği bilgiler, ana hatları ile
şöyle sıralandı:
n ASELSAN, 2.400’ü tasarım

mühendisi olmak üzere,
4.800 kişilik kadrosu ile 
Türkiye’nin en büyük 
teknoloji şirketi 
konumunda.

n ASELSAN, hâlen 50’si

yurt dışında olmak üzere,
toplam 300 proje 
yürütüyor.

n ASELSAN’ın cirosu 
1 milyar doların; ihracatı
ise 210 milyon doların
üzerinde.

n ASELSAN, bugüne kadar
47 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdi. Hâlen 
Kazakistan, Ürdün, 
Birleşik Arap Emirlikleri,
Pakistan, Suudi Arabistan
ve Endonezya’da, 
ASELSAN tasarımı 
ürünler yerli olarak 
üretiliyor.

n ASELSAN, Türkiye 
genelinde 24 üniversite 
ile iş birliği yapıyor 
ve 400 alt yüklenici ile 
çalışıyor.

Dr. Eken, yeni açılan Radar ve
Elektronik Harp Teknoloji
Merkezi’nde ise toplam 63
proje yürütüldüğünü belirtti ve
başlıca projeleri şöyle sıraladı:

n Çok Amaçlı Faz Dizinli
Radar (ÇAFRAD)

n Hava Savunma Arama 
ve Takip Radarları

n Seyyar Havan Tespit 
Radarı

n Helikopter Elektronik
Harp Sistemi (HEWS)

n Kara SOJ (Uzaktan 
Elektronik Karıştırma)

n Deniz Üstü / Altı Elektronik
Harp Sistemleri

n ATMACA ve GÖKTUĞ 
Füzelerinin Arayıcı Başlık
Radarları

n Uzun Menzilli Hava 
Savunma Radarları

n Hava SOJ (Uzaktan 
Elektronik Karıştırma)

n Milli Muharip Uçak 
Burun Radarı

n Milli Muharip Uçak 
Elektronik Harp 
Sistemi

Radar ve Elektronik
Harp Teknolojileri 
Öne Çıkıyor
Basın toplantısının soru-cevap
kısmında Dr. Eken, ihracat çalış-
maları kapsamında, ASELSAN’ın
hangi teknolojileri öne çıkar-
tacağı ile ilgili bir soruya şu
cevabı verdi: “Tarihsel olarak
baktığımızda, elektro-optik ve
haberleşme teknolojileri
biraz önde gidiyor; ama son
dönemde, açıkçası radar ve
elektronik harp konularında
da çok talep alıyoruz. Bunlar
biraz daha stratejik teknoloji-
ler; dışarıdan alınması çok
zor teknolojiler. Dolayısıyla
şu anda konuşulan projeler
içinde, radar ve elektronik
harp projelerinin potansiyeli
diğerlerinden daha büyük 
diyebilirim. Bunların içinde,
şu an takip ettiğimiz ve 
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ASELSAN, IDEF Öncesinde
Geldiği Noktayı Anlattı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurulan
Radar ve Elektronik Harp Teknoloji 
Merkezi’nin açılışını, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
bir törenle 16 Mart’ta gerçekleştiren
ASELSAN, bu tören için hazırladığı
sergi alanını kaldırmadan önce, 
bir dizi basın etkinliği düzenledi. 
Bu etkinliklerde, basın mensupları,
hem ASELSAN Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken tarafından bilgilendirildi
hem de ASELSAN’ın hemen hemen 
tüm ürün ailesinin yer aldığı sergi 
alanlarını gezdi. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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sözleşme aşamasına getir-
meye çalıştığımız büyük pro-
jeler var.”
Dr. Eken, yurt dışında uygula-
dıkları iş birliği modeli konu-
sunda ise Suudi Arabistan’ı
örnek verdi: “Bizim temel
yurt dışı pazar stratejimiz, sa-
dece bir cihaz tedarikçisi ol-
mamak; oradaki ihtiyaçlara
yönelik teknoloji ortağı olabil-
mek. Suudi Arabistan güzel
bir örnek; onu belki biraz
daha açabilirim. Suudi Ara-
bistan’da telsiz üretimi için
yabancı bir firmanın fabrikası
vardı; biz de yıllardır o pazara
girmeyi hedefliyorduk. Pa-
zara girebilmek için, şöyle bir
strateji geliştirdik: Suudi Ara-
bistan’ın Ar-Ge konusundaki

devlet kurumu ile bir Ar-Ge
anlaşması yaptık. Bizim tel-
sizlerimizin üzerinde çalışa-
cak bir dalga şeklinin
yazılımını birlikte geliştirdik.
Bu, Suudilere özel bir haber-
leşme çözümü oldu. Biz on-

lara yol gösterdik; buraya
ekiplerini gönderdiler, bizim
arkadaşlarla beraber çalıştı-
lar. Kendi dalga şekillerini,
bizim telsizimiz üzerinde ge-
liştirdiler. Böylece bizim 
telsizimizi, kendi dalga şekil-
lerinin çalışabileceği bir plat-
form olarak, bir anlamda
milli telsizleri gibi görmeye
başladılar. Telsiz ve yeni
dalga şekli testlerde başarılı
olunca da bizim telsizimizle
devam etme kararı aldılar ve
onun üzerine de mevcut 
fabrikalarına ilave olarak
ASELSAN ile yeni bir telsiz
fabrikası kurmaya karar ver-
diler. Şimdi Riyad’da bir telsiz
fabrikası kuruyoruz ve bu
sene açacağız. Diğer mevcut
fabrika da bize alt yüklenici
olarak çalışacak. Dolayısıyla

temel stratejimiz bu yönde;
yerel ortaklarla, tercihen
devlet kurumları ile birlikte
teknoloji geliştirmek, onların
ihtiyaçlarına göre özelleşmiş
çözümler sunmak. Bizim
ürünlerimizi sahiplenmele-
rini sağlamak.”
Dr. Eken, ASELSAN’ın yerel
ortak girişim şirketi ya da
yerli üretim gibi bir model ile
faaliyet gösterebileceği bir
sonraki ülke olarak başlıca
adaylar arasında Malezya’nın
bulunduğunu da belirtti.
NATO pazarını da hedef pa-
zarları arasına eklediklerini
söyleyen Dr. Eken, ihracat
konusunda hedefleri ile ilgili
şu değerlendirmede bu-
lundu: “Önümüzdeki 5 yılda,
ihracat oranımızı %30’a çı-
karmayı hedefliyoruz. Şu
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ASELSAN’ın, 2011-2012 yılları arasında gösterdiği ihracat sıçramasını önümüzdeki yıllarda
tekrar ederek 25 milyar dolarlık ihracat hedefine daha fazla katkıda bulunabilmesi için,
Bölgesel Yolcu Uçağı veya FX (Milli Avcı Uçağı) gibi “mega projeler”de rol alması gerekiyor.

ASELSAN 
Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken

ASELSAN Radar ve 
Elektronik Harp 
Sistemleri Sektör 
Başkanlığından 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Oğuz Şener

ASELSAN, ana yüklenicisi olduğu KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi projesinde, FNSS tarafından sağlanan araç platformları üzerinde, 
35 mm uçaksavar topu taşıyan bir araç (SSA, önde) ile 3 boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibi yapabilen bir araç (KKA, arkada) geliştirdi.



anda yaklaşık %20’lik bir
oranı yakaladık. Dolayısıyla
yıllık 500 milyon dolar ile 1 mil-
yar dolar arasında bir yerde ol-
mayı hedefliyoruz diyebilirim.
Önümüzde yapacak çok fazla 
iş var. Bence büyük sistem 
projeleri gerekiyor; küçük 
projelerle 2023 hedeflerini tut-
turmak çok zor. Türkiye’de
büyük sistem projelerini de ya-
pabilecek ASELSAN, TUSAŞ,
ROKETSAN gibi büyük firma-
lar var.”

Siber Dünyada 
ASELSAN-HAVELSAN
TÜBİTAK İş Birliği
Toplantıda, gündemin üst sı-
ralarından inmeyen konular
hakkında da sorular soruldu.
Dr. Eken, ASELSAN’ın siber
savunma ve güvenlik alanın-
daki faaliyetleri ile ilgili şun-
ları söyledi: “Siber güvenlik
ve savunma alanında, tek tek
ürünlerin tam bir çözüm sağ-
lamadığını; paket bir çözü-
mün kullanıcı ihtiyaçlarını en

iyi şekilde karşıladığını de-
ğerlendiriyoruz. Dolayısıyla
biz bir paket çözüm öner-
meye çalışıyoruz ve faaliyet-
lerimiz bu yönde ilerliyor. 
Bir kurumun bütün bilgi gü-
venliği altyapısını inceleyip
bununla ilgili çözümler öner-
meyi, bununla ilgili risk ana-
lizlerini yapmayı hedefliyoruz.
Burada tabii kardeş kurulu-
şumuz HAVELSAN da faali-
yetlerimizin içinde önemli bir
yer tutuyor. Onların da bu ko-
nuda önemli birikimleri var.
Hatta buraya TÜBİTAK’ı da
dâhil edersek çok daha ya-
rarlı olur; çünkü TÜBİTAK’ta
da çok önemli birikim var. Bu
3 kurum, Türkiye’de siber sa-
vunma ve güvenlik konu-
sunda fark yaratabilir.” Bu
tabloda, siber güvenlik ala-
nında çalışmaları olan bir
diğer firma STM’nin hangi 
konumda yer aldığını sordu-
ğumuz Dr. Eken, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “STM,
daha ziyade proje kurgulama

ve proje yönetimi anlamında
katkı sağlayabilir. Bizler de
ürün sağlayıcılar veya çözüm
sağlayıcılar olabiliriz. Siber

savunma ve güvenlik, çok
tartışılan bir konu; ama net-
leştirilmesi gereken birçok
nokta var. Bu konuda çok sık
konferans ve sempozyum dü-
zenleniyor. Ama bir yol hari-
tasına ihtiyaç var ki biraz
bizim gibi sanayi tarafındaki
şirketler de o yol haritasına
göre bir takım planlamalar
yapsınlar, bir takım ürünlere
veya yeni teknolojilere ağırlık
verebilsinler.”

HİSAR-A ve HİSAR-O
Güven Veriyor
Gündemden inmeyen bir
diğer konu olan Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi projesi de basın top-
lantısının bir diğer gündem
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ASELSAN’ın hava savunmaya
yönelik çözümlerinden KALKAN
hava savunma radarı (önde) ve
Ateş İdare Cihazı (arkada).

ASELSAN, karakol ve sınır güvenliğine yönelik çözümünün mobil kısmını, 
Nurol Makina'nın EJDER YALÇIN 4x4 aracı üzerinde şekillendirdi.

ASELSAN’ın 
karakol ve sınır güvenliğine 

yönelik çözümünde, Mobil Güvenlik 
Yönetim Merkezi de yer alıyor.





maddesiydi. Dr. Eken, bu pro-
jede çalışmaların Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
koordinasyonunda ilerledi-
ğini, kendilerinin de istenilen
zamanda, istenilen desteği
vermeye devam ettiğini vur-
guladı ve şöyle devam etti:
“Nerelerde ne yapabiliriz, ne-
relerde milli teknoloji kaza-
nabiliriz, nerelerde teknolojik
kazanımı arttırabiliriz gibi ko-
nular müzakere sürecinde
tartışılıyor; değişik opsiyon-
lar, değişik alternatifler 
değerlendiriliyor. Son değer-
lendirme, Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve SSM tarafından
yapılacak. Paralelde, daha
uzun vadeli, daha geleceğe
dönük bir milli uzun menzilli
hava savunma projesi başla-
tılması için hazırlık faaliyet-
leri devam ediyor. Daha
gelişmiş özelliklere sahip bir
sistem. O projede de biz 
ROKETSAN ile beraber görev
almak arzusundayız.”
Dr. Eken, hava savunma ala-
nında, ROKETSAN ile birlikte,
Orta İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi (HİSAR-A) ve
Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi (HİSAR-O) pro-
jeleri kapsamında gerçekleş-
tirdikleri çalışmaların, uzun
menzilli sistemler konusunda
önlerini açtığını da vurguladı.
Dr. Eken, bu konuda şunları
söyledi: “Ekiplerimiz, menzil-
leri daha kısa olsa da iki tane
hava savunma sistemini; ra-
darı, haberleşme sistemi,
kontrol işlevi, füzeleri ve füze

başlıkları, tam bir hedef an-
gajman döngüsü ile birlikte
tasarladılar. Deneme atışları,
doğrulama çalışmaları yapılı-
yor. Geçtiğimiz dönemde,
önemli teknolojik kazanımlar
elde ettik. Sistem tecrübesi
biriktikçe, güven de geliyor;
menzili nasıl arttırırız diye
düşünmeye başlıyorsunuz.
Dolayısıyla HİSAR serisi sis-
temlere yönelik tüm çalışma-
lar, bize birikim kazandırdı ve
kendimizi daha güvenli his-
setmemizi sağladı.”
Oğuz Şener de bu konuda şu
değerlendirmeleri yaptı: 
“Bir kere sahada bir şeyi
doğrulamış olmak çok
önemli. Şu anda yaptığımız
hava savunma projeleriyle
aslında radarımızı doğrula-
dık. Bunun yanında erken
ihbar radarları için de gerekli
olan alt bileşenleri yaptık ve
bir kısmını şu anda satıyoruz.
Biz bu alt bileşenler ve hava
savunma projelerinden elde
edilen bilgileri kullanarak
artık bir üst aşamaya geçiyo-
ruz. Sonuçta her şey aşama
aşama ilerliyor, bir anda uç
noktaya gelmeniz mümkün
değil. Diğer yandan, artık ra-
hatlıkla ‘biz yapabiliriz’ diyo-
ruz. Şu anda biz, hava
savunma radarları için gere-
ken bütün donanım ve yazı-
lımları yerli yapıyoruz. Bu
çok önemli; bizim herhangi
bir bağımlılığımız yok. Biz o
ürün için hiçbir yerden tek-
noloji transferi yapmayaca-
ğız; onun üzerindeki her
bileşeni kendimiz tasarlayıp
üreteceğiz. Tabii bu radarlar
yalnız donanım değil, algorit-
maları var, yazılımları var.
Onlarda da üniversitelerle
beraber çalıştık; bir takım 
Ar-Ge projeleriyle destekle-
yerek adım adım bu noktaya
getirdik. Şu anda ürün vere-
bilecek noktadayız.”
Basın toplantısının ardından,
Dr. Eken eşliğinde, birkaç üre-
tim holüne yayılan geniş sergi
alanı gezildi ve ASELSAN’ın
geniş bir yelpazeye yayılan
ürün ve faaliyetleri yerinde
incelendi.
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Tanklar için geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi’nin denemelerde 
imha ettiği tanksavar mühimmatı.

ASELSAN’ın Gölbaşı tesislerinde, sistem projelerinin yanı sıra mikrodalga modül 
üretimi de önemli bir faaliyet alanı olacak (üstte ve altta).

ASELSAN, torpidoları
karıştırmaya ve 
aldatmaya yönelik
sahte hedeflerin yanı
sıra TORK torpidoya
karşı savunma 
torpidosunu da
geliştirdi.
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MTA TURKUAZ, MTA
Genel Müdürlüğü-
nün yanı sıra özel

sektör kuruluşları ve üniver-
siteler tarafından, derin ve
açık denizlerde yapılması
planlanan bilimsel ve teknik
araştırmalarda, denizaltı
zemin etütlerinde ve mühen-
dislik çalışmalarında kullanı-
lacak. Ayrıca deprem, iklim
değişikliği, deniz kirliliği ve
ekoloji konularında araştır-
malar için gerek duyulan ça-
lışmalarda da MTA TURKUAZ’ın
imkânlarından yararlanıla-
cak. Yalnızca bir sismik araş-
tırma gemisi olmayan MTA
TURKUAZ, 2 boyutlu ve 3 bo-
yutlu sismik araştırmanın
yanı sıra jeolojik, jeofizik, hid-
rografik, oşinografik araş-
tırma ekipmanı ve uzaktan
kumandalı su altı aracı (ROV)
sistemiyle çok amaçlı araştır-
malar yapabilecek. Deniz-
lerde toplanan veriler, gemi
laboratuvarlarında değerlen-
dirilebilecek ve deniz dibin-
den alınan örneklerin öncel
analizleri, yine gemide ger-
çekleştirilebilecek. Gemide
ayrıca, uluslararası standart-
larda bir helikopter pisti de
bulunacak.
MTA TURKUAZ’ın inşa süreci,
Savunma Sanayii İcra Komi-
tesi (SSİK)’nin, 14 Haziran
2011 tarihli toplantısında alı-
nan karar doğrultusunda, İs-
tanbul Tersanesi ile başlanan

sözleşme görüşmeleri ile
başladı. Projenin sözleşmesi,
24 Nisan 2012 tarihinde im-
zalandı. İstanbul Tersane-
si’nin Tuzla’daki tesislerinde
inşa edilen gemi, 28 Mart’ta
düzenlenen törenle de denize
indirildi.
MTA TURKUAZ, Türk mü-
hendislerinden oluşan bir ekip
tarafından tasarlandı ve inşa

sürecinde ihtiyaç duyulan
malzeme, ekipman ve hizmet-
lerin büyük bölümü, yurt 
içinden temin edildi. Geminin
bilimsel araştırma ekipmanları
ve sistemlerinin entegrasyonu
da yurt içinde tamamlanacak.
İnşa sürecinde, yaklaşık 1.000
işçinin görev aldığı gemi, 100
milyon avroya mal olacak. Ge-
minin bilimsel araştırma ekip-

man ve sistemleri, ASELSAN
tarafından temin edilecek.
ASELSAN, söz konusu sis-
temlere ilişkin entegre lojis-
tik destek faaliyetlerini de
yürütecek.

Kutuplardan 
Okyanuslara Kadar
Maden Arayacak
MTA TURKUAZ’ın denize indi-
riliş törenine, Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan Kemal Yar-
dımcı, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Kuzey Deniz Saha
Komutanı Koramiral Hasan
Şükrü Korlu, MTA Genel Mü-
dürü Yusuf Ziya Coşar ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Orhan Öge başta
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MTA TURKUAZ, 
Engin Maviliklerle Buluştu
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün 
ihtiyacına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) tarafından tedarik edilen ve İstanbul Denizcilik Gemi
İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Tersanesi) tarafından
inşa edilen sismik araştırma gemisi MTA TURKUAZ, 28 Mart’ta,
İstanbul’da gerçekleştirilen törenle denize indirildi.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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olmak üzere, çok sayıda da-
vetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İs-
tanbul Tersanesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İlkem Şahin, geminin teknik
özellikleri ile ilgili bilgi de
verdi. İstanbul Tersanesi’nin,
gelecekte yeni projelerde de
görev almaya hazır olduğunu
belirten Şahin, “Daha da kri-
tik ve katma değeri yüksek
projelere imza atacağımıza,
biz kendi adımıza, İstanbul
Tersanesi olarak söz veriyo-
ruz.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen
Bakan Yıldız, derin denizlerde
maden arama ile ilgili çalış-
maların dünyada 20’ye yakın
ülke tarafından sürdürüldü-
ğünü ifade ederek, “İşte böyle
bir dönemde söz sahibi
olmak için, SSM ile beraber
MTA’nın yaptığı tüm dizaynlar
ve bu tersanede üretilen bu
gemi, bizi bugünlere getirmiş
oldu.” dedi.
“MTA TURKUAZ gemimiz, sa-
dece kendi denizlerimizdeki
madenleri aramayacak; aynı
zamanda, ilişkilerimizi geliş-
tirdiğimiz tüm ülkelerle bu
çalışmaları yürütecek.” diyen
Yıldız, kutuplardan okyanus-
lara kadar, dünyanın bütün
denizlerinde yeni ortaklarla
birlikte arama faaliyetleri ya-
pılacağının altını
çizdi.

Hepimiz için 
Gurur Vesilesi
Törenin kapanış konuşmasını
yapan Başbakan Yardımcısı
Arınç, savunma ve denizcilik
sektörü için bir parantez aça-
rak, “Bugün yapılan iş, özel
girişimciliğimizin, SSM’nin
MTA ile el ele vererek başar-
dığı bir hikâye, bir destan. Ha-
kikaten dünyadaki bütün
araştırma gemilerinde bu-
lunması gereken bütün tek-
nolojik donanım, çağdaş 
tüm aygıtlar bu gemimizde
bulunuyor. Eser, Türk mü-
hendislerinin, işçilerinin ve
ustalarının önemli bir projeyi
başarma konusundaki iddia-
larını da ortaya koyuyor. Sa-
vunma sanayimize destek
vermek suretiyle takriben
300 milyona yakın bir masrafı
gerektiren bu gemiyle artık
Türkiye’de, bu ve benzeri ge-
milerin rahatlıkla üretilebile-
ceğini gösterdik. Savunma
sanayisinin desteklediği
bütün projeler, Türkiye’de ya-
pılabilir… Bunun örneği gös-
terilmiştir. Bu örnek, sadece
Türkiye’nin ihtiyaçları için
değil, belki de tüm dünyaya
hizmet verebilecek bir nok-
taya gelmiştir. Denizciliğimi-

zin, tersaneciliğimizin bugün
geldiği noktayı alkışlarla kar-
şılamak hepimiz için bir
gurur vesilesi olmuştur.”

dedi.
MTA TURKUAZ’ın Türki-

ye’de üretilmesinin
önemine de deği-

nen Arınç, “Eğer
Türkiye’de üretil-
memiş olsaydı,
bütün malzeme-
leriyle, işçiliğiyle,
emeğiyle Tür-

kiye’de yapılmamış olsaydı,
yurt dışından almak suretiyle
bütçemizden veya SSM’nin
imkânlarından karşılamış ola-
caktık. Türkiye’de bunu üret-
mekle fevkalade güzel, hayırlı
bir iş yaptığımızın da bilinme-
sini isterim.” şeklinde ko-
nuştu.
MTA TURKUAZ Sismik Araş-
tırma Gemisi, anı objelerinin
takdim edilmesi ve edilen
duanın ardından kurdele ke-
silmesiyle denize indirildi.
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Havacılık ve uzay sektö-
ründe standart analiz
yazılımı olarak kabul

edilen MSC Nastran ve
MSC’nin diğer ürünleri, Tür-
kiye pazarında da temel he-
saplama çözümleri olarak
kullanılıyor. Titreşim ve 
dayanım analizlerinde MSC
Nastran, dayanım-yorulma
analizlerinde Marc, dinamik
analiz ve simülasyonda MSC
Adams, akustik analizlerde ise
MSC Actran, global olarak
kabul edilmiş ürünler olarak
görülüyor. Havacılık ve uzay
sektöründe akustik yorulma
analizlerinde ise MSC Actran,
dikkat çekiyor. BİAS’ın bir
diğer ürünü “explicit nonli-
near” sonlu eleman yazılımı
olan LS Dyna; mayın patla-
ması, kuş çarpma simülasyon-
ları ile devrilme-çarpışma
analizlerinde kullanılıyor.
Dünyada konusunda en büyük
firmalardan MENTOR Grap-
hics’in FloEFD adlı CFD 
yazılımı, akışkan analizleri sü-
reçlerini kısaltan, öğrenilmesi
ve kullanılması oldukça kolay
bir çözüm olarak pazarda yük-

sek ilgi görüyor. Ayrıca Flow-
Master adlı 1 boyutlu (1D) akış
analiz yazılımıyla ve FloTHERM
adlı (özellikle elektronik kart
sistemlerinin) ısıtma-soğutma
performans analizlerini ger-
çekleştiren yazılımla gelişmiş
hesaplamalı akışkan dinamik-
leri (CFD) hesaplama çözümleri
sunuluyor.
BİAS, geniş test sistemleri çö-
zümleriyle sektörün ihtiyacını
karşılıyor. Savunma, havacılık
ve uzay sektörüne yönelik yo-
rulma, ömür ve dayanım, parça
test, darbe test, düşme test,
3DOF–6DOF (hexapod-steward
platform) hareket sistemleri
gibi mekanik test sistemleri su-
nuyor. Ayrıca yerli üretim me-
kanik test sistemleri, sektörde
ilk yerli kontrol üniteleri ve ya-
zılımlarıyla yerlileşme konu-
sunda önemli katkı sağlıyor.
Satış sonrası servis ve destek

ağıyla hızlı ve etkin hizmet veri-
yor. Test hizmetlerini, İstanbul,
İkitelli’deki atölyesinde sunan
BİAS, müşterilerine özel test
makineleri de üretiyor.
Servo-mekanik ve hidrolik
test sistemlerinde önemli bilgi
birikimine sahip BİAS, test
sistemleri üretimi konusunda
Türkiye’deki ilk firma olarak,
sektörde yakından takip edi-
len bir firma hâline gelmiş du-
rumda. Bunun yanı sıra BİAS;
savunma sanayisine yönelik
özel makine ve hareket sis-
temleri tasarım ve üretim ça-
lışmaları yürütüyor.
BİAS ayrıca, MIL-STD-810G
standardına yönelik titreşim
ve şok testlerinde tüm dün-
yaca tercih edilen elektro-di-
namik sarsıcıları ve şok 
test sistemlerini Türkiye paza-
rına sunuyor. Bu konuda Don-
gling firmasının Türkiye

temsilciliğini yapan firma,
santrifüj/ivme test sistemleri
gibi havacılık ve uzay sanayi-
sinde kullanılan özel sistem-
lerin satış ve pazarlamasında
da yer alıyor. Müller PAK,
Sinus, VISHAY gibi firmaların
da Türkiye mümessili olan
BİAS; titreşim, akustik, ge-
rilme ölçüm sistemleri ve ilgili
sensör ve ekipmanın tedari-
kini gerçekleştiriyor.
BİAS; ölçüm ve proje hizmet-
lerinde de önde gelen firmalar
arasında yer alıyor. Titreşim,
akustik, strain gauge ölçüm-
leri konusunda uzun yıllara
dayanan tecrübesi bulunan ve
kısa bir süre içinde, Türki-
ye’de, kendi kulvarında en
büyük titreşim test sistemini
yapan BİAS, MIL-STD-810G
standardına yönelik titreşim
ve şok test hizmeti de ver-
meye başlayacak.
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BİAS Mühendislik’in 
Savunma Sanayisi Çözümleri
1997 senesinde kurulan BİAS, savunma,
havacılık-uzay ve otomotiv sanayisi başta
olmak üzere, mühendislik yazılımları,
test ve ölçüm sistemlerinin yanı sıra 
mühendislik ve proje hizmeti veriyor. 
İstanbul, Ankara ve İzmir ofisleri ile 
İstanbul ve Ankara’daki atölyelerinde, 
mühendislik çözümleri sunuyor.
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Dünyanın 
En Büyük Titreşim
Test Sistemi 
(500 kN)

6DOF Test ve
Simülatör Hareket
Sistemi Altyapısı

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
B

İA
S 

M
üh

en
di

sl
ik





Sloganı, “Başarısızlığın
bir seçenek olmadığı
durumlarda, zorlu or-

tamlarda, kritik uygulama-
lara güç sağlamak” olan
Nova Power Solutions, 1988
yılında kuruldu. Yönetim yeri
Virginia, üretim yeri Califor-
nia olan firma, güç koruma
konusunda geniş bir yelpa-
zede ürün ve çözümler sunu-
yor. Bunların arasında, güç
koşullandırma (UPS) sistem-
leri, konverterler, kısa ya da
uzun süreli akülü yedekleme
çözümleri ve güç dağıtım sis-
temleri yer alıyor.

Türk Savunma 
Sanayisinin 
Yeni Ortağı
Etkinlikte ilk konuşmayı,
Nova Power Solutions Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi İş Geliştirme So-
rumlusu Süleyman Bayra-
moğlu yaptı. Konuşmasının
başında, etkinliğin yapıldığı
gün ülke genelinde yaşanan
elektrik kesintisine dikkat
çeken Bayramoğlu, “Saat
10.30’dan beri Türkiye’nin
büyük bir bölümünde elek-
trik kesintisi var. Ankara’da,
sadece Roma Meydanı’nda
ışıklar çalışıyordu. Oraya
Nova Power Solutions ürün-
lerini Cuma günü kurmuş-
tuk; dün denemelerini
yaptık; bugün de deneme
yapmamıza gerek kalmadan
çalıştığını gördük.” dedi.
Firma ve faaliyetleri ile ilgili
konuşan Bayramoğlu, şun-
ları söyledi: “Biz sadece be-

lirli bir alana yoğunlaşmış bir
firmayız. Yüksek kaliteli, 
güvenilir, dayanıklı güç kay-
nakları geliştiriyoruz. Uygu-
lamaya, projeye ya da
müşteri gereksinimlerine
uygun ürün ve çözümler su-
nuyoruz. Yaklaşık 2 yıldır
Türkiye pazarına yönelik 
çalışmaları sürdürüyoruz.
Bugün bu çalışmaları so-
mutlaştırıyoruz. Böylece, bu
ürünleri, Türkiye ve bölge
pazarına daha iyi sunacağız.
Belki ürünlerimiz ucuz değil,
başlangıç maliyetimiz yük-
sek; ama ömür devri maliye-
timiz düşük. 15 yıldır, hiçbir
arıza vermeden çalışan
ürünlerimiz var.”
Bayramoğlu, özel uzmanlık
alanları olan savunma ile ilgili
ürün ve çözümlerini; kabin
raf monteli bağımsız çalışan
sistemler, uygulamaya özel
tasarım ve gemi ve diğer as-
keri ortamlarda, taktik kara
araçlarında görev kritik sis-
temlerin beslenmesi olarak
saydı. Nova Power Soluti-
ons’ın farkını ise şu madde-
lerle sıraladı:
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 kurulum
altyapısını kurdu.

n Müşteri odaklı, danışma
yaklaşımlı tasarım, satış
ve servis hizmeti veriyor.
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Nova Power
Solutions, 
Güç Kalitesini
Arttırmak için
Geliyor
ABD merkezli Nova Power Solutions
firmasının Türkiye’de bir irtibat ofisi
açması nedeniyle gerçekleştirdiği 
tanıtım etkinliği, 31 Mart’ta, Ankara’da,
üst düzey yetkililerin ve davetlilerin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Yüksek 
kaliteli, projeye özel kesintisiz güç 
kaynakları sunan firma, Türkiye irtibat
ofisini, 18 ay süren bir ön hazırlık 
aşamasının ardından açtı.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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n Lojistik ve tedarik zinciri
yönetimi konularında 
birikim sahibi ve ömür
devri boyunca ürünlere
destek veriyor.

n Düşük toplam sahip olma
maliyeti.

Bayramoğlu, Türkiye ile ilgili
hedeflerini ise şöyle sıraladı:
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.

Etkinlikte, ABD Ankara 
Büyükelçiliği Başmüsteşarı
Lawrence C. Mandel de kısa
bir konuşma yaptı. ABD ile
Türkiye arasında artmakta
olan ticaret hacmine dikkat
çeken Mandel, 2010 yılında
beri %29 artış kaydedildiğini;
bu süreçte Türkiye’nin tica-
ret açığının 2 milyar dolar
azaldığını söyledi. Mandel,
2012 yılının Aralık ayında,
ABD Ticaret Bakanlığının,
Türkiye’ye, havacılık ve sa-
vunma konulu bir ziyaret dü-
zenlediğini; bu etkinliğe 18
firmanın katıldığını ve bun-
lardan bir tanesinin de Nova
Power Solutions olduğunu
anlattı.

Ana Hedef 
Güç Kalitesini 
Arttırmak
Nova Power Solutions İş Ge-
liştirme Müdürü Kurt Worden
de etkinlikte, çözümlerinin
teknik yönünü anlatan bir
sunum yaptı. Worden, ilk ola-
rak güç kalitesi kavramı üze-
rinde durdu. Voltaj frekansı
ve fazının senkronizasyonu
olarak tanımlanan güç kalite-
sinin yüksek olması, elektrik
gücünden azami olarak fay-
dalanılmasını sağlıyor. Güç
kalitesini azaltan etmenler
arasında; geçici voltaj artışı,
geçici voltaj düşüşü, yıldırım

düşmesi gibi nedenlerle
güçte çok kısa artışlar, fre-
kans değişimleri ve dalga
şeklinde değişimler (harmo-
nikler) yer alıyor. Elektrik şe-
bekesinin büyümesi ve
karmaşıklaşması, güç kalite-
sinin daha hızlı düşmesine
neden olabiliyor. Güç kalitesi
ile ilişkili sorunlar, AB-25 ül-
kelerinde yılda 150 milyar
avro; ABD’de ise yılda 120
milyar dolar zarara yol açıyor.
Elektronik ekipmanlarda ya-
şanan arızaların da %70’i, güç
kalitesi sorunlarından kay-
naklanıyor.
Worden, ana pazarlarının sa-

vunma, özellikle deniz plat-
formları olduğunu belirtti.
Bunun nedeni, gemilerin
kendi içlerinde önemli bir
elektrik şebekesi barındır-
ması. Worden, Amerikan
Deniz Kuvvetlerinin, her yıl
verimsiz elektrik üretimi ne-
deniyle 1,8 milyar dolarlık
fazladan yakıt tükettiğinin
tahmin edildiğini söyledi.
Konuşmasında, savunma
sektörü ile ilgili durum ince-
lemelerine de yer veren 
Worden; Amerikan Deniz
Kuvvetlerinin USNS Montford
Point (T-MLP-1) gemisinde,
Macaristan Kara Kuvvetleri
Simülasyon Eğitim Sistemle-
rinde ve Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinin Gemi Yayın Siste-
mi’nde yaşanan güç sorunları-
nın, Nova Power Solutions
tarafından çözüldüğünü anlattı.
Worden, Türkiye ile ilgili he-
defleri hakkında da şunları
söyledi: “2012 yılındaki ticaret
gezisinde, Türkiye’nin Nova ta-
rafından geliştirilen teknoloji-
lere ihtiyaç duyduğu çok açıktı.
Türkiye ile uzun dönemli bir iş
birliği yapmak istiyoruz. Böl-
geye de Türkiye üzerinden
ulaşmak istiyoruz.”
Etkinlikte, Nova Power Soluti-
ons üretim ortağı Clary 
Corporation’ın İş Geliştirme
Direktörü Alexander Shafer de
kısa bir konuşma yaptı. Shafer,
1938 yılında beri faaliyet gös-
teren firmasının ürettiği me-
kanik toplama makinalarından
bir tanesini, etkinliğin gerçek-
leştirildiği Rahmi Koç Mü-
zesi’ne hediye etti.
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Nova Power Solutions Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme
Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu

ABD Ankara Büyükelçiliği 
Başmüsteşarı 
Lawrence C. Mandel

Nova Power Solutions 
İş Geliştirme Müdürü 
Kurt Worden 

Nova Power Solutions üretim ortağı 
Clary Corporation’ın İş Geliştirme 
Direktörü Alexander Shafer
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Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Hv.K.K.lığı) ve
Hava Harp Akademisi

tarafından, 2-3 Nisan tarihle-
rinde, 4 oturum şeklinde dü-
zenlenen etkinlik, 65 ülkeden,
havacılık alanında çalışmala-
rıyla tanınan akademisyen,
uzman, üst düzey yönetici ve
komutanı bir araya getirdi.
Sempozyumun oturum konu-
ları şöyle sıralandı:

n Son Dönemdeki Kriz 
ve Çatışmalarda Hava 
ve Uzay Gücü

n Modern Hava ve 
Uzay Gücü için Komuta
Kontrol (K2) İstihbarat,
Gözetleme ve Keşif (İGK)

n Muharip Hava ve Uzay 
Gücünün Sürdürülebilirliği

n Geleceği Hava ve Uzay 
Gücünde İnsan Faktörü

Açılış konuşmasını yapan
Harp Akademileri Komutanı
Orgeneral Abdullah Recep,
1911 yılında iki mütevazı
uçakla temeli atılan Türk
Hava Kuvvetleri'nin, dünyanın
ilk askeri havacılık teşkilatla-
rından birisi olarak sahip ol-
duğu modern platformlar,

gelişmiş silah sistemleri ve
üstün nitelikli personeli ile
çağıyla yarışmayı sürdürdü-
ğünü ifade etti.

Hava ve Uzay Gücü
Araştırma Merkezi
Kuruluyor
Daha sonra kürsüye gelen
Hava Kuvvetleri Komutanı Or-
general Akın Öztürk, hava ve
uzay gücünün geleceğine iliş-

kin çalışmaları çok önemsedi-
ğini belirterek, “Orgeneral
Gorenc’in başında olduğu
Müşterek Hava Gücü Mükem-
meliyet Merkezi’nin ‘Future
Vector’ projesi ve Amerikan
Hava Kuvvetleri tarafından ya-
pılan ‘22’nci Yüzyılda Hava
Kuvvetleri’ çalışmalarını çok
beğendim. Türk Hava Kuvvet-
leri bünyesinde, bir hava ve
uzay gücü araştırma merkezi
kurmayı düşünüyorum. Bu
maksatla ilk adım olarak gör-
düğüm araştırma geliştirme
merkezini, geçen yıl kurduk”
dedi.
“Ukrayna Krizi ve sadece Orta
Doğu’da yaşayan değil, dünya-
nın her yerinden gençleri bir

anda karşımıza dehşet verici
saldırıları yapmaya hazır birer
eylemci olarak çıkaran IŞİD
meselesiyle karşı karşıya kal-
dık” diyen Orgeneral Öztürk,
konuşmasına şöyle devam
etti: “Bu gelişmeler, hem ya-
şadığımız belirsizliği daha da
arttırdı hem de askeri karar
vericiler olarak üzerinde 
durduğumuz zeminin ayakla-
rımızın altından kaydığını his-
setmemize neden oldu. Yeni

güvenlik ortamının gereklerini
nasıl karşılayabileceğimizi
tekrar düşünmek durumunda
kaldık. Bugün yaşadığımız bu
güvenlik ortamı, güçlü ve
hazır bir hava ve uzay gücüne
ne kadar ihtiyacımız olduğunu
bir kez daha ortaya koydu.”

Otonom Sistemler 
İnsansız Harekât 
Yapabilecek
Gelecekteki hava ve uzay gü-
cüne dair düşüncelerini de
dile getiren Orgeneral Öz-
türk, şunları söyledi: “Hava ve
uzay gücünün, gelecekte
daha [çok] insansız ve daha
otonom sistemlere sahip ola-
cağını düşünüyorum. Gele-

cekte, komutanlar ve planla-
yıcılar üzerindeki karar
verme yüklerini azaltacak,
can kaybını ve yaralanmaları
azaltacak, daha otonom sis-
temlerden oluşan bir harekât
ortamı bizleri beklemektedir.
Otonom uçak sistemleri, sa-
dece insansız bir şekilde he-
defi vurup imha etmeyecek,
karar aşamasında da insan-
sız olarak görevleri icra 
edebilecektir. Yani otonom
sistemlerin, sadece harekât
ortamında platformları yön-
lendirdiği değil, insana plan-
lama ve karar aşamasında da
yardımcı olacakları bir hare-
kât ortamı tahayyül edilebilir.
Bugün ilk örnekleri görülen
sürü İHA konsepti ve yapay
zekâya dayalı icra döngüsü,
bu yolda devrimsel bir ilerle-
meye kapı açabilir. Ancak, bu
bıçağın iki tarafı da çok kes-
kin olacaktır. Kendimizi 
‘Terminatör’ filmi senaryo-
sunu oynuyorken görmek is-
temiyorsak insan beynini
çevrimden ne ölçüde çıkara-
cağımıza dikkatle karar ver-
meliyiz. Dolayısıyla gelecek
harekât ortamında, insan ta-
rafından daha az yönlen-
dirme ve yönetime ihtiyaç
duyan sistemlerin ön plana
çıkacağı kesindir. Ama çev-
rimde insanın bulunmaya
devam edeceği de kesindir.
Geleceğin müşterek harekât
ortamında, hava ve uzay gü-
cünün bugünkünden daha
merkezi bir rol oynayacağını
düşünüyorum.”

ICAP 2015’te 
Hava Gücünün 
Artan Değeri 
Ele Alındı
Uluslararası düzeyde ikincisi düzenlenen “Uluslararası Hava ve Uzay Gücü 
Konferansı” (International Conference on Air and Space Power 2015 / ICAP 2015),
1-3 Nisan tarihleri arasında, Hava Harp Akademisi ev sahipliğinde, Harp Akademileri
Komutanlığının İstanbul Maslak’taki yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Harp Akademileri Komutanı 
Orgeneral Abdullah Recep

Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Akın Öztürk
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Etkinliğin açılışı, Airbus Müşteri Destek Bölümü
Başkanı Didier Lux tarafından yapıldı. Konuş-
masına, uçuş emniyetinin önemini vurgulaya-

rak başlayan Lux, Airbus’ın, hava yolları ile satış
sonrası ilişkilerinin, geleneksel “destek” faaliyet-
lerinden, “hizmet” faaliyetlerine doğru genişlet-
mekte olduğunu anlattı. Günümüzde hizmette
olan 8.000 adet civarındaki Airbus üretimi
uçak sayısının, önümüzdeki 10 yılda ikiye

katlanması beklendiğinden, Airbus’ın satış sonrası faaliyet-
lerindeki başarısı, geniş bir coğrafyaya yayılmış farklı kültür-
lerden işletmecileri memnun edebilmesine bağlı olacak. 
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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. 

Tam gün süren ve Airbus Müşteri 
Destek Bölümü üst yöneticilerinin,

basın mensuplarını gün boyunca 
hiç yalnız bırakmadığı etkinlik, başından

sonuna kadar son derece iyi organize
edilmiş olmasıyla da dikkat çekti.

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

9 Nisan’da Toulouse’da düzenlenen Airbus Teknik Basın Toplantısına
katılan Basın Mensupları ile Airbus çalışanları toplu halde.
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Airbus’ın Odağında 
Satış Sonrası 

Hizmet Var

AiRTHM (Airbus Real Time 
Health Monitoring / 

Airbus Gerçek 
Zamanlı Sağlık 

İzleme) hâlen 
A380 ve A350 
modelleri için 

verilen bir 
hizmet.



Lux, “Bazı havayolları, hâlâ 1975 model uçaklar ile uçuyor. Yaşlı
uçakların desteklenmesi, başlı başına bir konu. Ayrıca, bazıları
zorlu çevresel koşullarda uçan küçük operatörlere de büyükler
kadar önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Bugün, en fazla Airbus uçağına sahip ilk 10 hava yolu, 1990’larda
ilk 10’da yer alanların sahip olduğundan 8,5 kat daha fazla uçağa
sahip. Airbus da dünyadaki varlığını, buna paralel olarak arttırı-
yor. Hâlen Airbus’ın, dünyanın 4 bölgesine dağılmış (Kuzey-
Güney Amerika, Avrupa-Afrika, Rusya-Orta Doğu-Hindistan ve
Asya-Pasifik) 200 farklı şehirde, toplam 5.000’den fazla perso-
nelinin çalıştığı; destek, eğitim ve bakım merkezleri bulunuyor.
Havayollarının, bir işi kendilerinin mi yapacağını, yoksa hizmet
mi satın alacaklarını belirleyen, “yap-satın al politikaları”nda son
yıllarda gözlemlenen değişiklikler sonucu, Airbus’ın destek ver-
diği kesim, artık havayollarının yanı sıra eğitim kurumları, bakım
ve onarım organizasyonları ve uçakların pek çoğunun gerçek sa-
hibi olan kiralama (leasing) şirketlerini de kapsıyor. Airbus ta-
rafından satış sonrası verilen hizmetler arasında; malzeme ve
tedarik zinciri yönetimi, uçuş saati çözümleri, modifikasyon (ret-
rofit & upgrade) çözümleri, eğitim çözümleri, işletme yönetimi
ile mühendislik ve bakım çözümleri yer alıyor.

Satış Sonrası Hizmetlerde Yeni Anlayış
Lux’un ardından söz alan SATAIR Group’un Genel Müdürü Mik-
kel Bardram, malzeme ve tedarik zinciri hizmetleri hakkında
bilgi verdi. Airbus, müşterilerine, malzeme ve tedarik zinciri hiz-
metlerini, SATAIR üzerinden veriyor. SATAIR, 2011’den bu yana,
%100 Airbus’a ait bir şirket olmasına rağmen, Boeing ve diğer
uçak üreticilerini de aynı öncelikle destekliyor. Bu durum, karışık
(Airbus, Boeing, Embraer, vb.) filolar işleten havayollarının ve
onları destekleyen bakım onarım merkezlerinin tek bir muhatap
ile çalışmak istemelerinden kaynaklanıyor. Dünyada 10 değişik
merkezde konuşlanmış, 1.000’in üzerinde çalışanı olan SATAIR
Grup’un 2014 cirosu, 1,3 milyar doları buluyor.

SATAIR’in değer zincirinin her iki ucunda da müşterileri mev-
cut. Malzeme ve ekipman üreticileri, envanterlerini SATAIR
aracılığıyla dağıtırken; işletmeciler, yedek ve bakım hizmetle-
rini SATAIR’den alıyor. “Verdiğimiz hizmetler, üç ana başlık al-
tında toplanabilir” diyor Bardram. “Hazır bulunurluk ve ömür
garantileri ile satış yaptığımız Parça Yönetimi, bu hizmete ilave
olarak parçayı müşterinin ihtiyacı olduğu yerde ve zamanda
sağladığımız Parça Hizmetleri ve son olarak da müşteri için
uygun bir yerde bir tesis kurup işleterek verdiğimiz bakım-ona-
rım ve garanti yönetimi hizmetlerini kapsayan Onarım Hizmeti.

Garanti Yönetimi kapsamında, tamir görecek parçaların gön-
derdiğimiz atölyeden geri dönüşlerinin zaman alması duru-
munda, müşteriye geçici parça da sağlamaktayız.” SATAIR,
seminerler aracılığıyla müşterilerine malzeme ve tedarik zin-
ciri hizmetleri eğitimi de veriyor. Anılan hizmetlerin tümü veya
bir kısmı birleştirilerek, “entegre çözümler” olarak da sunula-
biliyor. SATAIR’in katma değer arttırıcı bir faaliyeti ise yeni par-
çalar dışında, kullanılmış parçaları veya 3 boyutlu yazıcılar ile
üretilen parçaları da kendi garantisi ile yedek olarak sağla-
ması. Hâlihazırda, yalnızca uçuş-kritik olamayan parçalar 3 bo-
yutlu yazıcılar ile üretiliyor. Ancak bu teknoloji, gelecekte,
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Önümüzdeki 10 yılda, Airbus’ın satış sonrası 
faaliyetlerindeki başarısı, geniş bir coğrafyaya 
yayılmış farklı kültürlerden işletmecileri memnun
edebilmesine bağlı olacak.

SATAIR, %100 Airbus’a ait bir şirket olmasına 
rağmen, Boeing ve diğer uçak üreticilerini de 
aynı öncelikle destekliyor.

MSI Dergisi Editörü (Strateji ve Geliştirme) M. Emre Yazıcı
ve Airbus Müşteri Destek Bölümü Başkanı Didier Lux



özellikle üretimi durmuş veya tedavülden kalkmış  (obsolete)
parçaların, yedek amaçlı stoklanması ihtiyacını ortadan kaldı-
rabilecek gibi gözüküyor.
Airbus’ın müşterilerine sağladığı diğer bir hizmet ise “Uçuş Saati
ve LRU (Line Replaceable Unit / Hatta Değiştirilebilen Malzeme)
Hizmeti”. Bu hizmet, havayollarının bakım ve onarım maliyetle-
rini azaltırken en iyi performansı yakalayabilmelerine yönelik
olarak müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor. Uçak tes-
limatında satın alınan toplu ilk yedek paketleri, havayolları tara-
fında popülerliğini yitiriyor ve Uçuş Saati Hizmetleri, özellikle
bakıma ve işletmeye dair verilerin yedek seviyelerini belirlemek
için yeterince birikmemiş olduğu yeni uçakların “hizmete giriş”
(Entry into Service / EIS) süreçlerini kolaylaştıran bir hizmet ola-
rak, gittikçe daha fazla tercih ediliyor. Özellikle küçük hava yolu
şirketleri, bakım hizmetlerini dışarıdan almaya ve hem güvenilir
hem de maliyet etkin “entegre çözümler” sunabilen tek bir mu-
hatap ile çalışmaya daha yatkın hâle geliyorlar.

“Uçuş Saati Hizmetleri (Flight Hour Services / FHS)’nin arkasın-
daki temel fikir, müşterilerin uçtukları saat üzerinden ücret öde-
yerek bir yedek ekipman (LRU) havuzuna erişme hakkı
kazanmalarıdır.” diyor Hizmet Çözümlerinden sorumlu Başkan
Yardımcısı Pierre Y. Reville. “Bu yeni bir fikir değil ve pek çok
bakım onarım merkezi benzer çözümler sunuyor. Airbus’ın fark
yarattığı nokta ise uçağın bizzat tasarımcısı olması.” Örnek ola-
rak; bir işletmecinin, A330’un 600 ila 800 modül içeren yedek
ekipman havuzuna ulaşabilmek için, uçtuğu her saat başına öde-
mesi gereken bedel, 15-20 dolar arasında. Bu rakamlar, işlet-
menin sahip olduğu uçak sayısına bağlı olarak, 10 ila 60 milyon
dolar arasında gerçekleşebilen ilk yedek yatırımları ile kıyaslan-
dığında, Uçuş Saati Hizmetleri, havayolları tarafından takdirle
karşılanıyor. Airbus, aynı kavram çerçevesinde ve saati 100 dolar
gibi bir bedel karşılığında, bakım hizmetleri de sunuyor. Tamir-
deki ekipmanın hava yoluna dönüş süresi, sahip olma maliyet-
lerini de etkilediğinden, Airbus’ın tamir sürelerini kısaltmak için
gösterdiği gayret, müşteri memnuniyetini de arttırıyor.
Filonun hazır bulunurluğuna yönelik bütün sorumluluğu üst-
lendiği ve uçuş saati, mühendislik ve üs bakım hizmetlerini içe-
ren Özel Destek Paketleri (Tailored Support Package / TSP)

kapsamında Airbus, havayollarına, işletme verimlerini yükselt-
meleri için danışmanlık hizmetleri de veriyor. Airbus, dünya
genelindeki üç ekipman havuzundaki yedek seviyelerini belir-
lemek için; müşterilerinin operasyonel değişikliklerini, uçak-
lardan alınan verileri ve mühendislik analizlerini dikkate alan
yazılım araçları kullanıyor. Hâlen, toplamda yaklaşık 200 uçak
işleten 15 hava yolu, muhtelif Uçuş Saati ve Özel Destek anlaş-
maları ile uçuyor. A350 ise barındırdığı yeni teknolojiler saye-
sinde, Uçuş Saati ve Özel Destek Hizmetleri için büyük bir pazar
oluşturma potansiyeline sahip.

Uçak, Ömrü Boyunca Değer Yaratmalı
Sivil uçakların 20-25 yıllık ömürlerinde; çevresel, teknolojik
veya idari nedenler sonucu pek çok kez keyfi veya zorunlu mo-
difikasyonlara tabi olmaları, hayli sık görülen bir durum. Bazı
modifikasyonlar, bütünüyle ticari amaçlar için gerçekleştirilir-
ken (ilave koltuk sırası, internet bağlantısı, yakıt verimliliği ar-
tışı, ömür uzatma programları, vb.), bazıları da emniyet
nedenleri ile (HUD, RNP, vb.) uygulanıyor. Airbus Modifikasyon
Hizmetleri (Upgrade Services) ’nin başında bulunan ve sa-
vunma sanayisinden gelen Amerikalı bir hanım olan Valerie
Manning, “Uçağın ömrü boyunca işletmecisi için değer yarat-
tığından emin olmalıyız” diyor. Bu nedenle Airbus, müşterile-
rine, muhtelif; gövde, kabin, sistem modifikasyonları sunuyor.
Bazen 2.000 doları aşmayan basit değişikliklerden ibaret olan
bu modifikasyonlar, bazen de bütün bir filonun güncellendiği,
100 milyon avroluk projelere dönüşebiliyor.
Yolcu uçaklarının yaklaşık 25 yıllık ömürleri boyunca, her 3 yılda
bir sistem güncellemesine; en az iki veya üç kere de kabin yeni-
lemesine maruz kaldıkları ve yaşı 1 yılın altında olan uçakların,
dünyadaki Airbusların ancak %10’unu oluşturduğu düşünüldü-
ğünde, modifikasyon pazarının, yıllık 1 ila 2 milyar dolar civarında
tahmin edilmesine şaşırmamak lazım. Airbus’ın Modifikasyon
Hizmetleri Bölümü, hâlen önemli oyuncularından biri olduğu bu
pazarın önemli kısmını ele geçirmeye kararlı görünüyor.

Daha Keyifli Eğitimler
Manning’in ardından, Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Başkan
Yardımcısı Fabrice Hamel, gayet keyifli bir takdim gerçekleştirdi.
Geleneksel eğitim yöntemleri ile erişebilecek verimin, ancak
%5’ler civarında olduğunun bilinciyle Airbus, eğitimleri daha et-
kili, daha verimli ve daha keyifli yapmak için yoğun çaba harcıyor.
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Özellikle küçük hava yolu şirketleri, bakım 
hizmetlerini dışarıdan almaya daha yatkınlar.

Yeni hizmete girmekte olan A350 uçakları yaklaşık 
400.000 sistem değişkenini gerçek zamanlı olarak 
yere aktarabiliyor.



Airbus’ın eğitim konsepti, sürekli yeni metot ve yeni cihazların
kullanımını teşvik ediyor. Son yıllarda Airbus, eğitimlerini daha
erişilebilir ve daha maliyet etkin yapabilmek için bir hayli yatırım
yaptı. Bu kapsamada; pilotlar için ACE (Airbus Cockpit Experi-
ence) ve teknisyenler için ACT (Airbus Competence Training) gibi
diz üstü bilgisayarlarda çalışmak üzere optimize edilmiş yazı-
lımlar geliştirildi. Airbus, bugün dünyada, 12 farklı şehirde yer-
leşik, 10 bakım ve 8 uçuş okuluna sahip. Bu okulların
müfredatları; uçuş, uçuş işlemleri, kabin ekibi, bakım ve yapısal
onarım eğitimlerini kapsıyor. Yakın gelecekte Airbus, Oculus Rift
benzeri sanal gerçeklik sistemleri kullanarak, eğitimlerinin ka-
litesini arttırırken maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Airbus, müşterilerine katma değer yaratan çözümler sunma yo-
lunda, mühendislerinin deneyim ve uzmanlığına güvene gelmiş.
90’lı yıllarda başlatılan “Kâğıtsız Kokpit” projesi ile el kitaplarının
ortadan kaldırması ve performans hesapları için temel araçlar
sunulması hedeflenmiş. “Bugün, pilotlara yardımcı olacak ve
emniyet konularını yönetmelerini kolaylaştıracak pek çok çözüm
sunuyoruz.” diyor Bilişim Hizmetlerinden sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Philippe Gourdon. “90’ların başında üzerinde çalıştığımız
ilk alanlardan biri de Teknik Veri Yönetimi idi. Teknik el kitapla-
rının ve resimli parça kataloglarının içindeki bilgilere erişimi ko-
laylaştıran yazılımlar hazırlamıştık. Aynı dönemde, hava yolları
ile iş birliği içinde, Airbus’ın kendi sağlık izleme (health monito-
ring) yazılımı AiRMAN’ı da geliştirdik. Günümüzde, Airbus kulla-
nıcılarının yaklaşık yarısı, bakım planlaması ve hazır
bulunurluğun arttırılması için, hâlâ AiRMAN’a güveniyor.”

Büyük Veri Sahneye Çıkıyor
Günümüzde, havayolları operasyonları ve uçakların davranışları
ile ilgili olarak toplanabilen bilgiler, ciddi hacimlere (Big Data /
Büyük Veri) ulaşmış durumda. Bu büyük hacimli veri, her geçen
gün daha da güçlenen mobil cihazlar sayesinde, yaratıcı çözüm-
ler için yeni fırsatlar sunuyor. 1990’ların başında tasarlanan A330
uçakları, yalnızca 20.000 sistem değişkenine ait veriyi gerçek za-
manlı olarak yere iletebilirken; 2000’li yılların başında tasarlan-
mış olan A380 uçakları, 250.000 ve yeni hizmete girmekte olan
A350 uçakları 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 çözümleri
oluşturmak üzere, yoğun biçimde çalışıyor.

Airbus’ın e-Çözümleri, hem iPad hem de PC platformlarında
çevrimiçi veya çevrimdışı kullanılabilen; mühendislik, bakım ve
uçuş işlemleri yazılımlarını kapsıyor. Airbus ve IBM, yakın geç-
mişte, Airbus’ın mevcut yazılım portföyünün entegrasyonu ve
geliştirilmesi ile karışık filolara da hizmet verebilen yönetim
çözümleri sunabilmek için, Airbus Smarter Fleet (Daha Akıllı
Filo) programında güç birliğine gittiler.
Airbus’ın bu yılki Teknik Basın Toplantısı’nın sabah seansı, 
Gourdon’un bu takdimi ile sona erdi. Öğleden sonra, sabah se-
ansında konu edilen yazılım ve hizmetlere ait gösterimlerin,
soru ve sohbete açık uzmanlar tarafından gerçekleştirildiği pa-
ralel faaliyetler düzenlendi. Öğleden sonra katıldığımız bütün
gösterimler son derece ilginç olsalar da aralarından en ilgi çe-
kicisi, hiç şüphesiz AiRTHM (Airbus Real Time Health Monito-
ring / Airbus Gerçek Zamanlı Sağlık İzleme) idi.
AiRTHM, hâlen A380 ve A350 modelleri için verilen bir hizmet.
Uçuş esnasında, uçak üzerindeki bilgisayarlar bir anormallik
tespit ettiklerinde, bu durumu, uçakta bulunan veri linkleri ara-
cılığıyla gerçek zamanlı olarak Toulouse’daki merkeze bildiri-
yorlar. Toulouse’daki uzmanlar, gelen verileri inceleyip,
gereğinde uçaktan daha farklı bilgiler de talep etmek suretiyle
sorunu tespit ediyorlar. Bulgulara bağlı olarak, geçici bazı ön-
lemler alınabildiği gibi, ilgililer (pilotlar, hava yolu, bakım mer-
kezi, vb.) önceden uyarılarak, uçağın göreve dönüş süresinin
(turn-around-time) kısaltılmasına çalışılıyor.
Airbus, son derece yaratıcı bir şekilde; tasarım, üretim ve bakım
alanındaki engin tecrübesini, uçağa pasif olarak entegre edilen veya
hiç entegre edilmeyen, bu nedenle de çok kolay sertifiye edilebilen
veya hiç sertifikasyon gerektirmeyen, uçuş kritik olmayan maliyet
etkin yazılımlar aracılığıyla; mürettebatın, yer ekibinin ve hava yolu
yöneticilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyor. Üstelik bu
esnada, kendisini yalnızca Airbus filoları ile kısıtlamayarak, karışık
filolar işleten hava yollarını da hedef kitlesine dâhil ediyor.
Airbus’ın, kendisini, sivil havacılık dünyasında yalnızca bir uçak
üreticisi olarak değil, aynı zamanda sağlam temellere dayanan
uzmanlık ve deneyimi sayesinde ölçeklendirilebilen entegre
uçuş ve yer hizmetleri sunan bir “çözüm ortağı” olarak konum-
landırma yolundaki yaratıcı girişimleri, gerçekten takdire değer.
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Yolcu uçakları, yaklaşık 25 yıllık ömürleri boyunca,
her 3 yılda bir sistem güncellemesine, en az iki veya
üç kere de kabin yenilemesine maruz kalıyorlar.

Büyük Veri, her geçen gün daha da güçlenen 
mobil cihazlar sayesinde, yaratıcı çözümler için 
yeni fırsatlar sunuyor.

A350’lerde standart olan kanat ucu uzantıları (sharklet) 
artık A320 ailesine de uygulanabiliyor.



TAMÇELİK Isıl İşlem Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.
(TAMÇELİK), 1983 yılı-

nın Şubat ayında, Anadolu ya-
kasının ilk ısıl işlem tesisi
olarak, tuz banyoları ve in-
düksiyon yüzey sertleştirme
bölümü ile İstanbul’da ku-
ruldu.
Bir aile şirketi olan TAMÇELİK’in
müşteri portföyünde; otomo-
tiv, savunma, beyaz eşya,
kalıp, makine ve yedek parça
sanayilerinden, 2.500’ü aşkın
firma bulunuyor. 
Kurulduğu günden bugüne ya-
tırıma önem veren TAMÇELİK,
firmaların tüm ısıl işlem ihti-
yaçlarını, tek bir noktadan;
uygun fiyat, yüksek kalite ve
hızlı teslimat performansı ile
sağlamayı amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda
TAMÇELİK, ilerleyen yıllar
içerisinde, indüksiyon yüzey
sertleştirme makinelerinin
sayısını 9’a çıkardı; tuz ban-
yolarının kapasitelerini de
müşteri istekleri doğrultu-
sunda arttırdı. 2004 yılında
vakum sertleştirme bölü-
münü; 2006 yılında ise gaz at-
mosfer fırınları bölümünü
kuran firma, 2009 yılında,
Nitrex “kontrollü gaz nitras-
yon” fırınını bünyesine kata-
rak, başta savunma sanayisi
olmak üzere, birçok sektör
için, nitelikli gaz nitrasyon
hizmeti vermeye başladı. Fir-
manın, 2012 yılında devreye
giren Gebze tesisinde ise yine
vakum fırınlarında gaz nit-
rasyon ısıl işlemleri yapılıyor.
Şirketin kaliteye ve doğruyu
ilk seferde yapmaya olan
bağlılığı, kurulduğu ilk gün-
lere dayanıyor. Bu gaye ile
tüm TAMÇELİK çalışanları,
kalitenin bir parçası olarak
organizasyon içerisinde yer
alıyor. “Görev alır, değer
verir.” ilkesini temel alan
TAMÇELİK şirket kültürü,
müşterileri ile bir bütün 

olarak çalışmayı; tüm ısıl iş-
lemlerde, bilgi birikimi ve
mühendislik kalitesini müş-
terileri için en uygun çözümü
oluşturmada kullanmayı
amaçlıyor.

Isıl İşlemde Kalite
Kontrol Altında
Isıl işlem kalitesinin takım,
kalıp ve çelik parçanın ça-
lışma koşulları ve ömrü üze-
rindeki önemini ilk günden
bu yana ön planda tutan
TAMÇELİK’te tüm prosesler,
önceden elde edilmiş tecrübe
ve bilgi birikimi ışığında ha-
zırlanmış prosedür ve iş tali-
matlarına uygun bir şekilde
yapılır, kayıt altına alınır ve
arşivlenir.
Tüm şirket çalışanlarının ka-
liteye katkısı sağlanmıştır.
Yenilenen çelikler, gelişen ısıl

işlem teknolojileri ve tüm
diğer mesleki gelişmeler, dü-
zenlenen planlı eğitimler ile
firma çalışanlarına aktarıl-
maktadır.
Üretimde ve kalite kontrolde
kullanılan tüm ölçme ve
muayene ekipmanlarının ka-
librasyonları, bağımsız kuru-
luşlar tarafından, düzenli
olarak yapılmaktadır.
Şirket kalite yönetim sistemi,
EN ISO 9001: 2008’e uygun
olarak düzenlenmiş ve ba-
ğımsız bir kuruluş tarafından
belgelendirilmiştir.

Savunma Sanayisinde
Isıl İşlemin Önemi
Türkiye’nin son yıllarda 
yaptığı savunma sanayisi atı-
lımının ısıl işlem ile destek-
lenmesi, kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Beklentileri

karşılayabilecek parçalar; ta-
sarım, işleme, iyi bir ısıl işlem
ve kaliteli çeliğin birleşimi ile
elde edilebilir. Isıl işlemin bir
parçaya kattığı değer göz
önüne alındığında, savunma
sanayisinde yaşanan bu geli-
şime paralel olarak, çelikle-
rin ısıl işleminde kullanılan
ekipmanlar ve ısıl işlemcinin
alanındaki bilgi, birikim ve
tecrübesi büyük öneme sa-
hiptir. Endüstriyel alandaki
bu gelişimi yakından izleyen
TAMÇELİK, 32 yıllık tecrübe-
sini, yeni nesil ısıl işlem ekip-
manları ile birleştirerek
Türkiye’de ısıl işlem alanın-
daki eksikliği büyük ölçüde
kapatmıştır.
Bugün TAMÇELİK, sahip ol-
duğu mevcut makine parkı,
laboratuvar hizmetleri ve eği-
timli teknik personeli ile 
savunma sanayisinin ihtiyaçla-
rına ve spesifikasyonlarına
uygun ısıl işlem ve mikroyapı
kontrolünü gerçekleştirmek-
tedir.

48

MSI Dergisi - Mayıs 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

ADVERTORIAL

TAMÇELİK ile Tüm Isıl İşlem 
İhtiyaçları Tek Bir Noktadan
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Daha önce Ürdün 
ve Pakistan’ın F-16
uçaklarının moderni-

zasyonunu başarıyla gerçek-
leştiren TUSAŞ’ın, yürüttüğü
bu en büyük F-16 modernizas-
yon programı kapsamında,
Hv.K.K.lığına ait 163 adet F-16
(95 adet Blok 40 ve 68 adet
Blok 50) uçağının aviyonik ye-
nilenmesi yapıldı. Program, iki
aşamada ele alındı. ÖNCEL III
Modernizasyon Programı kap-
samında, 10 adet uçağın mo-
dernizasyonu gerçekleştirildi.
Geri kalan uçakların moderni-
zasyonu ise F-16 Modernizas-
yonu Seri Montaj Projesi
kapsamında gerçekleştirildi.
Bu projenin sözleşmesi, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile TUSAŞ arasında, 31
Ağustos 2009 tarihinde imza-
landı. Modernizasyon işlemle-
rine Ekim 2010’da başlanan
projede, 149 adet F-16, TUSAŞ
tesislerinde TUSAŞ tarafın-
dan; 16 adet F-16 ise TUSAŞ
teknik desteğinde, 1’inci Hava
İkmal Bakım Merkezi (HİBM)
Komutanlığında modernize
edildi. 1’inci HİBM Komutanlığı
personeline, modernizasyon
çalışmaları ile ilgili sınıf ve iş
başı eğitimleri, TUSAŞ tarafın-
dan verildi.

Servis Dışı Kalana Kadar 
Elimiz Üzerlerinde
Törende ilk konuşmayı,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nejat Bilgin yaptı ve şun-

ları söyledi: “Tüm faaliyetlerin,
emniyetli ve sözleşmeden
kaynaklanan gereksinimlere
uygun olarak gerçekleştiril-
diği F-16 modernizasyon
programı; yürütülmesi, per-
formansı ve takvimi ile üstün
bir başarı sergilemiş; örnek
bir programdır. Bu program,
yoğun takvimi, aynı anda mo-
dernizasyonu yapılan uçak 
sayısının çokluğu ve etkin 
modernizasyon süresi bakı-
mından, uluslararası platform-
larda da takdirle karşılanmıştır.
TUSAŞ, F-16’lar üzerindeki ha-
kimiyeti, mevcut kapasite ve
tecrübesiyle F-16 projeleri
faaliyet alanında, kuruluşun-
dan bu yana devam eden ciddi
yerini korumak arzusundadır.
Daha açık bir ifadeyle F-16
uçakları servis dışı kalana
kadar, elimiz üzerlerinde ola-
caktır.”
Bilgin’in ardından kürsüye
gelen TUSAŞ Uçak Grup Baş-
kanı Özcan Ertem, öncelikle
TUSAŞ’ın F-16 uçakları ile il-
gili tecrübesine vurgu yaptı.
1984 yılında F-16 uçaklarının
üretimi ile ilgili çalışmalara
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TUSAŞ, Modernizasyonu 
Tamamlanan Son F-16’yı
Hv.K.K.lığına Teslim Etti

TUSAŞ tarafından, F-16 Modernizasyon
Programı (Peace Onyx-III / ÖNCEL
III)’nın F-16 Modernizasyonu Seri 
Montaj projesi kapsamında modernize
edilen son uçak, 10 Nisan’da, TUSAŞ
tesislerinde düzenlenen törenle Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na
teslim edildi. Törene, Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Akın Öztürk 
ve Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak
üzere, çok sayıda üst düzey yetkili 
ve davetliler katıldı. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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başlayan TUSAŞ; Türkiye için
PO-I, II ve IV projelerinde ve
Mısır için, toplam 308 adet 
F-16 üretti. Ayrıca, Hv.K.K.lığı
için Falcon-up Programı kap-
samında 134; ECM Programı
kapsamında ise 148 uçakta,
modernizasyon ve modifikas-
yon çalışmaları gerçekleş-
tirdi. Uluslararası arenada 
ise rekabet ortamında kazan-
dığı ihalelerle Ürdün’ün 12; 
Pakistan’ın da 41 adet F-16
uçağının modernizasyonunu
yaptı.
Ertem, F-16 Modernizasyonu
Seri Montaj projesinin kur-
gusu ile ilgili şu bilgileri verdi:
n PO-III seri montaj 

programı, “Radar 

Modifikasyon” program
takvimi temel alınarak,
her ay 5 uçağın 
modernizasyona alınması
ve 5 uçağın teslimi üzerine
planlandı ve uygulandı.

n Kabul muayene, söküm,
modifikasyon, yer ve 
uçuş testleri, her uçak için
9 aylık bir süreçte 
gerçekleştirildi.

n 1’inci HİBM 
Komutanlığında kabiliyet
kazanımı ve TUSAŞ’ın 
iş yükünün dengelenmesi
amaçlarıyla 16 uçak da
Eskişehir’de modernize
edildi.

Geleceğin Kadroları
Oluşturuldu
Ertem, çalışmaları kurgular-
ken dikkate aldıkları 3 kriteri
şöyle sıraladı:
n Programın takviminde 

tamamlanması, 
Hv.K.K.lığının hârekat 
kabiliyeti için hayati 
önemdedir.

n Aynı anda birçok uçağın 
işleme alınacak olması,
dikkatli bir modifikasyon
alanı planlamasını 
gerektiriyor.

n F-16 üzerinde çalışabilen
yüzlerce yetkin personelin
hazır olması gerekiyor.

Ertem, bu kriterlerle ilgili
yaptıklarını şöyle anlattı:
“Birçok F-16 kullanıcısı ülke-
nin toplam envanterinden
fazla uçak tesisimizde işlem
görmüştür. Bu projeyi yapa-
bilmek için, aynı anda 24 adet
F-16 uçağını alabilen modifi-
kasyon tesisi ve 12 uçağa aynı
anda hizmet verebilen han-
garlar inşa edilmiştir. 
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Modernize edilerek
Hv.K.K.lığına teslim edilen 

son F-16, hangardan
çıkartılıyor.
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Burada, toplamda tüm bu ça-
lışmalar için, 400’ü aşan F-16
uzmanı teknisyene ihtiyaç ol-
muştur. Bunun için şöyle 
bir politikayla çalıştık. 2010 
senesinde, mevcut tüm 
F-16 deneyimli TUSAŞ perso-
nelini bu projeye kaydırdık; 
TUSAŞ’tan emekli olan 
yaklaşık 100 kadar F-16 
teknisyenimizle ve Hava Kuv-
vetlerimizden emekli olan
yaklaşık 150 kadar F-16 tek-
nisyenimizle belirli süreli iş
akdi imzaladık. Ayrıca yeni
mezun, yetenekli teknisyen-
lerden de yaklaşık 150 kişilik
bir grup kurduk. Tüm bunlar
sonunda, zirve noktasında,
480 kişiye varabilen bir kadro
oluşturduk. Program biti-

minde, zaten belirli bir süre
için anlaşma yaptığımız
emekli teknisyenlerimize te-
şekkür ettik ve yetişen yeni 
F-16 teknisyenleriyle de ge-
leceğimizin kadrolarını oluş-
turmuş olduk. Böylelikle
sadece projeden kullandığı-
mız mali kaynakla devleti-
mize asgari maliyet
oluşturacak şekilde, yeni
nesil F-16 uzmanlarımızı da
yetiştirmiş olduk.”
Ertem, 1’inci HİBM Komu-
tanlığı tarafından Eskişe-
hir’de modernize edilen
uçaklar için, TUSAŞ tarafın-
dan 75 personele, 31 ayrı ko-
nuda; 135 saat sınıf eğitimi,
12 ay iş başı eğitimi ve her bir
personele ayrıca 80 saatlik

de sertifika yenileme eğitimi
verildiğini söyledi. Modernize
edilen uçaklar, önce TUSAŞ
test pilotları tarafından,
sonra da Hv.K.K.lığı pilotları
tarafından uçuruldu ve hiçbir
uçakta herhangi bir sorunla
karşılaşılmadı. Ertem, ko-
nuşmasının sonunda, benzer
iş birliği modelleriyle başta
Hv.K.K.lığının ihtiyacı olan
“Blok 30 Yapısal” ve “Özgür
Seri” gibi projeler olmak
üzere, hazırlıklarının tamam-
landığını belirtti. Ayrıca, dün-
yada birçok ülkede yaygın
olarak kullanılan F-16 uçak-
larının modernizasyon proje-
lerine Türkiye’nin daha
rekabetçi şartlarda girme fır-
satı elde ettiğini de vurguladı.

Büyük Hayaller,
Büyük Çabalar 
Gerektirir
Törende konuşan Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir, Türkiye’nin bu
proje ile ortak konfigüras-
yona sahip, modern bir F-16
filosu kazandığını belirterek,
şunları söyledi: “Bildiğiniz
gibi, herhangi bir platform,
içindeki sistemlerle muharip
güç kazanmaktadır. Gerek
savunma gerek saldırı gerek
elektronik kabiliyetler, ancak
içine yerleştirdiğiniz sistem-
ler sayesinde bir seviyeye
erişmektedir. Yapılan moder-
nizasyon işlemleri netice-
sinde, çeşitli muharip
yeteneklere sahip F-16’ları-
mız var artık. Hava Kuvvetle-
rimize hayırlı olmasını
diliyorum. Tabii bu tür tören-
ler bize gurur veriyor; bütün
emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Ancak bir hayali-
miz var; bir gün böyle bir tö-
reni, kendi milli muharip
uçağımızın hangardan çıkışı
için yapmak ve uçuşunu sey-
retmek. Büyük hayaller,
büyük çabalar gerektirir. Ha-
yalimiz büyük ve çok çalışma-
mız gerektiğini biliyoruz.
Genç arkadaşlarımıza, mü-
hendislerimize, ulusumuza
güveniyoruz.”
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Orgeneral Öztürk, HÜRKUŞ’un
son durumu ile ilgili bilgileri,

uçağın test pilotu 
Murat Özpala’dan aldı.

Hv.K.K.lığına teslim edilen son F-16, 
görev yerine uğurlanıyor.

©
T

U
SA

Ş

©
T

U
SA

Ş





Türk Hava Kuvvetleri,
HÜRKUŞ ile Uçmak 
İstiyor
Törenin son konuşmasını,
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk yaptı.
Orgeneral Öztürk, Hv.K.K.lı-
ğının hâlihazırda bel kemiğini
oluşturan F-16 uçaklarının en
ileri teknoloji seviyesine çık-
masını sağlayan bu projenin
bitmesinin güçlerine güç kat-
tığını belirtti. Orgeneral Öz-
türk, bu proje ile kazanılan
yetenekler arasında; kaska
monteli göstergeyi, renkli ek-
ranları, yeni radarı ve Link-16
kabiliyetini sıraladı ve F-16
uçaklarının F-35 uçakları ile
birlikte görev yapabilir bir ko-
numa geldiğini ifade etti.
Orgeneral Öztürk, konuşma-
sında, HÜRKUŞ Temel Eğitim
Uçağı ile ilgili spekülasyonlara
da değindi ve şunları söyledi:
“Rahmetli komutanımız Vecihi
Hürkuş’u da burada rahmetle
anarken söylüyorum: Türk

Hava Kuvvetleri, HÜRKUŞ ile
uçmak istiyor. Bunu burada
söylüyorum, ilgili ilgisiz, bilen
bilmeyen bir şeyler söylüyor;
HÜRKUŞ’u bıraktık başka
uçaklara bakıyoruz. Hayır!
Bizim projelerimiz var, devle-
timize sunduk. Bunlardan en
önemlilerinden bir tanesi de
HÜRKUŞ. Türk şirketlerinin,
milli sanayinin katılımıyla üre-
tilen bu uçakla uçmak istiyo-
ruz. Dört gözle bekliyorum.

TUSAŞ’ın, beni davet edip de
daha hizmete girmeden ‘bu
uçakla uçar mısın?’ demesini
bekliyorum. Daha ilan edilme-
den uçmak istiyorum, bunu
söyleyeyim.”
Orgeneral Öztürk, TUSAŞ’tan,
HÜRKUŞ’u 12 ay sonra teslim
alacaklarına dair söz aldıkları
müjdesini vererek konuşma-
sını bitirdi.
Törenin ardından, moderni-
zasyonu tamamlanan son 

F-16 uçağının bulunduğu han-
garda düzenlenen kokteyl sı-
rasında da konuşan Orgeneral
Öztürk, F-16 Blok 30 uçakları-
nın yapısal modernizasyonuna
ilişkin projenin de 9 Nisan’da
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu tarafından onaylandığı
haberini verdi.
Törenin sonunda, Hv.K.K.lı-
ğına teslim edilen son F-16
alkışlarla hangardan çıkarıldı
ve görev yerine uğurlandı.

ÖZEL HABER

Teslim edilen son F-16 uçağının Uygunluk Belgesi, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı tarafından Orgeneral Akın Öztürk’e takdim edildi.
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Bir sektör etkinliği ola-
rak, her kesimden,
hatta öğrencilerin de

aralarında bulunduğu çok
geniş bir katılıma sahne olan
konferansta, öğleden önce
gerçekleştirilen açılış oturu-
munda, üst düzey yetkililer
tarafından konuşmalar ger-
çekleştirildi. Öğleden sora
ise;
n ANSYS Oturumu: Sivil ve

Askeri Uçuş Sistemlerinde
ANSYS Çözümleri,

n MathWorks Oturumu:
Uçak ve Aviyonik 
Sistemlerde Model 
Tabanlı Tasarım ve 
Simülasyon,

n Uçak Tasarım 
Teknolojileri ve 
Sertifikasyon Oturumu,

n Uçak Motorları ve 
İtki Sistemleri Oturumu ve

n Uçak Üreticileri Oturumu
başlıklı paralel oturumlar dü-

zenlendi. Bu oturumlarda;
ANSYS, Antonov, Baykar Ma-
kina, BİTES, FİGES, Honeywell,
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Kale Grubu, Okan Üniversitesi,
Pennsylvania State University,
ROKETSAN, Sabancı Üniversi-
tesi, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM), TUSAŞ, TEI,
Teknopark İstanbul, THK Uçak
İmalat, TOBB Üniversitesi,
Türk Standardları Enstitüsü ve
TÜBİTAK SAGE’den konuşma-
cılar, teknik sunumlar gerçek-
leştirdiler.
Açılış oturumunda ilk konuş-
mayı, FİGES Genel Müdürü
Koray Gökalp yaptı. Gökalp,
konferansı neden bu tema ile
düzenlediklerini şu sözlerle
anlattı: “Biz, FİGES ailesi ola-
rak, hem akademi hem devlet
hem de sanayi kuruluşları ile
pek çok proje yürütüyoruz.
Bu projelerin içerisinde, farklı
arayışların olduğunu görüyo-

ruz. Özellikle havacılıkta, bu
yıl şu dikkatimizi çekti: Hem
akademi hem de havacılık sa-

nayisinde iş yapan çok farklı
dinamikler var. Biz bunların
hepsinden haberdar mıyız, bi-
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FİGES, Bölgesel Yolcu Uçağı 
ile İlgili Farkındalığı Arttırdı

FİGES’in, geleneksel hâle gelen 
bilgisayar destekli sistem modelleme
konferanslarının 19’uncusu, 
“Havacılıkta Ar-Ge ve Milli Uçak 
Projesi” başlığı ile 21 Nisan’da, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Bölgesel Yolcu Uçağı Projesi’nin, 
tüm paydaşlardan konuşmacıların 
katılımı ile her yönüyle masaya 
yatırıldığı konferansın açılış oturumu,
önemli mesajların verildiği 
konuşmalara sahne oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com



lemiyorum. Birbirinin işine
yarayacak pek çok çalışma-
nın, Ar-Ge ve mühendislik
faaliyetlerinin üniversite-
lerde, değişik bilim ortamla-
rında ve devlet kurumlarında
ilerlediğini görüyoruz. Bugün
sizleri burada toplanmanızın
en büyük sebebi, değişik sek-
törlerden özenle seçtiğimiz
bireylerin bilgi paylaşmaları,
kendi aralarında bir sinerji
oluşturmaları.”
Gökalp’in ardından söz alan
FİGES Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Tarık Öğüt, savunma
ve havacılık sektörünün son
dönemde kaydettiği gelişme
ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Bu süreçte MİLGEM projesi-
nin önemli bir yere sahip ol-
duğunu; bu projenin, onu
takip eden ve hâlen yürü-
mekte olan pek çok projenin
anahtarı olduğunu vurgula-
yan Dr. Öğüt, konferans katı-
lımcılarına; deniz, kara, hava

ve uzay platformları konula-
rında yürütülen önemli proje-
lerle ilgili bilgiler verdi.

Bölgesel Jet 
Yolcu Uçağında 
Rota Hazır Tasarım
Konferansın ana teması olan
Bölgesel Yolcu Uçağı Projesi
ile ilgili en önemli paydaşlar-
dan olan Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı
Havacılık ve Uzay Teknoloji-
leri Genel Müdürü Dr. Cihan
Kanlıgöz de açılış oturumunda
bir konuşma gerçekleştirdi.
Dr. Kanlıgöz, konuşmasının
başında, böyle köklü bir etkin-
liğin, bir özel sektör firması
tarafından gerçekleştiriliyor
olmasından duyduğu mem-
nuniyeti belirtti. Daha sonra,
geçmişte yapılan çalışmaları
hatırlatmak amacıyla Seki-
zinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı (2001-2005)’nın hazır-
lanması sırasında yazılan,

Havacılık Sanayi Özel İhtisas
Komisyonu Raporu’ndan alın-
tılar yaptı ve bunlarla ilgili
olarak “Devlet olarak, kamu
olarak daha 15 yıl önce söyle-
nen bu raporda ifade edilen
hususları gerçekleştirmek
için almamız gereken çok
önemli yol, mesafe; yapma-
mız gereken daha çok ça-
lışma olduğunu burada ifade
etmek istiyorum.” dedi.
Milli yolcu uçağı (Bölgesel
Yolcu Uçağı Projesi) ile ilgili
çalışmaları ana hatları ile an-
latan Dr. Kanlıgöz, şunları
söyledi: “Milli yolcu uçağı pro-
jesi, bir kamu projesidir, bir
devlet projesidir. Genel mü-
dürlüğümüz kurulmadan önce
başlanmış bir projeydi; bunu
da ifade etmek gerekir diye dü-
şünüyorum. Biz kurulduktan
sonra da bu çalışmaların koor-
dinasyonunu devraldık ama
SSM, THY, THY Teknik, DHMİ
ve TUSAŞ’tan uzman ve dene-

yimli arkadaşlarımızın katılı-
mıyla oluşturulan bir komisyon
marifetiyle bu çalışmalar
devam ettirildi. Bu çalışma-
larda, 3 temel soru esas
alındı. Bir; Türkiye bir yolcu
uçağı üretebilir mi? İkinci
olarak Türkiye yolcu uçağı
üretmeli midir? Üçüncü ola-
rak da eğer üretecekse üre-
tim stratejisi ne olmalıdır?
Birinci soru kapsamında, ül-
kemizin havacılık altyapısını
oluşturan sanayi kuruluşları-
nın durumunu inceledik. Bu
çalışmalarımızda, ülkemizin
havacılık sanayisi kuruluşla-
rının gerekli donanımı ve bilgi
birikimine sahip olduğu gö-
rüldü… Dolayısıyla birinci so-
rumuzun cevabı evet
olmuştur ve bu proje, bu ce-
vapla bugünkü gelişmelere
doğru yol almıştır.
İkinci soru kapsamında, çağın
en ileri teknolojilerinin esas
itibarıyla havacılık sanayi-
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FİGES Genel
Müdürü Koray
Gökalp

FİGES Yönetim
Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt

SSM Sanayileşme 
Daire Başkanlığı 
Havacılık ve Uzay 
Sektör Müdürü Bedriye 
Çubuk Cicioğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Genel Müdürü Dr. Cihan Kanlıgöz
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sinde kullanılan teknolojiler
olduğunu tespit etmek gere-
kir. İleri teknolojiler ile hava-
cılık sanayisinin gelişmesinin,
ülkemizin diğer sanayi dalla-
rına da öncülük ederek 
esas itibarıyla bir lokomotif 
görevini icra edeceği görül-
mektedir. Türkiye, ancak bu
şekilde dünya ile teknolojik,
ekonomik ve politik olarak
rekabet edebilir bir konuma
gelecek; savunmada, ekono-
mide ve endüstride de diğer
ülkeler arasında yerini ancak
bu şekilde bulacaktır. Havacı-
lık alanındaki yatırımların
başka alanlarda da ekonomik
ve teknolojik büyümeye ivme
kazandırdığı; hatta etkisinin
çok yüksek olduğu ve katma
değer yarattığı bilinmektedir.
Çeşitli firmaların yaptığı
araştırmalara göre, önümüz-
deki 20 yıl içinde, 32.000 ile
37.000 arasında yeni uçağa
ihtiyaç duyulacağı görülmek-
tedir… Türkiye, bu pazardan
mutlaka gerekli payı almalı-
dır. Ülkemizin son 10 yılda
havacılık ve uzay sektörün-
deki ithalat ve ihracat verile-
rine bakıldığında, aradaki
farkın, Türkiye’nin aleyhine
olarak 17 milyar dolar civa-
rında olduğu görülmektedir.
Bu durum, tabii ki bizler için
kabul edilir bir durum değil-
dir… Dolayısıyla Türkiye, 
2023 yılında dünyanın en ge-
lişmiş 10 ekonomisi içeri-
sinde yer almak istiyorsa,
ileri teknolojiye sahip yüksek
katma değerli bir sanayi alt-
yapısı oluşturacaksa, tekno-
loji ithal eden değil üreten ve
hatta ihraç eden bir ülke ola-

caksa, 2023 yılına kadar kendi
uçağını yapabilen bir ülke ko-
numuna gelmek zorundadır.
Üçüncü soru kapsamında, biz
milli yolcu uçağında üretim
stratejilerini araştırırken esas
olarak 3 temel alternatifin
karşımıza çıktığını gördük.
Bunlardan birincisi, mevcut
bir uçak platformunun alına-
rak üretilmesi; ikincisi, mev-
cut bir platform üzerinde
geliştirme yaparak üretim ya-
pılması; üçüncüsü de tama-
mıyla özgün bir tasarımın,
Türkiye’de, Türk mühendisle-
rince gerçekleştirilmesi idi.
Kurulan komisyon ve alanında
uzman arkadaşlarımız, bu 
3 alternatifi, avantajları ve de-
zavantajlarıyla birlikte değer-
lendirdiler. Mevcut hazır bir
platformun alınarak olduğu
gibi üretilmesi ilk prototip
üretimi ve imalat için yaklaşık
4 yıllık bir süreye ihtiyaç ol-
duğu anlaşıldı. Mevcut bir
platform üzerinde günümüz
teknolojilerine uygun değişik-
liklerin yapılarak bir platfor-
mun üretilmesi alternatifi de
düşünüldü; bu takdirde,
motor dâhil bütün ihtiyaç du-
yulan tüm parçaların güncel-
lenerek üretilmesi için de 6
yıllık bir sürece ihtiyaç olduğu
ve daha yüksek bir maliyet
gerektiren bir yatırım yapıl-
ması gerektiği ortaya çıktı.
Üçüncü alternatif ise tama-
mıyla özgün bir uçağın Türk
mühendisleri ile tasarlanmak
suretiyle üretilmesiydi. Dünya
örneklerine baktığımızda -ki
en iyi örneklerden birisi Mit-
subishi MRJ ve Sukhoi Su-
perJet- en az 10 yıllık bir

süreç ve seçilecek uçak mo-
deline göre, 4-5 milyar dolar,
belki daha yüksek yatırım ya-
pılması gerekiyor. Türkiye’nin
2023 hedefleri var. Türkiye
Cumhuriyeti, kuruluşunun
100’üncü yılında, kendi uça-
ğını göklerde görmek istiyor;
Türk insanına yapılan bir dek-
larasyon var. Bu konu, Hükü-
met Programı’na da girmiş
bir konu. Bu çalışmalar çer-
çevesinde yapılan değerlen-
dirmeler sonucu, mevcut bir
platformun alınarak günün
ihtiyaçlarına uygun bir şe-
kilde modifiye edilmesi sure-
tiyle üretilmesi çözümü öne
çıktı.”
Dr. Kanlıgöz, hangi uçak mo-
delinin seçileceği konusunu
herkesin merak ettiğini ve bu
konunun SSM, THY Teknik ve
TUSAŞ gibi kurumlardan da
temsilcilerin yer aldığı bir ko-
misyon tarafından değerlen-
dirilmekte olduğunu belirtti.
Türkiye, hem üretilmekte
olan hem de geçmişte üretil-
miş, şu anda aktif bir üretim
hattı bulunmayan tasarımları
değerlendiriyor.
Dr. Kanlıgöz, Havacılık ve
Uzay Teknolojileri Genel Mü-
dürlüğünün Ar-Ge desteği
verme konusundaki çalışma-
larından da bahsetti ve bu ko-
nuda yaşanan süreci, ana
hatları ile şöyle özetledi:
n 2012 yılında, Ar-Ge 

destekleri ile ilgili 
yönetmelik yayınlandı.

n 2013 yılında, 
Ar-Ge destek
programı başlatıldı ve 
yaklaşık 200 proje 
başvurusu yapıldı.

n Yönetmeliğin bazı 
bürokratik güçlükler 
yaratacağı görüldü; 
çalışmalar geçici olarak
durduruldu ve bu yılın
Mart ayında yeni bir 
yönetmelik çıktı.

Yeni yönetmeliğin önemli bir
farkı, kısmi destekleri de
içermesi. Farklı bölümleri,
başka Ar-Ge programları 
tarafından desteklenen pro-
jelerin, destek almayan bö-
lümleri, bu yeni yönetmelik
kapsamında ele alınabilecek.

Havacılık Kültürünün
Edinilmesi Şart
Etkinlikte, SSM Sanayileşme
Daire Başkanlığı Havacılık 
ve Uzay Sektör Müdürü Bedriye
Çubuk Cicioğlu da bir konuşma
yaptı. Cicioğlu, SSM’de çeşitli
dairelerin havacılık sistemleri
ile ilgili projeleri desteklediğini,
bunların arasında yeni kurulan
Alt Sistemler Daire Başkan-
lığı’nın da bulunduğunu söyledi.
Milli Muharip Uçak Geliştiril-
mesi (F-X) projesinde de 2023
yılında uçuş gerçekleştirme he-
defi olduğunu hatırlatan Cicioğlu,
bu projeleri gerçekleştirme sü-
recinde, havacılık kültürünün
önemine dikkat çekerek şunları
söyledi: “Baktığınız zaman, evet
çok kıymetli sanayicilerimiz var;
istekliler ama Türkiye’de hava-
cılık kültürü ne yazık ki çok yay-
gın değil. Sorduğunuz zaman,
herkes her şeyi yapabiliyor,
‘ben onu yapamam’ diyen bir
sanayici şimdiye kadar bana
denk gelmedi… Sanayiciyi ha-
vacılığın bir kulüp olduğuna ve
bu kulübe girmenin kolay ol-
madığına alıştırmak lazım.
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Baykar Makina Genel 
Müdürü Haluk Bayraktar

TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürü
Dr. Eyüp Serdar Gökpınar

SASAD Genel Sekreteri 
Hüseyin Baysak

TEI Mühendislik Grubu Müdürü
Ferhat Şahin



Bunun için de bazı sertifikasyon
ihtiyaçları var, kalifikasyon diye
bir konu var. En azından bu kül-
türü biraz aşina etmemiz lazım.
Bunun için eğitimler düzenle-
meye çalışıyoruz.”
Etkinlikte, SASAD Genel Sekre-
teri Hüseyin Baysak da sa-
vunma ve havacılık sanayisinin
güncel durumunu aktardığı bir
konuşma yaptı.

TEI, Motor Konusunda
Görev Almaya Hazır
Bir sonraki konuşmacı, TEI
Mühendislik Grubu Müdürü
Ferhat Şahin, “Milli Uçak 
Motoru Kapsamında Gereksi-
nimler ve Hazırlıkların Değer-
lendirilmesi” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. Şahin, sunumu-
nun başında şu tespitleri yaptı:
n Daha az yakıt tüketimi 

ile daha fazla itki sağlayan
çevreci motorların 
geliştirme çalışmaları 
yürütülüyor.

n Önümüzdeki 20 yılda, hava
taşımacılığında, yolcu 

sayısının %4,2; havayolu
trafiğinin %5 büyümesi
bekleniyor. Toplam 
5,2 trilyon dolar değerinde,
36.800 adet yeni yolcu 
uçağının envantere 
alınacağı tahmin ediliyor.

Şahin, Türkiye’de yürütülen
ve gelecekte başlayacak pro-
jelerden bahsetti ve bunlara
kamuoyunun verdiği desteğe
vurgu yaptı. Daha sonra, gaz
türbinli motorların genel ya-
pısından bahsederek, TEI’nin;
TP400, F136, TJ35, TP38 ve
TJ90 motorlarında gerçek-
leştirdikleri çalışmaları özet-
ledi. TEI’nin yürütmekte
olduğu Ar-Ge projelerinden
örnekler verdi.

Baykar Makina, 
Milli Tasarımın Peşinde
Etkinliğin en etkili sunumu,
Baykar Makina Genel Müdürü
Haluk Bayraktar tarafından
gerçekleştirildi. Bayraktar,
kabul aşamasını başarıyla ta-
mamlayan ve faydalı yük 
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entegrasyonu çalışmaları
devam eden Bayraktar Taktik
İHA; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ve Katar Silahlı
Kuvvetlerinin envanterinde
görev yapan Bayraktar Mini
İHA ve TSK’ya teslim edilmiş
olan Malazgirt döner kanatlı
İHA ile ilgili bilgiler aktardı.
Tüm bu çalışmaları, milli ola-
rak geliştirme motivasyonu
ile gerçekleştirdiklerini ve
başarılarının sırlarından biri-
sinin bu olduğunu vurgulayan
Bayraktar, sunumunun 
sonunda, Nuri Demirağ’ın 
şu sözlerini hatırlattı: “Avru-
pa’dan, Amerika’dan lisans-
lar alıp tayyare yapmak
kopyacılıktan ibarettir. De-
mode tipler için lisans 
verilmektedir. Yeni icat edi-
lenler ise bir sır gibi büyük 

bir kıskançlıkla saklanmak-
tadır. Binaenaleyh kopyacı-
lıkla devam edilirse demode
şeylerle beyhude yere vakit
geçirilecektir. Şu hâlde Av-
rupa ve Amerika’nın son sis-
tem tayyarelerine mukabil,
yepyeni bir Türk tipi vücuda
getirilmelidir.” Bu sözleri ak-
tardıktan sonra, konuşma-
sını, şöyle tamamladı: “Bu
ifadeye katılmayan var mı?
Kimse yok. Biz bugün 2015 yı-
lındayız, Bölgesel Yolcu Uçağı
Projesi 2010 yılında başladı.
Hepimiz bu ifadeye inanıyo-
ruz; ama gereğini yapmıyo-
ruz. Yurt dışından bir uçağın
fikri mülkiyet haklarını hazır
almaya çalışıyoruz. Böyle bir
tezadı nasıl açıklayacağız?
Hepinizi bu soruyu sorgula-
maya çağırıyorum.”

Bayraktar’ın ardından kür-
süye gelen TUSAŞ Teknoloji
Yönetimi Müdürü Dr. Eyüp
Serdar Gökpınar ise konuş-
masında, şu tespitleri yaptı:
n Zamanla uçak 

üreticilerinin (OEM) 
dışarıya verdiği işler 
arttı ve artmaya devam
ediyor.

n Tedarikçi sayısında hızla
azaltmaya gidiliyor, 
tedarikçiler birleşmeye
teşvik edilerek daha büyük
ve az sayıda tedarikçi 
ile çalışılmak isteniyor.

n Başarılı olmak için, 
sektördeki oyuncuların,
1’inci ve 2’nci seviye 
tedarikçilerin, devlet 
kurumlarının ve sanayi 
organizasyonlarının 
iş birliği içinde hareket 
etmesi şarttır.

Alt Sistem Çözümleri
THY Teknik’ten
Etkinliğin açılış oturumunda,
THY Teknik Genel Müdür Da-
nışmanı Halil Tokel de bir ko-
nuşma yaptı. Konuşmasının
başında, etkinliğe katılım ile
ilgili değerlendirmelerini
paylaşan Tokel, “400’e yakın
katılımcı var ve aralarında
öğrenciler de bulunuyor. Bu
beni ümitlendiriyor. Bu kadar

ilgi, bu kadar katılım bir an-
lama geliyor: Türkiye artık bu
işi halletmiştir, bir seferber-
liğe katılmıştır, kendi havacı-
lık ürünlerini çıkartmak
üzere, her türlü kurumsal ya-
pılanmalarını tamamlamıştır
ve onların temsilcileri de bu-
raya gelmiştir.”
Tokel, havacılıkta özel sektör
başarılı olsa bile siyasi otorite-
nin kararlılığı ve kesin tutumu
ile siyasi otoriteye bağlı bürok-
rasinin bu kesin tutumu 
desteklemesi gerektiğini vur-
guladı. Türkiye’de, siyasi otori-
tenin önemli bir desteği
olduğunu, Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’ın sözlerinden ör-
nekler vererek anlatan Tokel,
Türkiye’nin pek çok şeyi yapa-
bilecek kabiliyette bir sanayi
altyapısına sahip olduğunu be-
lirterek, THY Teknik’in, kabin içi
eğlence sistemlerinden uçak
fren sistemlerine kadar birçok
uçak alt sistemini değişik Türk
firmalarından tedarik etmeye
başladığını, her örneğe birer
yansı ayırarak tek tek anlattı.
Açılış oturumunun son su-
numu, ANSYS Bölge Satış 
Müdürü Dr. Stuart Hartle tara-
fından gerçekleştirildi. Konfe-
rans, öğle arasının ardından
düzenlenen paralel oturum-
larla sona erdi.
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Genel Müdür 

Danışmanı 
Halil Tokel

ANSYS Bölge 
Satış Müdürü 
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Genel Kurul, SASAD 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muharrem Dört-

kaşlı’nın açılış konuşması ile
başladı. Daha sonra Divan
Seçimi yapıldı ve Divan Baş-
kanlığı’na Dr. Ahmet Demir,
Başkan Yardımcılığı’na Ata-
kan Ata ve Katip Üyelik’e Saa-
det Korkem seçildi. Divan
Başkanlığı’nın oluşumunun
ardından, 2014 Yönetim 
Kurulu Çalışma Raporu ile
Bilanço ve Gelir-Gider Tablo-
ları, SASAD Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak tarafından
okundu. Baysak, SASAD Or-
ganizasyonu’nda yaptıkları
bir değişikliğe dikkat çekti ve
oluşturulan Uzmanlık Komi-
teleri ile Sektörel Komiteleri-
nin, SASAD’ın da üyesi
bulunduğu Avrupa Savunma,
Havacılık ve Güvenlik Sanayi-
cileri Organizasyonu (ASD)
uygulamaları ile uyumlu ola-
cak şekilde yapılandırıldığını
belirtti. Bu komiteler, matris
yapı içinde çalışacak ve Uz-
manlık Komiteleri, Sektörel
Komitelere hizmet verecek.
Denetleme Kurulu Raporu,
SASAD Denetim Kurulu 
Üyesi Aziz Meydan tarafından
okundu. Daha sonra yapılan oy-
lama ile Yönetim ve Denetim
Kurulları, oybirliği ile ibra edildi.
Genel Kurul gündemine ekle-
nen yeni bir madde ile SASAD
için yeni bir ofis satın alın-
ması görüşüldü. SASAD’ın
paydaşları tarafından rahat-
lıkla ulaşım sağlanabilecek

ve Yönetim Kurulu Toplantı-
ları gibi faaliyetlerin gerçek-
leştirilebilmesi için yeterli
alana sahip yeni bir ofisin
alınması için, Yönetim Kuru-
lu’na yetki verildi.
Daha sonra, 2015 yılının
Mayıs ayı ile 2016 yılının
Nisan ayı arasındaki dönemi
kapsayan Çalışma Planı ve
Yıllık Bütçe Tasarısı görüşü-

lerek oy birliği ile kabul
edildi.
Genel Kurul’un resmi bölü-
münün sonunda, SASAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
harrem Dörtkaşlı, tüm karar-
ların oy birliği ile alındığına
dikkat çekerek, “Sektörün
bütünlüğü ve muhabbeti ile
ilgili mesaj verdiğiniz için te-
şekkür ederim.” dedi.

Muharrem Dörtkaşlı
Bayrağı Devretti
Genel Kurul’un 2’nci bölü-
münde, A. T. Kerney firması
ortaklarından Bob Willen,
“Savunma Sanayisinin Per-
formansı, Eğilimler ve Gele-
cekten Beklentiler” başlıklı
bir sunum yaptı. Dünya gene-
lindeki durumu özetleyen
Willen, Türkiye’ye özel olarak

ÖZEL HABER

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD)’nin 26’ncı Olağan Genel Kurulu, 22 Nisan’da, 
Ankara’da gerçekleştirildi. Gündeminde seçimin 
yer almadığı Genel Kurul’un sonunda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından düzenlenen 2015 Yılı 
Türk Savunma Sanayii Sektör Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

SASAD 
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SASAD’da Bayrağı 
K. Nail Kurt Devraldı
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“Türkiye’nin ihracat pazarla-
rında bazı önemli avantajları
olduğunu” belirtti.
Sunumun ardından, Genel
Kurul’a, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş, Ankara Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Özdebir, Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı Genel Müdürü
Orhan Akbaş ve SSM’den
Daire Başkanları da katıldı.
Üst düzey konukların katılı-
mının ardından söz alan
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muharrem Dörtkaşlı,
SASAD’ın 25’inci kuruluş yı-
lını kutladığını belirterek,
şunları söyledi: “Bugün bizim
için oldukça önemli bir gün.
Derneğimizin 25. kuruluş yıl-
dönümünü kutluyoruz; çey-
rek bir asrı tamamlamış
durumdayız. 1990 yılında der-
neğimizi kuran 12 kurucu
üyeye müteşekkiriz. Alfabetik
sırayla kurucu üyelerimizi
saymak istiyorum: ASELSAN,
Barış Elektrik, Hema, Kale
Kalıp, MKEK, Nurol, Otokar,
Otomarsan, ROKETSAN, Sa-
vunma Geliştirme ve Sanayi
A.Ş., TAI ve TEI. SASAD,
bugün 170 üyesi ve çatısı al-
tındaki kümelenmeleriyle
birlikte, yaklaşık 500 firmayı
temsil etmektedir. Geride bı-
raktığımız 25 yıllık dönemde,
ülkemizdeki savunma ve ha-
vacılık sanayisinin gelişimi
paralelinde, derneğimizin,
hem sorumlulukları artmış
hem de yürütmekte olduğu
faaliyetler çeşitlenmiştir…
Bugün artık, özgün ürünleri-
mizin performansa dayalı 
lojistik desteği gibi kavram-
lardan ve hizmetlerden söz
ediyoruz. Sektörümüzün ka-
lifiye iş gücü ile donatılmış
yardımcı sanayi firmaları,
milli ana sistemlere doğru-
dan girdi sağlamakta; üniver-
site-sanayi iş birliğiyle kritik
alanlarda yerli teknolojiler
geliştirilmektedir.”
Dörtkaşlı, geçen sene seçil-

dikleri zaman, ilk senenin so-
nunda, Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini, Başkan
Yardımcısı K. Nail Kurt’a 
devretme kararı aldıklarını
hatırlattı ve bu karar doğrul-
tusunda, görevini devretti.
Teşekkür konuşması için
kürsüye gelen Kurt, kısa bir
konuşma yaptı ve şunları söy-
ledi: “Böyle bir topluluk
önünde görevi devralmak ayrı
bir sorumluluk hissi veriyor.
Arkadaşlarımdan devraldı-
ğım bayrağı, elimden geldi-
ğince hızlı koşup bir sonraki
arkadaşıma, seneye yüz
akıyla devredeceğim. Sektö-
rümüzün çok büyük sorum-
lulukları var. Doğal olarak
önemli zorlukları da var.
Ancak bir açıdan baktığı-
mızda da çok şanslı bir sektör
olduğumuza inanıyorum;
çünkü istihdamımızın ve ciro-
muzun ötesinde, devletimizin
bize verdiği bir önem ve so-
rumluluk var. Stratejik bir
sektör olarak belirlendiğimi-
zin bilincindeyiz. Her sektöre
nasip olmayan bir Müsteşar-
lığımız var; bizleri yönlendi-
ren, destekleyen, tabii ki haklı
olarak zaman zaman sopala-

yan bir Müsteşarlığımız var.
Bunu da sektör için büyük bir
şans olarak görüyoruz; yine
bu bilinç içinde görevimize
devam edeceğiz. Sektörü-
müze ayrılan kaynaklar, mil-
letimizin kısıtlı imkânlarından
oluşturulan çok değerli kay-
naklar. Bu kaynakların en ve-
rimli şeklinde harcanması
için, verimliliğimizi arttırmak
gibi bir görevimiz var.”

Prof. Dr. Demir’den
Önemli Mesajlar
Genel Kurul’da son konuş-
mayı, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir
yaptı. Prof. Dr. Demir, sektör
ile ilgili rakamları şöyle açık-
ladı: “Yürütülen çalışmalar
neticesinde, bizi sevindiren
ama ileri hedeflerimize bak-
tığımızda da yetersiz gördü-
ğümüz bazı rakamlar 
var. Toplam savunma ve ha-
vacılık sektörü cirosu, 2014
yılında, yaklaşık %7 oranında 
bir büyümeyle 5,4 milyar do-
lara ulaşmıştır. İhracat ise
SSI’dan alınan rakamlara
göre, 2013 yılında, %10’luk bir
artışla 1,4 milyar dolar; 2014
yılında da %18’lik bir artışla

1,65 milyar dolar mertebe-
sine ulaşmıştır. Sektörde 
Ar-Ge harcamaları, 2014 yı-
lında, 2013 yılına göre, %15
artışla 1,73 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Ar-Ge
rakamlarında benim bir re-
zervim var. Bizim Ar-Ge tanı-
mımızda, bazı derin sorunlar
olduğuna inanıyorum; onu
ayrıca tartışmak isterim.
Sektörün toplam çalışan sa-
yısı, 2013 yılında 30.500 kişi
olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönem içerisinde, ASELSAN
ile TUSAŞ gibi şirketlerimiz,
dünyada ilk 100 savunma sa-
nayisi şirketi arasına girmiştir.
Az önce belirttiğim sayısal ve-
riler, savunma sanayisi açısın-
dan hedeflerimize ulaşmada
belirli adımlarla gittiğimizi;
ama daha çok hızlanmamız
gerektiğini gösteriyor. İhracat
rakamlarıyla ilgili İstanbul’da
başka bir konuşmada söyledi-
ğim gibi, biz 2023’te 25 milyar
dolar hedefini koyduğumuzda,
şu anda geldiğimiz 1,7 milyar
dolar civarındaki rakam, tabii
ki çok uzak. Artış hızımıza ba-
karsak da bu hedef, lineer bir
artışla değil asimptotik bir ar-
tışla mümkün olabilecek.
Orada da bir imkân var 
elimizde. Çeşitli platformları-
mızın, özgün ürünlerimizin or-
taya çıkmasıyla bu rakamlara
ulaşmak çok da zor olmaya-
bilir.”
Prof. Dr. Demir, ihracat 
konusuna da değinerek, “Sa-
vunma ve havacılık sanayisinde
asıl er meydanının yurt dışı
ihracat olduğunu vurgulama-
dan geçemeyeceğiz. Bu ko-
nuda, başta SSI olmak üzere,

A. T. 
Kerney firması 
ortaklarından 
Bob Willen

SASAD’ın 
yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı 
K. Nail Kurt

Savunma 
Sanayii Müsteşarı 

Prof. Dr. 
İsmail Demir
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SASAD’ın da önemli yurt 
dışı faaliyetlerinde bulun-
ması gerektiğini tekrar vur-
gulamak istiyorum. Sektör 
çalışmalarında, strateji oluş-
turmada, Müsteşarlığımızla
beraber SSI’nin ve SASAD’ın
rolünün artık belirleyici bir
şekilde öne çıkması gerek-
tiğine inanıyorum. Geçmiş
yıla baktığımda, biz Müste-
şarlık olarak SSI ve SASAD
ile ne kadar stratejik plan
çerçevesinde bir araya gel-
diğimizi, neleri konuştuğu-
muzu, nasıl bir hedef birliği
için kafa yorduğumuzu dü-
şündüğümde, çok fazla bir
fırsat olduğunu göremedim.
Bunun, önümüzdeki yıllarda
artacağını umut ediyorum.”
dedi.
Prof. Dr. Demir, sürdürülebi-
lirlik konusunda da önemli
mesajlar verdi: “Geçen sene
de konuşulan bir kavram

vardı: Savunma sanayisinde
sürdürebilirlik meselesi. Bil-
diğiniz gibi, bunun en önemli
unsurlarından birisi sanayi
derinliği; diğeri de teknolojik
yetkinlik. Bu iki unsuru des-
teklemek üzere, Sanayileşme
Daire Başkanlığımız tarafın-
dan, Sanayileşme Portali ile
yan sanayi ve KOBİ’ler için
oluşturulan kredi ve teşvik
mekanizmaları çalışmaları
sürdürülmektedir. Kredi ve
teşvik mekanizmaları çalış-
maları kapsamında, savunma
sanayisine yönelik projelerde
alt yüklenici olarak görev
yapan yerli firmalara, proje
kapsamında ihtiyaç duyduk-

ları makine ve teçhizat yatı-
rımlarının finansmanı için,
proje süresince geri öden-
mek üzere, Savunma Sanayii
Destekleme Fonu’ndan kredi
kullandırılmaktadır. SSM Sa-
nayileşme Portali, yetenek
envanteri oluşturma faaliyet-
lerimizde önemli bir yer 
tutmaktadır. 2012 yılında 

faaliyete geçen Portal’in kul-
lanıcı sayısı, 2014 senesi sonu
itibarıyla 500’ü aşmıştır. Bu
firmalardan 366’sının ürün ve
yeteneklerine ilişkin veri 
girişlerinin tamamlanmasını
takiben, firma-ürün arama
ekranı, 31 Aralık 2014 itiba-
rıyla hizmete açılmıştır. Sa-
nayileşme Portalimiz, her
geçen gün olgunlaşmaktadır;
firma, ürün ve yetenek arama
özelliğiyle hem ana yüklenici-
lerimize ve ana yüklenici
adaylarımıza hem de Müste-
şarlığımız bünyesindeki proje
gruplarımıza sektör envan-
teri hakkında detaylı bilgiler
vermektedir. Ancak envanter

meselesinin çok daha ciddi
şekilde ele alınması gerekti-
ğine inandığımı belirtmek 
isterim. Müsteşarlığımız bün-
yesinde yapılan çalışmanın
biraz daha mütevazı kaldığını,
Müsteşarlığın kendi imkânla-
rıyla yapılan bir çalışma oldu-
ğunu vurgulamak isterim. Bu
konu ile ilgili çeşitli görüşme-

lerimde, konunun farkındalı-
ğının arttırılması için çalıştım;
ancak, hem insan kaynağının
hem de sanayici envanterimi-
zin çok daha detaylı, çok 
daha akıllı aramalara fırsat
veren bir şekilde oluşturul-
masının önem taşıdığını 
düşünüyorum. Bu konuda,
SASAD başta olmak üzere,
SİNERJİTÜRK ile de bir ko-
nuşmamız olmuştu. Gerçek-
ten bunun sahiplenilmesi
gerekiyor. Çeşitli kuruluş-
larda -isim vermeyebiliriz-
insan kaynağı, akademisyen,
araştırma laboratuvarı, sana-
yici envanterinin olduğu or-
tamlar var; ama hepsi tek

başına bir adacık gibi ve bir
arama yapmak, bir yönlen-
dirme yapmak istediğinizde,
çok da yeterli değiller. Bunla-
rın ele alınması çok önemli;
hem yurt içi çalışmalar ve ge-
liştirmeler hem de yurt dışı 
temaslar için. Mesela kulla-
nılmayı bekleyen bir miktar
offset var iken offset yüküm-
lülüğü olan firmaların veya
ülkelerin bu yükümlülüklerini
yerine getirmekte nazlı dav-
ranmaları bir yana, bizim de
onlara yeterli imkân sağla-
mamız, kaynak ve yol göster-
memiz önemli. SASAD, bu
konuda, Müsteşarlığımız ile
beraber iş birliğiyle çalışarak
önemli bir rol oynayabilir. 
Biz, savunma sanayisinde ge-
lişmeden bahsederken, şir-
ketlerimizden bahsederken
offset kullanımı gündeme gel-
diğinde, kullanılamayan off-
setlerin bulunmasının kabul
edilebilir bir tarafının oldu-
ğunu düşünmüyorum.”
İhracat konusuna da değinen
Prof. Dr. Demir, şunları söy-
ledi: “Müsteşarlığımız, dış
ilişkilerde ve fuarlarda SSI’yı
öne çıkartmak üzere, bu yıl
değişik bir strateji uygula-
maya başladı. Bu çabaya 
SASAD’ın da destek verme-
siyle daha değişik bir boyuta
geçebileceğimizi düşünüyo-
rum. Çünkü pazarlama faali-
yetleri, tanıtım faaliyetleri ve
devletlerarası ilişkiler konula-
rının hepsi bir bütün. Bu bütü-
nün, birbiriyle çok koordine
şekilde çalışmasıyla ihracatı
gerçekleştirebiliyorsunuz.

ÖZEL HABER

SASAD Genel Kurulu’nda, Divan Başkanlığı’na Dr. Ahmet Demir (ortada), Başkan Yardımcılığı’na Atakan Ata (solda) ve Katip Üyelik’e
Saadet Korkem (sağda) seçildi.

Soldan sağa: SASAD Büro Uzmanı Nazire Özbek, SASAD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, SASAD Büro Şefi Tülay Erdal ve 
SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan.



Devlet düzeyindeki görüşme-
lerde, çok iyi geçtiğini düşün-
düğümüz temasların, çok
dostane ilişkilerimizin oldu-
ğunu düşündüğümüz ülke-
lerle yapılan konuşmaların,
üst seviyede gayet derin şe-
kilde üretilen iyi niyet beyan-
larının sonuç vermesi; çok
sıkı bir takibi, ilişkileri sürekli
canlı tutmayı ve satışın nasıl
yapılacağını bilmeyi gerekti-

riyor. O açıdan satışı da 
öğrenmemiz gerektiğine ina-
nıyorum. Bu konuda da belli
bir strateji, akıl ve yol belir-
lenmesi önemli. 
Ürünlerimiz ortaya çıktıkça,
bu ihtiyaç daha da artacaktır.”
Prof. Dr. Demir, konuşması-
nın sonunda, Ankara’da ku-
rulmakta olan Havacılık ve
İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi’ne değindi ve “Bu yılın

sevindirici olaylarından bir ta-
nesi de Havacılık ve İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi faa-
liyetini gerçekleştiriyor olma-
mız. Bu konuda, Ankara
Sanayi Odası ve SASAD ile
yaptığımız iş birliği, inşallah
hayırlı neticeler verecektir.
Özelde Ankara, genelde Tür-
kiye açısından önemli bir
adım olacağını umuyorum.”
dedi.

Sektör Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Konuşmaların ardından,
SSM tarafından düzenlenen
2015 Yılı Türk Savunma Sa-
nayii Sektör Ödülleri Tö-
reni’ne geçildi. Ödüller
verilmeden önce, SSM Sana-
yileşme Daire Başkanlığı
Sektörel Strateji ve Yatırım
Planlama Şube Müdürü 
Hüseyin Kılıç tarafından 

2015 Yılı Savunma Sanayii Özel Ödülleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Bilal Aktaş, Sanayileşme Daire Başkanı Hüseyin Avşar ve 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikci tarafından verildi.



bir sunum yapıldı ve kaza-
nanların nasıl belirlendiği
anlatıldı. SSM, firmaları; ve-
rimlilik, öz kaynak yeterliliği,
maddi duran varlık verimli-
liği, iş gücü verimliliği, teda-
rik zinciri yönetimi, yan
sanayi kullanımı, lojistik, ih-
racat ve Ar-Ge konularında
değerlendirerek ödül kaza-
nanları belirledi. 2015 Yılı
Savunma Sanayii Ödüllerini
alan firmalar, hangi kriter-
lere göre ödül aldıkları bilgi-
leri ile şöyle sıralandı:
1. Otokar (Yan sanayi 

kullanımı, tedarik zinciri
yönetimi ve iş gücü 
verimliliği)

2. TEI (Tedarik zinciri 
yönetimi, ihracat ve 
aktif verimliliği)

3. TUSAŞ (Öz kaynak 
verimliliği, ihracat ve 
iş gücü verimliliği)

Ödülleri; Otokar Genel Mü-
dürü Serdar Görgüç, TEI Genel
Müdürü Mahmut Faruk Akşit

ve TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir’in elinden aldılar.
Firmaların gerçekleştirdiği
önemli teslimatlar, teknolojik
atılımlar ve savunma sanayi-
sinde yürütülen başarılı 
çalışmalar esas alınarak be-

lirlenen 2015 Yılı Savunma
Sanayii Özel Ödüllerini alan
firmalar ise şunlar oldu:
n VİG Metal (“Magnezyum

Döküm Parça 
Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında ROKETSAN’a
ilk ürünlerin teslim 
edilmesi nedeniyle)

n ASELSAN, NETAŞ ve 
ARGELA (Dördüncü Nesil
[4G/LTE] Haberleşme
Teknolojileri [ULAK] 
Projesi kapsamında 
çalışmaları nedeniyle)

n Kale Havacılık 
(Turbojet Motorların 
Geliştirilmesi Projesi 
kapsamındaki çalışmaları
nedeniyle)

VİG Metal Genel Müdürü İnci
Güngör, ödülü SSM Sanayi-
leşme Daire Başkanı Hüseyin
Avşar’ın; ASELSAN Genel
Müdür Yardımcısı Baki Şen-
soy, NETAŞ Genel Müdürü
adına Ertunga Sezer ve 
ARGELA Savunma Sanayi
Birim Başkanı Dr. Metin
Balcı, ödülü SSM Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetimi Daire Baş-
kanı Dr. Ata Şenlikci’nin ve
Kale Grup Teknik Bölüm
Başkanı Osman Okyay da
ödülü SSM Alt Sistemler
Daire Başkanı Bilal Aktaş’ın
elinden aldı.
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Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından verilen 2015 Yılı Savunma
Sanayii Ödüllerini, (soldan sağa) TEI Genel Müdürü Dr. Mahmut Faruk Akşit, Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç ve TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı aldı.





Uzun yıllardır, hem sivil
hem de askeri havacı-
lık alanında iş birliği

yapan Airbus ve TUSAŞ, 
TUSAŞ’ın yükselen grafiği ile
bu iş birliğini genişletmek için
yeni adımlar atıyor. Parça
üretimi ile başlayan ve risk
ortağı olarak parça tasarı-
mına uzanan bu yolculuğun
belli başlı kilometre taşları
şöyle sıralanıyor:
n TUSAŞ, 1998 yılından 

beri, Airbus A320 uçak 
ailesinin Bölüm 18 gövde
kısmı için paneller 
üretiyor ve bunların 
montajını gerçekleştiriyor.
2014 yılında imzalanan
sözleşme ile TUSAŞ, 
bu parçaların tek üreticisi
hâline geldi.

n A400M programının 
başlıca endüstriyel 
ortaklarından olan
TUSAŞ; uçağın paraşütçü
kapılarının, ön orta 
gövdesinin, arka gövde
üst bölümünün, acil çıkış
kapısının, arka üst kaçış
kapağının, kuyruk 
konisinin, kanatçıklarının,
sürat frenlerinin, su/atık
sistemlerinin ve 
ışıklandırma sistemlerinin
tasarım ve üretiminden
sorumlu.

n TUSAŞ, 2008 yılında, 
A350 XWB’nin kanatçık
(aileron) parçasının
tasarım ve üretiminden
sorumlu tek şirket seçildi.
Sivil uçaklar için, hem 
tasarım hem de üretimi
içeren ilk iş paketi olan 
bu çalışma ile TUSAŞ,
A350 XWB programında,
1’inci derece tedarikçi 
ve risk ortağı konumuna
geldi. TUSAŞ tarafından
üretilen ilk kanatçıklar,
2012 yılının Mayıs ayında
Airbus’a teslim edildi.

n Airbus ile TUSAŞ, 2013 
yılının Haziran ayında,
A330-200 ve A330-300
uzun menzilli ticari 
uçaklarının kompozit 
kuyruk dümeninin 
tek kaynak olarak üretim
ve tedarikini içeren bir
anlaşma imzaladı.

Törende atılan imzalar ile bu
listeye, A320 uçak ailesinin
Bölüm 19 gövde kısmı da ek-
lendi. Airbus’ın, artan talebi
karşılamak için çift kaynak-
tan tedarik stratejisi kapsa-
mında imzalanan bu
sözleşme, aynı zamanda,
Türkiye’nin, 2023 yılında, top-
lam 25 milyar dolar savunma

ve havacılık ihracatı yapma
hedefinde, 10 milyar dolarlık
bir paya sahip olan sivil hava-
cılık alanı için önemli ve kritik
bir gelişme olarak öne çıktı.

TUSAŞ’a Tam Destek
İmza ve teslimat için gerçek-
leştirilen törende açılış ko-
nuşmasını yapan TUSAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Nejat Bilgin, TUSAŞ ile Airbus
arasındaki ilişkilerin geçmi-
şini anlattı. Türkiye’nin sivil

havacılık sektörünün dünya
ortalamasından daha hızlı
geliştiğini belirten ve bu ko-
nuda Türk Hava Yolları’nı
örnek olarak gösteren Bilgin,
bu alanda TUSAŞ’a verilen
desteği, “TUSAŞ’ın ana hisse-
darı Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı olarak,
TUSAŞ’ı, kabiliyetlerini sivil
havacılık alanında geliştir-
mesi konusunda destekliyo-
ruz.” sözleri ile ifade etti.
Bilgin’in ardından
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TUSAŞ ile Airbus 
Arasındaki Bağlar Güçleniyor

Airbus A320 uçak ailesinin Bölüm 19
(Section 19) gövde kısmının TUSAŞ 
tarafından üretilmesine yönelik 
sözleşmenin imzalanması ve TUSAŞ’ın,
Airbus A330 uçakları için ürettiği ilk
kuyruk dümeni (rudder)’nin Airbus’a
teslim edilmesi nedeniyle düzenlenen
tören, 29 Nisan’da, TUSAŞ tesislerinde
gerçekleştirildi. Törende, TUSAŞ ve
Airbus yetkililerinin yanı sıra TUSAŞ’ın
alt yüklenicilerinden temsilciler de
hazır bulundu. 
M. Emre YAZICI / e.yazıcı@savunmahaber.com
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kürsüye gelen TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı,
A320 uçak ailesi ve A350 için
yaptıkları çalışmaları özet-
ledi. Hâlen tek kaynak olarak
ürettikleri Bölüm 18’in, 42
adet olan aylık sevkiyat sayı-
sını 50’li rakamlara çıkarmak
üzere hazırlıklarının tamam-
lanma aşamasında olduğunu
belirtti.
Dörtkaşlı, konuşmasında,
A320 uçaklarının Bölüm 19
gövde kısımlarının ve A330
uçaklarının kuyruk dümenle-
rinin teknik özellikleri ile ilgili
de bilgiler verdi. Sözleşme
imzasının ardından, yaklaşık
2 yıllık bir çalışma sonucunda
teslimat aşamasına gelinen
12 metre uzunluğundaki kuy-
ruk dümenleri, önemli ölçüde

kompozit malzeme kullanıla-
rak üretiliyor. Bölüm 19 ise
dikey ve yatay kuyruk unsur-
larının gövdeye birleştiği nok-
tada yer alıyor ve bu sebeple
gövdenin kritik kısımları ara-
sında sayılıyor. Artan iş hacmi
sonucunda, TUSAŞ yerleşke-
sinin en büyük binası olan
62.000 metrekarelik hangarın
batı yarısı, tümü ile Airbus
programları için ayrılacak. Bu
sayede TUSAŞ, önümüzdeki
yıllarda artacak siparişler için
de şimdiden hazırlıklı olacak.
İlk Bölüm 19 teslimatının, 14
ay içinde, 2016 yılının Haziran
ayında yapılması planlanıyor.
Dörtkaşlı, Airbus ile iş hacim-
leri ile ilgili de bilgi verdi. Air-
bus ile TUSAŞ arasındaki,
2005 yılında 10 milyon dolar

olan iş hacmi, 2010 yılında 30;
2015 yılında ise 175 milyon
dolara ulaştı. Dörtkaşlı, önü-
müzdeki 5 yılda, bu rakamın
330 milyon dolara ulaşmasını
beklediklerini; hedeflerinin
ise 500 milyon dolar oldu-
ğunu ifade etti. Airbus ile
TUSAŞ arasındaki iş hacmi,
aynı zamanda TUSAŞ’ın alt
yüklenicilerinde de yaklaşık
2.000 kişiye istihdam sağlıyor.
Konuşmasının sonunda TUSAŞ
çalışanlarına ve TUSAŞ’ın alt
yüklenicilerine hitap eden
Dörtkaşlı, “Bugün gerçekten
önemli bir gün. Başardığımız
iş, bizim hayal ettiğimiz şey-
lerin sonu değil. Hiçbir iltifat
marifetsiz olmaz. Başarılı
olacağız, rekabetçi olacağız,
kaliteyi tutturacağız. Diğer

gövde bölümlerini de buraya
getireceğiz. Bütün bunları da
sizin sayenizde yapacağız.
Hepiniz sağ olun var olun.”
dedi.

Offset ile Sınırlı 
Kalmayan İş Birliği
Törenin son konuşmasını,
Airbus Group ve Airbus’ın Te-
darikten Sorumlu Başkan
Yardımcısı Klaus Richter
yaptı. Sözlerine, “7 yıl önce
buraya ilk geldiğimden bu
yana TUSAŞ’ın göstermiş ol-
duğu gelişme, gerçekten 
etkileyici…” diye başlayan
Richter, 1990’ların sonunda
bir offset programı çerçeve-
sinde başlayan Airbus ve
TUSAŞ iş birliğinin gelişimini
anlattı.
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TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Nejat Bilgin

TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı

Airbus Group ve Airbus’ın Tedarikten 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Klaus Richter



Tek koridorlu uçak pazarının
büyümesi ile ilgili yapılan tah-
minlerin sağlıklı olduğunu
düşündüğünü belirten Rich-
ter, bugün ayda 40 uçak tes-
lim ettiklerini; 2017’de, bu
sayının 50’lere ulaşacağını;
her şey yolunda giderse de
rakamın 60’ları bulacağını

söyledi. Bu tahminlere göre,
TUSAŞ’ın, her 6 saatte bir
Bölüm 18 teslim etmesi ge-
rekeceğine dikkat çeken
Richter, bunun her iki taraf
için de ciddi bir sınav olaca-
ğını ifade etti. Dünya paza-
rında tek koridorlu uçaklara
artan talebin, alt yüklenici-

lere de bugüne kadar alıştık-
larının ötesinde bir yük geti-
receğini belirten Richter,
TUSAŞ’ın ve alt yüklenicileri-
nin, göstermiş oldukları per-
formansı yakalamaya devam
edeceklerine dair güvenini
dile getirerek konuşmasını
tamamladı.

Sevkiyatı yapılacak parçala-
rın, Airbus’ın özel nakliye
uçağı Beluga’ya yüklenmesi
ile devam eden törenin ar-
dından, Richter ile sohbet
etme fırsatı da bulduk.
Yakın gelecekte, mevcut iş
paketlerinde beklenen sipa-
riş artışlarını karşılayabil-
menin TUSAŞ’ın önündeki
en önemli hedef olacağını
söyleyen Richter, Türki-
ye’deki havacılık sanayi-
sinde çalışan KOBİ’lerin,
AS9100 sertifikası almak için
gösterdikleri gayretleri 
çok olumlu gördüklerini de
belirtti. Richter, Airbus’ın 
dışarıya aktardığı iş paketleri-
nin büyük hacimli olduğunu;
Türkiye’deki KOBİ’lerin, 
TUSAŞ’ın alt yüklenicisi olarak
gösterdikleri performansı,
zaman içinde, Airbus’ın başka
ülkelerdeki büyük tedarikçile-
rine alt yüklenici olabilmek
için basamak olarak kullana-
bileceklerini düşündüğünü
söyledi.70
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TUSAŞ tarafından üretilen ve 
teslime hazırlanan A400M uçağı

ön orta gövdesi.





1. Giriş
İnsanların, çağlar boyunca
karşılaştıkları çeşitli saldırı-
lara karşı kendilerini ve barı-
naklarını koruma ihtiyacı
duymalarının bir sonucu ola-
rak, zırh sistemleri ve bunun
karşılığında balistik bilimi
büyük gelişmeler kaydetmiş-
tir. Son yıllarda, teknolojik ge-
lişmelere paralel şekilde
yüksek fiziksel ve mekanik
dayanım gösteren malzeme-
lerin sivil ve askeri uygulama-
larda kullanımının bir sonucu
olarak, daha üstün koruma
sağlayacak zırh sistemlerinin
tasarım ve üretimi önem ka-
zanmıştır. Malzeme bilimin-
deki gelişmeler ışığında, ileri
üretim ve ısıl işlem teknikleri
kullanılarak yapı ve özellik pa-
rametreleri iyileştirilen meta-
lik, seramik, polimer ve
kompozit malzemelerden
üretilen yüksek tokluk ve
sertliğe sahip zırh sistemleri-

nin savunma sanayisinde
daha etkin bir şekilde kullanıl-
ması sağlanmıştır. Günü-
müzde kullanılan zırh

sistemlerinin sınıflandırılması
Şekil 1’de şematik olarak gös-
terilmiştir.
Zırh sistemleri, askeri ve sivil

alanda çeşitli büyüklük ve hız-
daki mermi, füze vb. tehditlere
karşı personel ve araçların
korunması için geliştirilen
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Şekil 1. Zırh sistemlerinin
sınıflandırılması

Şeffaf Zırh Sistemleri ve
Genel Kullanım Alanları



vazgeçilmez unsurlardır. Son
yıllardaki askeri operasyonlar,
personel güvenliği ile birlikte
görüş kabiliyeti de sağlayan
şeffaf (transparan) zırh sis-
temlerinin ne kadar kritik bir
öneme sahip olduğunu gözler
önüne sermiştir. Zırh sistem-
leri üzerinde meydana gelen
etkiler detaylı olarak “termi-
nal balistik” kapsamında
araştırılmaktadır. 
Şeffaf zırh sistemleri, temel
görevi balistik koruma olan
şeffaf özellikteki malzemenin
optik geçirgenlik özelliklerini
koruduğu ve yapısal olarak
entegre edildiği bir sistemden
meydana gelmektedir [1]. 
Bu sistemler, günümüzde
başta kişisel koruma gereç-
leri, yüz kalkanları ve siperler
olmak üzere; kara, hava ve
deniz araçları, patlayıcı mü-
himmat imhası ve bina ko-
ruma sistemleri olarak, sivil
ve askeri alanda geniş bir kul-
lanım alanına sahiptir [2]. Bu
doğrultuda, şeffaf zırh sistem-
lerinden beklenen temel ge-
reksinimler; yüksek tekli veya
çoklu darbe, patlama ve çi-
zilme dayanımı, görüş netliği
için düşük kırınımlı yüzey,
kolay taşınabilirlik ve uzun
menzil için düşük yoğunluk,
yüksek kullanılabilir iç hacim
için ince panel kalınlığı, gece
görüşü ve yüksek performans
/ maliyet oranıdır [3].
Beklenen özellikleri yerine
getirebilmek için şeffaf zırh
sistemleri 3 temel katman
olarak tasarlanmaktadır:
a) Mermiyi köreltme ve 

aşındırarak parçalama
amaçlı sert yüzlü tabaka,

b) Enerji sönümleyici, 
çatlak ilerlemesini ve 
termal genleşmeyi 
önleyen ara tabaka ve

c) Parçalanmış zırh enkazını
çevreleyen arka destek 
tabakası.

Tasarıma bağlı olarak 3 temel
tabaka dışında, katmanlar
arasındaki yapışmayı sağlayan
ve aynı zamanda termal gen-
leşme etkisini en aza indiren
ara katmanlar da bulunabil-
mektedir [1-2]. (Şekil 2)

Şeffaf zırh sistemlerinin oluş-
turulmasında kullanılan mal-
zeme grupları; camlar, cam
seramikler, tek/polikristal
seramikler, polimer ve hibrit
sistemlerdir. Bu makale kap-
samında şeffaf zırh sistem-
leri; Şekil 3’te belirtilen
sınıflandırma göz önünde bu-
lundurularak seramik, poli-
merik ve hibrit zırh sistemleri
olarak 3 ana başlık altında in-
celenecektir.

2. Seramik 
Zırh Sistemleri
2.1. Cam Seramik 
Şeffaf Zırhlar
Normal cam, borosilikat cam
ve ergimiş silika gibi çeşitli tip
camlar, şeffaf zırh olarak kul-
lanılabilir. Kimyasal veya ısıl
işlemlerle bu camların muka-
vemeti arttırılabilir. Ayrıca
belli cam sistemlerinin kont-
rollü kristalleştirilmesi so-
nucu, şeffaf cam-seramik
elde edilir. Temel olarak cam
ve cam seramiklerin üstün-
lükleri, diğer seramik malze-
melerden ucuz olmaları,
bükümlü şekillerde üretilebil-
meleri ve büyük parçalar hâ-
linde üretilebilmeleridir [2].
Corning Glass Works’ta genç
bir araştırmacı olan Stanley
Donald Stookey, lityum disilikat

cam ile gümüş parçaları çökel-
tisini fırında 600°C’de tavlaya-
rak fotoğraf kâğıdı yapmaya
çalışırken şans eseri cam sera-
miği bulmuştur. Camı yanlış-
lıkla 900°C’ye ısıtmış, hatasını
fark ettiğinde, fırın tabanında
erimiş cam bulmayı beklerken
beyaz katı bir malzeme bul-
muştur. Parçayı yere attığında
ise normal bir cam gibi kırılmak
veya çatlamak yerine, sağlam
kaldığını görmüştür [4].

İlk ticari cam seramik,
1950’lerin sonuna doğru, ha-
vacılık endüstrisinde, uçakla-
rın çeşitli yüzeylerinde ve füze
başlıklarında kullanılmıştır.
Bu yüzeylerde kullanılan mal-
zemelerin, yağmurun aşındı-
rıcı etkisi ve atmosfere giriş
gibi zorlu koşullara karşı ko-
yabilmesi gerekmekteydi.
Bunun için gerekli özellikler;
homojenlik, düşük dielektrik
sabiti, düşük genleşme katsa-
yısı, düşük dielektrik kaybı,
yüksek mukavemet ve yüksek
aşınma dayanımıdır. Hibrit
sistemler dışında, hiçbir cam,
metal veya tek kristalli mal-
zeme, tek başına aynı anda
tüm bu özellikleri taşımamak-
tadır. Cam seramikler, belli
camların kristalleştirilmesi
sonucu (genellikle bunu tetik-

leyen katkı maddeleri saye-
sinde) oluşturulur. Aslında bu
durum, cam yüzeyinde rast-
gele oluşur ve normalde cam
imalatı sırasında istenmez.
Bunlar her zaman artık cam
fazında, bir veya birçok yerde
kristal fazında olabilir. Kristal-
leşme, %0,5-%99,5 aralığında
değişebilir ve en çok da %30-
%70 aralığında olur. Kontrollü
kristalleştirme, malzemenin
çeşitli, hatta bazen alışılmadık
özelliklerine neden olabilir [4].
Cam seramiklerin temel bazı
özellikleri aşağıdaki gibidir
[1,4]:
n Kristal seramiklere 

benzer özellikler 
göstermekle beraber,
daha düşük yoğunlukludur.

n Cam şekillendirme 
teknikleriyle seri üretim
yapılabilir, kolay işlenebilir
ve düşük işleme 
maliyetlerine sahiptir.

n Belirli bir uygulama için
nano veya mikro yapısı 
tasarlanabilir.

n Çok düşük gözenekli 
bir yapıya sahiptir.

n İstenen çeşitli farklı 
özelliklerin bir arada 
toplanması mümkündür.

Çoğu cam seramik, zırh için
kullanılan diğer seramikler-
den daha düşük sertlik ve
elastisite modülü değerlerine
sahiptir; bununla birlikte,
düşük yoğunluk ve düşük
maliyet avantajları da vardır
[4]. Şu anda Alstom firması,
şeffaf zırh sistemi olarak kul-
lanılmak üzere, TransArm
adıyla bilinen, lityum disilikat
bazlı cam seramik üretmek-
tedir [2]. Bu malzeme, amorf
camlar gibi işlenebilme özel-
liğine sahip olmakla beraber,
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temel katmanları [1-2]

Şekil 3. Şeffaf zırh sistemlerinin sınıflandırılması.



kristalleştirildikten sonra se-
ramik özellikleri göstermeye
başlar [5]. Bu ürün, asıl ola-
rak bomba imhasında kulla-
nılan koruyucu siperler için
geliştirilmiştir [4].
Schott firmasının Diamond-
View™ adlı ürünü de cam se-
ramik olup, yüksek balistik
dayanıma sahip olmanın ya-
nında, gece görüşü için kızıl-
ötesi dalga boylarında
şeffaftır. Bu seramikler, ısıl
genleşme-büzülme döngü-
süne ve morötesi ışınıma, ge-
leneksel cam bazlı şeffaf zırh
sistemlerinden daha daya-
nıklı olduğundan, toplam
ömür maliyetleri daha dü-
şüktür [6].

2.2. Şeffaf Kristal 
Seramik Zırhlar
Kristal seramikler, gelişmiş
tehditlere karşı zırh alanında
kullanılmaktadır. Şu anda zırh
amaçlı kullanılan şeffaf kristal
seramiklerin; alüminyum ok-

sinitrür (Al23O27N5 / AlON),
magnezyum alüminat spinel
(MgAl2O4 / Spinel) ve tek 
kristalli alüminyum oksit
(Al2O6 / Safir) olmak üzere, 
3 ana çeşidi bulunmaktadır [2].
(Tablo 1) Alüminyum oksinit-
rür ve magnezyum alüminat
spinelleri; dayanım, büyük
miktarlarda temin edilebilir-
lik ve maliyet özellikleri ne-
deniyle savunma, uzay ve
havacılık sanayilerinde, lazer
kullanımında tercih edilen
malzemelerdir [7]. Bu malze-
melerin her biri, zırh delici
mermilere karşı, geleneksel
cam laminatların yarı ağırlı-
ğında aynı seviyede koruma
sağlamıştır. Ancak, maliyet-
lerinin nispeten yüksek ol-
ması ve bu malzemelerin
kolay temin edilememesi,
yaygın kullanımlarının önün-
deki en önemli engeldir. Bu
malzemelerin imalatı, her
zaman camdan pahalı ola-
caktır; ancak maliyetin düşü-

rülmesi ve üretim hacminin
arttırılması, bu malzemelerin
şeffaf zırh sistemlerinde daha
yaygın kullanılmasını sağla-
yacaktır [8]. Şeffaf kristal se-
ramiklerin, mevcut şeffaf zırh
malzemelerine göre imalat
kolaylığı, mekanik özellikleri,
yüksek sıcaklık performansı
ve kimyasal dayanımı gibi üs-
tünlükleri vardır.
Şeffaf polikristal malzemeler
izotropik olup, nitrojenin alü-
minyum oksit ile birleşmesi,
kübik kristal yapısı nedeniyle
spinel fazda kararlı hâle gelme-
sini sağlamaktadır. Polikristal
malzemelerden, presleme,
sıcak izostatik presleme ve
şerit döküm gibi geleneksel se-
ramik imalat teknikleri kullanı-
larak karmaşık şekilli parçalar
üretilebilir [2]. Günümüzde 
γ-AlON ve magnezyum spinel-
ler, büyük ölçülerde ve büyük
miktarlarda üretilebilmektedir.
Ancak üretim maliyetlerinin
yüksek olması, camların ve bazı

opak seramiklerin yerini alma-
larını engellemektedir [6].

2.2.1. AlON Seramik Zırhlar
AlON, 1980’lerde, Raytheon
firmasında görev yapan araş-
tırmacılar tarafından, pence-
reler ve kızılötesi füze
başlıkları için geliştirilmiş ve
pazara Raytran adı altında
sunulmuştur [2]. Şirketin
amacı, safirle aynı yapısal ve
optik özelliklere sahip; ancak
geleneksel toz işleme teknik-
leri sayesinde, safirden daha
ucuza üretilecek bir malzeme
bulmaktı. Safirden daha ucuz
füze başlıkları ve pencereler
üretilmesine rağmen; kıs-
men yatırım ve pazarlama
eksiklikleri kısmen de o dö-
nemde Raytheon firmasının
isminin fazla bilinmemesin-
den dolayı yaygın kullanımı
sağlanamadı. Raytheon’un,
2002 yılında, Surmet Corp.
firmasıyla anlaşmasından
sonra, Surmet Corp.,
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Malzeme Kimyasal Yoğunluk Eğme Mukavemeti Young Modülü Knopp Sertliği * Poisson Ergime Geçirgenlik
Bileşim [g/m3] [MPa] [GPa] [kgf/mm2] oranı Sıcaklığı [°C] (μm)

Spinel MgAl2O4 3,58 [9] 185-250 [9] 277 [9] 1645 [9] 0,26 [9] 2135 [9] 0,25-6,5 [10]
AlON Al23O27N5 3,69 [10] 300-700 [10] 320 [10] 1800 [10] 0,24 [10] 2150 [10] 0,22-6 [10]
Safir Al2O3 3,97 [11] 1035 [11] 435 [11] 1900 [11] 0,27-0,3 [11] 2053 [11] -
Cam seramik - 2,6 [12] - 120 [12] - - 1350 [12] - 
Ergimiş silika SiO2 2,21 [1] 48 [1] 70 [1] 600 [13] 0,17 [1] 1100 [13] 0,18-3,5 [1]
*200 g yük altında

Tablo 1. Spinel, AlON, safir, cam seramik ve ergimiş silikanın fiziksel ve mekanik özellikleri 

Askeri kullanım amaçlı için üretilen spinel paneller, 
FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles / Orta Sınıf Taktik
Araç Ailesi) araçlarına monte edilerek denendi.
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AlON’un ticari üreticisi ve te-
darikçisi olmuştur [14].
AlON, morötesi tayftan orta
dalga boylu kızılötesi tayfa
kadar olan ışınlar için; geçir-
genliğinin, yüksek mukave-
met ve sertliğinin yanında,
göreceli olarak hafif,
1200ºC’ye kadar kararlı, ok-
sidasyon veya radyasyona
karşı dayanıklı, şeffaf sera-
mik bir malzemedir [15].
AlON’un yapısal ve izotropik
şeffaflık özelliği, kübik kristal
yapısından kaynaklanmakta-
dır. Bu nedenle AlON, polik-
ristal formda bile saydamdır
ve geleneksel toz işleme yön-
temleriyle üretilebilir [8]. Bu
sayede, karmaşık şekiller,
tek kristalli seramiklerden
daha büyük miktarlarda ve
daha ucuza üretilebilir; par-
latma işlemi de safire göre
daha ucuza yapılabilir [14].
AlON’un aksine, safir parça-
lar, ergiyik hâlde tek kristal
büyütme yöntemiyle üretil-

mektedir. Bu da safir parça-
ların büyüklüğünü, özellikle
de kalınlık ve genişlik açısın-
dan, imalat hızına ve maliyete
bağlı olarak sınırlamaktadır.
AlON, piyasada bulunan stan-
dart safir panel kalınlığı olan
7,62 mm (0,3 in) üzerindeki
kalınlıklar için, kolayca ve
ekonomik olarak üretilebilir.
Bu nedenle AlON, 30 kalibre
(12,7mm, 14,5mm) ve üstün-
deki zırh delici mermiler ve el
yapımı patlayıcılara karşı, sa-

fire göre üstünlük sağlar [8].
AlON, yapısal özellikleri ve
üretilebilirliği sayesinde, kı-
zılötesi camlar, radar kubbe-
leri, lensler ve şeffaf zırhlar
gibi çeşitli alanlarda kulla-
nıma uygundur [8]. Yüksek
sertliği sayesinde çizilmeye
karşı dayanımı, süpermar-
ketlerde kullanılan tarayıcı
camları gibi güçlü kaplama-
lara sahip camlardan bile
daha yüksektir [16]. Yüksek
hızlı füzelerin kızılötesi baş-

lıkları, uçuş anında maruz
kalınabilecek çok büyük ter-
mal şoklara dayanabilmeli;
yağmur ve kumun aşındırıcı
etkilerine rağmen saydamlı-
ğını koruyabilmelidir. Saha
kullanımında, cam temelli
zırhların saydamlığı, rüzgârla
savrulan toz ve kum ya da
taşlar nedeniyle çizilmelere
bağlı olarak düşmektedir.
Doğal kum erozyonunun tak-
lit edildiği testlerde, cam te-
melli zırhların saydamlığı
%23 oranında düşerken, aynı
test koşullarında, γ-AlON 
şeffaf zırhının saydamlığı de-
ğişmemiştir [7]. Hafif şeffaf
zırhların dış tabakalarında,
yüksek hızlı mermilere karşı
yüksek mukavemet ve sert-
liğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Daha hafif balistik laminatlar,
yüksek kırılma direncine
sahip ince AlON paneller sa-
yesinde tasarlanabilir [17].
Zırh delici mermilere karşı
cam ve plastik laminatlarla

Şekil 4. Spinel, AlON ve Safir’in optik geçirgenliklerinin karşılaştırılması [10]



karşılaştırıldığında, AlON’un,
denk korumayı, bu malzeme-
lerin yarı ağırlığında ve yarı
kalınlığında sağladığı gözlen-
miştir. Pazar hacmi olarak
bakıldığında, AlON için en
büyük potansiyel kara, hava
ve deniz araçlarının şeffaf
zırh uygulamalarında bulun-
maktadır [14].

2.2.2. Spinel 
Seramik Zırhlar
Spinel, yüksek sertlik, hafiflik
ve geniş tayftaki optik özellik-
leri nedeniyle şeffaf zırh ve
optik uygulama malzemeleri
için önde gelen malzemeler-
den biridir. Spinel, şeffaflık
bakımından, 0,19 mikrondan
6 mikron dalga boyuna kadar
tayflarda geçirgen olup, tek
kristalli safirden ve AlON’dan
daha şeffaftır. Ayrıca safire
göre, optik özellik olarak
daha izotropik ve AlON’a göre
daha iyi yüksek sıcaklık ka-
rarlılığına sahiptir [9]. Spinel,
optik özelliklerinin iyi olması
nedeniyle füze başlığı gibi
sensör uygulamalarında kul-
lanılabilmektedir [16]. Spi-
nel’in temel özellikleri
aşağıdaki gibidir:
n Balistik cam zırhlarına

göre, yarı yarıya daha
hafif ve ince olmasına
karşın üstün dayanıma
sahiptir.

n Çoklu darbeye dayanıklı
benzersiz çatlak ilerleme
özelliklerine sahiptir.

n Çarpma anında mermiden
kaynaklanan erozyona
karşı yüksek sertlik 
sağladığı gibi, çevresel 
etkenlerden kaynaklanan
çizilme ve çarpmalara
karşı da dayanımı 
yüksektir.

n Orta dalga kızılötesi 
ışınları için daha yüksek
yüzdede geçirgenliğe
sahip olduğundan, 
daha iyi gece görüşü 
performansına 
sahiptir [18].

Spinel’in üretim teknikleri,
AlON’la aynı olmasına karşın,
hammaddesi daha ucuz ve
hammaddesinin bulunabilir-

liği daha kolaydır. Ayrıca ima-
lat esnasında kullanılan sı-
caklıklar daha düşüktür. Yine
de yapılan tüm yatırımlara
rağmen şeffaf spinel panel-
ler, daha çok araştırma
amaçlıdır. Yapısal özellikleri
ise safir ve AlON’a yakın veya
biraz altlarındadır [1].
Spinel ürünleri, “Technology
Assessment & Transfer”
(TA&T) ve “Surmet Corp.” adlı
iki kilit Amerikalı üretici tara-
fından yapılmaktadır [16].
TA&T şirketi, üretim için; 30 ton,
250 ton ve 600 ton olmak üzere,
çeşitli büyüklükteki vakumlu
sıcak presleri kullanmaktadır.
Bu preslerde, 45,7 cm çapında
veya 43,2 cm x 76,2 cm boyu-
tundaki spinel paneller 
üretilebilmektedir. Basınçsız
sinterleme, düşük maliyet ve
büyük miktarlarda üretim için
potansiyel oluşturmaktadır.
Parçanın büyüklük ve şekline
göre maliyetleri düşürebilecek
çeşitli şekillendirme yöntem-
leri araştırılmaktadır. Uygu-
lama alanı olarak füze başlığı
ve küçük çaplı bomba başlıkla-
rının yapımı potansiyel oluştur-
maktadır [9]. TA&T tarafından
askeri kullanım amaçlı için
üretilen spinel paneller, FMTV
(Family of Medium Tactical
Vehicles / Orta Sınıf Taktik
Araç Ailesi) araçlarına monte
edilerek denenmiştir. TA&T,
bu proje kapsamında, çok 
hafif zırh çözümleri üretmiş-
tir [18].

2.2.3. Safir Seramik Zırhlar
Safir, tek kristalli şeffaf bir se-
ramiktir. Safir’in kristal yapısı
rombohedral olup bu nedenle
özellikleri anizotropiktir ve
kristalografik yönü değişken-
dir [2]. Safir, uygulama ve ima-
lat açısından, şeffaf seramikler
arasında en eski malzemedir ve
birçok üreticisi vardır. Ancak
yine de yüksek imalat sıcaklık-
ları, işleme ve parlatma mali-
yetleri nedeniyle şeffaf zırh
malzemeleri arasında en paha-
lısıdır. İmalat sırasında, tek
kristalli seramiklerin oluşturul-
ması ve işlenmesindeki zorluk-
lar, seri üretim ve uygulama
alanlarını önemli ölçüde sınır-
lamaktadır [15]. Safir, daya-
nımı oldukça yüksek bir
malzeme olmasına rağmen,
imalat için büyük indüksiyon
fırınları ve yüksek kalıp iş-
leme maliyetleri gibi deza-
vantajlara sahiptir. Ayrıca
ürünlerin saydamlığı, hâlâ
büyük oranda yüzey parlatma
işçiliğine bağlıdır. Yine de şim-
diye kadar safir üreticileri,
kaplamalı sertleştirilmiş cam
ve yeni seramik alternatifle-
rine karşı yarışta, ileri düzeyde
özellikler sağlayabilmiş ve pa-
zardaki paylarını genişlete
bilmişlerdir [16]. Safir’in uygu-
lama alanları, aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:
n Kızılötesi uygulamalar

(Radyometri, güdümlü 
füzeler, gaz analizi, ilaç,
güvenlik).

n Yüksek basınç ve şok 
yükleme uygulamaları
(Kimyasal uygulamalar
için basınç veya ısı odası
pencereleri).

n Optik uygulamalar 
(Morötesinden kızılötesine,
250-5000 nm dalga 
boyları arasında kullanılan
optik araçlarda).

n Çizilmeye karşı 
dayanıklı kol saati 
camları [19].

Saint Gobain adlı üretici, ke-
narı belirli büyüme (edge-
defined growth) olarak
anılan ve ümit vadeden bir
teknikle Saphikon isimli 
şeffaf safir üretimi yapmak-
tadır. Bu yöntemle oluşturu-
lan safirin şeffaflığı biraz
daha düşük olsa da hem
daha ucuz hem de diğer sa-
firlerle aynı sertlik ve
aşınma dayanımı özellikle-
rine sahiptir. Ticari ihtiyaç-
ları karşılamak için geniş
gözetleme alanlı pencere-
ler, optik cilalama yapılarak
üretilmektedir. Saint Gobain
firması, 0,43″ (10,9 mm) 
kalınlığındaki 12″ x 18,5″
(30,5 cm x 47 cm) panellerin
yanı sıra kalın ve basit eğimli
paneller üretebilmektedir.
Ayrıca şirket, F-35 ve F-22
savaş uçaklarının ihtiyaçlarını
da karşılamaktadır [16]. Şekil
5’te gösterilen F-35 Lightning
II uçağının elektro-optik he-
defleme sisteminin şeffaf ka-
pakları safirdir [20].
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Şekil 5. F-35 uçağının hedefleme sisteminin şeffaf safir kapakları [20].





3. Polimerik 
Zırh Sistemleri
Gözetleme ve kontrol sistem-
lerinde, hafif silah tesirlerine
karşı polimer esaslı hafif ve
şeffaf zırh sistemlerine olan
ihtiyaç gün geçtikçe artmak-
tadır. Şeffaf zırh sistemleri
temelde ön ve arka tabaka
olarak adlandırılan iki yapının
birleşiminden meydana gel-
mektedir. Bu yapılar arasında
yüksek bir sinerji ortaya çık-
makta ve darbe davranışı he-
defin tepkisine bağlı olarak
oluşmaktadır. Çok katmanlı
bu sistemler, çelik ve alümin-
yum alaşımları gibi klasik
monolitik zırhlarla karşılaştı-
rıldığında ağırlık açısından
yüksek bir tasarruf sağla-
maktadır. Genellikle seramik
esaslı olan ön tabaka, gelen
mermiyi yavaşlatmak, parça-
lamak ve çatlak meydana ge-
tirerek darbe enerjisini
alansal ve zamansal olarak
arka tabakaya doğru yayma
amaçlı kullanılmaktadır.
Arka tabaka ise sadece yapı-
sal işlevi sağlamak için değil,
aynı zamanda darbe enerji-
sini depolamak; mermi ve se-
ramik parçaları durdurmak
amaçlıdır. Bu nedenle arka
tabaka plastik deformasyon
ile enerji sönümlemesini
sağlayabilecek polimerik ya-
pılardan oluşmaktadır [21].
Termoplastik malzemelerden
polimetilmetakrilat (PMMA) ve
polikarbonat (PC); termoset
malzemelerden ise poliüretan
(PU) şeffaf zırh uygulamala-
rında kullanılan polimerik ya-
pılardır. PMMA yapılar, basınç
duyarlılığı, mukavemete bağlı
yüksek gerilme oranı, düşük
yoğunluk, boyutsal kararlılık,
şeffaflık ve yüksek dayanım
gibi ayırt edici özelliklere
sahip olduğu için, şeffaf zırh
sistemlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yüksek ge-
rilme oranlarında PMMA, 

adyabatik kesme bantlarının
oluşumu ile sonuçlanan kırıl-
gan-sünek bir geçiş göstermek-
tedir [21,22]. Oda sıcaklığında
yüksek sünekliğe sahip PC ya-
pılar ise statik ve dinamik yük-
lemelerde büyük bir plastik
deformasyona uğramaktadır.
Deformasyon esnasında sö-
nümlenen enerjinin büyük bir
kısmı, ısı enerjisine dönüş-
mektedir. Böylece bu sistem-
ler, mermi penetrasyon
mekanizmasına da bağlı ola-
rak, üstün bir darbe direnci
sağlanmaktadır [23]. Ayrıca,
arka tabaka olarak bu malze-
melerin birlikte kullanıldığı
sistemler de oluşturulabil-
mektedir. Özellikle PC kat-
manların ince PU kauçuk
sistemleri ile ayrıldığı yapılar,
darbe enerjisinin alansal ve
zamansal olarak yayılma-
sında oldukça etkilidir [21].
Bu yapıların dışında, amorf
camsı polimerler ve nano
kompozit polimerler, özel-
likle askeri araçlarda orta ve
arka destek tabakası olarak
kullanılmaktadır. Tablo 2’de,
çalışma kapsamında incele-
nen polimerik zırh malzeme-
lerinden PMMA ve PC’nin
fiziksel ve mekanik özellik-
leri, Şekil 6’da ise optik geçir-
genliklerinin karşılaştırıldığı
grafik gösterilmektedir [24,
25]. Buradan da anlaşılacağı
gibi, bu malzemelerin kulla-
nım alanları oldukça geniştir.
PMMA ve PC’nin geçirgenlik
özelliği 300 nm dalga boyun-
dan sonra benzerlik göster-
diği için yüksek geçirgenlik
gerektiren spektometre kü-
vezlerinde kuartz yerine de
kullanılmaktadır. Bu tür mal-
zemelerin en önemli deza-
vantajı, kırılmaya karşı
direncin düşük olması-
dır. Bu durum PVD,
CVD veya soljel
kaplama (optik
özellikli organose-

ramik kaplama) tekniğiyle iyi-
leştirilebilir.

3.1. PMMA Esaslı 
Şeffaf Zırhlar
PMMA, camsı termoplastik
polimerler sınıfından, metil
metakrilatın polimerizasyonu
ile üretilen, benzersiz bir vis-
koelastik davranış gösteren
ve mekanik tepkilere duyarlı-
lığı oldukça yüksek olan bir
polimerik malzemedir.
PMMA, ilk olarak Rohm ve
Haas şirketi tarafından 1933
yılında üretilmiştir. Başlıca
PMMA markaları; Altuglas,
Plexiglas ve Diakon’dur. Poli-
merin optik özellikleri çok iyi-
dir ve cam şeffaflığına yakın
olup ışığın %92’sini geçirir.
Yapısal olarak atmosfer ko-
şullarına dayanıklı, su ab-
sorpsiyonu düşük, boyutsal
kararlılığı ve mekanik daya-
nımı yüksektir. Bu özellikleri

nedeni ile mühendislik uygu-
lamalarında, camın yerine
kullanımı tercih edilmektedir.
Kompozisyonlara, boyutlara,
camsı geçiş sıcaklığına ve
moleküler ağırlıklara bağlı
olarak; otomotiv, aydınlatma,
kozmetik, tıp ve savunma 
endüstrilerinde geniş bir şe-
kilde kullanım alanı bulmak-
tadır [2].
Yarı-statik basınç ölçümleri,
PMMA’nın akma gerilmesinin
gerilim oranına bağımlılığının
daha belirgin olduğunu gös-
termektedir. Kırılgan yapılı
olmasına rağmen, mermi
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Malzeme Moleküler Yoğunluk Çekme Mukavemeti Young Modülü Poisson Ergime Isıl İletkenlik Geçirgenlik 
Formülü [g/m3] [MPa] [GPa] Oranı Sıcaklığı [°C] [W/m.K] (%)

Polimetilmetakrilat (PMMA) (C502H8)n 1,15 - 1,19 47 - 79 1,8-3,1 0,35-0,4 130 0,167-0,25 80-93 
Polikarbonat (PC) (C1502H16)n 1,20-1,22 55-75 2,0-2,4 0,37 267 0,19-0,22 90

Tablo 2. PMMA ve PC’nin fiziksel ve mekanik özellikleri [24].

Şekil 6. PMMA ve PC’nin optik geçirgenliklerinin karşılaştırılması [25].

Şeffaf zırh için
geliştirilen

malzemeler, 
aynı zamanda 

füze başlıklarında da
kullanılıyor.
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darbe hızı ve plaka kalınlığı ile
orantılı olarak yüksek bir ba-
listik etki performansına sa-
hiptir [3]. PMMA, PC ile aynı
mermi etkisine karşı farklı
deformasyon ve kırılma me-
kanizması ile benzer bir
darbe direnci gösterebilmek-
tedir. PMMA, yan zincir kar-
bonil ester grupları ile bağ
kurabilmektedir. Bu yan zin-
cir gruplarının moleküler ha-
reketliliği, ortam sıcaklığında
oldukça esnektir. Buna rağ-
men, kısa zincir segmentleri,
mekanik deformasyon hızının
arttığı ve bir eşik değere ulaş-
tığı durumlarda tamamen
donmaktadırlar. Bu du-
rumda, yarı-statik mekanik
deformasyon altında
PMMA’nın süneklik özelliğine
katkıda bulunamayan yan
zincir molekülleri, bunun ye-
rine yüksek hızdaki darbelere
karşı istenilen sertliği sağlar-
lar [24].

3.2. PC Esaslı 
Şeffaf Zırhlar
PC, iyi bir darbe direncine
sahip saydam polimerik yapı-
ların gerekli olduğu modern
imalat sektöründe ve polis
kalkanları, zırh sistemleri gibi
yapısal mühendislik uygula-
malarında tercih edilen
önemli bir malzemedir. İş-
lenmesi, kalıplanması ve ısıl
olarak şekillendirilmesi ko-
laydır. Yapısal olarak, uzun
moleküler zincirleri içinde
karbonat grupları (-O-CO-O-)
tarafından bağlanmış fonksi-
yonel gruplara sahip olduk-
ları için “PC” olarak
isimlendirilmişlerdir. PC’nin

karakteristikleri PMMA’ya ol-
dukça benzemektedir; fakat
PC, daha güçlü ve daha paha-
lıdır. En yaygın PC türü, bisfe-
nol-A grupları ile bağlanmış
karbonat gruplarının oluştur-
duğu polimer zincirlere sahip
olandır. Bu tip PC’lerin ışık
geçirgenlik indeksleri (%90 ±
%1) ve mukavemetleri yük-
sektir. Güvenlik gerektiren
binalarda, kırılmayan veya
ışığı yansıtan pencereler gibi
noktalarda, koruma amaçlı
parçaların yapımında kullanı-
lır. PC’den yapılan diğer
ürünler arasında, gözlük ve
güneş gözlüğü camları, kom-
pakt disk, otomobil far cam-
ları sayılabilir. CR-39, özel bir
PC malzeme olup; iyi optik ve

mekanik özelliklere sahiptir
ve sıklıkla gözlük camı yapı-
mında kullanılır. UV ışınlarına
karşı dayanımı yüksek olduğu
için, yapı sektöründe kap-
lama malzemesi olarak da
kullanılmaktadır [26]. Bun-
lara ek olarak PC, yukarıda
bahsedilen üstün özellikleri
nedeniyle savaş uçağı pilotla-
rının kasklarında bulunan vi-
zörlerde de yaygın olarak
kullanılmaktadır.

PC’lerin darbe direncini etki-
leyen faktörler; sıcaklık, ge-
rilme oranı ve çentik
yarıçapıdır. Bu nedenle yapı-
nın mekanik davranışlarını
geliştirmek için, bu özellikler
üzerinde durulması önem arz
etmektedir. Çalışmalar,
PC’nin, 4.000-8.500 s-1 kadar
bir gerilim aralığı içinde, mu-
kavemetinin 150 MPa’dan 400
MPa’ya yükseldiğini göster-
miştir. PC’nin yarı durağan
gerilme aralığında ölçülen
çekme mukavemeti 65
MPa’dır. Zırh sistemlerinde,
merminin etki ettiği darbe
noktasında oluşan hasar, ya-
pının darbe direncinin düşme-
sine neden olmaktadır. Bu
hasar, kinetik enerji gibi mer-
minin ağırlık ve şekil özellik-
lerinin bir fonksiyonu olarak
ortaya çıkmaktadır. PC’nin
ana zincir moleküllerinin ha-
reketi sayesinde yapı sünekli-
lik kazanır ve moleküler
hareketlilik, polimerin yüksek
orandaki darbelere maruz
kaldığında dahi darbe enerji-
sinin verimli bir şekilde dağıl-
masını sağlar (Şekil 7) [27, 28].

3.3. Nanokompozit 
Polimerler
Polimer matrisli nanokom-
pozitler üzerine yapılan çalış-
malar, özellikle karbon
nanotüplerin üstün fiziksel ve
mekanik özellikleri ile birçok
alanda yer alacağını göster-
mektedir [29]. Savunma sis-
temlerinde nano teknoloji,
kişisel koruma sistemlerinde
(silah, zırh ve mühimmat),
askeri araçlarda, iletişim 
ve bilgi aktarımını sağlayacak
insansız hava aracı sistemle-
rinde, radarlarda, taşınabilir
hareket dedektörlerinde, 
biyokimyasal sensörlerde 
ve hızlı raporlama sistemle-
rinde kullanım alanı bulmak-
tadır [30].
Bir zırh sisteminde, arka des-
tek tabakası ve tabakanın vu-
ruşlara dayanımı, en önemli
özelliktir. Yapılan çalışmalar,
karbon nanotüp takviyeli zırh-
ların diğer geleneksel zırh 
sistemlerine göre üstün daya-
nıma sahip olduğunu göster-
miştir. Askerin taşıdığı
ağırlığın ve özellikle zırh 
yoğunluğunun azaltılması 79

Şekil 7. PC esaslı şeffaf bir zırhın 
atış testi sonrası görüntüsü [25].

Şekil 8. Mermi ile karbon nanotüp etkileşiminin şematik gösterimi [29]



hareket ve savunma kabiliyetini
arttıran en önemli unsurdur
[31]. Karbon nanotüplerin 13-53
GPa değerindeki mukavemeti
personeli, mermi ve şarapnel
gibi etkenlerden korumaktadır.
Diğer bir özelliği, doğru ba-
sınçta sıkıştırıldığında elmasın-
kinden daha yüksek olan 
152 GPa sertliğe ulaşabilme
kabiliyetidir. Bu özellikleri ile
nanotüplere gelen mermiler
saptırılır ya da deforme olurlar.
Zırh sistemlerinde daha fazla
enerjiyi sönümleyebilmesi için
yarıçapı büyük karbon nanotüp-
ler kullanılmaktadır. Bununla
birlikte, karbon nanotüp,
mermi ile etkileştikten çok kısa
bir süre sonra kırılmadan ve
deforme olmadan orijinal şek-
line geri dönebilmektedir (Şekil
8) [32].
Polimer matrisli çok duvarlı
karbon nanotüp takviyeli 
yapıların mukavemetleri ve ba-
listik performansları yüksektir.
Üstün mekanik özellikleri,
düşük yoğunluk ve geniş yüzey
alanı, tek duvarlı (SWCNT) ve
çok duvarlı (MWCNT) karbon
nanotüplerin, polimer matrisli
ileri teknoloji şeffaf kompozit
zırh takviyesi olarak ideal 
bir malzeme olmasını sağla-
maktadır [33]. Bu yapılarda, 
aromatik yapılı düşük ve 
yüksek moleküler ağırlıklı poli-
merlerin karıştırılması, ana 
zincir boyunca kompozitin ba-
sınç mukavemetini arttırmak-
tadır [34].

4. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında, günü-
müzde şeffaf bir zırh sistemin-
den beklenen gereksinimler,
zırh malzemesi seçiminde
önemli unsurlar ve bu alanda
yaygın olarak kullanılan sera-
mik ve polimerik esaslı şeffaf
zırh sistemleri detaylı olarak
incelenmiştir.
Zırh malzemeleri; yüksek mu-
kavemet, sertlik ve tokluk gibi
balistik özelliklerinin yanında
hafiflik, optik şeffaflık, kimyasal
dayanım, ısı ve çizilme daya-
nımı gibi özellikleri sayesinde;
personel korumasında ve kara,
hava ve deniz araçlarında yay-
gın kullanım alanı bulan önemli
bir savunma teknolojisi mal-
zeme grubudur. Şeffaf zırh sis-
temleri için geliştirilen
malzemeler, gelecekte askeri
uygulamaların yanı sıra enerji
endüstrisi, lazer kullanımı, gö-
rüntü ve LED uygulamaları gibi
birçok sivil uygulamada da kul-
lanım alanı bulacaktır. Gele-
cekte, düşük maliyetli üretim
yöntemlerinin ve farklı ileri tek-
noloji ürünü malzemelerin ge-
liştirilmesi ile şeffaf zırh
sistemlerinin maliyeti düşecek
ve kullanım alanları daha da
yaygınlaşacaktır.
Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Savunma Teknoloji-
leri yüksek lisans/doktora
programlarında bu amaca yö-
nelik olarak katmanlı şeffaf zırh
sistemlerinin darbe simülasyon
çalışmaları başlatılmıştır. 
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Artan komuta-kontrol ve
iletişim gereksinimle-
rinin ağ tabanlı ve ke-

sintisiz iletişimi zorunlu
kıldığı çağdaş muharebe 
alanında, yazılım tabanlı tel-
sizler, vazgeçilmez teknoloji-
lerden biri hâline geldi.
Türkiye, önce kendi silahlı
kuvvetlerinin, daha sonra da
dost ve müttefik ülkelerin bu
alandaki ihtiyaçlarını, SSM ta-
rafından, ASELSAN ana yük-
leniciliğinde yürütülen Çok
Bantlı Sayısal Müşterek Tel-
siz Tedariki projesi ile karşı-
lıyor. ASELSAN tarafından
geliştirilen yazılım tabanlı
V/UHF Telsiz Ailesi, kullanıcı-
larına, VHF ve UHF frekans
bantlarında (30-512 MHz )
açık ve kriptolu ses ve veri
haberleşmesini ve taktik,
stratejik ve PSTN ağlarla
mobil telefon servislerinin
otomatik entegrasyonunu
sağlıyor. ASELSAN’ın yazılım
tabanlı HF Telsiz Ailesi ise
kara, deniz ve hava platform-
larına, 1,6-30 MHz bandında,
güvenilir ve emniyetli ufuk
ötesi ses ve veri haberleşme
imkânı kazandırıyor.
Tüm bu çalışmaların gerçek-
leştirildiği Çok Bantlı Sayısal
Müşterek Telsiz Tedariki pro-
jesinin tarihçesi ise şöyle:
Proje kapsamında; Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları ile Özel Kuv-
vetler ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlıklarının çeşitli cins ve
miktarlarda, toplam 327 adet,

ÖZEL HABER

SSM ve ASELSAN, 
Yazılım Tabanlı 

Telsizlerde Bir Dünya
Markası Yaratıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında 
8 Nisan’da imzalanan “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek 

Telsiz Projesi İkinci Tedarik Grubu Ek Sözleşmesi”nin 
kutlama töreni, 29 Nisan’da, SSM’de gerçekleştirildi. 

Samimi bir ortamda geçen törende, katılımcılar, 
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V/UHF ve HF; 9661, 9671 ve
9681 kara, deniz ve hava tel-
siz ihtiyaçları için SSM ile
ASELSAN arasında, 14 Nisan
2008 tarihinde, KDV hariç,
24.401.033 dolar tutarında bir
sözleşme imzalandı. Projede,
Türkiye’de ilk defa milli ola-
rak tasarlanacak 11 prototip
telsiz grubu için, ayrı ayrı yü-
rütülecek şekilde, tasarım ve
seri üretim safhaları tanım-
landı. Kuvvetlerden gelen ek
talepler doğrultusunda, SSM
tarafından, 12 Haziran 2009
tarihinde, sözleşme kapsa-
mında değişikliğe gidildi 
ve 1.277 adet telsiz ilave edi-
lerek sözleşme toplamı,
77.734.503 dolara çıkartıldı.
Kara, deniz ve hava telsizleri-

nin partiler hâlinde teslimat-
ları, 2010-2015 yılları ara-
sında gerçekleştirildi.
Tasarım ve üretim çalışmala-
rına paralel olarak, teslim
edilen kara telsizlerinin kuru-
lum ve bütünleştirme faali-
yetleri için de çalışmalar
başlatıldı ve sözleşmeye, 1
Temmuz 2011 tarihinde, bu
faaliyetler için, toplam
3.670.458 dolar tutarında,
“Kurulum Bütünleştirme”
bedeli dâhil edildi. Böylece
sözleşme toplamı, 81.404.988
dolar oldu.
Telsizlerin kullanıma geçiril-
mesinin ardından, kuvvetler,
yeni ihtiyaçlarını belirledi ve
seri üretim tedarik sürecine
geçildi. Kuvvetlerin ihtiyacı-

nın karşılanması için,
290.000.000 dolar tutarın-
daki 7.889 adet telsiz için ek
alıma gidildi ve SSM ile
ASELSAN arasında, 8 Nisan’da
atılan imzalarla sözleşme
bedeli 371.404.988 dolara
çıktı. Son hâli ile sözleşme kap-
samına, mevcut telsiz alımı-
nın yanı sıra V/UHF Telsiz
Ailesi’ni tamamlayan, 150 W’a
kadar çıkış gücüne sahip
Deniz/Sabit Merkez Telsizleri
ile araç içi haberleşmeyi
sağlayacak olan İç Haber-
leşme Sistemi de eklendi.
Geniş bir ürün çeşitliğine
sahip olan proje kapsamın-
daki cihazlar, 2015 yılından
2023 yılına kadar, partiler hâ-
linde teslim edilecek.

Sırada Elektronik
Harp Korumalı 
El Telsizi Var
TSK Çok Bantlı Sayısal Müş-
terek Telsiz Tedariki Grubu
Ek Sözleşmesi Kutlama Tö-
reni’nde ilk konuşmayı, 
SSM MEBS Daire Başkanlığı
Elektro-Optik Sistem Proje-
leri Grup Müdürü Ahmet
Dinç yaptı. Sunumunda pro-
jenin tarihçesini anlattı ve
yazılım tabanlı telsizlerle il-
gili teknik bilgiler veren Dinç,
proje kazanımlarını şöyle sı-
raladı:
n Kuvvetlerin müşterek

harekâtta kullanabileceği,
birlikte çalışabilir, milli
kriptolu ve frekans atlamalı
telsizler geliştirildi.
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n Komuta kontrol 
sistemlerinin üzerinde
çalışacağı, yüksek hızlı
telsiz veri ağı çözümü
geliştirildi.

n Geniş frekans bandında
çalışan telsiz kullanımı ile
elektronik harp tehdidine
karşı beka kabiliyeti
kazanıldı.

n Kuvvet kullanıcılarının,
Türkiye’deki tüm haberleşme
altyapılarına (TASMUS,
TAFICS, JEMUS ve Türk
Telekom gibi) entegrasyonu 
sağlandı.

n Yazılım tabanlı telsiz
teknolojisi ile gelişmeye
açık bir haberleşme
altyapısı kazanıldı.

Dinç, törenin yapıldığı güne
kadar, toplam 1.434 adet tel-
siz teslim edildiği bilgisini de
verdi. Ayrıca, elektronik harp
korumalı el telsizi tedariki
için sözleşme değişikliği ça-
lışmalarının hâlen devam et-
tiğini belirtti.

Türkiye’ye Yapılan
Teslimatın 
6 Katı İhracat
Dinç’in ardından kürsüye gelen
ASELSAN Genel Müdürü Dr.
Faik Eken, konuşmasının ba-
şında, projenin kazanımların-
dan bahsederek şöyle
konuştu: “Bu proje, birçok yö-
nüyle ülkemiz ve savunma
sanayimiz açısından önemli
ilkleri içermektedir. Bu pro-
jeyle ülkemizde ilk kez, milli
kripto ve elektronik koruma
özellikli bir HF telsiz ailesi
geliştirilmiştir. Bu zamana
kadar, tüm HF telsiz tedariki,
yurt dışı kaynaklı yapılıyordu.

Yine ilk kez, ülkemizde, hava
platformlarına yönelik hem
HF hem de V/UHF telsiz ge-
liştirilmiştir. Evet, bugüne
kadar ASELSAN olarak üret-
tiğimiz, hava platformlarına
yönelik V/UHF telsizi vardı;
ama bunu lisans altında üre-
tiyorduk, kendi tasarımımız
değildi. Aynı zamanda, ilk
defa deniz platformlarına
özel bir telsiz geliştirdik. Bu
proje sayesinde, bir HF deniz
telsiz ailesi oluştu. İmzalanan
sözleşme değişikliğiyle ay-
rıca, deniz platformlarına yö-
nelik telsiz ailesinin V/UHF
ayağı da geliştirilecek. Bun-
ların hepsinden daha önem-
lisi, Silahlı Kuvvetlerimiz, bu
projeyle ilk kez, havada, de-
nizde, karada; tüm platform-
larda kullanabileceği milli
kriptolu bir telsiz çözümüne
kavuşuyor. Bu şekilde, müş-
terek harekâtın güvenli 
haberleşme ihtiyaçları karşı-
lanırken, komuta kontrol sis-
temlerinin ihtiyaç duyduğu IP
veri ağı yeteneği de kazanıl-
mış oluyor ve taktik sahada
önemli bir kuvvet çarpanı
oluşturuluyor. Bu telsiz si-
temi ailesi; ATAK, MİLGEM,
ALTAY gibi milli platformların
tüm haberleşme gereksi-
nimlerini, milli dalga şekilleri
ve milli kripto çözümüyle
karşılıyor. Ayrıca NATO sis-
temleri ve envanterdeki diğer
sistemlerle de uyumlu. Pro-
jede bugüne kadar geliştiri-
len ürünler; arazi
koşullarında denenmiş, bir-
liklerde kullanılmış, alınan
geri beslemelerle olgunlaştı-
rılarak bugün seri üretim ile

Silahlı Kuvvetlerimizde yay-
gınlaştırma aşamasına gelin-
miştir. Çok bantlı sayısal
müşterek telsizin ayrı bir özel-
liği daha var: ASELSAN’ın en
önemli ihracat ürünlerinden
bir tanesi. Hâlihazırda Pakis-
tan, Suudi Arabistan, Azerbay-
can, Endonezya ve Uruguay
Silahlı Kuvvetleri envanterinde
yer alıyor. Pakistan ve Endo-
nezya’da da bu telsizlerimizin
yerel üretimini gerçekleştir-
mekteyiz; bu sene içerisinde,
Suudi Arabistan, Ürdün ve Ka-
zakistan’da da yerel üretimin
başlaması öngörülüyor. Bu-
güne kadar yapılan üretim ve
teslimatlara bakıldığında, Si-
lahlı Kuvvetlerimize, bu proje
ve benzer projeler kapsa-
mında, yaklaşık 2.000 adet çok
bantlı sayısal müşterek telsiz
teslim edildi; ihracata baktığı-
mız zaman ise biraz önce say-
dığım ülkelere, toplamda
12.000 adetten fazla, yani 6
katı fazla ihracat gerçekleştir-
miş durumda. Ayrıca yine
memnuniyetle söylemek isti-
yorum ki şu anda, yine yurt dı-
şından almış olduğumuz bu
telsizle ilgili açık siparişlerin
miktarı da 10.000 adet civa-
rında.”

Hedef 2 GHz
Dr. Eken’in ardından, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Genel Müdürü Orhan
Akbaş bir konuşma yaptı. TSK
Çok Bantlı Sayısal Müşterek
Telsiz Projesi’nin, 2003 yılında
başlayan çalışmalarında kendi-
sinin de görev aldığını anlatan
Akbaş, o zamanlar hedeflerinin,
2 GHz’e kadar olan bantları kap-

sayan bir telsiz geliştirmek ol-
duğunu söyledi ve ASELSAN’ın,
bu hedefi gerçekleştireceğine
inandığını belirtti. Akbaş, proje
ile ilgili şu değerlendirmede bu-
lundu: “Bu, şunun bir örneğidir:
Teknoloji olarak başlangıçta iyi
hayal ederseniz, konsepti ve ih-
tiyacı iyi ortaya koyarsanız böyle
güzel neticeler ortaya çıkar.
ASELSAN da projeyi iyi uygula-
yan ve netice alan bir kuruluşu-
muzdur. Bu neticeyi, 13 sene
sonra görmekten büyük bir
mutluluk duyduğumu, bütün
hazır olan arkadaşlarımın huzu-
runda belirtmek isterim.”

Hedef 30.000 Telsiz
Akbaş’ın ardından kürsüye
gelen Genelkurmay MEBS
Başkanı Korgeneral Musa
Avsever, projenin son du-
rumu ile ilgili bilgilendirme
yaptı. Korgeneral Avsever’in
verdiği bilgilere göre, sözleş-
mede yer alan tüm kara tel-
sizleri, envantere alındı.
Deniz telsizleri, muayene ve
kabulleri tamamlanarak kul-
lanıma hazır hâle getirildi. 
HF hava telsizlerinin mua-
yene ve kabul işlemleri ise 
3 Nisan’da tamamlandı ve
UHF hava telsizleri, ilk ürün
testleri için hazır hâle geti-
rildi. Korgeneral Avsever,
projenin devamında şu konu-
lara dikkat çekti: “Hâliha-
zırda, deniz telsizlerimizin
ilgili deniz platformlarına ku-
rulumunun ardından seri
üretimlerinin yapılarak tüm
yüzer unsurlarımıza takılma-
sını; gecikme olmaksızın
hava telsizlerimizin tamamı-
nın envantere alınarak uçan
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platformlarımıza kurulum ve
bütünleştirmesinin yapılma-
sını ümit ediyorum… Ayrıca
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ihtiyacı kapsamındaki, 42 adet
yüksek çıkış güçlü HF telsiz
tedarikinde yaşanan sıkıntıla-
rın, biraz da ASELSAN’ın 
fedakârlığıyla çözüleceğine
inanıyorum. Sonuç olarak,
yaklaşık 30.000 adet telsiz üre-
teceğimiz bu projenin ilk büyük
adımı olan 7.889 adet telsiz te-
darik sözleşme değişikliğinin,

TSK’ya ve kuvvetlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.”

Telsiz Denince 
ASELSAN
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir yaptı. Prof. Dr.
Demir, ASELSAN’ın telsizlerle
bütünleştiğini belirterek şunları
söyledi: “ASELSAN deyince akla
ilk gelen tek bir şey vardır.
ASELSAN’ın yaptığı bir dizi şeyin
yanında, telsiz ilk aklımıza ge-

lendir. Niçin? Çünkü ASELSAN,
telsiz ile başladı. Telsiz ve ha-
berleşme teknolojilerinden
başka herhangi bir alanda,
[geride olması durumunda]
ASELSAN’ı affedebiliriz; ama
telsiz ve haberleşme teknoloji-
lerinde, eğer ASELSAN dünya
teknolojisinin bir adım gerisin-
deyse, bir milim gerisindeyse
affedemeyiz. Tabii ki diğer
alanlarda da çok iyi olacağız,
tabii ki diğer alanlarda da
dünya lideri olacağız; ama

bizim hafızalarımıza kazınmış
olan haberleşme ve telsiz ko-
nularında, ASELSAN bir dünya
markası olarak devam edecek
ve daha nice başarılara imza
atacak diye düşünüyorum. Bu
tür törenler, bir anlamda bize
bir hatırlatma oluyor. Daha
önümüzde çok yol var, daha
yolun başındayız.”
Tören, anı belgesinin imzalan-
masının ardından toplu fotoğ-
raf çekimi ve kokteyl ile sona
erdi.

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir
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ETKİNLİK GÜNDEMİ

Türkiye ve Avustralya: 
Uzak Mesafeler, Yakın Dostluklar

Birol TEKİNCE: Türkiye ve Avustralya’nın
silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği 
konusundaki değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?
James LARSEN: Başta bir savaş döne-
minde oluşan ilişkiler, zamanla Çanak-
kale’deki çatışmaların çerçevesinin
dışına çıkıp, karşılıklı bir saygı ve dostluk

ilişkisine dönüştü. Avustralya, her sene
anma törenleri için Türkiye’nin sağladığı
destek ve gösterdiği nezaketten ötürü
müteşekkirdir. İki ülke arasındaki ilişki-
ler; Orta Doğu’da bölgesel güvenliği sağ-
lamaya yönelik ortak faaliyetler ile NATO
ve NATO operasyonları –özellikle Afga-
nistan’da gerçekleştirilen operasyonlar–
çerçevesinde karşılıklı iş birliklerini kap-
sıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler ayrıca,
üst düzey yetkililer tarafından gerçekleş-
tirilen ziyaretler çerçevesinde sürdürülen

düzenli savunma ilişkilerini; 
giderek artan eğitim amaçlı
mübadeleleri; Türkiye ve Avus-
tralya’da her sene düzenlenen
anma törenlerini ve savunma
imkân ve kabiliyetleri ile ilgili
projeler konusunda iş birliğini
de kapsıyor.

Birol TEKİNCE: Avustralya’nın
savunma sanayisi hakkında
bilgi verir misiniz?
James LARSEN: Avustralya,
dinamik ve güçlü bir savunma
sanayisine sahip. Ülke olarak
geniş kapsamlı ve iş birliğine
dayalı çok sayıda savunma te-
darik programına sahibiz. Ay-
rıca, birkaç örnek vermem
gerekirse BAE Systems, Tha-
les, Raytheon, AUSTAL ve
John Holland gibi önemli ulus-
lararası savunma şirketleri ile

ticari ortaklıklara sahibiz. Avustralya’nın
ilk 40 savunma firmasının toplam cirosu,
2014 yılında, 9 milyar dolar oldu.
Bu firmaların başlıca çalışmaları; ha-
vuzlu çıkarma gemisi, hava savunma
muhribi ve denizaltı projeleri gibi büyük
projeler ile savunma sistemlerinin ba-
kımı, tedariki, simülasyonlar, uçuş eği-
timi, zırhlı muharebe araçları, hafif
silahlar, elektronik sistemler ve keşif
sistemleri ve benzerlerini kapsıyor.
Ayrıca, performansı her yıl giderek
artan, güçlü bir küçük ve ortak ölçekli iş-
letme (KOBİ) altyapısına da sahibiz. Bu
KOBİ’ler; giyim, simülasyon, bakım, mü-
himmat, eğitim, lojistik destek gibi bir-
çok niş alanda faaliyet gösteriyor.
Bizim tedarik kurumumuz olan Sa-
vunma Malzemeleri Organizasyonu
(DMO), Türkiye’nin Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile benzer görevler
üstlenen ve ülkemizdeki savunma teda-
rikleri ile alımlarını gerçekleştiren baş-
lıca kuruluş.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com
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Türkiye ve Avustralya arasındaki coğrafi mesafe çok büyük olsa da iki ülke, 
Çanakkale Savaşı’ndan beri yakın dostlar. Türkiye ve Avustralya, günümüzde, 
savunma ve savunma sanayisi de dâhil olmak üzere, birçok alanda, aralarındaki
iş birliklerini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip. Avustralya’nın 
Türkiye Büyükelçisi James Larsen ile 100’üncü yılında Çanakkale Savaşı’nı ve 
iki ülke arasındaki iş birliklerini ve savunma ilişkilerini görüştük.
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Birol TEKİNCE: Müşterek Taarruz Uçağı
(JSF) programı kapsamında iki ortak ülke
olan Türkiye ile Avustralya, sizce 
bu program çerçevesinde nasıl bir 
iş birliğinde bulunabilirler?
James LARSEN: Avustralya ve Türkiye,
JSF programı kapsamında ortak çıkar-
lara sahip. Her iki ülke de savunma im-
kânlarının iyileştirilmesini kapsayan JSF
programı çerçevesinde tedarikte bulu-
nacaklarını duyurdular. İki ülke de JSF
projesine ve ilgili iş gruplarına erkenden
katıldı; ayrıca proje parametreleri, ülke-
lerimiz arasındaki iş birliğinin en iyi şe-
kilde yürütülmesine imkân tanıyor.

Birol TEKİNCE: Stand-Off Füze 
(SOM)’nin JSF uçaklarıyla uyumlu yeni
bir sürümünü geliştiren ROKETSAN 
yetkilileri, Avustralya’nın, JSF için 
SOM füzelerine ilgi duyduğunu belirtiyor.
JSF için seyir füze sistemi seçimi 
konusunda Avustralya’nın izleyeceği yol
konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz?
James LARSEN: Avustralya’nın envan-
terine alacağı JSF uçakları için kullanı-
lacak silah ve yardımcı sistemlerin
belirlenme süreci, Avustralya’nın stan-
dart savunma tedarik süreçleri kapsa-
mında yürütülüyor. Bu süreçler,
rekabete dayalı ihale teklifleri ve teklif
değerlendirme süreçlerini kapsayacak;
bu çerçevede Avustralya, mevcut tüm
seçenekleri gözden geçirip değerlendi-
recek.
Avustralya savunma sanayisi, SOM pro-
jesi konusunda bilgi sahibi. Nitekim 
ROKETSAN tarafından kısa bir süre
önce, Avalon havacılık fuarında gerçek-
leştirilen sunumlar bir hayli ilgi gördü.
DMO, JSF Proje Ofisi ve ROKETSAN ara-
sında çeşitli görüşmelerin gerçekleşebi-
leceğini; bu esnada da diğer bazı
ihalelerin görüşülebileceğini düşünüyo-
rum. Bu sayede, söz konusu projeler ile
ilgili teklifler ve bunların savunma ihti-
yaçlarımız ile uyumu konusunda bilgi sa-
hibi olabiliriz.
Bir füze sisteminin entegrasyonu ile ilgili
zorluklar, mevcut seçeneklerin uygula-
nabilirliğini anlamada çok önemli bir
yere sahip. İhale süreci kapsamında ge-
rekli işleri devam ettirip, SOM ve benzer
diğer seçeneklerin değerlendirilmesiyle
ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Birol TEKİNCE: Avustralya ve Türkiye,
B737 temelli ve MESA radarı taşıyan 
Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) 
uçaklarının kullanıcıları ve tıpkı 

Avustralya gibi Türkiye de Navantia’nın
havuzlu çıkarma gemisi (LPD) tasarımını
seçti. Bu iki ülke arasında HİK uçakları 
ve LPD’ler konusunda iş birliği imkânları
söz konusu olabilir mi sizce?
James LARSEN: HİK uçağı projesi, hem
Avustralya hem de Türkiye için büyük bir
başarıdır. Ayrıca bu yeni ve dinamik plat-
formlardan elde edilen bilgi ve derslerin
paylaşılması ve incelenmesi için çeşitli
fırsatlar söz konusu.
Türk Hava Kuvvetlerinin, Avustralya
Hava Kuvvetlerinin 42. Hava Filosu’nu zi-
yaret etmesi ve HİK uçakları ile ilgili 
deneyimlerimizi nasıl ve nerede payla-
şabileceğimize yönelik görüşmelerin
başlatılması düşünülüyor.
Avustralya’nın iki LPD’sinden ilki olan
HMAS Canberra, hâlihazırda hizmete
girdi. Deniz Kuvvetlerimize güç katan ve
heyecan veren bu yeni gemi, Avustralya
Silahlı Kuvvetlerinin amfibi hârekat po-
tansiyelini de arttırıyor. Deniz Kuvvetleri
Komutanı tarafından yakın zaman önce
belirtildiği üzere, LPD’ler, Avustralya’ya
uzun yıllarca hizmet etmeye devam ede-
cek. Avustralya ve Türkiye, benzer plat-
formlar kullanacağı için, yine birbirimizin
deneyimlerinden öğrenebileceğimiz bir-
çok konu söz konusu olabilir.

Benzersiz Dostluk
Birol TEKİNCE: Çanakkale Savaşı’nın
100. yıl dönümünün önemi; 
Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar 
ve Türkler için malum. Bu anma 
etkinliklerinin ve Çanakkale Savaşı’nın
en etkileyici yanı sizce nedir?
James LARSEN: Çanakkale Savaşı’na,
bizzat Avustralyalıların deneyimleri açı-
sından baktığımızda, dikkatimizi çeken
ilk nokta, Avustralya’nın o zamanlarda
hâlen genç bir ülke olduğudur. Avus-
tralya, bağımsızlığını 1901 yılında ka-
zandı; yani Çanakkale Savaşı’ndan
sadece 14 yıl önce. Bunun öncesinde,
İngiliz İmparatorluğu’nun bir parçasıy-
dık; dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’na
katılımımız, esasen İngiliz İmparatorlu-
ğu’na destek olmak içindi. Bu nedenle
Çanakkale’ye asker göndermemiz,
Avustralya ya da Avustralyalıların 
Türkiye ile çarpışması isteği ya da ga-
yesinden kaynaklanmadı; asker gön-
dermemizin tek sebebi, savaşan İngiliz
İmparatorluğu’nun yanında yer almaktı.
Bu hususu gözden kaçırmamak çok
önemli.
Avustralyalı askerlerin mektupları, gün-
lükleri ve evlerine gönderdikleri mesaj-
ları okuduğunuzda; Türkleri ilk başta

Avustralyalı askerlerin mektupları, günlükleri ve evlerine 
gönderdikleri mesajları okuduğunuzda; Türkleri ilk başta düşman
olarak gördüklerini; fakat kısa bir süre sonra onlara saygı duymaya
başladıklarını görürsünüz. Avustralyalı askerlerin mektuplarında da
belirttikleri gibi, bunun başlıca nedenlerinden biri, Türk askerlerinin
iyi ve adil olmalarıydı. 
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düşman olarak gördüklerini; fakat kısa
bir süre sonra onlara saygı duymaya
başladıklarını görürsünüz. Avustralyalı
askerlerin mektuplarında da belirttikleri
gibi, bunun başlıca nedenlerinden biri,
Türk askerlerinin iyi ve adil olmalarıydı.
Taraflar kendi ölülerini gömebilmek için
ateşkes ilan ettiğinde, Türkler buna ke-
sinlikle uyarlardı. Ateşkesler sırasında,
her iki tarafın askerleri buluşur ve bir-
birlerine dostça davranırlardı; yiyecek ve
kişisel eşyalarını değiş tokuş edip, bir-
birleriyle konuşurlardı. Bu hikâyeleri siz-
ler de duymuşsunuzdur: Türk askerleri,
bazen Avustralyalıların tarafına, üzerle-
rinde; “bunları keyifle içiniz, kahraman
düşmanlarımız” diye notlar yazan sigara
paketleri atarlardı. Bu nedenle Çanak-
kale Savaşı’nın, diğer savaşlardan çok
farklı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâ-
yeler, bugünkü sıcak ilişkilerin temelini
oluşturuyor. Dolayısıyla ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkiler, karşılıklı ve samimi
saygı ve dostluk duygularına dayanıyor.
Yakın zaman önce, Avustralyalı askerler
Çanakkale’den geri çekilirken bir Avus-
tralyalı birlik komutanının bir Türk birlik
komutanına gönderdiği mektubu oku-
dum. Avustralyalı komutan, şunları yazı-
yordu: “…muharebe meydanında
sergilediğiniz onura ve mertliğe büyük
saygı duyuyoruz. Umarız ki geride bırak-
tığımız siper ve üslerimizi temiz ve derli
toplu bulursunuz. Türklerin bu savaşta
nasıl savaştıklarını görmek, benim için
büyük bir onurdu.” Bu cümleler, söz ko-
nusu komutanın Türk tarafına duyduğu
saygının son derece olgun ve asil bir şe-
kilde ifade edilişidir. Tüm bu yaşananlar,
bana göre iki ülke arasında son derece
benzersiz bir niteliğe sahip ve özelliğini
bugün bile koruyan ilişkilerin oluşmasını
sağladı.
Belirtmek istediğim bir diğer konu ise
Avustralyalıların savaşta verdiği kayıp-
lardır. Nispi olarak Avustralyalıların sa-
vaşta verdiği kayıpların sayısı, Türkler ve
Çanakkale’deki diğer taraflarınki kadar
fazla olmamakla birlikte, Avustralyalılar
için yine de çok önemliydi. Çanakkale
Savaşı’nın, Avustralya halkını ve ulus bi-
lincini derinden etkileyen bir savaş oldu-
ğunu söylemek mümkün. Bunun sebebi,
savaşın oluşturduğu yakın ilişkiler; 
Gelibolu Yarımadası’nın yamaçlarında
yaşananlar; Avustralyalı ve Türk asker-
lerinin kahramanlıkları; Atatürk’ün sa-
vaşta üstlendiği rol ve Atatürk’ün, “Onlar
artık bizim oğullarımızdır.” sözleri gibi
nedenler olabilir. Tüm bunlar, Avustral-

yalıların ve Türklerin ulusal hafızalarında
önemli ve eşsiz bir yere sahip.

Birol TEKİNCE: “Avustralya’da 
Türkiye, Türkiye’de Avustralya Yılı”; 
ülkelerimizin, kültürlerimizin ve 
dostluğumuzun benzersiz yönlerini 
sergilemek için bir fırsat sunuyor. 
Bu faaliyetler kapsamında 
gerçekleştirilecek başlıca etkinlikler
hakkında bilgi verir misiniz?
James LARSEN: Elbette. Birkaç yıl önce
Başbakanlarımız; Çanakkale Savaşı so-
nucunda Avustralya ve Türkiye arasında
kuvvetli tarihi bağların oluşmasına rağ-
men, yakın zamanda bu ilişkilerin daha
da geliştirilmesi ve güncellenmesi yö-
nünde iki toplumda da fazla bir girişim
olmadığını tespit ettiler. Dolayısıyla Baş-
bakanlarımız, 100. yıl anma etkinlikleri-
nin, aynı zamanda her iki ülkenin ve
halkın karşılıklı olarak modern Türkiye
ve modern Avustralya konusunda bilgi
sahibi olmalarını sağlamaya yönelik bir
fırsat olarak değerlendirilmesi sözünü
verdiler.
Türkiye’nin bu konudaki faaliyetleri,
Sydney’de düzenlenen muhteşem dans
ve müzik performanslarıyla yakın
zaman önce Avustralya’da başladı. Biz-
ler de biraz “sıra dışı” olarak nitelendi-
rilebilecek çeşitli alanlarda etkinlikler
düzenlemeyi düşünüyoruz. Örneğin,
gençlerimizi ve genç profesyonel akro-
batlarımızı çeşitli performanslar sergi-
lemek üzere Türkiye’ye getireceğiz ve
ayrıca İstanbul’da çocukların da katıla-
cağı çeşitli çalıştaylar düzenleyeceğiz.
Avustralya’da çok iyi tanınan Bangarra
isimli Avustralyalı dans grubunu da
Türkiye’ye getireceğiz; ayrıca ülkemizin
gelişmiş ve organik gıdalara ağırlık
veren yemek kültürünü de Türkiye ile
paylaşacağız. “Atıksız restoran” kon-
septi sayesinde, Avustralya’da çok iyi
tanınan bir isim olan Joost Bakker, fi-
kirlerini paylaşmak ve Avustralya ile
Türkiye arasında dostluk köprülerinin
kurulmasına katkıda bulunmak ama-
cıyla İstanbul’daki “yeşil” bir otelle bir-
likte çalışacak. Ayrıca Türkiye’ye,
müzikal sirk performansı da getireceğiz
ve başarılı bir organizasyon olan İzmir
Uluslararası Kukla Gösterisi’ne katıla-
cağız. Dolayısıyla önümüzdeki aylar bo-
yunca gerçekleştireceğimiz çok sayıda
etkinliğimiz var ve amacımız, Avus-
tralya ve Türk halklarını bir araya geti-
rerek geleceğe yönelik ilişkilerimizi
geliştirmek.
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Birol TEKİNCE: Ülkelerimiz arasındaki
ikili ilişkiler, artık sadece bir “dostluk”
olarak tarif edilemeyecek bir nitelik 
kazandı. 2015 yılı ve izleyen yıllarda, 
ilişkilerimizin hangi yönde 
ilerleyebileceğini öngörüyorsunuz?
James LARSEN: Bana göre bundan sonra
izlenebilecek en önemli yol ve fırsat, ticari
ilişkilerin birçok alanda geliştirilmesidir.
Türkiye ve Türk firmalarına baktığımda,
Avustralya’yı ve Avustralya’daki yatırım ve
ticaret fırsatlarını yeterince iyi tanımadıkla-
rını görüyorum. Türkiye’deki birçok firma-
nın yönetim kurulu başkanıyla görüşerek,
onlardan, uluslararası yatırımlar yapmayı
düşündüklerinde, Avustralya’yı ve sunduğu
fırsatları değerlendirmelerini istedim. Açık-
çası, Türkiye’deki birçok gelişme, Türkiye’yi,
Avustralyalı firmalar açısından da cazip kı-
lıyor. Türkiye’ye baktığım zaman, altyapı ge-
lişimi fırsatlarının, son 10 yıldır çok iyi
olduğunu görüyorum. Avustralya, büyük bir
tarım ürünleri üreticisi ve her iki ülkenin de
tarım konusunda birbirlerinden çok şey öğ-
renebileceğini düşünüyorum. Avustralya,
aynı zamanda, madenciliğin çok büyük bir
yere sahip olduğu bir ekonomi ve Türk fir-
malarıyla bu alanda da çok şeyler yapabili-
riz. Üniversiteleri ziyaret ettiğim zaman,
Türk öğrencilerine, eğitimlerine Avus-
tralya’da devam etmelerini; Avustralyalı öğ-
rencilere ise eğitimlerine Türkiye’de devam
etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu eko-
nomik açıdan iyi bir şey; aynı zamanda öğ-
renciler, Avustralya eğitim sisteminin,
ekonomisinin ve hizmet sanayisinin de
önemli bir parçası. Ayrıca her iki toplumun
birbirlerini daha iyi tanımasını sağlamanın
en iyi yolu, karşılıklı olarak öğrencilerimizin

ülkelerimizi ziyaret etmelerini sağlamak.
Böylece, daha fazla Avustralyalının Türk
üniversitelerinde 3 ay, 6 ay, bir sömestr ya
da bütün üniversite süreleri boyunca öğre-
nim görmelerini sağlamak çok önemli ve
faydalı olacak; aynısı, Avustralya üniversite-
lerinde eğitim görecek Türkler için de ge-
çerli.

Birol TEKİNCE: Aralarındaki büyük 
coğrafi mesafenin doğurduğu 
olumsuzluklara rağmen, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiler giderek 
gelişiyor. Sizce iki ülke arasındaki 
en önemli ticaret, karşılıklı ilişki ve 
iş alanları hangileri? Sizin de az önce 
değindiğiniz gibi; madencilik gibi 
karşılıklı ticaretin geliştirilebileceği 
çeşitli alanlar söz konusu. Bu 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 
neler yapılabilir? Üniversite öğrencileri
için değişim programları bu yönde bir
adım olabilir; fakat bu yönde devletler,
yetkililer ve karar vericiler düzeyinde 
atılabileceği düşünülen başka adımlar
var mı? Varsa bu adımlar neler?
James LARSEN: Bu konuda değerlendir-
diğimiz çeşitli seçenekler var. İlk olarak,
Türk hükümeti ile bir eğitim iş birliği 
anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca iş-
letmelere yönelik çeşitli misyonlar oluştu-
ruyoruz. Örneğin, son 12 ayda
Avustralya-Türkiye ve Türkiye-Avustralya
iş konseylerini oluşturduk. Bakanlar düze-
yinde iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler
arttırılabilirse ve bu ziyaretler sonucunda
iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik politika ve
mekanizmalar geliştirilebilirse önemli me-
safe kat edebileceğimizi düşünüyorum.

Bunu gerçekleştirdikten sonra, uygun fır-
satları bulup değerlendirme görevi, iki ül-
kenin özel sektörüne düşecek. İş dünyası,
bir nevi kendi faaliyetlerine ön ayak olabil-
meli; diğer bir deyişle hükümetler işletme-
lerin faaliyetlerini engellememeli ya da
zorlaştırmamalı. Biz hükümetlerin, işlet-
melere hangi sektöre girip girmemesini
söylememesi gerektiğini düşünüyoruz; do-
layısıyla eninde sonunda neler yapılacağına
iş dünyası karar verecektir.

Birol TEKİNCE: Sorularımıza verdiğiniz
yanıtlar için çok teşekkür ederiz. Bu 
görüşme bizim açımızdan çok verimli 
ve faydalı oldu. Görüşmemizi 
tamamlamadan önce, değinmek 
istediğiniz başka bir konu ya da 
konular var mı?
James LARSEN: İlişkilerin hep ekono-
mik ve tarihi boyutlarından bahsettiği-
mizden, önemli bir konuya değinemedik:
O da Avustralya’da yaşayan ve yaklaşık
100.000 kişiden oluşan Türk topluluğu;
diğer bir deyişle Avustralyalı Türkler top-
luluğu. Bu topluluğun mensupları ya da
ebeveynleri, Avustralya’ya 1960’lı ve
1970’li yıllarda göç ettiler. Çok başarılı
bir topluluk olan Avustralyalı Türklerin
çocukları, bugün doktorluk ve avukatlık
gibi mesleklerde çalışıyorlar ve özel sek-
törde de gayet başarılılar. Türk kimlikle-
rini muhafaza etmekle beraber,
Avustralyalı kimliğini de benimsediler.
Dolayısıyla Türk topluluğunun ülkemiz-
deki en başarılı göçmen toplulukların-
dan biri olduğunu söylemek mümkün.

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi
James Larsen’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Türkiye’deki birçok firmanın 
yönetim kurulu başkanıyla 
görüşerek, onlardan, 
uluslararası yatırımlar yapmayı
düşündüklerinde, Avustralya’yı 
ve sunduğu fırsatları 
değerlendirmelerini istedim. 
Açıkçası, Türkiye’deki birçok 
gelişme, Türkiye’yi, Avustralyalı
firmalar açısından da cazip kılıyor.
Türkiye’ye baktığım zaman, altyapı
gelişimi fırsatlarının, son 10 yıldır
çok iyi olduğunu görüyorum.
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Birol TEKİNCE: Yeni Zelanda’nın 
savunma sanayisi hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Jonathan Andrew CURR: Dünya stan-
dartlarına göre nispeten ufak olmakla
birlikte, Yeni Zelanda’nın savunma sana-
yisi, birinci sınıf ürün ve çözümler üreti-
yor. Başta ticari uygulamalar için
geliştirilen söz konusu ürünler, daha
sonra savunma uygulamalarına akta-
rıldı. Bu çift kullanımlı teknolojiler,
1990’lı yılların ortalarından itibaren sa-
vunma ihracatımızda görülen büyük ar-
tışa önemli katkıda bulundular. 
Yeni Zelanda savunma sanayisinin, özel-
likle güçlü ve uluslararası alanda reka-
betçi olduğu alanları; havacılık bakım ve
onarım hizmetleri, simülasyon dona-
nımı, yönetim hizmetleri, deniz platform-
larına yönelik bakım ve onarım
hizmetleri ve siber güvenlik şeklinde sa-
yabilirim. Yeni Zelandalı savunma sana-
yisi şirketleri, ürün ve hizmet tedariki ile
ilgili çok sayıda alt sözleşme kazanıyor-
lar ve ülke dâhilinde büyük savunma sa-
nayisi ana yüklenicilerine destek
sağlıyorlar. Bunun sonucunda imkân,
kabiliyet ve itibarları giderek artan Yeni
Zelandalı firmalar, Türkiye dâhil, yurt dı-
şındaki diğer ülkelerde yeni ve uygun fır-
satlar arıyorlar.
Yeni Zelandalı firmaların yeni atılımlar
yapmak istedikleri alanlardan bir tanesi
de denizcilik. Yeni Zelanda’nın Münhasır
Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığı, Av-
rupa’dan daha büyük bir alanı kaplıyor ve
dünyanın beşinci büyük ekonomik bölge-
sini oluşturuyor. En yakın komşumuz
bile bize 1.400 km uzaklıkta; İstanbul ile
Venedik ya da Minsk arasındaki mesa-

feye eşit bir uzaklık. Bu nedenle Yeni Ze-
landa, denizci bir ülke. Biz büyük gemiler
inşa etmiyoruz; ancak küçük şişirilebilir
botlardan büyük yatlara, ticari gemilere,
balıkçı gemilerine ve polis ve donanma
karakol gemilerine kadar çeşitli gemiler
inşa edebilen, gelişmiş bir tekne inşaatı
sektörüne sahibiz.

Birol TEKİNCE: Yeni Zelanda ve 
Türk silahlı kuvvetleri arasındaki 
iş birliği konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Jonathan Andrew CURR: Silahlı kuvvet-
lerimiz, iki dost ülke olarak, Kore ve Af-
ganistan gibi cephelerde birlikte
görevlerini yerine getirdiler. Bami-
yan’daki Yeni Zelanda İl Yeniden İnşa
Ekibi, Türk birliklerinin bulunduğu yere
çok yakındı; bu da iki birlik arasında iş
birliği ve etkileşimi kolaylaştırdı. Geli-
bolu Yarımadası’nda düzenlenen ANZAK
anma törenleri sırasında, Türk Silahlı
Kuvvetleri –özellikle de Jandarma ve
Sahil Güvenlik– Yeni Zelanda Silahlı Kuv-
vetleri ile mükemmel bir iş birliği sergi-
ledi. Kraliyet Yeni Zelanda Donanması
fırkateyni HMNZS Te Kaha’nın Türki-
ye’de bulunduğu süre zarfında, Türk
deniz unsurları ile birlikte çalışmasını
planlıyoruz.
Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri, yakın
zaman önce, Ankara’da daimi bir Sa-
vunma Ataşesi görevlendirdi. Silahlı
Kuvvetlerimiz ayrıca Türk Genelkurmay
Başkanlığına, herhangi bir branş ya da
kuvvette görevli bir Türk subayının, Yeni
Zelanda’daki Müşterek Komutanlık ve
Harp Akademisi Tekâmül Kursu’na katı-
lımı yönünde bir davetiye iletti. Bunlara
ilaveten, Türkiye’nin NATO üyeliği ve ül-
kemizin bu örgüt ile yakın bağlantısından
faydalanarak, Yeni Zelanda Silahlı Kuv-
vetleri mensuplarının, Türkiye’deki bir-

takım NATO kurslarına katılmalarını
sağlamayı planlıyoruz.

Birol TEKİNCE: ANZAK (Australian and
New Zealand Army Corps / Avustralya 
ve Yeni Zelanda Kolordusu) ismi, yılın 
bu zamanlarında, Yeni Zelandalılar için
özellikle önemli bir anlama sahip. 
Okurlarımıza bu önemin nereden 
kaynaklandığını ve Yeni Zelanda ile 
Avustralya arasındaki kalıcı ilişkiler 
açısından nasıl bir anlama sahip olduğunu
açıklar mısınız?
Jonathan Andrew CURR: Avustralya,
bizim en yakın komşumuz. Çanakkale
Savaşı öncesinde, ülkelerimizin silahlı
kuvvetleri arasında fazla bir etkileşim ol-
madı. Bu iki ülkenin askerleri arasındaki
karşılıklı anlayış ve saygı, Çanakkale Sa-
vaşı sırasındaki çatışmalarda gelişti ve
oluşan bu bağ, günümüze kadar devam
etti. Avustralya, Yeni Zelanda’nın başlıca
savunma ortağı. İki ülkenin silahlı kuv-
vetleri, düzenli olarak birlikte bireysel ve
kolektif eğitimler düzenliyorlar. İkinci
Dünya Savaşı ve Kore Savaşı’ndan, Doğu
Timor ile Afganistan’daki operasyonlara
kadar, dünyanın birçok yerinde birlikte
görev aldılar. Yeni Zelanda hükümeti,
kısa bir süre önce, Yeni Zelanda asker-
lerinin, eğitim vermek amacıyla Irak’ta
konuşlandırılacaklarını duyurdu; asker-
lerimiz bu görevi de Avustralyalı asker-
lerle birlikte gerçekleştirecek.
Avustralya ve Yeni Zelanda, ayrıca 1991
yılında Yakın Savunma İlişkileri (CDR)
anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşma;
politika, istihbarat, güvenlik, lojistik,
bilim ve teknoloji ile ilgili çeşitli düzen-
leme ve uygulamaları kapsıyor. 2011 yı-
lında yayınlanan Avustralya-Yeni
Zelanda Silahlı Kuvvetleri Arasındaki
İlişkinin Gözden Geçirilmesi Raporu, ül-

Yeni Zelanda, Mesafeleri 
Yakınlaştırıyor

Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

Yeni Zelanda, dünya genelindeki sorunlu bölgelerden
uzak olsa da uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi
olarak barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda 
bulunuyor. Yeni Zelanda’nın Türkiye Büyükelçisi 
Jonathan Andrew Curr’dan, Yeni Zelanda’nın bu rolü
ve Çanakkale Savaşı’na ilişkin değerlendirmeleri
hakkında bilgi aldık.

Yeni Zelanda’da 1922 yılından 
beri ANZAK Gününün ve 

anma törenlerinin sembolü olarak 
kullanılan kırmızı gelincik, harp meydanında 

çarpışarak ölenleri simgeler. Avrupa’daki Batı Cephesi
ile Çanakkale’deki savaş meydanlarında görülen 
bu çiçek, birçok ülke tarafından, 11 Kasım günü 

gerçekleştirilen Ateşkes Günü anma törenlerinde 
kullanır; Yeni Zelanda’da ise kırmızı gelincik, 

daha çok ANZAK günü kullanılıp 
takılmaktadır.
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keler arasındaki mevcut koordinasyonu
iyileştirmeyi ve yeni iş birliği alanları be-
lirlemeyi amaçladı.
Ülkeler arasında ANZAK’la doğan ilişki,
sadece tarihi ve askeri ilişkilerle sınırlı
değil. Yeni Zelandalı bakanlar ve yetkililer,
sık sık ve düzenli olarak Avustralyalı mes-
lektaşları ile çeşitli politika ve konuları gö-
rüşmek amacıyla buluşuyorlar.
Trans-Tazman Ulaşım Anlaşması saye-
sinde, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar,
hiçbir sınırlama olmaksızın birbirlerinin
ülkelerinde yaşayıp çalışabiliyor. Yeni Ze-
landa ve Avustralya arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkiler, dünyanın en yakın ve en
iyi işleyen ortaklıklarından birisi olarak
kabul ediliyor. İki ülkenin birbirlerine pek
de yakın olmadığı tek alan spor sahaları;
çünkü maçlarda, ülkelerimiz arasındaki
rekabet had safhada!

Birol TEKİNCE: ANZAK’ın 100. yıl 
anma törenleri, Avustralyalılar, 
Yeni Zelandalılar ve Türkler için özel 
bir anlam taşıyor. Sizce bu anma 
törenlerinin en çarpıcı noktası nedir? 
Jonathan Andrew CURR: Bu sene, ilk
defa ANZAK gününü Türkiye’de anıyor
olacağım. ANZAK günü anma törenleri,
Yeni Zelanda ve Avustralya’daki kent ve
kasabalarda, her sene 25 Nisan günü
düzenlenir. O gün, dünyanın dört bir ta-
rafındaki şehirlerde yaşayan Avustralyalı
ve Yeni Zelandalılar da hatta yurt dışında
görevli askerlerimiz de atalarının feda-
kârlıklarını anmak için bir araya gelirler.
Yeni Zelanda’da katıldığım anma tören-

lerinde, en dokunaklı bulduğum anlar-
dan birisi, Binyon’un yazdığı şu sözlerin
okunduğu andır: “Onlar, bir gün yaşlana-
cak olan bizlerin aksine, hiçbir zaman
yaşlanmayacak. Yaşlılık onları ne yora-
cak, ne de geçen senelerin yükü onları
hırpalayacak. Bizler ise her güneş battı-
ğında ve her sabah, onları hatırlayaca-
ğız.” Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934
yılında kaleme aldığı uzlaşmaya yönelik
sözler de Çanakkale’deki anma törenleri
sırasında Türk subayları tarafından
okunduğunda bana çok dokunaklı geli-
yor. Modern Türkiye’nin kurucusu tara-
fından sarf edilen bu yüce ve ince sözler,
Çanakkale Savaşı’nın eski düşmanları
arasında zamanla oluşan dostluğu ve
derin saygıyı pekiştirmeye önemli bir
katkı sağladı.

Birol TEKİNCE: Çanakkale Savaşı’nın
100. Yıl Anma Törenleri; ülkelerimizi,
kültürlerimizi ve ortak dostluğumuzu
göstermek için önemli bir fırsat sunuyor.
Bu kapsamda yapılacak önemli 
etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Jonathan Andrew CURR: Nisan ayında
düzenlenecek anma törenlerine ilaveten,

çatışmaların yoğunlaştığı aya denk gelen
Ağustos ayında da birtakım etkinlikler
düzenlenecek. Geçen sene Yeni Zelan-
dalı bir akademisyen; Ankara, Çanakkale
ve İstanbul’da yaptığı konuşmalarda, Ça-
nakkale Savaşı’nı, Yeni Zelanda’nın pers-
pektifinden anlatarak, ülkenin bu savaşa
nasıl dâhil olduğunu ve Yeni Zelanda
üzerinde nasıl bir etki ve miras bıraktı-
ğını anlattı. Ayrıca 11 Yeni Zelandalı ga-
zinin, Çanakkale savaşından yaklaşık 70
yıl sonra, anılarını ve bakış açılarını pay-
laştıkları, Maurice Shadbolt’un Geli-
bolu’nun Sesleri (Voices of Gallipoli)
isimli eserinin Türkçe baskısının yayın-
lanmasına yönelik çalışmalar başlattık.
Ayrıca Yeni Zelanda filmleri, bu sene dü-
zenlenecek Ankara film festivaline katı-
lacak ve Gelibolu Senfonisi İstanbul’da
sahne alacak.

Birol TEKİNCE: İkili ilişkilerimizin, 
artık 100 yıl önce gerçekleşen olaylar 
sonucunda doğan bir “dostluğun” ötesine
geçtiğini söylemek mümkün. 2015’te ve
sonraki yıllarda, Türkiye ve Yeni Zelanda
arasındaki mevcut ilişkilerin nasıl 
şekillenmesini bekliyorsunuz?

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kaleme aldığı uzlaşmaya 
yönelik sözler de Çanakkale’deki anma törenleri sırasında Türk 
subayları tarafından okunduğunda bana çok dokunaklı geliyor. 
Modern Türkiye’nin kurucusu tarafından sarf edilen bu yüce ve ince
sözler, Çanakkale Savaşı’nın eski düşmanları arasında zamanla 
oluşan dostluğu ve derin saygıyı pekiştirmeye önemli bir katkı sağladı.

MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, 
Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan Andrew Curr ve 

Yeni Zelanda Savunma Ataşesi Albay Peter Wood
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Jonathan Andrew CURR: Ülkelerimizin
Çanakkale Savaşı’ndaki ortak deneyim-
leri, dostluğumuz için sağlam bir temel
oluşturduğu gibi, bu dostluğun daha da
geliştirilmesine imkân tanıyacak bir plat-
form da sağladı. Olası bir serbest ticaret
anlaşmasının değerlendirilmesi de dâhil
olmak üzere, ticaret ve ekonomi alanla-
rında ilişkilerimizi nasıl kuvvetlendirebi-
leceğimizi ve uluslararası ilişkiler
alanında daha yakın nasıl çalışabileceği-
mizi belirlemeye çalışıyoruz. Güven 
mektubumu sunduğumda eski Cumhur-
başkanı Abdullah Gül tarafından da vur-
gulandığı üzere, Yeni Zelanda ve Türkiye,
aynı temel demokratik değerleri paylaşı-
yor. Türkiye ve Yeni Zelanda, hem Birleş-
miş Milletler’de hem de diğer çok taraflı
platformlarda, barış ve güvenlik mesele-
leri üzerinde, yakın bir şekilde birlikte ça-
lıştılar. Türkiye’nin bölgedeki sorun ve
çatışmalara dair bakış açısına değer ver-
diğimiz gibi, Türkiye’nin giderek daha
fazla ilgi göstermeye başladığı Asya-Pa-
sifik bölgesinde de aynı bakış açılarını
paylaşıyoruz. Her iki tarafın da ülkeler
arasındaki hava taşımacılığı hizmetlerini
iyileştirerek insanlar ve ticari işletmeler
arasındaki bağları kuvvetlendirmesi, aynı
zamanda kendi gençlerini birbirlerinin ül-
kesinde eğitim görmek konusunda teşvik
etmesi ve kültürel alışverişi destekle-
mesi, mevcut ilişkilerin daha da geliştiril-
mesine katkıda bulunacak.

Birol TEKİNCE: Aralarındaki 
uzun mesafelerin sebep olduğu 
olumsuzluklara rağmen, iki ülke 
arasındaki ticaret ve ilişkiler gelişmeye
devam ediyor. İki ülke arasındaki 
ticaret ve ilişkiler açısından 
değerlendirdiğinizde, özellikle 
hangi alanların merkezi bir öneme 
sahip olduğu söyleyebilirsiniz?
Jonathan Andrew CURR: Bahsettiğiniz
“uzun mesafelerin sebep olduğu olum-
suzluklar”, eskisi kadar büyük bir sorun
teşkil etmiyor. Türkiye’de, Yeni Zelandalı
firmalara yönelik artan bir ilgi söz ko-
nusu. Türkiye, tıpkı Doğu ve Batı arasın-
daki bir köprü gibi, stratejik bir konuma
sahip. Türkiye’nin coğrafi konumu ile di-
namik ve heyecan verici ekonomisi, Yeni
Zelandalı sağlık, tarım ve mühendislik fir-
malarının ilgisini çekiyor. Yeni Zelanda,
söz konusu bu alanlarda –özellikle ta-
rımda– bir teknoloji lideri konumunda.
Yeni Zelanda Ticaret ve Girişim (NZTE)
kuruluşunun İstanbul’daki ofisi, Yeni Ze-
landa’nın bu alanlardaki uzmanlığını ser-

gilemek amacıyla bu sene 3 büyük etkin-
lik düzenliyor. Hem Türkiye ve Yeni Zelan-
da’da hem de üçüncü ülkelerde,
Türkiye-Yeni Zelanda ortak teşebbüsleri
çeşitli projeler gerçekleştirebilirler. Eğer
Serbest Ticaret Anlaşması konusunda
görüşmelerde belirli bir ilerleme kayde-
dilirse bu tür yatırımların hızlandığını gö-
rebiliriz. Türkiye için Yeni Zelanda,
Asya-Pasifik bölgesine açılan bir geçit ro-
lüne sahip; nitekim Yeni Zelanda, başta
Çin olmak üzere bu bölgedeki dünyanın
önde gelen ekonomileriyle son derece
gelişmiş Serbest Ticaret Anlaşmaları
ağına sahip.

Birol TEKİNCE: Son olarak belirtmek 
istediğiniz başka noktalar var mı?
Jonathan Andrew CURR: Küçük bir nü-
fusa sahip ve uluslararası barış ve gü-
venliği tehdit eden olay ve bölgelere uzak
bir ülke olmasına rağmen Yeni Zelanda,
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri çatışma-
ların önlenmesi ve çözülmesine büyük
önem veren bir ülke. Biz, uzun zaman-
dan beri çok taraflılığa ve küresel sorun-
ların çözümünde uluslararası toplum ile
birlikte çalışmanın önemine inanan bir
ülkeyiz. Bu nedenden dolayı, yakın
zaman önce, BM Güvenlik Konseyi geçici
üyeliği için adaylığımızı koyduk ve ilk oy-
lamada, 145 oy ile seçildik. O zamandan

beri, Orta Doğu Barış Süreci, Yemen, Su-
riye, Irak gibi konular üzerinde yoğun ça-
lışmalar yürütüyoruz. Söz konusu
meselelerin tamamı, aynı zamanda Tür-
kiye açısından da önemli olan konular;
bu nedenle bölgesinde kilit bir oyuncu
olan Türkiye’nin, bu meselelerle ilgili
görüş ve bakış açısını da anlamaya
büyük gayret gösteriyoruz. Daha önce de
belirttiğim gibi, Yeni Zelanda ile Türkiye,
şu ana kadar birçok barışı koruma gör-
evini başarıyla yerine getirdi. Sina Yarı-
madası’ndaki MFO’da, Lübnan’daki
UNTSO’da ve Güney Sudan’daki 
UNMISS’ta hâlen askerlerimiz bulunu-
yor. Zamanında, Afganistan’a, Özel Kuv-
vetlerimizi ve İl Yeniden İnşa Ekibimizi
(PRT) gönderdiğimiz gibi, Daeş/IŞİD’e
karşı mücadelesi çerçevesinde, Irak Gü-
venlik Güçlerine eğitim desteği sağla-
mak için, 120’ye yakın personelimizi de
Irak’ta konuşlandırmaya hazırlanıyoruz.
Dolayısıyla nispeten küçük bir silahlı
kuvvetlere sahip olmamız, ülkemizin
dünya çapında barış ve istikrara katkıda
bulunmasına engel teşkil etmiyor!

Yeni Zelanda’nın Türkiye Büyükelçisi
Jonathan Andrew Curr’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Türkiye’de, Yeni Zelandalı firmalara yönelik artan bir ilgi söz konusu.
Türkiye, tıpkı Doğu ve Batı arasındaki bir köprü gibi, stratejik bir 
konuma sahip. Türkiye’nin coğrafi konumu ile dinamik ve heyecan 
verici ekonomisi, Yeni Zelandalı sağlık, tarım ve mühendislik 
firmalarının ilgisini çekiyor. Yeni Zelanda, söz konusu bu alanlarda 
–özellikle tarımda– bir teknoloji lideri konumunda. 
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Brezilya Büyükelçiliğinde, 31 Mart’ta
düzenlenen bir tören ile 9 Mart 2013

tarihinden bu yana savunma ataşeliği
görevini yürüten Dz. Alb. Alan Kardec
Mota, görevini Alb. Marco Antonio Cag-
noni’ye devretti. Ülkesine dönmek üzere
görev süresini tamamlayan Dz. Alb.
Mota, aynı zamanda Brezilya’nın Tür-
kiye’ye atanan ilk savunma ataşesi idi.
Brezilya Büyükelçisi Antonio Luis Espi-
nola Salgado ve eşinin himayesinde icra
edilen devir-teslim törenine; Türk Silahlı
Kuvvetlerini temsilen subaylar ve ya-
bancı sivil ve askeri ataşeler ile diplo-
matlar katıldı.
Her iki ataşenin konuşmalarının ve son-
rasında askeri ataşe resmi üniforması-
nın önemli bir parçası olan “kordon
değişimi”nin gerçekleştirildiği tören, Bü-
yükelçi Salgado’nun konuşması ile ta-
mamlandı.

MSI Dergisi olarak, Dz. Alb. Alan Kardec
Mota ve eşine Brezilya’daki görevinde;
yeni savunma ataşesi Alb. Marco Antonio
Cagnoni ve eşine de Türkiye’deki gör-
evinde başarılar dileriz.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvet-
ler Günü, 16 Nisan’da, İran Büyükelçi-

liğinde verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Etkinlikte konuşan Askeri Ataşe Albay

Shariat, Silahlı Kuvvetler günü kutlama-
sının, İran Devriminin gerçekleştiği 1979
yılından beri kutlanmakta olduğunu söy-
ledi.

Brezilya Savunma 
Ataşeliğinde 
Görev Değişimi

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Soldan Sağa: Azerbaycan Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Bnb. Sebuhi Ahmedov, Azerbaycan Askeri Ataşe 
Baş Yardımcısı Yb. Müşfig Memmedov, Azerbaycan Askeri Ataşesi Alb. İlyas İbrahimov, İran İslam Cumhuriyeti 
Askeri Ataşesi Alb. Jahangir Shariat, Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea, 
İran İslam Cumhuriyeti Kara Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. 
Murat Sakanov, Çin H.C. Savunma Ataşe Yardımcısı Alb. Liu Wei ve MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Alireza Bikdeli ve İran
İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Jahangir Shariat

Soldan Sağa: Brezilya Eski Savunma Ataşesi 
Dz. Alb. Alan Kardec Mota, MSI Dergisi Yayın 
Koordinatörü Birol Tekince ve Brezilya Yeni Savunma 
Ataşesi Alb. Marco Antonio Cagnoni

Soldan Sağa:Brezilya Yeni Savunma Ataşesi Alb. Marco Antonio Cagnoni, Brezilya Büyükelçisi Antonio Luis Espinola
Salgado ve Brezilya Eski Savunma Ataşesi Dz. Alb. Alan Kardec Mota












