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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ve bir kez daha en üst seviyede
devlet desteğini arkasına alan IDEF fuarı; genel olarak katılımcıların beklentilerinin karşılandığı
ve memnuniyetin ifade edildiği bir ortamda geride bırakıldı.

İşin rakamsal tarafındaki veriler de bu algıyı destekler nitelikte olsa da biz şeytanın avukatlığını yapalım
ve fuarın uluslararası kimliği ve IDEF’in geleceği açısından önemli olduğunu düşündüğümüz; adeta
“çaydan geçip derede boğulmak” deyimine birebir uyan; hatta “çay” yerine “deniz”in kullanılabileceği
bir konuya ilişkin değerlendirmelerimizle başlayalım.
Savunma sanayisi, doğası gereği, hep daha iyiye ulaşılmanın hedeflendiği ve 1 numara olmak ve zirvede
yer almak için çalışılan bir sektördür. Bu sektördeki rekabetin sonucunun görüleceği yarış ortamı da
muharebe sahasıdır ve ilk 3’te yer alanların podyuma çıkartılıp ödüllendirildiği yarışlardan faklı olarak,
muharebe sahasında, sadece 1’inci hayatta kalabilir ve podyuma çıkabilir.
Haliyle bir savunma sanayisi fuarı için de “1 numara olmak için çalışmak” tespiti geçerlidir; hele de
açılışı bile Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılıyorsa. Bu durumda;
- Yaka kartları,
- Yaka kartlarının içine koyulması için verilen şeffaf plastik kılıflar ve
- Bu kartların boyuna asılması için kullanılan ipler,
ve otoparkların düzeninden güvenliğe kadar çoğaltabileceğimiz ve aklımıza, tarihteki,
“Bir, barut yok; iki… Tamam, gerisini sayma”
meselesini getiren benzeri örnekler, 1 numara olması için çalışılması beklenen ve yıllardır gelişimini
sürdürerek bugünlere gelişini takip ettiğimiz bir fuar organizasyonuna ne kadar uygun düşmüştür? 
Konuyu bir de kendinizi, dünyanın dört bir yanında benzeri fuarlara katılan IDEF’in yabancı konuklarının
yerine koyarak düşünün…
Hemen IDEF’in öncesinde makamında ziyaret ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
(TSKGV) Genel Müdürü Orhan Akbaş’ın, bizlerle paylaştığı ve kaliteyi üst sıralara taşıyan vizyonu çerçe-
vesinde, 9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan bir sonraki IDEF’te, zaten çok şeyin
değişmiş olacağına ve bu konuda da IDEF’e ve uluslararası bir fuar olma hedefine uygun bir çözüm bu-
lunacağına olan inancımızı ve konunun takipçisi olacağımızı belirtip, şimdilik konuyu kapatalım.

SSM’de Beklenen Atama
Haziran sayımızın yayına hazırlık aşamalarının sonuna yaklaştığımızda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) cephesinde uzun süredir beklenen atamalardan biri yapıldı ve Mustafa Murat Şeker, 3 Haziran
tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı ile Sistem Projeleri ve Lojistik’ten So-
rumlu Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Bu gelişmeyi, daire başkanlıkları seviyesindeki yeni görev-
lendirmeler izledi. SSM’deki yeni görevlendirmelere dair detayları gelecek sayıda sizlerle paylaşacak
olsak da özellikle IDEF ile de bağlantılı olması ve geçmişte yapmış olduğumuz bir hatanın, 9 sene kadar
sonra artık düzelmiş olması vesilesiyle bu görevlendirmelerden bir tanesine değinmek istiyoruz.
Önce, 9 yıl öncesine gidip, hatamızın yer aldığı, 2006 yılında yayınlanan 12’nci sayımızdaki o haberi 
paylaşalım:
“Fotoğraflarla DSA 2006
Türkiye’nin uluslararası alanda en kapsamlı ve en fazla katılımcıyla boy gösterdiği etkinlik olan DSA
2006’da, ülkemiz adına SSM Dış İlişkiler ve İhracat Dairesi Başkanı Asuman Vangölü’ne verilen en ba-
şarılı katılım ödülü, yükselişte olan genç savunma sanayimizin bu başarılı katılımını taçlandırmıştır. Ka-
tılımcılardan gelen yoğun talep üzerine, elimizde bulunan binlercesi arasından zorlanarak seçtiğimiz
bu fotoğraflar aracılığıyla, laf kalabalığı yapmadan, sizleri yormadan ve hepimize ait olan ödülün şerefine
Malezya’da birlikte geçirdiğimiz dört günü ve DSA’yı tekrar gündeme taşıyoruz.”
Buradaki hata, o dönemde “Şube Müdürü” olarak görev yapan Asuman Vangölü’nün, haberimizde,
“Daire Başkanı” olarak geçmesiydi. Ne tesadüftür ki; Asuman Vangölü, SSM’deki yeni görevlendirmeler
kapsamında, bugün adı değişerek “Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı” olan aynı dairede, “Başkan”
olarak görevlendirilmiştir. SSM’nin uluslararası iş birliği faaliyetlerinde tecrübeli bir isim olan Asuman
Vangölü’nün görevi süresince, az önce IDEF ile ilgili dikkat çektiğimize benzer konularda da daha ince
elenip sık dokunacağına ve sektörün bu alanda ciddi bir ilerleme göstereceğine dair yüksek beklentiler
içerisinde olduğumuzu ifade ederek noktayı koyalım.
Başta IDEF fuarından gelişmeleri ele aldığımız özel dosyamızın ikinci bölümü olmak üzere, Haziran ayı-
nın öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Temmuz sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…



Haziran ayı içinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi
planlanan 23 seri numaralı A400M uçağı, 9 Mayıs’ta, 

İspanya’nın Sevilla şehrinde, ilk fabrika test uçuşu için 
havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Bu elim kazada, hepsi
İspanyol vatandaşı olan 6 kişilik mürettebatın 4’ü hayatını
kaybederken, ikisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
İspanyol askeri makamlarının kaza ile ilgili soruşturması
devam ederken, Airbus firması, 19 Mayıs’ta, bütün kullanıcılarına,
uçağın TP400 model motorları üzerinde bulunan elektronik
kontrol ünitelerini (ECU) gözden geçirmelerini isteyen bir
mesaj yayınladı. Kazadan 20 gün sonra, 29 Mayıs’ta, bazı 
yabancı gazetelerde, Airbus firmasının, kazanın yanlış bir 
yazılım versiyonunun elektronik kontrol ünitelerine yüklenmesi
nedeniyle meydana geldiğini açıkladığına dair haberler yer aldı.
Bu haberlere göre, Airbus’ın Stratejiden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Marwan Lahoud, “Kara kutular, uçağın yapısal bir
sorunu olmadığını; ancak nihai montaj hattında ciddi kalite
sorunlarımız olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu. Airbus
tarafından 3 Haziran’da yapılan açıklamada ise uçağın sayısal
uçuş veri kayıt biriminin ve kokpit ses kayıt biriminin 
dökümlerinin incelendiği ve ön analizin tamamlandığı 
belirtildi. Elde edilen sonuçlara göre, kalkıştan sonra, uçağın 

1, 2 ve 3’üncü motorları çalışmayı durdurdu ve pilotların 
komutlarına tepkisiz kaldı. 4’üncü motor ise çalışmaya
devam etti. Motorlarla ilgili bu sorunun dışında, uçağın başka
hiçbir sisteminde herhangi bir arızaya rastlanmadı. Sonuç
olarak, Airbus, 19 Mayıs’ta yayınladığı mesaj dışında, 
operatörlere bildireceği farklı bir bilgi olmadığını açıkladı.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel
Bilkent İlkokulu (BLIS)

4’üncü sınıf öğrencisi Ela 
Yazıcıoğlu’nun okul projesi,
geleceğin havacılarını, 
26 Mayıs tarihinde, 
Etimesgut’ta bulunan 
Ankara Hava Müzesi’nde 
bir araya getirdi. Ela 
Yazıcıoğlu’nun, dünyadaki
eğitim sorunlarına dikkat
çektiği ve iyi eğitimin, eğitim
almak isteyen öğrencilerle
ve onlara sunulan 
imkânlarla bağlantılı 
olduğunu savunduğu projesi
kapsamında organize ettiği
geziye, Bilkent’in yanı sıra
Taşpınar İlkokulu öğrencileri
ve öğretmenleri de katıldı.
Müze gezisi esnasında, 
sergilenen uçakların yanı
sıra uçakların kokpit ve 

motorlarını da yakından 
inceleyen öğrenciler, 
özellikle bir dönem Türk
Hava Kuvvetlerinin 
envanterinde bulunan savaş
uçaklarına büyük ilgi 
gösterdiler. Projesiyle 
öğrencilerin iyi bir eğitim

alabilmeleri yolunda, hayal
kurmalarının ve hayallerini
büyük tutmalarının önemini
de vurgulayan Ela Yazıcıoğlu,
müze gezisi sonunda, 
öğrencilere, hayallerini 
geliştirmeleri amacıyla 
birer model uçak hediye etti.

MSI Dergisi olarak, havacılık
ve uzay konusunda genç 
nesillerin yetişmesine fayda
sağlayacağına inandığımız
bu projeye dâhil olan 
öğrencilerimize, geleceğin
havacıları olma yolunda 
başarılar diliyoruz.

ARES Tersanesi, 20 Mayıs’ta yaptığı bilgilendirme ile firmanın 2014 ve 2015 
teslimat performansı ile ilgili son durumu iletti. Buna göre, ARES Tersanesi,

2014 yılında, değişik modellerde, sivil ve askeri kullanım için yerli ve yabancı farklı
müşterilerine, toplam 16 bot teslim etti. 2015’in ilk çeyreğinde ise 5 botun teslimatı
tamamlandı. Bunlardan 3 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için inşa edilen ARES 42 HECTOR sınıfı bot; 2 tanesi de Nijerya Gümrük
Servisi için inşa edilen ARES KND30 sınıfı bot oldu.
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SAVUNMA HABER

A400M, Test Uçuşunda Düştü

Geleceğin Havacıları, Ankara Hava Müzesi’nde Buluştu

9 Mayıs tarihinde, CASA423 çağrı adı ile havalanan A400M, Flightradar24 tarafından
izleniyordu. Kaza sonrası yayınlanan verilere göre, uçak 1.725 ft irtifa ve 173 knts hıza
eriştikten sonra alçalmaya başladı. Son kayıtlar, uçağın 167 knot yatay hızla ve yaklaşık
3.000 ft/dk süratle alçalarak yere çarptığını gösteriyor.

ARES Tersanesi, Teslimatta Hız Kesmiyor

©
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IDEF 2015’in ardından çeşitli basın kuruluşlarında, fuar 
sırasında BMC tarafından tanıtılan VURAN aracı ile ilgili yayınlanan

iddialar üzerine, BMC tarafından, 25 Mayıs’ta, bir basın 
açıklaması yapıldı. Bu açıklamayı, olduğu gibi aşağıda iletiyoruz:
“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bilindiği üzere, ülkemizin milli bir değeri olan ve maalesef 
5 yıldır durma ve iflas noktasına gelmiş olan BMC şirketi, 
2014 yılında kamuya açık ve şeffaf bir ihale süreci ile 
hissedarlarımızca satın alınmıştır. Bu markayı, tekrar ülkemizi
dünyada temsil edecek bir değer olarak güçlendirmek ve 
ayağa kaldırmak için, 1.200 çalışma arkadaşımızla birlikte 
olağanüstü bir gayret ile çalışıyoruz.
Ülkemize değer katacak olan bu çabamızın, bu durumdan 
rahatsız olacak bazı çevrelerce yıpratılmaya çalışılmasını 
hayret ve üzüntü ile izliyoruz. Bu çevrelerin temsil ettiği bazı
medya organlarında, geçen yıl uzun süre, şirketi arazisi için 
aldığımız, rezidans yapmak için aldığımız, ihale bedelini 
ödemeyeceğimiz ve tüm çalışanları işten çıkaracağımız
şeklinde haberler yayınlanmıştı.  Bunların tümünün 
bugün asılsız olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen 
tek bir özür dilemediklerini veya düzeltme yapmadıklarını 
üzülerek müşahede ettik.
15 Ağustos 2014 tarihinde, ihale bedeli olan 751 milyon 
liranın tamamını bir defada ödeyerek devir aldığımız BMC,
bugün 1.200 çalışanının tamamını işe döndürülmüş ve atıl 
hâldeki tüm tesisleri üretime alınmış ve ihracat eder bir sanayi
kuruluşu hâline dönüştürülerek, ülkemiz ekonomisine 
hizmet eder hâle getirilmiştir.
Maalesef bazı medya organlarında şimdi yeni bir yıpratma
amaçlı haber servis edilmektedir. Bu haberde bahsi geçen ve
IDEF savunma sanayisi fuarında tanıttığımız Vuran isimli zırhlı
araca ilişkin tüm gerçekleri detaylı olarak paylaşmak isteriz.

Şirketi devraldığımız dönemde, geçmiş dönemden tamamlanan
ve yarım kalan tüm araç projeleri tarafımızca incelenmiştir. BMC
önceki yönetimi döneminde, İsrail merkezli bir firma tarafından
tasarlanan Vuran isimli zırhlı aracın, ilgili yönetim döneminde 
yapılan anlaşma gereğince yaklaşık % 90’ı tamamlanmış 
olmasına karşın, önceki yönetimin girdiği ekonomik kriz 
nedeniyle, ödemenin tamamlanamamış olması dolayısıyla araca
ilişkin hiçbir hakkın BMC’ye devredilmediği tespit edilmiştir.
Yaptığımız analiz sonucunda, bu aracın ülkemiz, ordumuz 
ve polis teşkilatımız için önemli katkı sağlayacağı kanaatine
ulaşılmış, buna bağlı olarak ilgili şirketle görüşülmüş ve 
projenin tamamlanması ve tasarım, üretim ve yurt içi-yurt dışı
satışına yönelik tüm haklarının BMC’ye ait olacağı şekilde
önemli bir proje bedeli ödenmesi taahhüdünde bulunulmuştur.
Proje birkaç ay içerisinde tamamlandığında, ülkemiz hem 
üreteceği hem kullanabileceği hem de tamamen bağımsız 
olarak ihraç edebileceği önemli bir zırhlı araç kazanmış 
olacaktır. BMC yeni yönetimi olarak, ödediğimiz ihale bedeline
ilave olarak, bu projenin tamamlanması için önemli bir yatırım
bedeli hissedarlarımızca ödenmiş ve ülkemize ciddi bir 
teknoloji transferi yapılmıştır. Tebrik edilmemiz gereken 
bu noktada, hiç bir samimiyet ve iyi niyet içermeyen şekilde
tenkit edilmemizi milletimizin takdirine bırakıyoruz.
BMC Yönetim Kurulu olarak, 1.200 çalışma arkadaşımızla 
birlikte, 9 aydır olduğu gibi bundan sonra da bu haberlere 
kulaklarımızı tıkayarak var gücümüzle çalışmaya devam 
edecek ve BMC’yi ülkemiz insanının gurur duyacağı bir 
marka hâline getirme gayretimizden asla taviz 
vermeyeceğimizi hissedarlarımız adına, BMC Yönetim Kurulu
olarak ifade etmek isteriz.

NATO Kaplan Filolarını
buluşturan NATO TIGER

MEET (Kaplan Buluşması)
Tatbikatı, bu sene Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı)’na bağlı 192’nci
Filo’nun ev sahipliğinde,
3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığında, 4-15 Mayıs
tarihleri arasında başarıyla
icra edildi.
Hv.K.K.lığı tarafından yapılan
açıklamada, diğer tatbikatlardan
farklı olarak sosyal ve 
kültürel hususların da önem
taşıdığı NATO TIGER MEET
çerçevesinde; misafir Kaplan
pilotların, yöresel kıyafetlerle
sunulan şerbetle sıcak bir 
şekilde karşılandığı belirtildi.
4 Mayıs’ta, Muharip Hava
Kuvveti ve Hava Füze 
Savunma Komutanı 

Orgeneral Abidin Ünal’ın 
katılımlarıyla icra edilen 
Bayrak Töreni, katılımcı 
ülkelerin milli marşlarının
çalınması ile başladı; 9’uncu
Ana Jet Üs Komutanı Hava
Pilot Tuğgeneral İshak 
Dayıoğlu’nun konuşmalarının
ardından, Mehteran Konseri
ile sona erdi. Bayrak 
Töreni’ne, Kaplan filolar,
kendi tasarımları olan 
üniforma ve aksesuarlar 

ile katıldılar.
Tatbikat kapsamında, 
yaklaşık 300 sorti görev
uçuşu icra edildi. Bu görevler
ile özellikle farklı uçakların
kabiliyetlerini incelemeye 
yönelik çalışmalar yürütüldü
ve birlikte çalışabilirlik 
konusunda kazanımlar elde
edildi.
27 ülkeden yüzlerce hava 
fotoğrafçısının ilgi gösterdiği
tatbikatın Seçkin Gözlemci ve

Basın Günü, 12 Mayıs’ta 
icra edildi. Tatbikat, genel 
değerlendirme brifinginin 
ardından, açılışında olduğu
gibi bir bayrak töreni ile 
sona erdi. Ayrıca, tatbikat 
gelenekleri arasında yer alan
ödüller, hak eden kaplan 
filolara verildi. NATO TIGER
MEET Tatbikatı, 2016 yılında,
İspanya Kaplan Filosunun 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek.

Saygılarımızla
BMC Yönetim Kurulu”

5

NATO Kaplanlarının Buluşması Başarıyla Tamamlandı

BMC’den VURAN ile İlgili Açıklama

www.savunmahaber.com                                                                                                                            MSI Dergisi - Haziran 2015
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Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın

planlı tatbikatlarından 
DENİZKURDU-2015 
Tatbikatı, 14-28 Mayıs 
tarihleri arasında; Marmara,
Ege ve Doğu Akdeniz’de icra
edildi. Bu yılki tatbikatın
önemli bir farklılığı, hem
Kale-Baykar’ın Bayraktar
Taktik İnsansız Hava Aracı
(İHA)’nın hem de Vestel 
Savunma’nın KARAYEL
İHA’sının, tatbikat 
kapsamında uçuş 
gerçekleştirmesi oldu. 
MSI Dergisi okuyucuları, bu
gelişmeyi, SSM İnsansız ve
Akıllı Sistemler Daire 
Başkanı Yakup Taşdelen ile 
yaptığımız ve MSI Dergisi’nin
Mayıs sayısında yayınlanan
söyleşide öğrenmişlerdi.
Taşdelen, şunları söylemişti:
“Bizim, kendilerine
[Dz.K.K.lığı] önerimiz de 
konsept oturup olgunlaşıncaya

kadar, görüntü almak
amaçlı kiralık bir sistemle
başlamaları oldu. 
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. Gemiye Konuşlu
İHA (GİHA) Projesi, 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.lığının haberleşme
altyapısı üzerinden Aksaz’a
ulaştırılarak, Seçkin 

Gözlemci Günü’nde canlı 
yayınlanacak. Amaç, kuvvet
çapında bir farkındalık 
oluşturmak. Kiralık İHA 
Sistemi Görüntü Tedarik
Hizmeti Projesi’nin TÇD 
hazırlığı devam ediyor. 
Bu ihalenin, yıl sonu gibi 
sonuçlanmasının hemen 
arkasından, envantere 
alınacak taktik İHA’ların
ihale sürecini başlatacağız.
Önümüzdeki senenin 
ortasına doğru, TÇD’sini 
yayınlayıp, bilahare GİHA’nın
isterlerini görüşmeye 
başlamayı planlıyoruz.”
Baykar Makina, Bayraktar
Taktik İHA’sının tatbikat 
katılımı ile ilgili 2 farklı 
televizyon kanalında canlı
yayına katıldı ve resmi 
Twitter hesabından bu 

yayınların videoları ile ilgili
linkleri yayınladı.
Vestel Savunma ise 
tatbikat katılımı ile ilgili, 
17 Mayıs’ta bir basın bülteni
yayınladı. Tatbikat katılımını
Çanakkale Havalimanı 
merkezli olarak gerçekleştiren
KARAYEL, bir anlamda farklı 
havalimanlarından harekât
yeteneğini de göstermiş oldu. 
Basın bülteninde, KARAYEL’in,
Türkiye’de sivil bir 
havalimanından havalanan
ve askeri bir tatbikatta görev
icra eden ilk taktik İHA 
sistemi olduğu vurgulandı.
Ayrıca, KARAYEL’in 10 saat
50 dakika havada kalarak, 
tatbikat kapsamında en uzun
uçuşu gerçekleştirdiği ve
görevlerini başarıyla yerine
getirdiği belirtildi.

STM tarafından 
15 Mayıs’ta yapılan 

açıklamada, firmanın sanayi 
kümelenmeleri konusundaki
sektör raporunu yayınladığı
bildirildi. “Teknoloji odaklılığı
hedefleyen kümelenmelerin
stratejisi ve hedeflerinin 
ana hatlarının ortaya 
konulmasına yardımcı
olmak” amacıyla 
hazırlanan raporda, konu;
“Kümelenmenin 

Ön Şartları”, “Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)”, 
“Türkiye’deki Kümelenme Örnekleri”, “İnovasyon 
Temelli Kümelenmelerde Yurtdışı Örnekleri” ve 
“Teknoloji Temelli Kümelenmelerin Hedefleri” 
alt başlıkları ile irdelendi. Raporun sonuç bölümünde, 
kümelenme girişimlerinin öncelikli olarak üzerine 
odaklanması gerektiği düşünülen konular sıralandı. 
Bunlardan bazıları şöyle ifade edildi:
n Kümede, üretimin yanı sıra stratejik değeri ve getirisi 

yüksek alanlarda Ar-Ge yapılmalı ve ürün geliştirilmelidir.
n Üyelere, rekabet gücünü arttıracak, kar getirecek fikir,

bilgi paylaşımı ve araştırma hedefleri konulmalıdır.
n Uluslararası iş birlikleri yapılmalı ve risk sermayesi 

kullanılmalıdır.

n Bilgi alışverişi için ortam oluşturulmalı ve güven 
yaratılmalıdır.

n Kümenin teknoloji, bilgi, ürün ve insan kaynağı 
envanteri ve istatistiklerini içeren etkin bir bilgi ağı 
kurulmalıdır.

n Kümede gerçekleştirilen projeler için, izleme ve 
denetleme mekanizmaları oluşturulmalıdır.

n KOBİ’lerin sektörel gelişimi için özel destekler 
sağlanmalıdır.

n Üyelere, patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda 
ihtiyaç duyulan uzman desteği sağlanmalıdır.

n Küme tanıtıcı faaliyetlerle farkındalık yaratılmalıdır.
n Kümede üretilebilecek lokalize edilmesi düşünülen 

ithal ürünlerin tespiti için, girdi tedarik stratejisi çalışması
yapılmalıdır.

n Firmaların kendi aralarında rekabet ederken aynı 
zamanda iş birliği yapmalarını sağlayacak faaliyetler 
araştırılmalı ve uygulanmalıdır.

n Firmaların ihtiyaç duydukları sertifikaların temininde 
yaşadıkları zorlukların giderilmesi için, bu konuda 
uzman firmaların, kümelenme içinde yer alması 
teşvik edilmelidir.

n Kümede, yabancı yatırımcıların da yer alacağı bir yapının
oluşması sağlanmalı ve yabancı yatırımcılar bölgeye 
çekilmelidir.

Rapora şu bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.stm.com.tr/img/doc_1431525023.pdf

DENİZKURDU’na 
Taktik İHA’lar Damga Vurdu

STM, Kümelenme Raporunu Yayınladı
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TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), 22 Mayıs’ta, “Deniz Harp Oyunu 
Simülasyon Altyapısı (DEHOS) - 2” projesinin çağrısını yayınladı. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini

Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında açılan çağrının amacı; DEHOS Projesi’nde bulunmayan fonksiyon 
ve yetenekleri kazanılması ve aynı anda birden fazla senaryoyu koşturarak oyun oynanabilmesi olarak belirtildi.
Projenin bütçesinin üst limiti 18 milyon lira; azami süresi 36 ay olacak. “DEHOS-1 Teknik Veri Paketi”, 
proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere, desteklenmesi uygun bulunan Proje Yürütücüsü Kuruluş’a teslim edilecek.
DEHOS Projesi, yine 1007 Programı kapsamında desteklenmiş ve Meteksan Savunma tarafından yürütülmüştü. 
Çağrının kapanış tarihi, 21 Ağustos olarak belirlendi.

DEHOS’ta İkinci Perde

HAVELSAN tarafından 
7 Mayıs’ta yapılan 

açıklamada, firmanın, askeri
ve sivil amaçlı simülatör 
ve eğitim sistemlerinde 
kullanılan görüntü 
üreteçlerini üreten 
Quantum3D şirketini satın
aldığı bildirildi. Açıklamada,
satın alma sürecinin 
sonunda, HAVELSAN’ın,
Quantum3D’nin tüm ürün
gruplarını ve fikri haklarını
elde edeceği ve ABD’nin 
San Jose ve Orlando 
şehirlerinde ofisler açacağı
bilgilerine yer verildi. 
Alım gerçekleştikten sonra,
Quantum3D firması, kendi
marka adını kullanarak
hâlen çalışmakta olan 
deneyimli personeliyle 
iş yapmaya devam edecek.
Quantum3D’nin en dikkat
çekici ürünleri arasında;
gerçek zamanlı 
görsel simülasyon 
alanında ödüllü 
yazılım Mantis,

Independence IDX serisi 

görüntü geliştiriciler ve
dünya çapında kullanılan
görsel veri tabanı 
ürünlerinden GeoScapeSE
serisi bulunuyor.
Alım sürecine yönelik 
açıklamalarda bulunan 
HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO Sadık Yamaç, 
“HAVELSAN olarak 
simülasyon ve eğitim 
alanındaki faaliyetlerimizin
büyük öneme sahip bir 
büyüme potansiyeli var.
Quantum3D ürünleri de 
gerçekçiliği ve yüksek 
performansı ile tanınıyor. 
Bu açıdan, stratejilerimizi
Quantum3D ürünleri ile 
birleştirerek yeni fırsatlar
ortaya koyabileceğimize ve 
Mantis’i, piyasadaki 
en çığır açıcı çözüm 

hâline getireceğimize 
inanıyoruz.
Quantum3D’den elde
edeceğimiz yetkinliklerle

sadece var olan temel 
yeteneklerimizi dünya 
çapında güçlendirmekle 
kalmayıp Amerikan pazarı
içerisinde de eksiksiz eğitim
çözümleri sunacağız.” dedi.
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel ÖZTEKİN de
satın alma süreci ile ilgili 
“ABD pazarına girmek ve 
Quantum3D ile yüksek 
teknoloji ürünleri üretmek,
HAVELSAN için stratejik bir
hareket” ifadesini kullandı.
Simülasyon alanında bir diğer
önemli gelişme, HAVELSAN
tarafından 15 Mayıs’ta 
yayınlanan basın bülteni ile
duyuruldu. 21 Nisan’da 
gerçekleştirilen NATO 
Atlantik Konseyi Toplantısı
için İzmir’de bulunan NATO
Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, berberindeki
heyet ile İzmir Çiğli’de 
bulunan Uluslararası Uçuş
Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

ve bu merkezde kurulu olan,
HAVELSAN tasarımı ve 
üretimi KT-1T ve T-38M 
Tam Görev Simülatörleri ile
uçuş yaptı. NATO’nun “Smart 
Defence” (Akıllı Savunma) 
girişimi kapsamında kurulan
merkez, eğitim sistemlerinin
bir havuzda toplanması ve
paylaşılması prensibi 
doğrultusunda, NATO ülkeleri
tarafından da kullanılacak.
Basın bülteninde, HAVELSAN
üretimi simülatörlerin, 
NATO ülkelerinin hava 
kuvvetlerinin personeli 
tarafından kullanılması ile
HAVELSAN adının ve 
yeteneklerinin uluslararası
platformda tanınmasına 
yönelik büyük bir adım daha
atılacağı vurgulandı. Şubat
ayında hizmete girişinin 
birinci yılını dolduran 
Uluslararası Uçuş Eğitim
Merkezi’nde, 40.000 saatten
fazla uçuş eğitimi gerçekleşti.
Merkezin idame ve işletme
hizmetleri de %98’in üzerinde
göreve hazırlık oranı ile 
HAVELSAN Eğitim Hizmetleri
tarafından sağlanıyor.

HAVELSAN’dan Stratejik Satın Alım
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OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 
12 Mayıs’ta, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye NIAG

(NATO Industrial Advisory Group / NATO Sanayi Danışma
Grubu) Başkanlığını yürüten Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK) öncülüğünde, Türk ana yüklenici firmaları
ile birlikte, Brüksel’de, NATO karargâhında gerçekleşen
NIAG toplantısına katıldı. Böylece OSSA, NATO’da sunum
yapan ilk kümelenme oldu. Toplantıda, NATO üyesi ülke 
temsilcilerine brifing veren OSSA Koordinatörü Hilal Ünal,
OSSA ve aktivitelerini tanıtırken üye firmaların kabiliyetlerini
de tek tek anlattı. Ünal, OSSA’nın iş birliğine açık olduğunu 
ve Türkiye’de yerleşik KOBİ’ler ile iş birliği yapmak isteyen
NATO üye ülke firmalarına danışmanlık hizmeti 
verebileceğini de vurguladı.
OSSA için Mayıs ayının bir diğer önemli gelişmesi de 
Ekonomi Bakanlığının desteklediği, Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi (URGE) projelerinden 3’üncüsünün (URGE-3
Projesi) açılış toplantısının gerçekleştirilmesi oldu. OSSA, 
bu projelerden ilkini, URGE-1 Projesi adı ile 2012 yılında 
başlatmış ve 2015 yılında, projenin başında öngörülen bütün
hedeflere, öngörülen yüzdesel değişim oranlarının üzerinde

bir başarıyla ulaşarak sonuçlandırmıştı. URGE-2 Projesi ise
2014 yılında başlatılmıştı. URGE-1 ve URGE-2 ile elde edilen
başarılar, ana hatları ile şöyle sıralanıyor:
n URGE-1 Projesi’ne katılan firmalarının ihracat artış oranı,

%107 olarak gerçekleşti.
n URGE -1 ve URGE-2 üye firmalarının imzaladıkları 

yurt dışı satış sözleşmelerinin toplam adedi 71; 
toplam bütçesi, 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

n OSSA üyesi firmalar, çeşitli fuarlar kapsamında, 
126 adet gizlilik sözleşmesi imzaladılar.

n AS9100 sertifikasına sahip üye sayısı, 31’e yükseldi.
n Yurt içindeki ana sanayi firmalarının KOBİ’lere 

iş aktarma payı artışı, %10 oldu.
URGE-3 Projesi Açılış Toplantısı, 15 Mayıs’ta gerçekleştirildi.
Projede yer alan 30 firmanın katılımı ile gerçekleşen tanışma
ve bilgilendirme toplantısında; OSSA Kümelenmesi 
Koordinatörü Hilal Ünal bilgilendirme yaptı ve firmaların 
sorularını yanıtladı. Proje sürecinin bir sonraki aşamasında;
firma saha ziyaretleri gerçekleştirilecek ve sektör ve pazar
analizi ile elde edilen sonuçlar ışığında, firmalar için yol 
haritası belirlenecek.

Avrupa Savunma Ajansı 
(European Defence

Agency / EDA) tarafından 
verilen EDA-Egmont 
Doktora Ödülü, savunma
projelerinde iş birliği ile 
ilgili doktora tezi için, 
Dr. Andrea Gilli’ye verildi. 
20 Mayıs’ta açıklanan ödülü
kazanan Dr. Gilli’nin, 
ülkelerin neden bazı silah
sistemleri için iş birliği 
yaparken bazılarında 
iş birliği yapmadığını 
sorguladığı tezinde, Avrupa
ülkeleri için ulaştığı başlıca
sonuçlar şöyle sıralanıyor:
n Ülkeler, önemli teknolojik

değişimlerin (teknoloji
yönetimi alanındaki 
terimi ile “mimari 
değişim”), kendi 
savunma sanayilerini 

ihracat pazarlarında daha
az rekabet edebilir hâle
getirdiğinde iş birliği 
yapıyor. Dr. Gilli, 
bu konuda, deniz 
platformlarının silah 
sistemlerini örnek 
veriyor.

n Ülkeler, rekabet için 
çok gelişmiş alt 
bileşenler gerektiğinde
(teknoloji yönetimi 
alanındaki terimi ile 
“modüler yenilik”) 
iş birliği yapıyor. Dr. Gilli,
bu konuda, havadan 
havaya ve havadan yere
füzeleri örnek 
veriyor.

n Ülkeler, ürünlerin 
evrimsel (doğrusal) 
değişim gösterdiği 
alanlarda, özellikle kendi
sanayilerine ve istihdama
zarar vereceği düşüncesi
ile iş birliği yapmayı 
tercih etmiyor. Dr. Gilli,
bu konuda, savaş 
gemilerini örnek veriyor.
Bunların gövde 
tasarımlarının evrimsel
bir değişim gösterdiğine
dikkat çekiyor.

n Ülkeler, radikal 
yeniliklerin yaşandığı
ürünlerle ilgili iş birliği
yapmayı tercih etmiyor;
bu ürünlerle ilgili 

stratejik yatırımlar yapıp,
kendi sanayisini 
oluşturmayı tercih 
ediyor.
Dr. Gilli, bu konuda, 
insansız hava araçlarını
örnek veriyor. Her ne
kadar son 2 yıl içinde 
insansız hava araçları 
konusunda iş birliği 
anlaşmaları imzalanmış
olsa da bunların, 
söz konusu radikal 
yenilikten çok sonra ve
yıllar boyunca 
konuşulduktan sonra
ancak gerçekleştirilmesi,
Dr. Gilli’nin tezini 
destekliyor.
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OSSA, NATO’da 
Bir İlke İmza Attı

EDA, “İş Birliği Hangi Şartlarda 
Yapılıyor?” Sorusunun Cevabını Aradı
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ABD Silahlı Kuvvetlerinin
JMR (Joint Multi Role /

Müşterek Çok Amaçlı) 
programı kapsamında, 
Boeing ile birlikte SB-1 
Defiant modelini 
geliştirmekte olan Sikorsky,
SB-1’de kullanılacak 
teknolojileri olgunlaştırmakta
olduğu S-97 Raider 
helikopterinin ilk uçuşunu,
22 Mayıs’ta gerçekleştirdi.
Sikorsky’nin West Palm
Beach, Florida’daki 
tesislerinde gerçekleşen 
ve 1 saat süren test uçuşu
esnasında, aracın askı 
ve düşük hızlardaki 
özelliklerine yönelik bazı
testler gerçekleştirildi.
S-97 Raider’in eş-eksenli ve
birbirlerine ters yöne dönen
çift rotor teknolojisi, 
Sikorsky tarafından
1960’lardan bu yana 
geliştiriliyor. ABC (Advancing
Blade Concept / İlerleyen
Pal Konsepti) olarak anılan
bu teknoloji, ilk kez, 1973 
yılında uçan XH-59A
üzerinde denendi. XH-59
programı, düz uçuşta, ilave
(turbojet) motorların da 

yardımı ile 240 knot 
(445 km/sa) hıza eriştikten
sonra, 1981 yılında 
tamamlandı. Titreşim 
seviyelerinin yüksekliği, 
bu kavramın seri üretime
geçmesine müsaade 
etmemişti. Ancak, sonraki
30 yılda gelişen titreşim
kontrol yöntemleri ve ileri
malzemeler sayesinde, 
Sikorsky, 2011 yılında, kendi
öz kaynakları ile geliştirdiği
tek kişilik X2’de, titreşim 
sorunlarını gidererek düz
uçuşta, kuyrukta yer alan
itici pervanenin de yardımı
ile 250 knot (463 km/sa) 
hıza erişmeyi başardı.
X2’de kanıtladığı bazı 

teknolojileri JMR öncesi 
olgunlaştırmak isteyen 
Sikorsky, 54 endüstriyel 
ortağı ile birlikte, 2010 
yılında, S-97 projesini 
başlattı. S-97 projesinin
%75’i Sikorsky tarafından;
kalan %25’i ise 54 ortak 
tarafından finanse ediliyor.
Üretilecek iki prototipten 
biri performans testlerinde;
diğeri ise görev ve silah 
sistemlerinin gösterimi
amacıyla kullanılacak. 
ABD Silahlı Kuvvetlerinin,
100 milyar dolarlık FLV 
(Future Vertical Lift) 
programının teknoloji 
gösterim aşaması olan ve
2017 yılında sonuçlandırılması

beklenen JMR programında, 
Sikorsky ile Boeing’in 
ortak ürünü SB-1Defiant, 
Bell Helicopter firmasının, 
denenmiş tilt-rotor 
teknolojisini kullanan V-280
Valor’u ile yarışacak. 
FLV programı, 2030’dan 
başlayarak, büyük kısmı 
UH-60 BLACK HAWK 
ve AH-64 Apache’lerden 
oluşan, 4.000 kadar hava
aracının değiştirilmesini 
hedefliyor. Amerikan Kara
Kuvvetleri, OH-58 Kiowa 
helikopterlerinin yerini 
alacak keşif helikopteri 
projesini iptal etmemiş 
olsaydı, S-97, bu ihtiyaç 
için de önerilecekti.

Uzun yıllardır gündemde olan,
Avrupa genelinde iş birliği ile MALE (Medium Altitude

Long Endurance / Orta İrtifa Uzun Süre Havada Kalış) sınıfı
bir insansız hava aracı (İHA) geliştirme projesi, Mayıs ayında

atılan imzalarla başladı. Almanya, Fransa ve İtalya iş 
birliği ile geliştirilecek İHA ile ilgili ortak açıklama,

projenin sanayi ayağını oluşturan 
Airbus, Dassault Aviation ve 

Finmeccanica firmaları 
tarafından, 18 Mayıs’ta yapıldı.

Açıklamada, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından 
18 Mayıs’ta bir Niyet Beyanı Belgesi imzalandığı ve 3 firma 
tarafından, 2 yıl sürecek bir “tanımlama” çalışması 
yürütüleceği belirtildi. Bu çalışmanın sonunda, sistem 
geliştirme ve tedariki ile ilgili faaliyetlere başlanıp 

başlanılmayacağı kararı verilecek. Bu 3 firma, geçtiğimiz
sene Mayıs ayında, böyle bir çalışmanın başlatılması

gerekliliği ile ilgili bir deklarasyon 
yapmışlardı. Çalışmalar, Avrupa’nın bağımsız

bir MALE İHA yeteneği kazanması için kritik olarak görülüyor.
Gerek Fransa gerekse İtalya, hâlen ABD üretimi MALE
İHA’lar kullanıyorlar. Almanya ise İsrail’in sistemlerini 
kiralıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta da yine ABD üretimi
MALE İHA’ları kullanan İngiltere’nin, bu çalışmada yer 
almıyor oluşu. Ayrıca, muharip İHA konusunda da Fransa ile
İngiltere, diğer ülkelerin yer almadığı bir çalışmayı yürütüyor.

Avrupa genelinde iş birliği ile MALE sınıfı bir 
İHA geliştirme niyetinin ilk olarak çıktığı

2010 yılı öncesi dönemde, projede 
Türkiye’nin de yer alması 

bekleniyordu.
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S-97 Raider,
İlk Uçuşunu
Yaptı

Avrupa, 
MALE İHA için 
İmzayı Attı

Geliştirilecek araç 
ile ilgili konsept 
çizimler (üstte 
ve sağda)

©
Sikorsky

© Dassault

© Dassault





MSI Dergisi: Öncelikle bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Havacı-
lık alanındaki kariyerim, 1994 yılında, 
1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutan-
lığına teğmen olarak atanmamla baş-
ladı. F-4 Phantom uçaklarına güç veren
J79 motorlarının sesi kulaklarımızı dol-
dururken “iyi ki buradayım” dediğim
yerdi Eskişehir. Sadece savaş uçakları-
nın büyüsü değil, aynı zamanda “ustam”
dediğim ve şu anda Alp Havacılık’ın
Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şenay
İdil’in yanında meslek hayatıma başla-
mak, bana şansın benden yana olduğu
duygusunu yaşatmıştır. Havacılıkta uçuş
emniyeti olgusunu, hiçbir başarının te-
sadüfi olmadığını, sonuç odaklılığı, nite-
likli işin ancak nitelikli insanlarla
yapılabileceğini ve gösterdiğim özverinin
kendime yaptığım en büyük iyilik oldu-
ğunu öğreten kişidir. Beni, çok istediğim
lisan okuluna dereceye girme sözü ver-
mem üzerine yolladı ve 9 aylık eğitimimi
birincilikle tamamlayarak kendisine ver-
diğim sözü tuttum.
1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutan-
lığındaki görevim ve dil okulu süreçle-
rinde, yüksek lisans ve doktora
eğitimlerimi de tamamladım. Doktorayı
Osman Gazi Üniversitesi’nde yaptım. Bu
vesileyle bana çok emeği geçen, danış-
man hocam Prof. Dr. Yaşar Pancar’ı da
saygıyla anmak isterim.
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THK Vakfına bağlı THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri 
A.Ş. (THK Teknik); niteliği yüksek teknik altyapı ve uçak

aviyonik - mekanik sistem bakım kabiliyetleriyle 9 farklı
uçak tipinde, uçak bakım, arıza giderme, modernizasyon,
teknik yayın, kalite faaliyetleri, lojistik ve ikmal desteği ile

kendi personelinin ve bağımsız havacılık kuruluşlarının
personelinin eğitim faaliyetlerini yürüten bir havacılık 

kuruluşu. Bir atılım içerisinde olan ve kendi bölgesinde,
havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu hâline gelmeyi

hedefleyen THK Teknik hakkında, Genel Müdür Dr. Tamer
Saraçyakupoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

THK Teknik Genel Müdürü 
Dr. Tamer Saraçyakupoğlu: 

“SHGM için Referans, 
Segmentimizdeki Diğer 
Kuruluşlar için ise Örnek
Kurum Olmak İstiyoruz”
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Ardından, 2004 yılında, Hava Kuvvetleri
Komutanlığına, F-16 Projesi’nin koordi-
nasyonunun yapıldığı şubeye tayin
oldum. Tarafıma, offset projelerinin ko-
ordinasyonu verilmişti. Hemen ardından,
JSF projesine dâhil oldum; ABD’ye çok
sık gidip gelerek birçok toplantıya ve 
çalışmalara katıldım. O dönemde, Hol-
landa / Brunssum’da, AWACS uçakları-
nın programlarının yönetildiği NATO 
Airborne Early Warning & Control
(NAEW&C) Programme Management
Agency (NAPMA)’de görevlendirildim.
Daha sonra, aslında hiç beklemediğim
bir şekilde, Kore Cumhuriyeti’nde bulu-
nan, KT-1T uçakları ile ilgili ofisin başına
geçtim. Yaklaşık 1,5 yıl süren bu görevim
boyunca, ailemden uzak kaldım. Ko-
re’de, ilk 5 uçağın üretilip teslim edil-
mesi sürecinde görev yaptım. Daha
sonra Türkiye’ye döndüm ve 1,5 sene
daha bu projede görev yaparak, kalan 
35 adet uçağın üretimi sürecinde yer
aldım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
adına, bu uçakların kabul belgelerini im-
zalayan heyetin başında bulunuyordum.
Projenin sonuçlanmasından önce,
23’üncü uçağın belgesinin imzalanması-
nın ardından, Hava Kuvvetleri Komutan-
lığından ayrılma kararı aldım.
Biraz ani bir karar oldu; ama o dönem
açısından değerlendirdiğimde, doğru bir
karar verdiğimi düşünüyorum. Dış dün-
yaya açılmaya karar verdim. 

15

www.savunmahaber.com                                                                                                                            MSI Dergisi - Haziran 2015

Bakıma gelen Cessna C-172, THK Teknik hangarında.

THK’nın Cessna C-172 uçakları.
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Aslında Airbus A319 pilotu olmak istiyor-
dum. Bu sebeple Türk Hava Kurumu
(THK)’na başvurdum. Airbus A319 pilotu
olmak isterken bir anda kendimi THK
Gökçen Havacılık A.Ş.’de görev yapar
buldum. Artık Büyük Atatürk’ün direkti-
fiyle hayata geçirilen bir büyük kurumun
içerisinde görev yapıyordum. Son derece
gurur verici bir görevlendirmeydi. Kendi
uçağımızın üretilmesi ile ilgili projede
görev alacaktım. Bana önerilen bu pro-
jede, bana maaş ödemeleri bir yana,
üzerine benden para isteselerdi de yine
kabul ederdim. Bunca yıllık çalışma ha-
yatımın en gurur verici anı, çalıştığım
proje sonunda ürettiğimiz uçağın, 
21 Aralık 2014 tarihinde uçmuş olması-
dır. ETİ-29 pist başından kalkan sanki
kendi uçağımız değil, el emeğimiz, alın
terimiz, evimizden uzakta geçirdiğimiz
uykusuz gecelerimizdi. Ve uçtu. Trafik
paterninde uçarken, ellerimizi siper
etmiş, Büyük Atatürk’ün, “İstikbal Gök-
lerdedir” diye işaret ettiği aynı semaya
bakıyorduk. 3 uçak mühendisi, 1 endüs-
tri mühendisi ve bendenizle başladığımız
projenin sonunda, T19A’yı selamlıyor-
duk. Uçağımızı, 17 dakikanın sonunda
son yaklaşmada gördüğümüzde, Türk
havacılık tarihinin en önemli anlarından

birinin mimarları ve tanıkları olarak bir-
birimize sarılmıştık.
Ardından, 11 Şubat’ta da THK Teknik
A.Ş.nin Sorumlu Genel Müdürü olarak
atandım.

MSI Dergisi: Sizden, ana hatlarıyla THK
Teknik’i anlatmanızı istesek…

Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: THK,
Türk halkının çok yakından tanıdığı, yıl-
lardır desteklediği, Türkiye’de havacılı-
ğın gelişmesinde çok önemli katkıları
olan bir kurum. MSI Dergisi okuyucula-
rına, yakından tanıdıkları THK’yı tekrar
anlatmama sanırım gerek olmayacaktır.
THK, Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü,

ETİ-29 pist başından kalkan sanki
kendi uçağımız değil, el emeğimiz,
alın terimiz, evimizden uzakta 
geçirdiğimiz uykusuz gecelerimizdi.
Ve uçtu. Trafik paterninde uçarken,
ellerimizi siper etmiş, Büyük 
Atatürk’ün, “İstikbal Göklerdedir”
diye işaret ettiği aynı semaya 
bakıyorduk. 3 uçak mühendisi, 
1 endüstri mühendisi ve bendenizle
başladığımız projenin sonunda,
T19A’yı selamlıyorduk. 

Bakım yapılan bir diğer CL-215.

CL-215’in piston motoruna bakım yapılıyor.

THK Teknik hangarında bakım için motorları da sökülen CL-215.





geçmişi Cumhuriyet tarihinin kuruluş
yıllarına tekabül eden kurumlarından bi-
ridir. Sivil havacılık adına Türkiye Cum-
huriyeti’nde ne oluşum varsa hepsi
THK’nın içinden doğmuştur.
O zamanki adıyla 16 Şubat 1925 yılında
kurulan Türk Tayyare Cemiyeti, o tarih-
ten beri, uçuş operasyonları ve uçakların
bakımı konusunda faaliyet gösterdi.
Süreç içerisinde, uçak bakım işlemleri,
kuruma bağlı, ama kurumun dışında bir
şirket altında yapılandırıldı ve resmi baş-
vurusu yapılarak, 1 Temmuz 2013 tari-
hinde, THK Teknik Uçak Bakım
Hizmetleri A.Ş. olarak isimlendirildi. Bir
anonim şirket olarak, THK Gökçen Ha-
vacılık’ın altında kuruldu.
THK Teknik hâlen, Etimesgut, Efes,
Çorlu ve İnönü’deki meydanlarda, çeşitli
uçak tiplerine, çeşitli seviyelerde bakım
hizmeti sunuyor.
Mevcut yapıda, THK altındaki işlevler,
farklı firma ve alt kuruluşlara ayrılmış
durumda. Örneğin, verdiğim hizmet kar-
şılığında, Uçuş Akademisi’ne fatura ke-
sebiliyorum; Uçuş Akademisi de eğer
benim fiyatlarımı beğenmezse rakibim
olan bir firmayla anlaşabiliyor. Tabii
böyle olunca, ben kendimi rekabet edilir
seviyede tutmak için kalite sistemlerimi
sürekli güncel tutuyorum. Fiyatlarımı
yurt içi ve yurt dışında makul seviyelerde
tutarken hizmet kalitemi sürekli yüksel-
tiyorum. Tercih edilebilirliğimizi daha da
arttırmak için sürekli çalışıyoruz.
Tarihsel süreçten devam edecek olur-
sam; yıllar içerisinde, maalesef THK
Teknik’in bazı noktalarda, dünyadaki
bakım, onarım ve revizyon seviyesinin al-
tında kaldığı dönemler olmuş. Aslında

sorunların kaynağı, temelde doküman-
tasyon konusu. Örneğin, hangarda bir
uçağın bakımında kullanılan bir aletin
kalibrasyonunun yapılmamış olması;
bizim tamamen kurallarına boyun eğdi-
ğimiz, Türk havacılığının otoritesi Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nün
kaşlarının çatılmasına sebep olmuş. Bir
dönem, buradaki bakım faaliyetleri ta-
mamen askıya alınmış. Bazen en iyiyi ya-
kalamanızın yolu, dibe vurmanızdır.
Askıya alınmanın ardından, burada feda-
kârane bir çalışma süreci ile SHGM’nin
bize çattığı kaşları, yerini güler yüze bı-
rakmış ve biz de tekrar bakım faaliyetine
başlamışız. Şimdi, coğrafyamızın en ka-
liteli bakım hizmetini veren bir SHY 145
Onaylı Bakım Kuruluşu ve “SHY 147
Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu” şiarına
uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: Mevcut durumda hangi 
uçak modellerine, ne gibi hizmetler 
veriyorsunuz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Baktığı-
mızda, ağırlıklı olarak C-172S serisi
uçakların bakımlarını yapıyoruz. Bunla-
rın dışında CL-215 yangın söndürme
uçaklarının, üs ve hat bakımlarını yapan
tek yeriz.
Piper (PA-44) Seminole, Cheyenne IIIA
(PA-42-720), Cessna 206, Cessna 208,  
Cessna 402B, Cessna 421 ve TECNAM P
2006 T uçaklarına hizmet veriyoruz. THK
Teknik, bu uçak tiplerine bağlı kalarak, 50,
100, 200 ve 600 saatlik bakımlar yapmakla
beraber, mühendislik altyapısı ve nitelikli
entelektüel birikim gerektiren, üretici fir-
malar tarafından yayımlanan Airwothi-
ness Directives (AD) ve Service Bulletin
(SB) uygulamalarını da hayata geçiriyor.

1 Mayıs’ta, Orman Sezonu açıldı ve Eylül
sonuna kadar ülkemizin bütün ormanla-
rının yangınlarını söndürmekle görevli
CL-215 uçaklarının bakımları hangarla-
rımızdan çıktı. Bu çok ağır bir görev.
Hangardan çıkan uçakların kontrol
uçuşlarını, bizzat gözetim altında tutuyo-
rum. Bu yıl, bir tane uçağı, gece gündüz
çalışarak tam faal hâle getirdik. İlgilile-
rine teslim edeceğiz. Olur da bir bölge-
deki uçağımız herhangi bir şekilde
arızalanırsa hemen yedek uçağı oraya
gönderip, oradaki yangınlara anında mü-
dahale etmelerini öneriyoruz.

Bilişim Teknolojileri 
Fark Yaratıyor
MSI Dergisi: Dokümantasyon konusuna
vurgu yaptınız. Bu konuyu biraz 
açabilir misiniz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Yazan,
çizen, okuyan ve bunları bir yerde sakla-
yan insanlar, açık noktaları daha çabuk
dolduruyorlar. Bizde yazma ve belge-
leme ile ilgili sorunlar vardı; şimdi bun-
ları gideriyoruz. Örneğin, 23 Mart tarihi
itibarıyla bilgisayar tabanlı bakım yöne-
tim sistemine geçtik. Bu, şu anlama ge-
liyor: 23 Mart’tan itibaren, uçak üzerinde
kullanılan sayaçlı bütün ünitelerin za-
manlarını, dijital yöntemlerle takip edi-
yoruz. Geçmişte bu takip edilmiyor
muydu? Elbette ediliyordu; ama analog
yöntemlerle yapılıyordu. Tipik bir örnek
vereyim: Uçağın üzerinde, elektronik
konum aktarıcı (electronic location
transmitter / ELT) birimleri var. Hatırla-
yacaksınız, rahmetli Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun geçirdiği kazada, maalesef tüm
haberler, bu ünitenin bataryasının zayıf
olduğu için, helikopterin konumu hemen
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Baktığımızda, ağırlıklı olarak C-172S serisi uçakların bakımlarını 
yapıyoruz. Bunların dışında CL-215 yangın söndürme uçaklarının, 
üs ve hat bakımlarını yapan tek yeriz. Piper (PA-44) Seminole, 
Cheyenne IIIA (PA-42-720), Cessna 206, Cessna 208, Cessna 402B,
Cessna 421 ve TECNAM P 2006 T uçaklarına hizmet veriyoruz. 

Cheyenne IIIA (PA-42-720)





bulunamadığı yönünde olmuştu. Bu kri-
tik birimin içerisindeki bataryanın bir raf
ömrü ve hava aracına takıldıktan sonra
bir kullanım ömrü var. Biz, geçtiğimiz
yeni sistem ile bu birimlerin ömürlerini
otomatik olarak takip etmeye başladık.
Örneğin, sistem 17 gün öncesinden, artık
bu birimin değiştirilmesi gerektiği uyarı-
sını vermeye başlayacak. Batarya ömrü-
nün tükenmesinden 3 gün öncesinden
itibaren ise uçuşa izin vermeyecek. Böy-
lece, uçakların bakım sürecinde, insan
hatasını asgari bir seviyeye indireceğiz.
Burada şunu da belirteyim: Aslında, bak-
tığımızda, dokümantasyon konusunda
tarihsel eksikliklerimiz olduğunu da gö-
rüyoruz. THK, 7 Haziran 1952 tarihinde,
Danimarka’ya, kendi tesislerinde ürettiği
THK 5A uçağını satmış; bu uçak, ambu-
lans uçağı olarak 4 yıl hizmet vermiş.
Bizim arşivlerimizde yok; ama Danimar-
ka’da, bu uçağın dokümanları hâlâ duru-
yor. Biz, şimdi bu konudaki anlayışı
değiştiriyoruz. Kısa vadedeki hedefleri-
mizin içerisinde; insan, zaman ve finans
kaynaklarımızın ERP yönetim sistemi ile
yönetilmesini sağlamak yer alıyor. Öğre-
nen ve öğrendiğini aktaran bir kurum
olmak mecburiyetindeyiz.

Referans ve Örnek Kurum
MSI Dergisi: THK Teknik’te göreve 
gelişinizle birlikte ne gibi değişiklikler
beklemeliyiz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Vizyon
konusunda ortaya koyduğum iki tane
kavram var. Bir tanesi, çıktığımız yolun
sonunda, SHGM’nin, bizim segmentimiz-
deki diğer havacılık kuruluşlarına öner-
diği bir danışmanlık kuruluşu olmak
mecburiyetimiz. Danışmanlıktan şunu
kastediyorum: Bakım-onarım-yenileme

(BOY) yapan başka bir havacılık kurulu-
şunu denetlediklerinde, “Biz şöyle bir sı-
kıntıyla karşılaştık; ama bu konuda
THK’daki arkadaşların tecrübeleri ve bil-
gileri daha fazla. Bakalım onların görüş-
leri nedir?” demelerini sağlamak. Bunu,
arada hukuki bir bağ olması anlamında
söylemiyorum. Biz, havacılık sektörünün
“kök”ünü temsil eden bir kurum olarak,
SHGM’nin aldığı kararlarda referans bir
kurum olacak seviyede bulunmak zo-
rundayız. Diğer taraftan, sektördeki
diğer havacılık kuruluşları için de bir
camia önderi hâline gelmeyi hedefliyo-
ruz. Örneğin, diğer kuruluşlar, “Biz şu-
rada böyle kimyasal bir depo kuruyoruz;
bakalım THK bunu nasıl yapmış? Onlar
elbette güzel bir çözüm bulmuşlardır.”
desinler istiyoruz. Bu doğrultuda, bütün
sistemlerimizi gözden geçiriyoruz. Bütün
sistemlerimiz derken sadece bakımla il-
gili değil; personel yönetimi konusunu da
kastediyorum. Tüm personelimin eğitil-

miş ve motive edilmiş olmasını istiyo-
rum. İngilizce bizim için çok önemli; ha-
vacılık ve İngilizce, dünyanın her yerinde
beraber giden kavramlar. O nedenle
personelimizin dil seviyesini de arttır-
mak için ayrı bir çalışma başlattık.
Diğer taraftan da şunu ön planda tutuyo-
rum: Havacılık, son derece kritik bir tek-
noloji. Bizim hata yapma gibi bir
şansımızın olmadığını düşünüyorum.
Bizde yüzde 99 başarı, başarısızlık de-
mektir. Yüzde 100 başarmamız lazım;
ama bunu başarırken de bir şeyleri ace-
leye getirmekle ilgili kaygılarımızın ol-
maması lazım. Verilerin çok iyi girilmesi
lazım.
Ben hangarıma baktığımda ve burayı Av-
rupa havacılık dünyası ile tam entegre
olmuş, bu şekilde sertifiye edilmiş, uçak
motor ve gövdelerinin bakımlarını yapan,
personelinin eğitimlerini uzaktan eğitim
ve örgün olarak veren bir yer olarak
hayal ediyorum. Hayalimize ulaşmak
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Biz, havacılık sektörünün “kök”ünü temsil eden bir kurum olarak,
SHGM’nin aldığı kararlarda referans bir kurum olacak seviyede 
bulunmak zorundayız. Diğer taraftan, sektördeki diğer havacılık 
kuruluşları için de bir camia önderi hâline gelmeyi hedefliyoruz.

TECNAM P 2006 T





için, her gün ileriye doğru en az bir adım
atma mecburiyetimiz var. Bunun için,
Büyük Atatürk’ün bizlere söylediği, “Hiç-
bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.” sö-
zünü parola edinmiş durumdayız.

MSI Dergisi: Anlattıklarınızdan, 
THK Teknik’in ciddi bir iş geliştirme 
faaliyeti içinde olması gerektiği 
sonucunu da çıkartabilir miyiz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Evet.
Geçenlerde arkadaşlarımla bunu konuş-
tum. Her sabah yaptığımız toplantılardan
birinde arkadaşlarıma dedim ki; “Beni
bir genel müdür olarak görmeyin. Ben
burada, iş geliştirme müdürü olarak
görev yapmak istiyorum.” Çünkü han-
garda duran ve çalışmayan bir birim gör-
düğüm zaman, çok üzülüyorum. Benim
bir iş makinem varsa onun bir saniye boş
kalmasını istemiyorum. Çevremizdeki
birçok uçuş eğitim kuruluşunun taleple-
rinin olduğunu gözlemliyorum. Süreçle-
rin yavaşladığı ya da kilitlendiği birkaç
küçük noktaya dokunabilirsek Türkiye’ye
daha fazla iş alırız diye düşünüyorum.
Örneğin, geçtiğimiz haftalarda, bir Hol-
landa firması ile uçaklarına BOY hizmeti
verilmesi konusunda görüşme yaptık.
Niyet Mektubu ve Bakım Hizmet Anlaş-
maları için imza aşamasındayız.

Tabii artık “sürekli uçuşa elverişlilik yö-
netim organizasyonu” (Continuing Air-
worthiness Management Organisation /
CAMO) diye bir kavram da var ve böyle
bir rol oynamaya da hazırız.
Kurumsal olarak baktığımızda, aslında
göreve geldiğimde, burada organizasyon
yapısı içerisinde bir iş geliştirme müdür-
lüğü yoktu. Şimdi bu yapıyı oturtmaya
çalışıyoruz. İş geliştirme organizasyonu-
nun altında, sözleşme yönetimi ve müş-
teri memnuniyeti ile ilgili bir bölüm de
olmalı.
Bu kapsamda, göreve geldiğimden beri,
7 adet bakım destek sözleşmesi ve 4
adet de ortak çalışmaya yönelik niyet
mektubu imzaladım.

MSI Dergisi: Kabiliyetlerinizin 
genişlemesi ile ilgili planlarınız var mı?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Bura-
nın, tamamen C-172 uçakları konusunda
uzmanlaşması yönünde bir karar aldık.
Sistemi de bu karar doğrultusunda kur-
guluyoruz. Bu coğrafyadaki tüm uçaklar
için hizmet verebiliriz. C-172 uçakları,
pilot yetiştirme konusunda en yaygın
kullanılan uçaklar ve yapılan analizlere
baktığınızda, 2030 yılına kadar, 651.000
havayolu pilotuna ihtiyaç duyulacağı te-
laffuz ediliyor. Bu nedenle C-172’yi ön
plana çıkartıyoruz.

CL-215’lerin de özel bir yeri var; Orman
Bakanlığının talebi olduğu müddetçe, bu
uçakların bakımına devam edeceğiz.
Hatta bu konuda da çevre ülkelere hiz-
met verebiliriz. Aslında bu konudaki söz-
leşmemizde de Türkiye dışına hizmet
vermemizle ilgili ifadeler bulunuyor.

MSI Dergisi: THK Teknik’in mevcut 
cirosu nedir? Bu rakamı gelecekte hangi
noktaya taşımayı hedefliyorsunuz?
Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU: Ciro ko-
nusunda hedeflerimizden çok, iş yapış
anlayışımızdan bahsetmek isterim.
Çünkü ciro miktarını bu anlayış belirle-
yecek. Bakım faaliyetlerinde direk 
iş gücü, saatte 50 dolar; endirek iş gücü
ise saatte 70 dolar ortalama fiyatla 
ücretlendiriliyor. Toplam 117 kişilik per-
sonelimizle kendi segmentimizde, Tür-
kiye’nin en geniş personel ağına sahip
olan THK Teknik için, geçen seneye yö-
nelik telaffuz edilen rakamın sürekli
yükseltilmesi gerekiyor.
THK Teknik’in yapılandırılması, elbette
THK şapkası altında, THK’nın uçaklarına
bakım yapmak amacıyla oluşturuldu.
Ancak sektörde bir başrol oyuncusu ola-
rak geldiğimiz durum itibarıyla kontrat
yönetimi konusunda yaptığımız çalışma-
larla dışarıdan çok daha fazla iş almalı
ve gelirimizdeki dağılımı bu şekilde yön-
lendirmeliyiz.

THK Teknik Genel Müdürü 
Dr. Tamer Saraçyakupoğlu’na, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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THK Teknik’in yapılandırılması, elbette THK şapkası altında, THK’nın
uçaklarına bakım yapmak amacıyla oluşturuldu. Ancak sektörde bir
başrol oyuncusu olarak geldiğimiz durum itibarıyla kontrat yönetimi
konusunda yaptığımız çalışmalarla dışarıdan çok daha fazla iş almalı
ve gelirimizdeki dağılımı bu şekilde yönlendirmeliyiz.
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Bu yıl 12’ncisi düzenlenen IDEF’te, dünya genelinde ge-
lenekselleşmiş diğer fuarlar için de geçerli olduğu gibi,
büyük değişiklikler beklenmiyordu. IDEF 2015 de bu

beklenti doğrultusunda gerçekleşti. Fuarın toplam alanında
büyük bir değişiklik yaşanmadı; ana entegratör firmalar aynı
hollerde, yaklaşık aynı büyüklükteki stantlarla yer aldılar. Özel-
likle yabancı firmaların katılımı ise siyasi gelişmeler ve Tür-
kiye’de yürütülen projeler doğrultusunda değişiklikler gösterdi.
Bu yıl fuara, 53 ülkeden 781 firma ve firma temsilcisi katıldı.
Fuarı 76 ülkeden 123 heyet ve 1 uluslararası kuruluşun tem-
silcileri ziyaret etti. Fuar sırasında tedarik makamları, katılımcı
firmalar ve yabancı heyetler arasında, 2230 tane randevulu gö-
rüşme gerçekleştirildi.

IDEF 2015 ÖZEL

IDEF 2015, 
Geleceğin 

Habercisi Oldu
Türk savunma ve havacılık sektörünün,

neredeyse tüm oyuncuları ile 
kabiliyetlerini ortaya koyduğu 

arena olan IDEF’te, bu yıl da sektörde
yaşanan gelişim gözler önüne serildi.

5-8 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuarda sergilenen

platform ve sistemlerin birçoğunun,
IDEF’in bir sonraki tekrarında, 

2017 yılında, artık envantere girmiş 
olması bekleniyor. Bu açıdan 

bakıldığında, IDEF 2015, bir anlamda
geleceğin de habercisi oldu. 
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Türk silahlı Kuvvetlerinin ve ağırlıklı olarak 
kara platformu üreticilerinin yer aldığı 7’nci Salon.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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İş Birliği Vurgusu
Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen açılış töreninde, ilk ko-
nuşma, fuarın organizatörü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı (TSKGV)’nın Genel Müdürü Orhan Akbaş tarafından
gerçekleştirildi. Akbaş, fuarın geldiği noktayı şu sözlerle an-
lattı: “Milli Savunma Bakanlığımızın himaye ve desteğiyle
TSKGV’nin yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’in,
yerli ve yabancı tedarik makamları ile savunma sanayisi fuarı
için uygun bir tanıtım ve iş birliği platformu oluşturması ana
hedefimizdir. Bu kapsamda IDEF, dünyanın en büyük 5 sa-
vunma sanayisi fuarından biri hâline gelmiştir. Artan ülke,
heyet ve firma sayısının yanı sıra sergilenen yeni teknolojik
ürünler ile tedarik makamları ve savunma sanayisi şirketleri

için önemli bir iş birliği, pazarlama ve tanıtım platformu konu-
muna ulaşmıştır.”
Akbaş’ın ardından kısa bir konuşma yapan Milli Savunma Ba-
kanı Dr. İsmet Yılmaz, fuarın, iş birliğine katkısına vurgu yapa-
rak şöyle konuştu: “Bölgesinde en büyük, dünyadaki ilk 5
savunma sanayisi fuarı arasında yer alan IDEF; dünya savunma
sanayisi firmaları ile tedarikten sorumlu bakanları bir araya
getiren ve ülkelerarası savunma sanayisi faaliyetlerine zemin
oluşturan en önemli platformlardan birisidir. Her geçen yıl
daha fazla ülke ve firmanın iştirak ettiği uluslararası savunma
sanayisi fuarı süresince, birçok iş birliği anlaşması ve protokol
imzalanacaktır. İmzalanacak bu anlaşmalarla ikili ilişkiler daha
büyük bir ivme kazanacaktır.”

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar:©

M
SI D

ergisi
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Savunma için Daima 
Hazır Olmak Bir Mecburiyet
Açılış töreninin son konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinin gel-
diği noktayı şöyle anlattı: “Bugün savunma sanayisi ihtiyacımızın
yüzde 54’ünü kendi imkânlarımızla karşılar hâle geldik. Amacımız,
2023 yılına geldiğimizde, savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan
tamamen kurtarmaktır. Bugün, dünyanın en büyük 100 savunma
sanayisi firması arasında, iki Türk firması da yer alıyor. Savunma
sanayimizin üretim gücü, geçtiğimiz yıl 5 milyar doları aştı. Yıllık 1
milyar dolar Ar-Ge harcaması ile savunma sanayimiz, en çok Ar-
Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektör hâline geldi.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma kavramına
yaklaşımını da şu sözlerle ifade etti: “Eğer, çevrenizde bir ateş
varsa oradan sıçrayan bir kıvılcım, eninde sonunda gelir sizi
de bulur. Çözüm, bu yangına sırtınızı dönmek değil; el birli-
ğiyle, iş birliğiyle, tüm imkânlarla bu yangını söndürmenin
yollarını aramaktır. Hiçbir siyaset, hiçbir diploması, hiçbir
çıkar, milyonlarca insanın acısından, gözyaşından, ölümünden
daha önemli olamaz. Bakınız, bu fuarın adı nedir? Savunma
sanayisi fuarı… Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı savunmak;
bunun için her türlü hazırlığı yapmak, her türlü tedbiri almak
hem hakkımızdır hem de yöneticiler olarak görevimizdir. Bu
imkânların, başka toplumların haklarının gaspı için kullanıl-
ması, bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır. Dün-
yada saldırganlar oldukça, savunma için daima hazır olmak
bir mecburiyettir. Biz, savunma sanayimizi, bu anlayışla sa-
dece kendimiz için değil, aynı zamanda dostlarımız, kardeş-
lerimiz için de destekliyor, güçlendiriyoruz. Bilgi, birikim ve
tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunuyoruz. Sadece
ürün satmanın peşinde değiliz. Biz, uzun vadeli ortaklıklar
kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.”

SSM, SSI ve SASAD’ın 
Gündemleri Yoğundu
Fuarda, firmalar kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve 
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) de
yoğun bir gündemi takip etti. Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, toplantı trafiğinden vakit buldukça, fu-
ardaki her standı ziyaret etmeye çalıştı. Prof. Dr. Demir, bu
ziyaretleri sırasında, özellikle KOBİ büyüklüğündeki pek çok
firmanın ürünleri hakkında, birinci ağızdan bilgi alma fırsatı
buldu.
Geçen fuarda olduğu gibi bu fuarda da SSM ve SSI, ortak bir
ağırlama alanı açtılar. SSI ve Savunma ve Havacılık Tanıtım
Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Latif Aral Aliş de fuar süresince çeşitli toplantılar gerçek-
leştirerek sektörün ihracat performansını daha da arttırmak
için çalışmalarda bulundu.
SASAD ise fuar sırasında, iş birliği konusunda önemli bir adım
attı. SASAD, Rumen muadili PATROMIL ile 7 Mayıs’ta, bir mu-
tabakat muhtırası imzaladı. SASAD Yönetim Kurulu Başkanı K.
Nail Kurt ile PATROMİL Yönetim Kurulu Başkanı Viorel Manole,
törende birer konuşma yaparak, bu iş birliğine verdikleri önemi
vurguladılar.
Bir sonraki fuar, IDEF 2017, 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, yine
İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek.
MSI Dergisi olarak tam kadro katıldığımız fuarda, Türk ve
yabancı firmaların faaliyetlerini, sergiledikleri ürünleri 
ve imzaladıkları anlaşmaları konu aldığımız haberleri, 
2 bölüm hâlinde siz okuyucularımızın ilgisine sunacağız.
İlerleyen sayfalarda, IDEF 2015 Özel’in ilk bölümünü bula-
bilirsiniz.

IDEF 2015 ÖZEL

TSKGV Genel Müdürü
Orhan Akbaş

Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
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ASELSAN’dan 
Ürün Çeşitliliği Vurgusu

KORKUT 
Silah Sistemi Aracı

DENİZGÖZÜ-YUNUS
elektro-optik sistemi

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılki fuarda da ASELSAN,
metrekare olarak en büyük stant ile yer aldı. ASELSAN,

toplam 2.200 metrekarelik stant alanında, hemen hemen tüm
ürün ve yeteneklerini; hava savunma sistemlerinden sınır gü-
venliğine, deniz sistemlerinden elektro-optik sistemlere, ha-
berleşme sistemlerinden radar ve elektronik harp
sistemlerine, güdüm ve seyrüsefer sistemlerinden aviyonik
sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede sergiledi.
ASELSAN, fuar sırasında, bir dizi iş birliği anlaşması da imza-
ladı. Bunlardan ilki, fuarın ikinci gününde, ASELSAN ile 
TÜBİTAK BİLGEM arasında atıldı. İmzalanan protokol kapsa-
mında, TÜBİTAK BİLGEM ve ASELSAN, ileride gerçekleştire-
cekleri projelere yönelik olarak; bilgi, personel, altyapı,
planlama, geliştirme, yürütme, fikri mülkiyet yönetimi, tekno-
loji transferi, ticarileştirme, üretim, tanıtım ve pazarlama, satış
ve saha destek alanlarında iş birliği yapacak. Ayrıntılar, her
projeye özel karşılıklı mutabakatlarla düzenlenecek alt proto-
kol veya proje sözleşmesi çerçevesinde belirlenecek. İmza tö-
reninde bir konuşma yapan TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Arif Ergin, “Uzun yıllardır TÜBİTAK ve ASELSAN, Tür-
kiye’de, askeri ve kritik teknoloji konularında tatlı bir rekabet
içinde oldular. Bugün bu rekabeti, birbirimize karşı değil, omuz
omuza, dünya çapında yapmak için bir adım attığımıza, bu im-
zanın tarihi bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.” dedi.
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken de imzaların atılmasının
ardından; “Ülkemizin daha güçlü, daha rekabetçi ürünler ge-

liştirmesi için güç birliği yapa-
cağız.” değerlendirmesinde
bulundu.
Fuarın üçüncü günü, SSM ile
ASELSAN arasında, toplam
bedeli 37.976.640 dolar olan,
Kılıç Sınıfı Hücumbotlara As-
keri Uydu Muhabere Sistemi
Temini (KASUMSİS) projesi
sözleşmesi imzalandı. Bu söz-
leşme kapsamında, 9 bot için
teslimatlar, 2015-2021 yılla-
rında gerçekleştirilecek. Aynı
gün bir diğer imza ise ASELSAN
ile Terma arasında, potansiyel
iş birliklerini belirleyen ve Ter-
ma’nın, F-16 Modüler Keşif

ASELSAN Tanksavar Füze Sistemi
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Podu (F-16 Modular Reconnaissance Pod) ürününün fikri mül-
kiyet haklarının ASELSAN’a devredilmesini kapsayan mutaba-
kat muhtırası için atıldı.
Fuarın son günü ise yine TÜBİTAK BİLGEM ile ASELSAN ara-
sında bir mutabakat muhtırası imzalandı. Muhtıra, TÜBİTAK
BİLGEM tarafından geliştirilen Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemi
(GİS)’nin, SARP uzaktan komutalı stabilize silah sisteminde
kullanılmasına yönelik iş birliği olanaklarının araştırılmasını
öngörüyor.

KORAL ED Sistemi



Kardeş kuruluşlar Vestel Savunma ve AYESAŞ, fuarda yine
ortak bir stantla yer aldılar. Vestel Savunma, bir önceki

fuara göre önemli aşamalar kaydeden ve faydalı yükü ile uçuş-
larına başlayan KARAYEL taktik İHA’sını sergiledi. Geçtiğimiz
yıl düzenlenen Eurosatory fuarında, LH Aviation firması ile yap-
tığı iş birliği kapsamında bu firmanın standına misafir olan Ves-
tel Savunma, IDEF’te ise ev sahibiydi ve bu kez LH Aviation
firması, Vestel Savunma standında yer aldı.
AYESAŞ ise fuarda attığı imza ile gündeme geldi. AYESAŞ ile
ViaSat arasında, Taktik Veri Linki Kapsamında Teknoloji ve Hiz-
met İş Birliği Mutabakat Zaptı, 7 Mayıs’ta imzalandı. İki firma
arasında, 2 yıllık bir süreçte yürütülen görüşmelerin sonucunda
imzalanan mutabakat zaptı, firmaların taktik veri linki alanında;
yazılım ve donanım geliştirme ve test, üretim, bakım ve tamir
hizmetleri konularında iş birliği yapmalarını öngörüyor.
İmzaların atılmasından sonra, ViaSat Taktik Linkler Genel Mü-
dürü Dr. Jay Kaufman ve AYESAŞ Genel Müdürü Aziz Sipahi,
kısa birer konuşma yaptılar. Dr. Kaufman, “AYESAŞ ile iş bir-
liğimiz, Link 16 ürün ve servislerimizi sadece Türkiye değil,

NATO ve müttefik ülke pazarlarına yayma isteğimizin bir
göstergesi. AYESAŞ’ın taktik veri linki yazılımı tecrübesi ve
ViaSat’ın Link 16 sistemleri konusundaki tecrübesi, askeri
personelin, muharebe sahasında sesli haberleşme yapma-
sını ve gerçek zamanlı durumsal farkındalık bilgisi iletmesini
sağlayacak.” dedi. AYESAŞ Genel Müdürü Aziz Sipahi ise
şöyle konuştu: “Bu imza, aslında son yıllarda Türk savunma
sanayisinin geldiği noktayı da gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda,
bu tip anlaşmalar, çok kısıtlı üretim payı için yapılıyordu.
Taktik veri terminalleri ve sistemleri konusunda dünyanın
önde gelen firmalarından ViaSat ile kapsamlı bir mutabakat
muhtırası imzaladık. Hedef sadece Türkiye değil, dünya 
pazarı.”

IDEF 2015 ÖZEL

Vestel Savunma KARAYEL’i,
AYESAŞ da Veri Linki 
Yeteneklerini Vurguladı
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Hissedar yapısının 2014 yılında değişmesi ile savunma sa-
nayisi alanındaki faaliyetlerini tekrar yoğunlaştıran BMC,

2013 yılında yer almadığı fuara, bu yıl dönüş yaptı. BMC, fuarda
VURAN 4x4 aracının lansmanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın BMC standını ziyareti sırasında gerçekleştirdi. Ara-
cın üzerindeki örtü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde açıldı;
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, VURAN ve diğer araçlar
hakkında bilgilendirildi. VURAN’ın yanı sıra BMC standında
KİRPİ 6x6, 6x6 Taktik Tekerlekli Araç, BMC’nin TOMA çözümü
ve gizli zırhlı minibüs de yer aldı.
Mayına, el yapımı patlayıcılara ve balistik tehditlere karşı korumalı,
4x4 bir araç olarak geliştirilen VURAN, personel taşıyıcı konfigü-
rasyonunda, 6 ila 10 arasında personel taşıma kapasitesine sahip.

IDEF 2015 ÖZEL

Motor 6 silindirli Cummins turbo dizel intercooler, 
su soğutmalı motor (F34 yakıtı ile çalışabilme özelliği)

Transmisyon Tam otomatik, 6 ileri, 1 geri
Transfer Kutusu Alçak / yüksek hız kumandalı
Dingiller Planet dişli redüksiyonlu, önde ve 

arkada diferansiyel kilit
Süspansiyon Helezon yaylı bağımsız süspansiyon

l Servis: Tam havalı, çift devreli, ABS
l El Freni: Hava kumandalı

Frenler l Yavaşlatıcı: Motor freni
l İmdat Freni: Sistemdeki hava basıncının 

kritik seviyenin altına düşmesiyle kendiliğinden 
devreye girer

Direksiyon Hidrolik güç takviyeli
Elektrik Sistemi 24V, telsiz parazit giderici
Sudan Geçme Derinliği 80 cm (opsiyon olarak 120 cm)
Meyil Tırmanma %60
Yan Meyil %30
Menzil 600 km

BMC VURAN 4x4 Teknik Özellikleri

BMC, IDEF’e Geri Döndü
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Ümit BAYRAKTAR: BMC’nin şu an yapısı,
savunma sanayisine bakışı ve faaliyetleri
hakkında neler söylemek istersiniz?
Bülent DENKDEMİR: BMC, 1964 yılında
kuruldu ve bugün 51 yaşında. Firma, bu
süreçte, farklı hissedar yapıları ile yönetildi
ve maalesef 2000’li yıllarda yaşadığı sıkın-
tılar dolayısıyla 2012 senesinde, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC’ye el
koydu. Bu durumun sebeplerini; BMC’nin
tedarikçilerine, çalışanlarına ve bayilerine
olan yüksek miktarlı borçları ve pazarda
yaşanan sıkıntılar olarak ifade edebiliriz.
ES Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. olarak
BMC’yi, 2014 yılının Mayıs ayında, ihale ile
satın aldık.
BMC’nin yeni hissedar yapısını da kısaca
anlatmak isterim. Bu grubun %50.01’i,
yani çoğunluk hissesi, iki tane Türk giri-
şimciye ait: Yönetim Kurulu Başkanımız
Ethem Sancak ve diğer ortağımız Talip Öz-
türk. Ethem Bey, geçmişte, Türkiye ve böl-
gede, özellikle ilaç ve sağlık alanında çok
önemli yatırımlar yaptı. Aynı zamanda, şu
anda 2 tane büyük medya grubunun da sa-
hibi. Ethem Sancak, Türkiye’nin çok
önemli markalarından birisi. Diğer ortağı-
mız Talip Bey, isim benzerliği nedeniyle
Metro Turizm’in sahibiyle karıştırılıyor,
önce bunu belirtmek gerekiyor. Talip Bey,
Rizeli ve Türkiye’nin en büyük çay üreticisi.
Talip Bey’in faaliyet gösterdiği bir diğer
sektör de dorse, yani üst yapı sektörü. 
Öztreyler markasıyla yaklaşık 25 yıldır,
hem Türkiye hem yurt dışında önemli ça-
lışmalar gerçekleştiriyor. Öztreyler’in yıllık
üretim kapasitesi, şu anda 2.000 adet.
BMC’nin hisselerinin %50.01’i Ethem ve
Talip Beylere ait; geri kalan %49,99 ise
Katar Silahlı Kuvvetlerine ait. Dolayısıyla
Katar Silahlı Kuvvetleri bizim hissedarı-
mız; ama aynı zamanda da müşterimiz.

BMC’yi satın alma sürecinde, ihaleyi Mayıs
ayında kazandık; fakat resmi prosedürle-
rin tamamlanıp şirketin resmen devralın-
ması, Ağustos sonu-Eylül başını buldu.
Dolayısıyla aslında şirketin operasyonla-
rını, fiilen yaklaşık 8 aydır biz yönetiyoruz
diyebiliriz.
BMC’nin vizyonu, esas olarak hem ticari
araçlarda hem otobüste hem de savunma
sanayisinde bölgesel bir markaya dönüş-
mek. Dünya markası da olmak istiyoruz;
ama ilk aşamada gerçekçi hedeflerle yola
çıkıyoruz. Bakın, BMC’nin geçmişinde,
ciddi ihracat başarıları var. İngiltere’ye
otobüs satmış; Doğu Avrupa, Azerbaycan,
Türkmenistan, Makedonya, Suudi Arabis-
tan, Pakistan ve Tunus’a ihracat yapmış.
Bugün baktığımızda da hem savunma sa-
nayisinde hem de otobüs ve kamyon pa-
zarlarında çok ciddi ihracat potansiyeli var.
Dolayısıyla bizim için, 10 yıllık vadede ger-
çekçi hedef şudur: BMC’nin, Türkiye mer-
kezli olan ve Afrika, Orta Doğu, Yakın Asya
ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan 
30-40 ülkelik bu coğrafyanın, lider ticari
araç ve savunma sanayisi şirketi olması.
Bu vizyonla yola çıktık ve bizim için niyeti
ortaya doğru koymak çok önemli. Hatırlar-
sanız ihaleye girdiğimiz zaman, bizimle il-
gili basında asılsız bazı haberle çıkmıştı.
“Arazisi için ihaleye giriyorlar, tesisleri yı-
kacaklar, rezidans yapacaklar.” gibi dedi-
kodular türetilmişti. Biz BMC’yi, 750
milyon lira ihale bedeliyle satın aldık. O
günkü defter değeri, bunun çok altındaydı;
ama biliyorduk ki BMC o kadar değerli bir
marka ki iyi yönetirsek 5 sene sonra, ver-
diğimizin 5-10 katı değere çıkabilir. 5 yıllık
bir iş planı yaptık; 2019’un sonuna kadar iş
planımız belli. O iş planıyla şirketi tekrar-
dan fonluyoruz. 2019 yılı ciro hedefimiz 3
milyar lira; çalışan hedefimiz 4.000 kişi ve

cironun yüzde 35’inin ihracattan olmasını
öngördük. İş planlarımız; hangi araçların,
hangi ülkelere, hangi adetlerde ve hangi fi-
yatlarla satılacağı konusunda detaylandı-
rılmış vaziyette. BMC’yi 750 milyon liraya
almıştık; önümüzdeki 18 ayda, bir 750 mil-
yon lira daha içine enjekte edeceğiz. Yeni
yatırım alanları çıkarsa ilave yatırımlar da
yapılacak. BMC’ye nasıl baktığımızın, niye-
timizin ne olduğunun anlaşılmasını isteriz.
Tabii ki para kazanmak istiyoruz; ama
bunu ikinci öncelik olarak görelim. Bizim
birinci hedefimiz, Türkiye’ye hizmet
etmek; ikinci hedefimiz, bölgesel bir mar-
kaya dönüşmek; üçüncü hedefimiz ise bu
işten ekonomik verim almak.

Ümit BAYRAKTAR: BMC’nin savunma
alanında yeni yatırımları söz konusu 
olacak mı? Örneğin İzmir dışında, 
havacılık, denizcilik ya da başka 
bir sektörde şirket satın alınması gibi
planlar var mı? 
Bülent DENKDEMİR: Bir taraftan hayaller
kurmanız gerekiyor bir taraftan da ayak-
larınızın yere basması gerekiyor. Önce-
likle BMC’nin uzmanlığını iyi anlamak
gerekiyor. BMC, kara araçları alanında
uzmanlığı olan bir firma. Savunma sana-
yisi, bizim için çok önemli bir alan; ama
bunu şöyle önceliklendirmeyi tercih ede-
riz: Önümüzdeki 5 senelik dönemi, büyük
olasılıkla kara araçlarıyla geçireceğiz;
ama kara araçlarına ilaveler yapacağız.
BMC’nin taktik tekerlekli araçları, diğer
bir deyişle askeri kamyonları, çok değerli
bir ürün ailesi. Bunları geliştirip, örneğin,
zırhlı kabini olan, taşıyıcı yetenekleri daha
yüksek araçlar yapmak istiyoruz. Su tan-
keri ve akaryakıt tankeri gibi muharebe
sahasında çok değerli lojistik araç türleri
var, bunları geliştirmek istiyoruz. BMC’nin

BMC’de Hedef: 
3 Milyar Lira
Ciro, %35 İhracat
Fuar sırasında, BMC İcra Kurulu
Başkanı Bülent Denkdemir ile
kısa bir söyleşi yapma fırsatı da
bulduk. BMC’nin hedefleri ve
çalışmaları hakkında bilgi
aldığımız Denkdemir, firmanın,
önümüzdeki dönemde, sektörün
önemli oyuncularından birisi 
hâline gelebileceğinin 
işaretlerini verdi.
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yönetimine gelir gelmez, zırhlı araçlar ko-
nusunda yatırım yaptık ve KİRPİ’nin yanına
VURAN’ı koyduk. KİRPİ’nin daha küçüğü
ve KİRPİ ailesini tamamlayacak bir araç
üzerinde çalışıyoruz. Kara araçlarıyla bü-
yümek istiyoruz; kara araçları ailemize
yeni zırhlı araçlar, paletli araçlar, yeni tak-
tik araçlar ve yeni lojistik araçlar katmak
istiyoruz. Hatta geleceğe doğru giderken
Kara Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine
farklı iş modelleriyle gitmek istiyoruz;
bakım-onarım, yedek parça ve tamirhane
hizmetlerini sunmayı hedefliyoruz. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin maliyetlerini düşüre-
ceğimiz, tedarik ve temin sürelerini, tamir
sürelerini kısaltacağımız bir takım yeni
katma değerli hizmetler sunmayı planlı-
yoruz. Önümüzdeki 5 yıl, bu saydığım ça-
lışmalarla gider diye düşünüyorum. Bu 5
yıl istediğimiz gibi giderse ondan sonraki
ikinci ve üçüncü 5 yıllarda deniz ve hava
araçları ilgimizi çeker; ama şu anda önce-
likle ne olduğumuzu iyi biliyoruz; ayağı-
mızı yere basan, gerçekçi hedefler ile
yürüyeceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu süreçte, 
yurt içinde ya da yurt dışında yeni bir 
şirket satın alma gibi bir planınız var mı?
Bülent DENKDEMİR: Şirket satın almak-
tan ziyade, önceliğimiz, önümüzdeki bir-
kaç yıl içinde, BMC’nin kültürünü
oturtmak. BMC, hâlen eski sahibi olan
grubun kültürünü taşıyor. Burada, kısa bir
dönem olsa da TMSF’nin kontrolünde ol-
duğu zamanda edinilen kültürden de bah-
sedebiliriz. Şirket alarak büyüdüğünüzde,

entegrasyon süreçleri de çok kolay olmu-
yor. Proje ortaklığına daha sıcak bakıyo-
ruz. Kısa vadede şirket alma niyetimiz yok.

Ümit BAYRAKTAR: Sohbetimiz 
esnasında, sivil taraftan bahsettiniz, 
askeri taraftan bahsettiniz.
Askeri-sivil dengesini nerede tutmak 
istiyorsunuz?
Bülent DENKDEMİR: Türkiye’ye hizmet
etmek amacıyla yola çıktığımız için, askeri
araçlar bizim için çok önemli. Askeri
alanda Türkiye’nin araç portföyünün ve
Ar-Ge yeteneklerinin geliştirilmesi konu-
sunu çok önemsiyoruz. Stratejik olarak
baktığımızda, askeri araçlar bizim için bi-
rinci önceliklidir. Ticari dünyaya geldiği-
nizde, askeri ile sivil alanlar arasında
şöyle bir sinerji oluşuyor: Otobüs ve kam-
yon yapmaya başladığınızda, bayi ve servis
ağınız oluyor ve bu ağınızı sıcak tutup
güçlü kalabiliyorsunuz. Otobüs ve kamyon
piyasalarında sağlıklı olduğunu değerlen-
dirdiğimiz ihale sistemi yürüyor ve yüksek
bir rekabet var; dolayısıyla çok yüksek
kârlar elde edilemiyor. Fakat oradaki bayi
ve servis ağının yaygın oluşu, aslında as-
keri araçlarda, sadece BMC’ye değil aynı
zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine çok
büyük avantajlar sağlıyor. Türk ordusuna
KİRPİ sattığınızda, sizin o bayi ve servis
ağınız, birkaç saatlik sürelerde yedek
parça ve tamir konusunda destek sağlıyor.
Bu kısa süreler de askeri araçların doğa-
sında olan, vazgeçilmez bir gereksinim.
Dolayısıyla biz, bu iki alanın, birbirlerini ta-
mamlayacağını düşünüyoruz. Ticari varlı-

ğımızı koruyabilmek ve savunma sanayi-
sine hizmete devam edebilmek açısından
da mutlaka ticari araçlar alanında çalış-
mayı ve bayi teşkilatını korumayı ve geliş-
tirmeyi planlıyoruz.

BMC, Her Cephede Atakta
Ümit BAYRAKTAR: Savunma tarafındaki
ürünlerinizin son durumu ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Bülent DENKDEMİR: BMC, savunma sa-
nayisinde ürün ailesini genişletmeye baş-
ladı. Taktik tekerlekli araç ailesinde; 
2,5 tonluk 4x4, 5 tonluk 4x4, 10 tonluk 6x6
araçlarımız vardı; bunlara, 25 tonluk 8x8
aracımız da ekleniyor. Zırhlı araçlar ala-
nında ise ilk aracımız 4x4 mayına karşı ko-
rumalı zırhlı aracımız KİRPİ idi. Bunun bir
üst sürümü olan 6x6 KİRPİ’yi geliştirdik.
Ayrıca KİRPİ’lerin üzerine, uzaktan komu-
talı silah istasyonları ekledik. Bunlar 12,7
mm makinalı tüfek, 7,62 mm makinalı
tüfek ya da 40 mm bombaatar ile donatı-
labiliyor. Böylece KİRPİ, sadece mayın ko-
ruma değil aynı zamanda muharebe
yeteneği de kazanacak. KİRPİ, bugüne
kadar, Türkiye’de 40 defa, Tunus’ta 3 defa
el yapımı patlayıcı ve mayın taarruzuna
maruz kaldı. Tüm bu saldırılarda, bir as-
kerin burnu dahi kanamadı; bu bize gurur
ve geleceğe dair umut veriyor. KİRPİ, bu
gelişmelerin sonucunda, fuarda en fazla
tanınan ve ziyaret edilen araç oldu.
Zırhlı araç ailemizin bir diğer üyesi,
VURAN. Bu araç ile Emniyet Genel Mü-
dürlüğü (EGM) ihalesini kazandık ve tes-
lim edeceğimiz aracın bir prototipini
IDEF’te sergiliyoruz. Araçları, bu yılın so-
nuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz.
Kullanıcılarına yüksek manevra kabiliyeti
ve koruma sunan VURAN da KİRPİ gibi,
12,7 mm makinalı tüfek, 7,62 mm maki-
nalı tüfek ya da 40 mm bombaatar ile do-
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natılabilen uzaktan komutalı silah istas-
yonları ile hizmete girecek. Hedefimiz,
farklı müşterilerin farklı isteklerini karşı-
layacak şekilde, VURAN’ın 3 farklı sürü-
münü geliştirmek.
Burada, gelecekte kullanılacak değişik lo-
jistik araçlara hitap edecek, 6x6 çekici tak-
tik aracımızı da sunduk. Bu araç,
ROKETSAN’ın talebi üzerine geliştirildi.
Artık ordular, lojistik hizmetleri için, ar-
kada büyük treylerler çeken ya da kontey-
nerler taşıyan çekiciler kullanıyorlar. 
Bu aracın geniş bir kullanım alanı olaca-
ğını değerlendiriyoruz. Bunun dışında,
ROKETSAN’ın hava savunma projesi için
geliştirdiğimiz 4x4 ve 8x8 prototiplerimiz
de var.
Bir diğer yeni aracımız, Türkiye’de ilk defa
zırhlı kabinli olarak üretilen TOMA. Bu
araçlardan 180 tanesini, bu yıl içerisinde
EGM’ye teslim edeceğiz. Yeni TOMA’lar,
aynı zamanda 4x4 özelliğine sahip.
Bunun dışında, şehir içerisinde ulaşım için
gizli zırhlı bir minibüs yaptık, onu da fu-
arda sergiliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR:Savunma tarafındaki
ihracat çalışmaları ile ilgili son durumu
aktarabilir misiniz?
Bülent DENKDEMİR: Savunma alanındaki
ürünlerimizi, müşteri isteklerine göre ta-
sarlayıp üretebiliyoruz. Bunu gören ulus-
lararası potansiyel müşteriler, BMC
ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Fuarda,
gerek Kuzey Afrika’dan gerek Uzak As-
ya’dan, gerekse Orta Doğu’dan çok sayıda
ziyaretçimiz oldu. Müşteriler, artık yerli
üretim talepleri ile de geliyor. Yerli üretim
modelini, daha önceden sivil alanda birkaç
ülkede uyguladık; bu konuda tecrübemiz
var ve savunma alanına da uygulamaya
hazırız.

Şu anda, çeşitli ülkelerle ürünlerimiz ko-
nusunda görüşmelerimiz sürüyor. Ortağı-
mız olan Katar’ın da öncelikle KİRPİ
konusunda talepleri bulunuyor.

Ümit BAYRAKTAR: Burada KİRPİ’nin
üzerinde, Yüksel Savunma’nın kulesini
görüyoruz. Bu, BMC’nin, Yüksel Savunma
ile çalışacağı anlamına mı geliyor; yoksa
bu sadece fuara özel bir iş birliği mi?
Bülent DENKDEMİR: BMC olarak tüm fir-
malarla çalışmaya açığız. Bu Yüksel Sa-
vunma da olabilir diğer bir firma da
olabilir. Kuşkusuz birinci öncelik kalite;
ondan sonra da müşterinin söz konusu
ürünü kabul etmesi. Kule konusunda, hâ-
lihazırda verilmiş genel bir karar yok;
KİRPİ özelinde ve sadece fuar kapsa-
mında bir sergileme olduğunu söyleyebi-
liriz. EGM projesi için ise EGM’ye araç
veren bir diğer firma olan Nurol Makina
ile birlikte bir değerlendirme yapıyoruz.
Onlar ile aynı kuleyi kullanıp, tek kule sis-
temiyle teslimat yapmak istiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak BMC’nin
çalışan sayısı ve Ar-Ge çalışmaları ile
ilgili son durumu aktarabilir misiniz?
Bülent DENKDEMİR: Faaliyetlerimiz hız-
landıkça, çalışan sayımız da artıyor. 1.100
kişiye ulaştık. Bunların 800 tanesi, savunma
projeleri ile ilgili çalışıyor diyebilirim.
Şu anda, bir Ar-Ge merkezimiz ve 3 tane de
ayrı geliştirme merkezimiz bulunuyor. Hızlı
reaksiyon verme ve uzmanlaşma için böyle
bir çalışma yaptık.

BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent 
Denkdemir’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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IDEF 2015’in en aktif firması, kuşkusuz FNSS’ydi. Fuarda,
yeni ürünlerini ilk defa tanıtan çeşitli firmalar vardı; ama

bu tanıtımı, bir basın etkinliği ile gerçekleştiren tek firma
FNSS oldu. Basın faaliyetleri açısından fuarın en sakin, do-
layısı ile en verimli zamanı olarak görülen, ilk gün açılış tö-
reni öncesindeki zaman aralığında bir basın toplantısı
düzenleyen FNSS, IDEF ile gün yüzüne çıkarttığı KAPLAN-20
Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı (KAPLAN YN-ZMA)’nı ve
PARS 4x4 aracını tanıttı. Basın toplantısı, FNSS Genel Mü-
dürü K. Nail Kurt’un konuşması ile başladı. Kurt, şunları
söyledi: “Buraya, heyecanımızı paylaşmak üzere geldiğiniz
için teşekkür ediyorum. Sektördeki serüvenine, 25 yıl önce,
Türkiye’nin ilk özel savunma sanayisi şirketi olarak başla-
yan FNSS, ilk 10 yılını lisanslı bir aracın üretimini öğrene-
rek, bunun tasarımını geliştirerek ve yerli katkı oranını, yerli
sanayinin payını arttırarak geçirdi. Bu 10 yıl içerisinde, ciddi
bir mükemmeliyet seviyesine ulaştık. Tabii ki yeni yüzyıla
girerken bunların yeterli olmayacağını biliyorduk. Her
zaman bir devinim içerisinde olan FNSS’nin, 2000’li yılların
başlarında kendi özgün tasarımlarına başlama kararı da bu
tespitin bir neticesidir. PARS araç ailesi, böyle ortaya çıktı.
İlk meyvelerini 2005’ten sonra almaya başladığımız teker-
lekli araç ürünleri ile birlikte, yeni bir özgün ürün tasarım
rüzgârının ülkemizde de yayılmasına çok fazla katkımız ol-
duğunu düşünüyoruz. PARS ailesinin ilk büyük başarısını,
Malezya’da elde ettik. Yine PARS altyapısı ile Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü tasarımına giriştik. Bu, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın, büyük bir risk alarak; ama FNSS’ye
güvenerek başlattığı, Türkiye’nin ilk kara sistemleri özgün
tasarım sözleşmesiydi ve bu sözleşmeyi, büyük bir başarı
ile tamamladık. Yine Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Ma-
kinası (AZMİM), benzer çalışmaların meyvesi olarak ortaya
çıktı. 2000-2010 yılları arasında yapılan bu çalışmalar, bir
sonraki basamağa getirilmek zorundaydı. Sizleri, dünyada

gelişen teknolojiler ve Türkiye ve dost ülkelerin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiğimiz ve bugün piyasaya sürdüğü-
müz iki yeni ürünümüzü tanıtmak için davet ettik. Bugün ge-
linen nokta, 25 yıllık bir hikâyenin sonu değil, bu sürecin
önemli bir yapı taşıdır. Bir devletin doğru stratejilerle ve
doğru teşviklerle desteklediği dinamik bir özel sektörün,
FNSS özelinde, bir firmanın örtüşen stratejileriyle, misyon
ve vizyonuyla hangi noktalara gelebileceğinin çok güzel bir
kanıtıdır.”
Kurt, yerli tasarım ve özgün ürünlerin önemine de vurgu ya-
parak; “Yerli üretim artık bu ülkeye yetmez; yerli tasarım
yapmalıyız, özgün ürünlerimizi geliştirmeliyiz. Katma değeri
ancak bu şekilde yaratacağız. Devletimizin ve SSM’nin, bu
stratejileri ve projeleri, tavizsiz bir şekilde devam ettirme-
sini özellikle rica ediyoruz.” dedi.
Kurt’un konuşmasının ardından, araçlar üzerindeki örtüler
açıldı ve basın mensuplarına, her iki aracın başında, ayrı ayrı
bilgilendirici sunumlar yapıldı.

IDEF 2015 ÖZEL

FNSS, KAPLAN-20 ve PARS 4x4’ü IDEF’e Sakladı
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Yeni Nesil ZMA: KAPLAN YN-ZMA
KAPLAN YN-ZMA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 
22-25 BG/ton güç/ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana
muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil
paletli zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı.
FNSS, paletli araç ailesine KAPLAN ismini veriyor. Bir önceki
IDEF’te, 2013 yılında tanıtılan KAPLAN, 9 tonluk boş ağırlığı 
ile daha hafifti ve SSM tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı 
Araç projesine yönelik olarak tasarlanmış bir araçtı. 
KAPLAN YN-ZMA ise 20 tonluk muharebe ağırlığı ile daha ağır
bir araç ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin de envanterinde
bulunan ZMA serisi araçların yerini almak üzere tasarlandı.
Türkiye’nin, yeni nesil ZMA alımı için önümüzdeki yıllarda bir
ihale açması bekleniyor.
6 yol tekerine sahip olan KAPLAN YN-ZMA’ya giriş ve çıkışlar,
arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki per-
sonel kapısı ile sağlanıyor. Üst kısımda, geniş bir personel ka-
pağı ile sürücü kapağı bulunuyor. Aracın ön kısmında bulunan
güç grubunun bakım ve onarımı, kabinden erişim sağlanan ka-
paklar aracılığı ile yapılabiliyor. Araç içerisinden izole edilmiş
ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık den-
gesi ve personel güvenliği açısından, aracın arka tarafında yer
alıyor. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın
ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri, aracın
orta kısmında bulunuyor. Arka kısımda ise aracın personel ta-
şıyıcı versiyonunda 8 kişilik, silah kuleli versiyonunda ise 6 ki-
şilik personel (manga) bölümü yer alıyor. Aracın gövdesi,
balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirile-
rek imal ediliyor.
KAPLAN YN-ZMA, kauçuk paletlerle sergilendi. Bu paletler,
daha iyi bir yol tutuş ve yola daha geniş temas yüzeyi sağlıyor;
ayrıca titreşimi ve gürültüyü de önemli ölçüde azaltıyor. Özel-

likle muharebe ortamında paletlerin kolay değiştirilebilmesi
için KAPLAN YN-ZMA’da parçalı kauçuk palet kullanılıyor.
Sınıfında amfibi özelliğine sahip az sayıdaki araçtan biri olan
KAPLAN YN-ZMA, arkasında yer alan iki adet su itki sistemi
sayesinde, derin ve akıntılı sularda, ön hazırlık gerektirmeden,
nehir geçiş harekâtı gerçekleştirebiliyor. Suda nokta dönüşü
yapabildiği gibi geri istikamete de hareket edebilen araç, suya
girmeden önce, su kenarında herhangi bir hazırlık yapılmasını
gerektirmiyor.
Termal izi azaltan soğutma sistemi, lazer ikaz alıcısı ve keskin
nişancı tespit sistemi gibi güncel alt sistemleri barındıran araç,
kimyasal ve biyolojik tehditler altında görev yapabilme kabili-
yetine de sahip. Sürücü için, araç içerisinden dışarıya çepe-
çevre görüş imkânı sağlayan kapak tasarımı, lazer korumalı
cam periskoplar ve karanlıkta araç kullanımına imkan sağla-
yan entegre gece görüş sistemleri mevcut. Ayrıca, aracın et-

Güç Ağırlık Oranı 22-25 BG/ton
Motor Dizel
Transmisyon Tam Otomatik
Mürettebat Kapasitesi 3+6 veya 3+8 (Nişancı, Sürücü ve Komutan)
Uzunluk 6,5 m
Genişlik 3,15 m (Aktif Koruma Hariç)
Toplam Yükseklik 2 m
Elektrik Sistemi 24 V
Süspansiyon Sistemi Burulabilen Mil
Direksiyon Sistemi Transmisyon Bağlantılı
Yüzme Amfibik
Azami Yol Menzili 650+ km
Azami Meyil Tırmanma %60
Azami Yan Meyil %40
Hendek Aşma 2,6 m
Dik Engel Aşma 0,70 m

FNSS KAPLAN YN-ZMA’nın Teknik Özellikleri
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rafına yerleştirilen kameralardan elde edilen görüntülerin bü-
tünleşik bir görüntü hâline getirilmesi sayesinde, komutanın,
kafa hareketine duyarlı bir gözlük aracılığı ile baktığı yerin gö-
rüntüsünü görebilmesi de sağlanıyor. Komutana gösterilen gö-
rüntüde, bakılan yer ve araçla ilgili bilgiler de veriliyor. Komuta
kontrol sisteminden gelen bu bilgiler arasında; bu bölgede
daha önce mayın patlaması olup olmadığı ya da araçta kalan
mühimmat gibi kritik bilgiler de yer alıyor.
KAPLAN YN-ZMA, zırhının yanı sıra aktif koruma sistemine de
sahip. Aracın, personelini koruma ile ilgili getirdiği yenilikler-
den birisi de özel koltukları. Dünya genelinde kullanılan pat-
lama etkisine dayanıklı koltuklar, oturan personelin ağırlığına
göre ek bir ayar gerektiriyor. KAPLAN YN-ZMA’da kullanılan
koltuklar ise FNSS tarafından yapılan özel tasarım sayesinde,
herhangi ek bir ayar gerektirmiyor. Böylece, herhangi bir per-
sonel herhangi bir koltuğa oturabiliyor ve araç, her an göreve
hazır hâle gelebiliyor. Aracın baş tasarımcısı
Koray Ulu, koltuklarla aracın uyumunu, “Koltuk-
lar, araca göre tasarlandı.” sözleri ile ifade edi-
yor. Aracı rakiplerinden farklılaştıran bir diğer
önemli özelliği de Harici Güç Ünitesi’nin, tasarım
aşamasının başından beri bir alt sistem olarak
ele alınması sayesinde, araç ile bütünleşmiş ol-
ması.
Ulu, KAPLAN YN-ZMA’nın hitap ettiği pazar ile
ilgili şunları söyledi: “Bu araç, sadece Türkiye’de
değil, dünyada da rekabet edebilecek bir ürün.
Bir işe başlarken pazarda neye ihtiyaç olduğunu iyi tespit et-
meniz gerekir. Elimizde 15 tonluk ZMA’mız var, piyasada 
30-40 ton sınıfında araçlar var. Aradaki segmentte bir boşluk
bulunuyor. 15 tonluk araçlar yüzebiliyor; ama 30-40 tonluk
araçlar yüzemiyor. Yüzme ise TSK’nın temel gereksinimlerin-
den birisi. Biz de hem amfibik hem de yüksek hareket kabiliyeti
ve koruma seviyesi olan bir araç geliştirmek istedik. Ortaya
KAPLAN YN-ZMA çıktı.”
KAPLAN YN-ZMA, işlevsel özelliklerinin yanı sıra endüstriyel
tasarımı ile de dikkat çekiyor. Örneğin, diğer araçlarda 
ilk bakışta hemen göze çarpan suda denge levhası, 
KAPLAN YN-ZMA’da aracın çizgisi içerisinde sıradan bir parça
gibi görünüyor. Ulu, bu durumu, “Aracın endüstriyel tasarımına
dikkat ettik. Aracın önünde ve arkasında gördüğünüz çizgiler,
fonksiyonla tasarımın birleştiği bir noktada. Bu süreçte, 
MILDESIGN yarışmasının da katkısı oldu.” sözleri ile ifade etti.
Fuarda lansmanı yapılan KAPLAN YN-ZMA’nın testleri, bu yıl
içinde gerçekleştirilecek.

KAPLAN, Yeni Kulesi ile Geldi
KAPLAN YN-ZMA, aynı zamanda yeni bir kule ile birlikte tanıtıldı.
FNSS’nin ürün ailesine yeni dahil olan TEBER-30 kulesi, hem in-
sanlı (2 kişilik) hem de insansız sürümlere sahip olacak.
Kule, 25-40 mm arasında kalibrede ana silah taşıyabilecek şekilde
tasarlandı. İkinci silah olarak ise 7,62 mm makinalı tüfek taşıyor.
Fuarda sergilenen kulede, elektrik tahrikli bir makinalı tüfek vardı.
Elektrik tahrikli makinalı tüfeğin en önemli avantajları, ateşlenme-
miş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı atılarak silahın tutukluk
yapmasının önlenmesi ve atış sonrası ortaya çıkan zehirli barut ga-
zının, yüksek oranda azalması olarak sıralanıyor. Kule üzerinde ay-
rıca, keskin nişancı tespit sistemi ile lazer ikaz sistemi de
bulunuyor. Her iki sistem de bir uyarı aldığında, kuleyi hedefe doğru
otomatik olarak yönlendirebiliyor. Meteorolojik algılayıcı ve dost-

IDEF 2015 ÖZEL

FNSS TEBER Kulesi Teknik Özellikleri
ATK Mk44 30 mm ve ya 40 mm, 

Ana Silah çift beslemeli otomatik top
250 adet hazır mühimmat
7,62 mm Mk52 elektrik tahrikli makinalı tüfek 

İkinci Silah veya 7,62 mm gaz tahrikli makinalı tüfek
750 adet hazır mühimmat

Tahrik Sistemi Elektrikli, çift eksen stabilizasyon sistemi
Elle yedeklemeli (2 kişilik sürümde)

Yan Eksen 360°
Yükseliş Ekseni +45° ila -8°
Azami Hız >60°/saniye
Takip Hızı 0,3 milyem/saniye
Hareket Sınırları Otomatik ve programlanabilir

Ağırlık 2.500 kg (insansız, Seviye 2 koruma)
3.500 kg (2 kişilik, Seviye 4 koruma)

H-Dişli Çapı 1,6 m
Silah Dönüş Yarıçapı 3.580 mm
Genişlik 2.350 mm
Yükseklik 660 mm
Sis Havanları 8 x 76 mm veya 80 mm

KAPLAN YN-ZMA (altta), aracın içi (yanda, üstte) ve aracın nişancı istasyonu (yanda, altta)
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düşman tanıma sistemi de kule üzerinde bulunan sistemler ara-
sında yer alıyor.
Kulede, hem nişancı hem de komutan için bağımsız görüş sistem-
leri bulunuyor. Henüz ön prototip aşamasında olan kulenin, testlere
girecek ilk sürümünün 2 kişilik kule olması bekleniyor. Testlerin
de 2016 yılında başlaması planlanıyor.

Sıra 4x4’e Geldi
FNSS’nin tekerlekli zırhlı araç ailesinin son üyesi PARS 4x4; ileri
gözetleme, tanksavar ve komuta kontrol gibi özel maksatlı gö-
revleri yerine getirmek üzere tasarlandı. FNSS’nin bu aracı ta-
sarlarken temel motivasyonu, herhangi bir 4x4 aracın yüksek
hız ve hareket kabiliyeti gerektiren bu görevleri en iyi şekilde
gerçekleştiremeyeceği; bu zorlu görev için, özel tasarlanmış bir
araca ihtiyaç duyulduğu noktası oldu.
Aracın ayırt edici en önemli özelliği, motorunun arka bölümde
yer alması. Aracın baş tasarımcısı Koray Ulu, motorun neden
arka bölümde bulunduğunu şöyle açıkladı: “Aslında gereksi-
nimler aracı şekillendiriyor. Bir 4x4 araçtan; amfibik perfor-
mans sergilemesi ve yüksek süratte hareket kabiliyetinin çok
üst seviyede olması; takla atmaması, virajları daha güvenli al-

IDEF 2015 ÖZEL

Güç Ağırlık Oranı 25-30 BG/ton
Dizel, NATO’nun tek yakıt konseptine uygun 

Motor EURO 3 güç paketi, F34 ya da JP8 yakıtlarını 
kullanabilir.

Azami Yol Hızı 120 km/s
Suda Yüzme Hızı 8 km/s
Azami Yol Menzili 700+ km 
Yaklaşma Açısı 54o

Uzaklaşma Açısı 42o

Azami Meyil Tırmanma %70
Azami Yan Meyil %40
Dik Engel Aşma 50 cm
Hendek Aşma 90 cm
Dönüş Yarıçapı <7 m
Mürettebat Kapasitesi 5
Uzunluk <5 m
Genişlik <2,5 m
Yükseklik (Gövde) <1,9 m
Muharebe Ağırlığı 12 ton
Havada Nakil C-130H, A400, C-17, C-5, CH-47 Chinook
Transmisyon Tam Otomatik
Aks Sayısı 2
Tahrik Edilen Aks Sayısı Tümü
Süspansiyon Sistemi Çift salıncaklı, bağımsız ve helezonik yay
Fren Sistemi Tüm Tekerlerde Hidrolik ve ABS’li

Aktarma Organlarına Entegre, Mekanik Yaylı 
ve Hidrolik Kontrollü park freni

Elektrik Sistemi MIL STD 1275, MIL STD 461

FNSS PARS 4x4 Teknik Özellikleri
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ması, daha dik eğimlere çıkması gibi beklentiler varsa ağırlık
dağılımını çok iyi ayarlamanız gerekir. Motorun arkada olması,
suya girişte önemli avantajlar sağlıyor, ayrıca çok daha dik açı-
lardan suya girip çıkabilmenize yardımcı oluyor. Önden motorlu
araçların açmazı, motoru soğutmak için kullanılan havanın da
aracın ön tarafından alınması. Havanın girdiği yerden su da gi-
rebilir. Bu, çok ciddi bir risk. Bu riski önlemek için, önden mo-
torlu araçlarda, bir ön hazırlık yapmak gerekiyor ya da aracın
ön tarafına görüş alanını bozabilecek, aracın harekât kabiliyetini
sınırlandırabilecek bir takım unsurlar koymanız gerekiyor.
PARS 4x4’te bunlardan hiç birine gerek yok; çünkü araç, havayı
arka bölümde, en üst noktadan emiyor. PARS 4x4, hiçbir hazır-
lık gerektirmeden, derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir.”
Araç, 25-30 BG/ton güç/ağırlık oranına ve 1,9 m’lik düşük bir
silueti sahip. Düşük siluetine rağmen, aracın karın altı yüksek-
liği, bu konudaki standartlarla uyumlu ve rakiplerinden daha
kısa değil. Aracın bir tepe noktasından inerken, karın altının yü-
zeye temas ettiği açının (kırılma açısı) da en yakın rakibinden
%20 daha iyi olduğu belirtiliyor.
Aracın tekerlekleri, yer basıncını azaltmak ve gevşek zeminde
tutunma kabiliyetini arttırmak için, rakiplerine göre biraz daha
büyük tutulmuş. Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise
arkasında konumlandırılan iki adet su jeti ile sağlanıyor. Araç,
suda nokta (pivot) dönüşü yapabiliyor ve aynı zamanda, arzu
edildiğinde, suda geri istikamete doğru hareket edebilme ka-
biliyetine de sahip.
Önde 2, arkada 3 personelin oturduğu araç, motorunun arkada
olmasının getirdiği bir diğer avantaj ile geniş bir görüş açısı sağ-
lıyor. Farklı görev ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ekipmanların
araç içerisinde kullanılması veya taşınması gerekliliği göz
önünde tutularak tasarlanan araç, bu ekipmanların entegras-
yonunun rahatlıkla yapılabilmesi için, açık mimariye sahip.
Aracın bir diğer önemli özelliği, işletme maliyetini düşürmek
için, birçok parçanın ömrünün, araç ömrü ile aynı tutulması.
Araç, arazide hızla sökülüp takılabilen güç grubu sayesinde,
bakım ve lojistik destek kolaylığı da sağlıyor.
PARS 4x4’ün, KMW’nin Fennek aracına benzetilmesini ise Ulu,
şöyle açıkladı: “Bu arkadan motorlu bir araç. 4x4 piyasasında
arkadan motorlu araç sayısı son derece az. Diğer taraftan,
önden motorlu, benim bildiğim en az 20 tasarım var. Baktığı-
nızda, hepsinin aks aralıkları, genişlikleri, motorlarının yerleşim
şekli, kapıları, pencereleri birbirinin aynısı. Onlar için ‘Tüm bu
araçlar aynı’ denmemesinin sebebi, sayının fazla olması ve artık
insanların, farkı detaylarda, örneğin farın tasarımında görmesi.
Arkadan motorlu araç sayısının az olduğu bir yerde ikinci bir
araç yaptığınızda, bir önceki araca benzetilmeniz çok normal.”
Ulu, bununla beraber, Fennek ile önemli farklılıklarının bulun-
duğunu da anlattı. Fennek 3 kişilik, PARS 4x4 ise 5 kişilik bir
araç. Fennek amfibik bir araç değilken, PARS 4x4’ün amfibi
özelliği bulunuyor.
Fuarda, ASELSAN’ın SARP uzaktan komutalı silah kulesi ile
sergilenen PARS 4x4’ün testlerinin ise bu yıl içinde gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor.

MILDESIGN Ödül Töreni Fuara Renk Kattı
Sonuçları 2 Şubat’ta açıklanan FNSS MILDESIGN 2015 Ulus-
lararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın ödül töreni
de fuar sırasında, 6 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Fuara renk katan
tören, aynı zamanda, yarışmanın uluslararası niteliğine uygun
olarak, uluslararası katılımcıların bulunduğu bir ortamda dü-
zenlenmiş oldu.
Törene, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
Genel Müdürü Orhan Akbaş ve SSM Kara Araçları Daire Baş-
kanı Levent Şenel başta olmak üzere, üst düzey konuklar, ya-
rışmanın jüri üyeleri, FNSS çalışanları, dereceye giren
yarışmacılar ve aileleri ile fuar ziyaretçileri katıldı.
Törenin başında bir konuşma yapan FNSS Genel Müdürü K.
Nail Kurt, yarışmayı düzenleme nedenleri ile ilgili şunları söy-
ledi: “Biz bu yarışmayı neden düzenledik? Tabii ki genç tasa-
rımcı arkadaşlarımızı cesaretlendirmek, bu işin ana amacı.
Peki, buradan nereye gidebiliriz? Bu yarışmaların sayısını art-
tırabiliriz. Savunma sektörünün gerçekten tasarımcılara ihtiyaç
var. Tasarımcılar yetişiyor; ama sayıları yetişmiyor. Sektör çok
hızlı büyüyor. Diğer sektörlerle kıyaslandığında, katma değeri
çok yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Bugün televizyonda,
gazetelerde sayfalarca reklamı çıkan bir takım ticari ürünler
var. %5 ila 7 arasında katma değerlerle Türkiye’de üretilip
marka basılıyor. Savunma sektöründe ise ortalama %50 yerli
katkı ve katma değer var. Bu katma değeri yaratmak için, mut-
laka özgün tasarımdan başlamamız lazım. Bu işi yaparken, alt
sistemler ve parçalar konusunda da -varsa- uzman firmalarla
birlikte tasarım yapmalıyız; böyle firmalar yoksa onları yarat-
malıyız. Katma değeri bu şekilde arttırdığımız, sektöre de ciddi
anlamda rekabetçilik kazandıracağımız bir yolda yürümemiz
lazım. Katma değer olmadan rekabetçilik olmaz, rekabetçilik
olmadığında da sektörü ne kadar büyütebiliriz? Türkiye’nin iç
pazar hacmi belli, ihracata yönelmeniz lazım. İhracata yönel-
mek için de rekabetçilik, bunun için de özgün tasarım gerekli.
Bu tabloda, sektöre ve Türkiye’ye ne faydamız olur diye düşün-
düğümüzde, bu yarışma ortaya çıktı. Bu yarışma tekrarladıkça
ve sektör geliştikçe, Türkiye’nin kabiliyetleri artacaktır. Tasa-
rım yarışmalarının yaygınlaşmasını, canı gönülden diliyoruz.
Diğer firma ve kurumların da bu çalışmalara dâhil olmasını di-
liyoruz. Bu işi büyüttüğümüz ölçüde başarılı olacağız.”
Tören, FNSS Danışmanı Haluk Bulucu ve FNSS MILDESIGN
Danışma Kurulu Üyesi Berna Dalaman’ın sunumları ile devam
etti. Ödüllerin takdiminin ardından verilen kokteyl ile de tören
sona erdi.
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FNSS Araçlarına 
ABDS Koruması
FNSS, fuarda bir de imza attı ve ABD
merkezli TenCate firması ile bir muta-
bakat muhtırası imzaladı. TenCate, kara
araçları için, mayın ve el yapımı patla-
yıcıların patlama etkilerine karşı aktif
karşı tedbir sistemi (Active Blast Coun-
ter Measures System / ABDS) geliştiri-
yor. ABDS, pasif koruma sağlayan
çeşitli zırh çözümlerinden farklı olarak,
aracın korunmasında aktif olarak rol
alıyor. Örneğin, aracın patlama etkisi ile
takla atmasını önleyecek şekilde ters
yönde bir kuvvet uygulanması, sistemin
işlevleri arasında yer alıyor.

İki firma arasındaki iş birliği, ABDS’nin, belirlenmiş bazı FNSS
araçlarına entegrasyonunu kapsıyor. FNSS standında yer alan
PARS 6x6 aracı üzerinde de ABDS sistemi bulunuyordu. Önümüz-
deki dönemde, iki firma, entegrasyon konseptleri, doğrulama
testleri ve prototip geliştirme konularında çalışmalar yürütecek.
Fuar sırasında, araçların korunmasına yönelik bir iş birliği daha
açıklandı. FNSS ile Alman ADS GmbH firması, ADS’nin 
tanksavar füzelere karşı aktif koruma sistemini, başta 
KAPLAN YN-ZMA olmak üzere, FNSS üretimi araçlara uygu-
lama konusunda iş birliği yapacaklar. Bu kapsamda iki firma,
KAPLAN YN-ZMA üzerinde, entegrasyon konsept çalışmaları, doğ-
rulama testleri ve prototip geliştirme çalışmaları gerçekleştirecek.

FNSS, Endonezya ile Tank Geliştirecek
SSM tarafından 7 Mayıs’ta yapılan açıklamada, SSM ile Endo-
nezya Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türkiye-Endonezya
Orta Ağırlıkta Tank Geliştirme Program Anlaşması imzalandığı
bildirildi. Anlaşma uyarınca, fikri ve sınai hakları Türkiye ve En-
donezya’ya ait, orta ağırlıktaki 2 adet prototip tankın tasarlan-
ması, üretilmesi, entegrasyonu ve sertifikasyonu ile mayın
testlerinde kullanılmak üzere, ayrıca 1 adet gövdenin imalatı
öngörülüyor. Bu amaçla FNSS tarafından Endonezya firması
PT Pindad’a orta ağırlıkta bir tankın tasarımı konusunda tek-
noloji transferi ve prototip üretimi konusunda iş başı eğitimleri
verilmesi planlanıyor. Birinci prototip araç, PT Pindad mühend-
islerinin de katılımıyla Türkiye’de; ikinci prototip ise PT Pindad
tarafından Endonezya’da üretilecek. Programın, toplam 37 ay
sürmesi öngörülüyor. Program kapsamında, gözetim faaliyet-
leri, SSM ve Endonezya Savunma Bakanlığı’nın müştereken
teşkil edeceği bir Yürütme Komitesi tarafından gerçekleştiri-
lecek.
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HAVELSAN, fuarda, simülatör projeleri ile ilgili, toplam be-
deli yaklaşık 42 milyon dolar olan sözleşmelere imza ata-

rak, fuarı kazançlı kapatan firmalar arasında yer aldı. Bu
imzaların, önceki projelerin devamı niteliğinde olması da bir
anlamda müşterilerinin HAVELSAN’ın ürünlerinden ve hizmet-
lerinden duyduğu memnuniyeti gösterdi.
Fuarın ikinci gününde, SSM ile HAVELSAN arasında, simülatör
projeleri ile ilgili 3 imza atıldı. Bunlardan 2 tanesi, F-16 Eğitim
Simülatörleri Tedariki projesinde yapılan sözleşme değişiklik-
leriydi. Bu sözleşme değişiklikleri kapsamında:
n Projede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na 

teslim edilen, toplam 23 adet simülatöre ek olarak, 
F-16 pilotlarının intibak eğitimlerinin gerçekleştirildiği
4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına, 1 adet tam görev 
simülatörü daha konuşlandırılacak. Bu üste, hâlen 
1 adet tam görev simülatörü bulunuyor.

n Pilotların teorik eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 
elektronik ortamda 3 boyutlu görseller ve animasyonlarla
desteklenmiş ve eğitim süreciyle ilgili geri besleme 
verebilen bir Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi (BTES) 
teslim edilecek.

n F-16 bakım personelinin teorik eğitimleri ile bakım 
ve arızacılık prosedürlerinin uygulamalı eğitimlerinin 
sanal ortamda yapılmasını sağlayacak olan Sanal Bakım
Eğiticisi (SBE) sistemi teslim edilecek.

Ek simülatör alımı sözleşme
değişikliği, aynı zamanda, pro-
jede teslim edilen tüm ürünle-
rin performansa dayalı
entegre lojistik destek (ELD)
hizmetinin 20 ay (15 Ekim
2019’da kadar) uzatılmasını da
kapsıyor. F-16 Eğitim Simüla-
törleri Tedariki projesinde, 23
adet simülatörün teslimatının
tamamlanması ile %95 hazır
bulunmanın hedeflendiği per-
formansa dayalı ELD hizmeti,
24 ay süre için alınmıştı.
SSM’den konu ile ilgili yapılan
açıklamada, bu hizmetin ilk 12

ayının, ortalama %99 hazır bulunma oranı ile tamamlandığı bil-
dirildi. Ek simülatör alımı ve ELD hizmetinin uzatılmasının top-
lam bedeli, 25.284.123 dolar olacak ve bu çalışmalar, 34 ayda
tamamlanacak. F-16 Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi ve Sanal
Bakım Eğiticisi ile ilgili sözleşme değişikliği ise 13.400.000
dolar değerinde. Bu çalışma da 36 ayda tamamlanacak.
Simülatörler için üçüncü imza, HELSİM SEAHAWK LOT-II De-
ğişiklikleri için atıldı. Bu imza ile HELSİM projesi kapsamında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen simülatörlerin,
SEAHAWK helikopterlerinde meydana gelen değişiklikler
(LOT-II) doğrultusunda, donanım ve yazılım olarak güncellen-
mesi ile ilgili proje başlatıldı. Projede; Tam Uçuş Simülatörü,
Kısmi Uçuş Simülatörü, Sensör Operatör Eğiticisi, Yer Kontrol
İstasyonu ve Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi’nde:
n Donanım değişiklikleri (Yeni MFD’ler ile değişen ya da 

yeni ilave edilen konsol ve paneller),
n Ethernet-Hub kablolama değişiklikleri,
n Radar sistemi değişiklikleri,
n Sonar sistemi değişiklikleri,
n Elektronik harp sistemi değişiklikleri ve
n LINK 11 sistemi değişiklikleri uygulanacak.
Toplam bedeli 3.000.000 dolar olan projenin, 21 ayda tamam-
lanması planlanıyor.
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İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan 
HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç, “Önümüz-
deki süreçte, yazılım alanındaki yeteneklerimizi; siber alan,
büyük veri ve bulut bilişim konularında daha da geliştirip özel
çözümlerle dünyaya hizmet etmek istiyoruz. 2023 hedefimiz, 
5 milyar dolarlık bir cirodur.” dedi. HAVELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Öztekin de HAVELSAN tasarımı simülatörlerin
Türk Silahlı Kuvvetlerine simülasyon alanında sağladığı tekno-
lojik atılıma vurgu yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir ise “Özellikle simülatör sistemlerinde 
HAVELSAN’ın yetkinliği, artık tartışılmaz bir seviyeye geldi. Bu
yeteneği, dünya pazarında etkin bir şirket olarak ihracatta da
göstermelerini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Fuarın üçüncü gününde ise HAVELSAN ile TÜBİTAK BİLGEM
arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile iki
kuruluş, TÜBİTAK BİLGEM tarafından Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) için yürütülen ATC Meydan Kontrol ve Yak-
laşma, Yol Kontrol Radar Simülatörü (atcTRsim) 2. Safha pro-
jesi kapsamında iş birliği yapacaklar. İmzaların atılmasının
ardından söz alan TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif
Ergin, “TÜBİTAK bilim ve teknoloji üretmekle yükümlü bir
kurum. Teknolojinin yaygınlaştırma faaliyetlerini ise Türki-
ye’nin önce gelen şirketleri ile yürütüyoruz. Bu protokol çer-
çevesinde, DHMİ için geliştirdiğimiz yazılım ve donanımın
sahadaki uygulaması için HAVELSAN’la iş birliğine imza attık.”
dedi. HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç da
“Bütün kurumlar birlikte çalışarak sinerji yaratacağız. Bu, Tür-
kiye için teknoloji üretimine ve bunun yaygınlaştırılmasına kat-
kıda bulunacak bir anlaşma. Bundan sonraki süreçte de iş
birliklerimiz olacak.” şeklinde konuştu.
HAVELSAN, fuarda, elektronik seçim sandığı (E-Sandık) ve pa-
raşüt simülatörü ürünlerini ilk defa sergiledi. HAVELSAN stan-
dında yer alan diğer ürün ve çözümler şöyle sıralandı:
n Simülatör, eğitim ve test sistemleri alanında; F-16 Silah

Taktik Eğiticisi, Çatışma Simülatörü, İnsansız Hava Aracı
Görev Eğitim Simülatörü, Topçu İleri Gözetleyici Simülatörü
(AFOS), İleri Hava Kontrolörü Eğiticisi,

n Komuta kontrol ve savaş sistemleri alanında; Hava Kuvvetleri
Bilgi Sistemi (HvBS), Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi 
(GENESİS), Akustik Sinyal İşlemcisi (TORAKS), Denizaltı
Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS), Uçak Durum İzleme Sistemi
(AHM) ve DOOB,

n Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri alanında; Askeri Sağlık
Otomasyon Sistemi (ASOS), Görüntü İşleme (GAYE, HASAT,
İGT- TUYGUN) Sezgin, HAVELSAT, Kabin içi Eğlence 
Sistemleri (IFE-SKYFE), şehir güvenliği, boru hatları 
güvenliği, siber güvenlik ve büyük veri çözümleri.
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Standında, sahibi ya da 
ortağı olduğu Kale 

Kalıp, Kale Havacılık, Kale
Pratt&Whitney, Kale Arge ve
Kale-Baykar şirketlerinin
ürünlerini sergileyen Kale
Grubu; turbojet motoru, taktik
İHA, Modern Piyade Tüfeği
(MPT-76) ve otomatik bombaa-
tar ile delegasyonların ve ziya-
retçilerin ilgisini çekti. Kale
Grubu Teknik Bölüm Başkanı
Osman Okyay, faaliyetleri ile il-
gili değerlendirmelerini şöyle
aktardı: “1989 yılında Stinger
füze parçalarının üretimi ile
girdiğimiz ve yenilikçi büyüme
alanı olarak gördüğümüz sa-
vunma ve havacılık sanayisinde, bugün dünyanın en önemli pro-
jelerinde rol alan, hem milli hem de çok uluslu projelerin
değişmez oyuncusu hâline geldik. Dünyanın en önemli savunma
ve havacılık markalarına; Boeing, Lockheed Martin, PFW-Airbus,
Spirit, KAI, Northrop Grumman gibi markalara birinci seviye, kri-
tik parçalar üretiyoruz. MKEK ile birlikte yürüttüğümüz Milli Pi-
yade Tüfeği Projesi’nde, alnımızın akıyla seri üretim aşamasına

geçtik. Milli Makinalı Tüfeğimizin tasarımı konusundaki çalış-
malarımız devam ediyor. Kale-Baykar ortaklığı olarak şu ana
kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş tek milli in-
sansız hava aracını üretip teslim etmeye başladık. Geçen yıl İz-
mir’de açtığımız Kale Pratt&Whitney fabrikamız ile de 
F-35 projesinin önemli bir ortağı olarak uçak motor sanayisine
giriş yaptık.”

MKEK, yeni ürün geliştirme çalışmalarını daha geniş bir yel-
pazede yürütmek ve iş hacmini arttırmak için, Rheinmetall

ile iş birliğine gitti. Fuarın ilk günü imzalanan mutabakat muh-
tırası ile iki firma, Rheinmetall MKEK Teknoloji (RMT) adlı ortak
girişim şirketini Türkiye’de kurmak için çalışmalar yapmak
üzere anlaştı. Muhtıra, MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü İzzet Artunç, Rheinmetall Yönetici Direktörü Werner
Kramer ve Rheinmetall’in Türkiye’deki şirketi Rheinmetall 
Defence Turk (RDT) Genel Müdürü Yaşar Bozkurt Aşıcı tarafın-
dan imzalandı. Artunç, yapılacak çalışma ile ilgili görüşlerini,
“Bu imza, Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonuna uygun bir şekilde,
çok daha güçlü ve modern ürünlerle dünya pazarlarına açılma
imkânını bize sağlayacak. Kurulacak şirket, Türk kanunlarına

tabi bir Türk şirketi olacak. Dolayısı
ile ihracatta zaman zaman karşılaş-
tığımız yabancı ülke iznini ortadan
kaldıracak, teknolojik olarak bize
çok büyük imkânlar verebilecek.” söz-
leri ile ifade etti. Kramer de kısa bir değerlendirme yaparak
şunları söyledi: “Uzun görüşmelerin ve iç değerlendirmelerin
sonucunda, artık ilk adımı atma noktasına geldik. İki önemli
oyuncunun iş birliği önemli sonuçlara sahip olacak. İki firma
arasında, ideal bir sinerji var. Rheinmetall tarafındaki tecrübe
ve teknoloji, MKEK tarafındaki mükemmel üretim yeteneği ile
birleşecek.”
Rheinmetall tarafından imzalanan mutabakat muhtırası ile il-
gili yapılan açıklamada, RMT’nin operasyonel yönetiminin 
Rheinmetall tarafından organize edileceği; ortak olarak geliş-
tirilecek ürünlerin üretimlerinin tümünün ise MKEK tarafından
gerçekleştirileceği belirtildi.
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MKEK, 2023 Hedefleri için Rheinmetall ile İş Birliği Yapacak

Tüm 
Kale Grubu 
Firmaları 
Aynı Stantta

MPT-76
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Türkiye ofisinin açılışını 31 Mart’ta gerçekleştiren Nova
Power Solutions, 2’nci kez katıldığı IDEF’te, aralarında

firma başkanı ve CEO’sunun da bulunduğu, üst düzey bir tem-
sille bayrak gösterdi. Firma yetkilileri, fuar boyunca, Avrupa ve
Asya ülkelerinden gelen delegasyon ve ziyaretçileri ağırlayarak
bilgi sundular. Nova Power Solutions CEO’su Steve Ziff, gör-
dükleri yoğun ilgi ve elde ettikleri başarıya ilişkin düşüncelerini;
“Nova Power olarak bugüne değin katıldığımız fuarlar içinde,
en geniş kapsamlı ziyaretçi aldığımız savunma fuarının, açık
farkla IDEF’15 olduğunu büyük bir memnuniyet ve güvenle
ifade etmek isterim. Savunma sektöründen birçok önemli de-
legasyon ve ziyaretçi ile tanışmak bizler için büyük bir şans.
IDEF sırasında gelişen iş ilişkileri ve oluşan yoğun etkileşim,
firmamızın, Türkiye ile bölge savunma pazarındaki varlığı ve
yükselen başarısını da somutlaştırmış oldu.” şeklinde ifade etti.
Nova Power Türkiye ve EMEA İş Geliştirme Yöneticisi Süleyman
Bayramoğlu da IDEF’te elde edilen bağlantı ve oluşan fırsat-
lardan çok memnun olduklarını belirterek; “Türkiye’nin özgün
ve yüksek teknoloji savunma sistemi geliştirme ve ihraç etme
hedefine, kaliteli güç besleme çözümlerimizle katkıda bu-
lunma yönünde kendimizi konumlandırmakla ne kadar haklı
olduğumuzu bir kez daha anladık.” dedi.
Nova Power Solutions standında, bir test düzeneği de yer aldı.

Firma ürünü güç koşullandırıcı ünitesi ile başka bir firmanın
ürünü akıllı bir kesintisiz güç kaynağının yer aldığı düzenekle
yapılan denemede; elektrik kesintisi, voltaj düşmesi ve IEC
61000-4-13 Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
standardı altında kategorize edilen harmonik ve frekans deği-
şimleri gibi anomaliler, ayarlanabilir bir AC güç kaynağı kulla-
nılarak yaratıldı. Nova Power sisteminin güç koruma
yeteneklerinin sergilenmesi amacıyla yapılan denemelerde, bu
sistemin tüm anomali koşullarında bile temiz, regüle edilmiş
ve kesintisiz bir çıkış sinyali sağladığı görülürken; diğer firma-
nın sisteminin ise giriş sinyalini regüle edemeden, girişteki tüm
anomalileri çıkışa yansıttığı gözlemlendi.
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EJDER YALÇIN 4x4 ile EJDER TOMA’yı, IDEF 2013’te ilk defa
sergileyen Nurol Makina, EJDER ürün ailesinin yeni üyesi

olan EJDER KUNTER’in tanıtımını da bu yılki fuarda yaptı. Nurol
Makina’nın, Türkiye’de var olmayan sınıflarda araç geliştirme
stratejisinin son ürünü olan EJDER KUNTER, başta lojistik
amaçlı olmak üzere, muharebe sahasında da faaliyet göstere-
bilecek, zırh korumasına sahip bir kamyon. EJDER KUNTER,
4x4, 6x4 ya da 6x6 sürümlerine sahip olacak.
EJDER KUNTER, üzerinde HIAB firmasının yükleme sistemi ile
birlikte 6x4 lojistik destek kamyon sürümü ile sergilendi. Kam-
yonu destekleyici unsur olarak, fuar sırasında iş birliği anlaş-
ması imzalanan WEW firması tarafından üretilen tanker
modülü de yer aldı. Aracın üzerine eklenen bir taşıma sistemi
ile herhangi bir dış ekipman gerekmeden, araç tarafından yük-
lenebilen ve bırakılabilen modül ile donatılan EJDER KUNTER
gibi bir araç; zırh koruması ve arazi performansı ile muharebe
sahasında zorlu bölgelere intikal edip, modülü bırakıp, ihtiyaç
olursa farklı bir modülü yükleyip bölgeden ayrılabiliyor. Mevcut
durumda, Türk üreticilerinin sunduğu benzer bir zırhlı kabinli
ve arazi kullanımına uygun kamyon çözümü bulunmuyor.
Nurol Makina standında ayrıca, sınır gözetleme aracı sürümü
ile Ejder YALÇIN 4x4, EJDER TOMA ve ILGAZ 4x4 araçları da
sergilendi.
Nurol Makina, fuar süresince 3 de imza attı. Bunlardan ilki, ye-
nilikçi bir teknoloji geliştirme çalışması kapsamında, Ankara
merkezli GFDS firması ile atıldı. Zırhlı personel taşıyıcılar, ko-
ruma gereksinimleri nedeni ile taşıdıkları personele kısıtlı bir
dış görüş sağlayabiliyor. Bu kısıtlı dış görüş, iki konuda deza-
vantaj oluşturuyor:
n Araç komutanı, kendi kullandığı görüş sistemi ile durumsal

farkındalık sahibi olurken, intikal eden personelin durumsal
farkındalığı, çok alt seviyede kalıyor.

n Tehlikeli bir bölgeye intikal eden ya da tehlikeli bölgelerden 
geçen personel, dışarıda neler olduğunu tam olarak 
göremediği için, psikolojik bir baskı altında kalıyor.

Bu dezavantajları gidermek için güçlerini birleştiren Nurol 
Makina ve GFDS, araç içerisinden dışarısının 360 derece gözlem-
lenmesine imkân verecek bir optik sistemin tasarımı konusunda iş
birliği yapıyorlar. Epson BT-200 arttırılmış gerçeklik gözlüğü üze-
rine şekillendirilen çözüm, fuarda, ILGAZ 4x4 üzerinde sergilendi.
Nurol Makina ile GFDS arasındaki imzalar, fuarın ikinci günü atıldı.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, imza töreninde
yaptığı konuşmada, sistemin getireceği avantajları sıraladı. İlk pro-

totipi ILGAZ 4x4 araçlarında sergilediklerini belirterek, fuardaki im-
zaları, sistemi daha da geliştirmek için attıklarını söyledi.
GFDS CEO’su Mert Oğuzata ise sistemde, ticari satışı olmayan,
özel projelere verilen bir gözlük kullandıklarını ve geleceğe yö-
nelik bir iş birliğine imza attıklarını ifade etti.
Nurol Makina, ikinci imzayı, aynı gün, Almanya merkezli 
WEW firması ile firmanın tanker ve modül sistemlerinin
EJDER KUNTER zırhlı kamyon üzerinde kullanımlarına yönelik
iş birliği için attı. WEW İş Geliştirme Direktörü Peter Hughes, tö-
rende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bazı projeleri takip ediyo-
ruz. İlk önce Nurol Holding ile temasa geçtik. Firmalarımız
arasında iyi ilişkiler kurulabileceğini; Nurol Makina’nın mühen-
dislik yeteneklerinin önemli fırsatlar yaratabileceğini gördük.”
dedi. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel ise “Özel-
leşmiş, uzman firmalarla çalışıyoruz. Bu imza, gelecek çalışma-
lar için ilk adım. Savunma ve güvenlik uygulamaları başta olmak
üzere, diğer pazarlara da bakacağız.” şeklinde konuştu.
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Fuardaki geniş standında, toplam 18 araç ve 6 farklı kule sis-
temini sergileyen Otokar, Türkiye’nin tüm kara sistemi ih-

tiyaçlarına cevap verebileceği vurgusunu yaptı. Otokar,
TULPAR ürün ailesinin yeni sürümü TULPAR-S’yi ve ARMA 8x8
KBRN Keşif Aracı’nı, ilk kez IDEF’te sergiledi. ALTAY tankının
seri üretime esas prototipi de Otokar standında yer aldı.
Otokar standında şu araçlar sergilendi:
n ALTAY’ın seri üretime girecek tasarımını da gösteren 

en son prototipi, 
n TULPAR-S amfibi, paletli zırhlı silah taşıyıcı aracının 

Tanksavar Silah Taşıyıcı Araç sürümü,
n TULPAR paletli zırhlı muharebe aracı 

(MIZRAK-30 mm kulesi ile),
n ARMA 8x8 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer 

Keşif Aracı (KESKİN kulesi ile),
n ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracı (MIZRAK 30 mm kulesi ile),
n ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı (BOZOK 25 mm MKT kulesi ile),
n ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı 

(BOZOK 12,7 mm MKT kulesi ile),
n COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracının amfibi sürümü,
n COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı (ÜÇOK kulesi ile),
n COBRA 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracının 5 kapılı sürümü

(KESKİN kulesi ile),
n COBRA 4x4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı,
n URAL 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı 

(yeni nesil BAŞOK kulesi ile),
n URAL 4x4 taktik tekerlekli iç güvenlik aracı,
n KAYA II mayına dayanıklı personel taşıyıcı,
n ZPT 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı,
n LAND ROVER DEFENDER 110 ENGEREK özel harekât aracı,
n LAND ROVER DEFENDER 110 komuta kontrol aracı,
n LAND ROVER DEFENDER 130 çift kabin,
Ayrıca, tankın bir silah platformu olarak ortaya çıkışının
100’üncü yılı olması nedeniyle Otokar standının ziyaretçileri,
ALTAY tankının yanı sıra dünyanın ilk ana muharebe tankı
Mark I hakkında da bilgi aldılar.
Araçların yanı sıra Otokar standında, “Otokar Balistik Zırh Çö-
zümleri” köşesi de yer aldı. Otokar, burada, atış denemelerini
gerçekleştirdiği çeşitli zırh plakalarını; koruma seviyesi, dış
yüzey, baz zırh, iç yüzey, vuruş açısı, alansal zırh ve kalınlık bil-
gileri ile birlikte sergiledi.
Otokar’ın fuar katılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç, şunları söyledi: “3/4 tondan 60 tona
kadar uzanan; 4x4’ten 8x8’e, paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip
ve versiyonlarda araçlarımız ve Otokar tasarımı kule sistemleri-
mizle Türkiye’nin kara sistemleri üreticisiyiz. Türkiye’nin en büyük
kara sistemleri tedarikçisi olmamızın yanı sıra 5 kıtada 30’a yakın
ülkeye ihracat yapıyoruz. 50’ye yakın kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve
beklentilerini analiz ediyor; bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözüm-
leri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Envanterlerinde Otokar araçlarına
sahip kullanıcılarımız, yeni kullanıcılar için referans oluyor; her
geçen yıl bayrağımızı yeni ülkelerde dalgalandırıyoruz. 28 binden
fazla zırhlı aracımız, dünyanın çok farklı noktalarında, zorlu iklim
koşulları altında, riskli bölgelerde aktif hizmet veriyor.”
Görgüç, ALTAY projesinde gelinen noktaya ilişkin de şunları söy-
ledi: “Projenin sonunda, tüm tasarım ve fikri mülkiyet haklarına
Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olacağı ALTAY ana muharebe
tankı, aynı zamanda Türkiye’nin yurt dışına teknolojik bağımlılı-

ğını azaltacak olması açısından da çok önemli bir teknolojik
sembol. ALTAY ile birlikte Türk ordusu, dünyanın en modern
ana muharebe tanklarından birine kavuşacak. Proje planlan-
dığı şekilde devam ediyor. İlk ön prototipimiz, dayanıklılık test-
lerini başarıyla tamamladı. İkinci ön prototipimiz,
Şereflikoçhisar atış alanında yüzlerce atış gerçekleştirdi ve ol-
dukça başarılı sonuçlar aldı. Bu ön prototiplerden elde ettiği-
miz verilerle proje kapsamındaki son iki prototipi ürettik.
Bunlardan PV1 tankının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından hareket kabiliyeti ve da-
yanıklılık kalifikasyon testlerine tabi tutulması; PV2 tankının ise
ateş gücü kalifikasyon testlerinde kullanılması planlanıyor. PV1
tankının testleri Nisan ayında başladı. IDEF’te sergilediğimiz
PV2 tankı da ileriki günlerde Sistem Kalifikasyon ve Kabul Test-
lerine hazır hâle getirilecek.”
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TULPAR Ailesi Genişliyor
Otokar, 2013’te TULPAR’ı tanıtmasının ardından, bu IDEF’te de
TULPAR-S aracını tanıttı. TULPAR ailesinin yeni üyesi olan
TULPAR-S; yüksek balistik ve mayın korumasına sahip, farklı
silah sistemlerinin entegrasyonuna uygun, amfibi kabiliyete
haiz, her türlü zorlu arazi şartlarında ve iklim koşullarında
üstün hareket kabiliyeti ile farklı operasyonlara hizmet edebi-
len, çok amaçlı bir platform olarak tasarlandı. Araç, fuarda,
“silah taşıyıcı araç” konfigürasyonu ile yer aldı. TULPAR-S, bu
konfigürasyonda, 4 adet OMTAS/KORNET tanksavar füzesi ve
bir adet makinalı tüfek taşıyan, ASELSAN ürünü uzaktan ko-
mutalı silah istasyonu ile sergilendi. Araçta ayrıca, 10 adet
tanksavar füzesi de iç bölümde yer alıyor.
TULPAR, konfigürasyonuna bağlı olarak, 28 ila 42 ton aralı-
ğında muharebe ağırlığına sahip olabiliyorken TULPAR-S, 15

ton muharebe ağırlığına sahip. Boyut ve ağırlığının yanı sıra
TULPAR-S’nin önemli farklılıklarından birisi, amfibi bir araç ol-
ması. Araç, suda, paletleri aracılığı ile ilerliyor.
TULPAR-S, Otokar’ın, kauçuk palet kullandığı ilk aracı olma
özelliğini de taşıyor. Araç, fuarda, bu paletlerle sergilendi. Araç
ile ilgili bilgi aldığımız Otokar Ürün Yönetimi Birim Yöneticisi
Ufuk Aybar, kauçuk paletlerin sessizlik ve ağırlık konularında
avantajlı olduğunu belirtti. Bununla beraber Otokar, kauçuk
palet kullanımı konusundaki nihai kararını, testler sonrasında
verecek.
Aybar, TULPAR-S’nin diğer Otokar ürünleri ile ortak özellikle-
rine ve bunun getirdiği, lojistik ve eğitim konularındaki avan-
tajlara da vurgu yaptı. TULPAR-S, TULPAR ile ortak mekanik
ve elektronik altyapıya sahip. Daha genel olarak bakıldığında,
Otokar’ın ürün ailesine uzanan ortaklıklar da söz konusu. Ör-
neğin, aracın kapakları, ARMA araçlarında kullanılanlarla aynı.
TULPAR-S’nin test takvimi, IDEF’ten sonra başlayacak.
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Otokar TULPAR-S Teknik Özellikleri
Muharebe Ağrılığı 15 ton
Oturma Kapasitesi 10
Toplam Genişlik 2.900 mm
Toplam Uzunluk 5.700 mm
Toplam Yükseklik 2.000 mm (Araç tavanı üstü)
Karın Altı Yüksekliği 400-500 mm
Motor Dizel, ≥280 kW
Şanzıman Otomatik transmisyon
Süspansiyon Burulabilen mil, amortisör
Palet Sistemi Kauçuk palet ya da değişebilir padlı çelik palet
Elektrik Sistemi 24V DC, bakım gerektirmeyen aküler

Sürücü klapesi üzerinde 3 adet periskop
Görüş Sistemi Komutan klapesi üzerinde 8 adet periskop

Ön ve geri gündüz ve termal kameraları
Azami Hız > 70 km/sa
Menzil 500 km
Dik Engel Aşma 0,75 m
Hendek Aşma 1,9 m
Yan Eğim %40
Meyil Tırmanma %60
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ARMA Yeni Görevde:
8x8 KBRN Keşif Aracı
Otokar’ın ilk defa fuarda sergi-
lediği bir diğer ürün, ARMA
8x8 Kimyasal, Biyolojik, Rad-
yolojik ve Nükleer (KBRN)
Keşif Aracı oldu. 2008 yılında,
Türkiye’nin ilk KBRN keşif
aracını COBRA aracı üzerinde
geliştiren ve Slovenya Silahlı
Kuvvetlerinin kullanımına
sunan Otokar, ARMA 6x6 keşif
aracını, 2011 yılında ürün aile-
sine eklemişti. Otokar, KBRN
alt sistemleri ve araç enteg-
rasyon konusundaki birikimini,
bu kez de ARMA 8x8’e taşıdı.
ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı,
bir bölgenin KBRN saldırı ve
risklerine karşı gözetlenmesi,
tanımlı bir bölge veya güzer-
gâh üzerinde bilgi toplanması,
kirlenmiş ve olası tehlikeli böl-
gelerle ilgili detaylı analizlerin
yapılması gibi farklı operasyon
görevlerini yerine getirebilecek altyapıya sahip. Araç, keşif gö-
revlerinde mürettebatın, havadaki ve topraktaki kimyasal kir-
lenmenin algılanması ve analizi, biyolojik kirlenmenin
algılanması ve analizi, nükleer ve radyolojik kirlenmenin algı-
lanması ve uyarıların yapılması ve meteorolojik ölçümlerin ya-
pılması gibi işlevlerin, KBRN tehditlerinden etkilenmeden
yerine getirebilmesini sağlıyor.
ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı ayrıca;
n Araç konumu ve dost birlik konumlarının takip edilmesi,
n Detaylı analizler için hava, toprak ve sudaki kirlenme 

örneklerinin toplanması,
n Algılayıcı ve alarm durumlarının gerçek zamanlı olarak 

izlenmesi,

n KBRN tehditlerinin ve kirlenmiş bölgelerin 
sayısal harita üzerinde işaretlemesi,

n Haberleşme ağında paylaşılmak üzere NATO uyumlu 
KBRN raporlarının hazırlanması,

n Tehlikeli bölge tahmini ve dağılım modelleme gibi 
karar destek fonksiyonlarının yerine getirilmesine 
imkân vererek, komuta kademesinde “KBRN Durum 
Farkındalığı”nın oluşmasını sağlıyor.

Sürücü dahil 6 kişi taşıyabilen ARMA 8x8 KBRN Keşif Aracı,
sağladığı yüksek koruma seviyesinin yanı sıra maruz kalabile-
ceği muhtemel tehditlere karşı koyabilecek entegre uzaktan
kumandalı silah sistemine de sahip. ARMA 8x8 Keşif Aracı, fu-
arda KESKİN kulesi ile sergilendi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA),
fuara; MEGE Teknik, ELSİS, Er Makina, Gökser Ma-

kina, Aril Havacılık, Nero Savunma, Digitest, T-Kalıp,
Sadtek, YEPSAN Havacılık ve Altoy Savunma’dan oluşan
11 üye firması ile beraber katıldı. OSSA standı, Türk ve
yabancı resmi heyetlerin yanı sıra Tawazun gibi yabancı
firmaların heyetleri tarafından da ziyaret edildi. OSSA
tarafından fuarla ilgili yayınlanan basın bülteninde, üye
firmaların fuar faaliyetleri ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

n Digitest, Azerbaycan ile poligon hedef sistemlerinin kurulumu, montajı ve eğitimi konusunda bir anlaşma imzaladı.
n Gökser Makina, askeri çadırlar için yeni geliştirdiği iklimlendirme cihazı ve özel imalat ısı nakil hortumu ile görücüye çıktı. 

Bu alanda 30 yıllık deneyimi olan firma, fuarda, yeni markası “THERMACOOL”u ilk kez tanıttı.
n ELSİS, fuarı, gemicilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla tanışma fırsatı olarak kullandı.
n MEGE Teknik, ana yüklenici firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.
n T-Kalıp, araç üreticisi firmalar ile yeni bağlantılar kurdu.
n YEPSAN, ticari ve askeri uçak ve helikopterlerin pilot, ekip ve yolcu koltuk ve emniyet kemerlerinin, Autoflug ve Fischer 

firmaları iş birliği ile Türkiye’de üretilmesine ilişkin görüşmelere başladı.
Fuarda görüştüğümüz YEPSAN Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Kahveci, geçtiğimiz 2 yılda, havacılık alanında gerekli sertifikas-
yonları aldıklarını ve üretim yapmaya hazır bir noktaya geldiklerini belirtti.
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IDEF’i, her yıl genişleyen ürün ailesini gözler önüne sermek
için bir fırsat olarak gören ROKETSAN, yeni ürünlerinden ba-

zılarını ilk kez sergiledi. İlk kez sergilenen ürünler arasında;
SOM-J seyir füzesinin ölçekli bir maketi, Kaideye Monteli CİRİT
(KMC) ve TEBER-81 ve TEBER-82 lazer güdüm kitleri yer aldı.
SOM füzesinin F-35 uçaklarının dâhili silah taşıma bölmesine
sığacak şekilde geliştirilen sürümü olan SOM-J ile ilgili çeşitli
teknik çizimler daha önceden yayınlanmış olsa da füzenin öl-
çekli bir maketi ilk kez IDEF 2015 sırasında sergilendi. Bu ma-
kette SOM-J’nin, diğer SOM sürümlerinden başlıca farklılıkları
şöyle göze çarptı: SOM-J, taşınacağı bölmedeki yer kısıtları ne-
deniyle katlanabilir kanatlara ve kanatçıklara sahip. Bu kap-
samda, kanat ve kanatçıkların aerodinamik tasarımları tekrar
yapıldı. Diğer SOM sürümlerinde, kuyruk bölümünde, kontrol
yüzeyleri olarak işlev gören kanatçıklar bulunurken, SOM-J’nin
kuyruk bölümünde, hem kontrol amaçlı kanatçıklar (önde) hem
de stabilizasyon amaçlı kanatçıklar (arkada) yer alıyor. Füzenin
alt tarafında bulunan hava alığı da SOM-J’de iki parçaya bölü-
nerek yan taraflara alınmış.
SOM-J’nin genel boyutları, diğer SOM sürümlerine göre daha
küçük. Bununla beraber, füze, diğer SOM sürümleri ile aynı

motora ve aviyoniklere sahip. SOM-J, su üstü hedeflere karşı
kullanılmak üzere geliştiriliyor. Bu nedenle SOM-J, diğer SOM
sürümlerinden farklı ve daha küçük bir harp başlığı taşıyor.
Harp başlığındaki bu küçülme, boyut küçülmesinin menzil üze-
rindeki olumsuz etkisini azaltıyor.
SOM-J’nin Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı’nın bu yılın Eylül
ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aynı plan doğrultusunda,
alt sistem tasarımı ve testlerine de Kasım ayında başlanacak.
Füze, ilk olarak F-16 uçaklarında test edilecek. Bu uçuş testle-
rinin başlangıcı için planlanan tarih, 2017 yılının 2’nci çeyreği.
Geliştirme programının, 2018 yılında tamamlanması öngörülü-
yor. SOM-J, F-35’in Blok 4 sürümü ile uyumlu olacak.

IDEF 2015 ÖZEL

ROKETSAN, SOM-J’yi, 
Ölçekli Maketi ile 
Gün Yüzüne Çıkarttı
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ROKETSAN, İnisiyatif Alıyor
ROKETSAN’ın ilk defa sergilediği bir diğer sistem olan KMC;
CİRİT füzesinin kara platformlarından etkin bir şekilde atılma-
sını sağlamak üzere, ROKETSAN tarafından kendi kaynakları
ile geliştirildi. Tekerlekli ve paletli değişik araçlara entegre edi-
lebilen sistem; 360 derece hareket ve vuruş, araç içerisinden
kontrol edilebilme, durarak ve hareket hâlinde atış, hedefe oto-
matik yönelme ve uzayabilen bir direğe monte edilen elektro-
optik sistemleri ile keşif, gözetleme ve hedef takip yetenekleri
sunuyor. ROKETSAN, KMC’nin geliştirilme aşamasında, FNSS
tarafından sağlanan zırhlı muharebe aracını kullandı; KMC, fu-
arda, bu araç üzerinde sergilendi.
ROKETSAN’ın inisiyatif alarak geliştirdiği diğer ürünleri de
TEBER-81 ve TEBER-82 lazer güdüm kitleri oldu. CİRİT ve 
MIZRAK serisi tanksavar füzelerle lazer güdümü konusunda
önemli bir tecrübe kazanan ROKETSAN, bu tecrübesini, kendi
kaynakları ile geliştirdiği TEBER serisi güdüm kitlerinde kul-
landı. Bu kitler, lazer arayıcı başlığın yanı sıra ataletsel ölçüm
birimi ve küresel konumlama sistemi de içeriyor ve güdüm için
bu sistemleri de kullanıyor. TEBER güdüm kitlerinin bir diğer
farkı da MK-81 serisi bombalarla da kullanılabilmesi. Yer test-
leri bitmek üzere olan TEBER-81 ve TEBER-82’nin, ROKETSAN
ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki protokol uyarınca,
F-16 uçaklarında test edilmesi planlanıyor. TEBER-81 ve
TEBER-82 güdüm kiti donanımlı bombaların asgari menzili 2
km, azami menzili 28 km, “CEP-50” değeri de 3 m’den az ola-
rak veriliyor. Bu güdüm kitlerinin entegre edildiği bombalar,
saatte 110 km’nin altındaki hızlarda yol alan hareketli hedef-
lere karşı da kullanılabilecek.

ROKETSAN standında; CİRİT, MIZRAK-O ve MIZRAK-U, HİSAR
füzeleri; T-122, T-300 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri, 
T-107/122 ve T-122/300 Çok Maksatlı Çok Namlulu Roketatar
Sistemleri, TR-300, TR-122 ve TR-107 Topçu Roketleri, tapalar
ve çeşitli balistik koruma sistemleri de sergilendi. Ayrıca Atış
Test ve Değerlendirme Merkezi, mühimmat imha ile mühim-
mat ömür tespiti ve uzatma kabiliyetleri de ziyaretçilere tanı-
tıldı. Fuar boyunca ROKETSAN standı; Azerbaycan Savunma
Bakanı, ABD Savunma Bakan Yardımcısı, İngiltere, Kolombiya,
Avustralya, Çin, Pakistan, Senegal, Somali, Polonya, Kenya,
Tunus, Bangladeş ve Ruanda Savunma Bakanlığı Heyetleri,
Malezya Genelkurmay Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Ta-
wazun firması yetkilileri ve Suudi Arabistan heyeti tarafından
ziyaret edildi.

KMC

TEBER-81 (önde) ve TEBER-82 (arkada)
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IDEF 2013 sırasında, SAR109 maki-
nalı tabanca ve SAR223 piyade tü-

feği ürünlerinin lansmanını yapan
Sarsılmaz, IDEF 2015’e, bu ürünlerin tüm testlerini tamamla-
mış ve ürünleri kalifiye etmiş bir şekilde katıldı. Test ve kali-
fikasyon süreci, tüfeklerin tasarımında önemli bir değişikliğe
yol açmadı. Fuar sırasında görüştüğümüz Sarsılmaz İhracat

Müdürü Hakan Özadalı, değişiklik olarak sadece SAR109T’nin
teleskobik dipçiğinde daha iyi bir tasarıma geçilmesini saydı.
SAR109’un yarı otomatik sürümü, TE54 model adıyla ABD pi-
yasasına sivil bir ürün olarak sunuluyor. Sarsılmaz, TE54’ün

dipçik takılmasına imkân vermeyen bir sürü-
münü de geliştirdi. Bu sürüm, böylece, ta-
banca sınıfında satılabilecek. İlk aşamada,
kabzanın arkasında bir çıkıntıya sahip olan bu
sürüm, tasarım değişikliğine gidilerek, bu çı-
kıntının olmadığı hâli ile üretilecek.
SAR223 için ise 5,56 mm sürümünün test ve
kalifikasyonunun tamamlanmasının ardından,
7,62 mm sürümünün çalışmaları başlayacak.

SDT, fuarda, ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumenta-
tion / Hava Muharebe Manevra Enstrümantasyonu) çözüm-

leri ile öne çıktı. İlgili hava aracı tarafından taşınan bir füze ile
aynı dış forma ve ağırlık merkezine sahip olacak şekilde tasar-
lanan ACMI podu, hava aracının uçuşu ile ilgili parametreleri
kaydedip; gerekirse bunları gerçek zamanlı olarak yere akta-
rabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri için, Milli Savunma Bakanlığının
yürüttüğü bir proje kapsamında, AIM-9 Sidewinder füzesi fizik-
sel formunda bir ACMI podu tasarlayan SDT, bu podun F-16
uçağı için sertifikasyonunu, gelecek yıl Mayıs ayına kadar ta-
mamlamayı planlıyor.
Firma, ACMI podu konusunda yürüttüğü çalışmaların mey-
velerini almakta olduğunu, fuar boyunca, iki gelişme ile gös-
terdi. Kore’nin önde gelen havacılık şirketi KAI, Kore Hava
Kuvvetleri için ACMI podu tedarikine yönelik önümüzdeki
sene açılması beklenen ihaleye, SDT ile iş birliği yaparak ka-
tılmayı planlıyor. SDT ile KAI, bu doğrultuda bir mutabakat
muhtırasını, fuarın üçüncü günü düzenlenen bir tören ile im-
zaladı. Tören öncesinde kısa bir bilgilendirme yapan SDT
Genel Müdürü Fatih Ünal, Türkiye’de yürüttükleri proje hal-
kında bilgi verdi ve KAI ile bu ürün üzerinden iş birliği yapa-
caklarını belirtti.
SDT standını ziyaret edenler, farklı bir ACMI podu ürününü de
görme fırsatı yakaladılar. Daha çok jet savaş uçakları ile eşleş-
tirilen ACMI podu kavramı, aslında taarruz helikopterleri için
de geçerli ve SDT, Türkiye’de henüz bu konuda projeye bağlan-
mış bir çalışma başlatılmadan, kendi kaynakları ile böyle bir
pod geliştirmeye başladı. Sergilenen pod, Hellfire füzesi ile aynı
dış ölçülere ve ağırlık merkezine sahip. Podun, başta 
MIZRAK-U olmak üzere, diğer tanksavar füze formlarına göre
uyarlanması da mümkün.
ACMI podu konusundaki bu gelişmelerin yanı sıra SDT, fuarda,
TÜBİTAK SAGE ile 7 Mayıs’ta İş Birliği Niyet Anlaşması imza-

ladı. SDT ve TÜBİTAK SAGE, konu ile ilgili yaptıkları açıkla-
mada, bu anlaşmanın, stratejik ortaklık yolunda önemli bir
adım olduğunu belirttiler.

IDEF 2015 ÖZEL

Sarsılmaz’ın
SAR109 
ve SAR223
Ürünleri Pazara
Çıkmaya Hazır

SDT, ACMI Konusunda Mükemmeliyet Merkezi Olma Yolunda

SAR223 SAR109
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IDEF 2015, Türkiye’nin en önemli ve iddialı projelerinden bi-
risinin sözleşmesinin imzalanmasına da sahne oldu. Havuzlu

Çıkarma Gemisi (LPD) Sözleşmesi İmza Töreni, 7 Mayıs’ta ger-
çekleştirildi. Tören, SSM Deniz Araçları Daire Başkanı Müjdat
Uludağ tarafından yapılan bilgilendirme ile başladı. Uludağ,
proje ile ilgili şu bilgileri aktardı: “2021 yılında tamamlanması
planlanan proje kapsamında, yurt içinde üretilecek olan ha-
vuzlu çıkarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına
binaen; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve ge-
rektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu’nda kullanıla-
bilecektir. Havuzlu çıkarma gemisi, bir amfibi tabur ile
muhtelif tank ve çeşitli araçları, gerekli muharebe ve destek
araçlarını, ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabi-
lecek; havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma ope-
rasyonlarına katılabilecektir. Havuzlu çıkarma gemisi uçuş
güvertesi, çeşitli tipteki helikopterlerin emniyetle iniş kalkışına
uygun mukavemette ve büyüklükte, 6 adet spota sahip olacak-
tır. Ayrıca uçuş güvertesi, 35 tona kadar iniş-kalkış ağırlığına
sahip helikopterler, tilt rotorlu hava vasıtaları ve İHA’ların iniş
ve kalkışına, transferine ve güvenli bir biçimde park edilme-
sine uygun yapı ve donanıma haiz olacaktır. 30 tona kadar te-
kerlekli ve paletli araçları ve konteynerleri de taşıyabilecektir.
Havuzlu çıkarma gemisinde; ameliyathane, röntgen cihazları,
diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil,
34 yatak kapasitesine sahip bir hastane bulunacaktır ve gemi,
insani yardım operasyonlarında, hastane gemisi olarak görev
yapabilecektir.” Uludağ, projede tasarım desteğinin Navantia
firmasından alınacağını belirtti. Ayrıca proje kapsamında,
ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından geliştirilen;
STAMP ve STOP silah sistemleri, savaş yönetim sistemi en-
tegrasyon ve işletim yazılımı GENESİS-ADVENT, radar elek-
tronik taarruz ve karşı tedbirleri sistemlerini içeren elektronik
harp süiti, kızıl ötesi iz takip sistemi, elektro optik yönlendirici
ve torpido karşı aldatma sistemi gibi milli sistemler de kulla-
nılacak.
Proje sözleşmesi, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Kalkavan ve Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mehmet Kalkavan tarafından imzalandı. Bu sırada,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı Tuğ-
amiral Oğuz Karaman da bu imzalara şahitlik etti. Tören, anı
nesnelerinin takdimi ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı ve projede alt yüklenici olan firmaların
temsilcilerinin de yer aldığı anı fotoğrafı çekimi ile son buldu.

IDEF 2015 ÖZEL

Sedef Tersanesi, LPD için
Startı IDEF’te Aldı
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Lojistik Destek Gemisi (LDG) projesi kapsamında 2 adet gemi
inşa edecek olan Selah Tersanesi, bu gemilerde kullanacağı

veri dağıtım sistemi için, SitepItalia firmasını seçti. SitepItalia; me-
teorolojik algılayıcı, cayro pusula, sürat algılayıcısı, GPS, derinlik
ölçme cihazı ve diğer sistemlerden gelen verileri, gemide ilgili
konsol ve ekranlardan gösterecek ve bu sistemlere aktarılacak
veri ve komutları dağıtacak Mini DDU ürününü teslim edecek. İki
firma arasında, Mini DDU tedarikine ilişkin imzalar, 7 Mayıs’ta
atıldı.

IDEF 2015 ÖZEL

Selah Tersanesi, Veri Dağıtımı
için SitepItalia’yı Seçti

Siber güvenlik ve anayurt güvenliği konularında önemli
çalışmalara imza atan STM, fuarda, bu alanlardaki et-

kinliğini arttıracak önemli bir imza attı. Siber Güvenlik ve
Anayurt Güveliği Konusunda İş Birliği Çerçeve Protokolü, 
7 Mayıs’ta, STM ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalandı.
Protokol uyarınca, STM ve TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK 
BİLGEM’e ait ürünler için pazar, müşteri ve rekabet analiz-
leri gerçekleştirecek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesi ve pa-
zara sürülmesi sağlanacak. Protokolün imzalanmasının
ardından, iki taraf çalışma grupları oluşturacak. Tarafların
mutabakatıyla, protokol kapsamında; eğitim, danışmanlık,
ortak Ar-Ge ve teknoloji geliştirme projeleri tanımlama faa-
liyetleri yapılacak. Ayrıca ortak konferanslar, sertifika, lisans
ve yüksek lisans programları, yurt içi ve dışı muhtelif etkin-
likler ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi için iş planlarının
hazırlanarak uygulanması gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, atılan imza
ilgili şu değerlendirmede bulundu: “TÜBİTAK, bilim ve tek-
noloji geliştirmek için üzerine düşen görevi en iyi şekilde ye-
rine getirmeye çalışıyor. Bu çabalarını ise ancak sanayi iş
birlikleri ile gerçek hayata yansıtabiliyor. Son yıllarda, siber
güvenlik ve anayurt güvenliği konularında ülkemizin önde
gelen kuruluşlarından bir tanesi STM. TÜBİTAK olarak bu
konularda yaptığımız teknoloji geliştirme çalışmalarını, STM
ile tüm sektöre ve pazarlara açacağız.” STM Genel Müdürü

Davut Yılmaz ise bu iş birliğinin, hem TÜBİTAK hem STM
hem de Türkiye’ye katkı sağlayacağını ifade etti.
STM cephesinden fuar sırasında, MİLGEM projesi için de ha-
berler geldi. GE Marine tarafından 5 Mayıs’ta yapılan açık-
lamada, STM ile GE Marine’nin, projenin 3’üncü ve 4’üncü
gemileri için, LM2500 gaz türbini tedarikini konu alan anlaş-
mayı imzaladıkları duyuruldu. Projenin ilk 2 gemisinde de
LM2500 gaz türbinleri kullanılmıştı.
İşlevsel bir tasarıma sahip standında; MİLGEM korveti, Pa-
kistan İkmal Tankeri, AY sınıfı denizaltı modernizasyonu ve
Dikey Rüzgâr Tüneli maketlerini sergileyen STM; Kazakis-
tan, Kolombiya, Kuveyt, Azerbaycan, Polonya, Pakistan,
Suudi Arabistan, Bangladeş ve Gambiya’dan üst düzey as-
keri ve ticari heyetleri ağırladı.

STM, TÜBİTAK ile 
Güçlerini Birleştirdi
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Ziyaretler, imzalar ve basın
etkinlikleri ile yoğun bir fuar

geçiren TUSAŞ açısından fuarın
en önemli olayı, GÖKTÜRK-1
uydusunun, 7 Mayıs’ta, enteg-
rasyonunun gerçekleştirildiği
Fransa’dan, çevresel testleri-
nin gerçekleştirileceği TUSAŞ
Uzay Sistemleri Entegrasyon
ve Test (USET) Merkezi’ne
gelmesi oldu. Uydunun gelişi, TUSAŞ standında yer alan büyük
ekranda, Ankara’dan canlı olarak yayınlandı. Bu sırada, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr İsmail Demir, SSM Uzay Daire Başkanı
Celal Sami Tüfekçi, TÜRKSAT Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül,
Tuğgeneral Sargun Göktun ve TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü
Dr. Lokman Kuzu başta olmak üzere, uzay sektörünün önde gelen
temsilcileri de TUSAŞ standında hazır bulundular. GÖKTÜRK-1’in
gelişi ile ilgili kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Demir, şunları söy-
ledi: “GÖKTÜRK-1 uydumuz, geliştirme sürecinin son aşama-
sında, ortak yürütülecek çevresel testler sonrasında, fırlatma
alanına nakledilecek… Hv.K.K.lığı ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla üretilen GÖKTÜRK-1 uydusu, hiçbir coğrafi kısıtlamaya tabi
olmadan, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden, istihbarat amaçlı
yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesine imkan sağlaya-
cak. Uydu, sivil amaçlı olarak; orman alanlarının kontrolü, kaçak
yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tes-
piti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerini üretilmesi gibi bir
çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayabilecek…
GÖKTÜRK-1 projesi kapsamında, uzay ve uydu sistemlerine yö-
nelik ileri teknoloji ve uzman insan gücü elde edildi. Ülkemiz, ge-
lecekteki gözlem ve haberleşme uydularının yurt içinde
üretilmesine yönelik stratejik bir altyapı olan USET Merkezi’ne
sahip oldu. Bu merkezde, GÖKTÜRK-1 uydusunun titreşim, akus-
tik, güneş paneli açılma, ısıl vakum, elektromanyetik uyumluluk
ve benzeri testleri gerçekleştirilecek. Yakın gelecekte, ülkemizde

geliştirilecek olan GÖKTÜRK-3, GÖKTÜRK yenileme uyduları,
TÜRKSAT 6A ve Müstakil Haberleşme Uydusu gibi askeri ve sivil
uydular, bu tesiste üretilecek ve artık tümü ile Türkiye’de test edi-
lerek uydu fırlatma sahasına gönderilecek. Uydu fırlatma siste-
mine ilişkin milli geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu
çalışmalar sonlandığında, artık ülkemizde milli kaynaklarla ta-
sarladığımız ve ürettiğimiz uyduları, kendi fırlatıcılarımızla uzaya
gönderiyor olacağız.”

TUSAŞ, Polonya’ya İş Birliği ile Yaklaşıyor
TUSAŞ’ın fuardaki bir diğer vurgusu, Polonya firmaları ile iş birliği
oldu. Polonya, yeni nesil taarruz helikopterleri tedariki için, “Kruk
Programı”nı yürütüyor ve T129 ATAK, bu programda yarışan he-
likopterler arasında yer alıyor. Polonya’ya etkin bir platformun
yanı sıra iş birliği imkânları da sunmayı hedefleyen TUSAŞ, fuar
sırasında, Polonya’nın MESKO ve WCBKT firmaları ile birer mu-
tabakat muhtırası imzaladı. İmza törenleri, mühimmat ve füze ko-
nularında faaliyet gösteren MESKO firması ile 5 Mayıs’ta; hava
platformları yer destek teçhizatı üzerine faaliyet gösteren WCBKT
firması ile ise 6 Mayıs’ta gerçekleştirildi.
TUSAŞ, fuarın diğer imzalarını, 5 Mayıs’ta, Savunma Sanayii için
Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında attı. SSM’nin
himayesinde, TUSAŞ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve
Gazi Üniversitesi arasında, iki üniversite ile ayrı ayrı hayata geçi-
rilecek 5 ileri araştırma projesinin sözleşmeleri imzalandı:

IDEF 2015 ÖZEL

TUSAŞ’ın
Gündemi: 
GÖKTÜRK-1
ve ATAK



n Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Havacılık Ürünlerinin 
Uygulamaya Geçirilme Kalitesinin Yükseltilmesi 
(Gazi Üniversitesi)

n Uzay Uygulamalarında Kullanılacak Eksenel Oluklu 
Sabit İletkenlikli Isı Borusunun Geliştirilmesi ve 
Performansının İncelenmesi (Gazi Üniversitesi)

n Hataların Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerine 
ve Interlaminer Performansına Etkisi (Gazi Üniversitesi)

n Yapay Kas (Dielektrik Elastomer) Eyleyicilerin Modellenmesi
ve Uygulaması (ODTÜ)

n Kompozit Yapılarda Tamir Bölgeleri için Tasarım 
Kriterlerinin Belirlenmesi ve İlerleyen Hasar 
Analizleri (ODTÜ)

İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan 
SSM Platform Projelerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Serdar Demirel, başlatılan projelerin önemine vurgu yaparak;
“Bugün burada belki de fuardaki en önemli imzalarından birini
atıyoruz.” dedi.

En Başarılı Basın Faaliyetleri TUSAŞ’tan
TUSAŞ, basın faaliyetleri konusunda, fuarın en aktif firması
oldu. TUSAŞ’ın basın faaliyetleri, doğası itibarıyla basının zaten
çağırıldığı imza törenlerinin de ötesinde geçti. Fuarın ilk 
3 günü; TUSAŞ Uçak, Helikopter, Uzay Sistemleri ve İHA Sis-
temleri Grup Başkanlıkları birer basın toplantısı düzenleyerek
hem çalışmaları ile ilgili son durumu aktardılar hem de basın
mensuplarının sorularını yanıtladılar.
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TUSAŞ Uçak Grup Başkanlığı’nın basın toplantısında, Grup Baş-
kanı Özcan Ertem, Milli Muharip Uçak (MMU) ve HÜRKUŞ proje-
leri ile ilgili bilgilendirme yaptı. MMU ile ilgili kamuoyuna yansıyan
son gelişme, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 
7 Ocak’ta yaptığı toplantıda alınan; “Milli Muharip Uçak Geliştirme
projesi kapsamında ön tasarım aşamasına geçilmesi” kararı ol-
muştu. Aynı toplantının sonunda gerçekleştirilen basın toplantı-
sında, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, MMU için hangi
tasarımın belirlendiği ile ilgili bir soruya “En güçlü seçenek üze-
rinde duruyoruz, çift motor esas olmak üzere.” cevabını vermişti.
Arada geçen sürede, tasarımla ilgili nihai karar henüz verilmedi.
Bu doğrultuda, TUSAŞ’ın, uçak tasarımı ve motor seçimi konu-
larında karar mercilerine verdiği teknik destek devam ediyor.
MMU ile ilgili ana yüklenicilik sözleşmesinin, SSM ile TUSAŞ ara-
sında, bu yıl içinde imzalanması bekleniyor. Proje modeli uya-
rınca TUSAŞ, teknik konularda yabancı bir firma ile iş birliği
yapacak. Bu firmanın belirlenmesinin ve iş birliği anlaşmasının
imzalanmasının da bu sene içinde gerçekleşmesi hedefleniyor.
MMU için, 3 aşamalı bir geliştirme süreci öngörülüyor. İlk 
olarak uçak, çıplak olarak uçacak ve gerekli testler gerçekleşti-
rilecek. Daha sonra uçağa, Hv.K.K.lığı tarafından önceliklendiri-
len birkaç mühimmat entegre edilecek ve ilk harekat kabiliyeti
kazanılacak. Uçakla ilgili ilk siparişlerin, bu aşamada gelmesi ön-
görülüyor. 3’üncü ve son aşama kapsamında ise uçak, tüm kabi-
liyetlerini kazanacak.
Bu süreçte, uçağın ilk prototiplerinin, seçilecek yabancı bir mo-
torun hazır alımı ile üretilmesi planlanıyor. Seri üretim için yerli
motor geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, alternatifler değerlen-
diriyor. Uçağın, başta radar olmak üzere, diğer alt sistemlerinin
TUSAŞ ana yükleniciliğinde mi yoksa başka bir modelle mi ge-
liştirileceği de henüz belli değil. Bu aşamada TUSAŞ, karar mer-
cilerine, hangi alt sistemin hangi tarihte hazır olması gerektiği
bilgisini sağlıyor. Ayrıca, alan uzmanlığı doğrultusunda, değişik
alt sistemlerin çeşitli gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili des-
tek veriyor.
HÜRKUŞ projesinde ise 2 adet prototip uçak, uçuş testlerine ara
vermeden devam ediyor. Fuarın gerçekleştirildiği günlerde, bu
prototiplerin gerçekleştirdiği sorti sayısı 187’ye ulaşmıştı. 
2 yapısal prototipten bir tanesi de en ağır yük koşulları altında
test edildi ve görevini tamamladı. Üretim aşamasında olan 2’nci
yapısal prototip ise yorulma testlerinde kullanılacak. Bu testlerin,
Ağustos ayında başlaması planlanıyor.
HÜRKUŞ’un A sürümü için, sertifikasyon çalışmalarının yaklaşık
%80’i tamamlandı. Bu yıl içinde yapılacak uçuş testleri ile yılso-

nuna kadar EASA sertifikasyonunun alınması öngörülüyor.
HÜRKUŞ’un, askeri eğitim ihtiyaçlarına uygun B sürümünün ge-
liştirildiği Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Tedarik projesinde de
çalışmalar, proje takvimine uygun olarak devam ediyor. İlk uça-
ğın, 2018 yılının Haziran ayında teslim edilmesi; geri kalan 14
uçağın da 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.
Muharip görevler üstlenebilecek HÜRKUŞ C için konsept çalış-
maları, uçağın B sürümünün sözleşmesi kapsamında yürütülü-
yor. Yaklaşık 1,5 ton taşıma kapasitesi olan uçağın, muharip
görevler için nasıl bir konfigürasyonda geliştirileceği, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda şekil-
lenecek.
Helikopter Grup Başkanlığı’nın basın toplantısı, İş Geliştirme 
Müdürü Görkem Bilgi tarafından yapıldı. Fuar ziyaretçileri tara-
fından da ilgi ile izlenen basın toplantısında, Bilgi, 
ATAK, Genel Maksat Helikopter ve Özgün Helikopter projeleri ile
ilgili bilgilendirme yaptı. TUSAŞ’ın kazandığı kabiliyetlere vurgu
yapan Bilgi, “Elimizde bir modernizasyon kabiliyeti de var. Dün-
yada yer alan, hemen her sınıf helikopterin modernizasyon kabi-
liyetine sahibiz. Kendimizi bir terzi olarak konumlandırabiliriz.
T129 ile TSK’ya tam oturan bir elbise diktik ve bu elbise de TSK’ya
çok yakıştı. Elbise dikmeyi öğrendik ve dünyadaki her vücuda
göre, istediğimiz elbiseyi dikecek yeteneğe eriştik.” dedi.
İHA Grup Başkanlığı’nın basın toplantısı, Grup Başkanı Sinan
Şenol tarafından yapıldı. TUSAŞ, fuarda, ANKA’nın ANKA-S sü-
rümünü sergiledi. Bu sürümün ilk göze çarpan özellikleri, uçağın
ön kısmında uydu anteninin barındıran radomun varlığı ve bur-
nunda yer alan ASELSAN’ın CATS elektro-optik sistemi oldu.
ANKA-S, bu değişikliklerin yanı sıra röle özelliğine sahip olacak
ve PLS sorgulayıcı taşıyacak. ANKA-S’nin yer kontrol istasyon-
larına, farklı istasyonlar arasında İHA kontrolünün devredilmesi
yeteneği de kazandırılacak. İlk uçuşunu bu yılın başında gerçek-
leştiren ANKA Blok B, fuarın gerçekleştirildiği tarihe kadar, 3
sortide 10 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. Her ne kadar yürür-
lükteki sözleşme kapsamında teslim edilecek sürüm ANKA-S
olarak görülse de bu sürüm hazır olana kadar, yeteneklerini ka-
nıtlamaya başlayan ANKA Blok B’nin kullanılması da gündeme
geliyor. Bu konudaki potansiyeli gören TUSAŞ, müşterilerine en
iyi şekilde hizmet verebilmek için, kendi kaynakları ile ANKA Blok
B üretimine de başlamış durumda.
TUSAŞ, stratejik İHA ve rotorlu İHA konularında hazırlıklarını da
sürdürüyor. Hedef uçaklar konusunda ise TUSAŞ, hem TSK’ya
hem de hava savunma sistemleri geliştiren firmalara hizmet
sunmayı hedefliyor.
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TUSAŞ Uçak Grup Başkanı 
Özcan Ertem

ANKA-S
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CN235 uçaklarının dünya
genelinde en büyük kul-

lanıcısı olan Türkiye, bu uçak-
ların bölgesel destek ve
bakım merkezi olmaya hazır-
lanıyor. Fuarın 2’nci gününde,
Airbus Defence and Security
(D&S) ile Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Hv.K.K.lığı) 2’nci
Hava İkmal Bakım Merkezi
(HİBM) Komutanlığı arasında,
merkezin, Türkiye ve bölge-
deki CN235 uçakları için yet-
kili Bölgesel Bakım ve Destek
Merkezi olması için gerekli
sertifikasyon sürecini başlat-
mak maksadıyla İyi Niyet An-
laşması imzalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterinde, top-
lam 59 adet CN235 uçağı bu-
lunuyor. CN235 uçakları,
dünya genelinde, bugüne
kadar, toplam 1.200.000 saa-
tin üzerinde uçuş yaptılar.
Bu toplam uçuş saatinin
300.000’i, Hv.K.K.lığının en-
vanterindeki uçaklar tarafın-
dan gerçekleştirildi.
SSM tarafından konu ile ilgili
yapılan açıklamada, SSM’nin
uçakların alım aşamasında
Türkiye’ye kazandırdığı kabi-
liyetlerle birlikte, CN235
uçaklarının Hv.K.K.lığı envan-
terine girdiği 1992 yılından 
itibaren, uçakların Teknik Yö-
netim Sorumlusu olan 2’nci
HİBM K.lığının, önemli bir bi-
rikim elde ettiği belirtildi. Bu
kapsamda, Hv.K.K.lığının;
bakım, onarım, imalat ve re-
vizyona yönelik üstün bir
bakım tesisi kabiliyetine

sahip olduğu vurgulandı.
CN235 uçakları ile ilgili bu
potansiyeli değerlendirmek
isteyen Hv.K.K.lığı ve SSM,
iki kurumdan yetkililerinin
katılımıyla 23-24 Eylül 2014
tarihlerinde, Ankara’da icra
edilen “Teknik Koordinasyon
Grubu (TCG) Toplantısı’nda,
“Hv.K.K.lığının sahip olduğu
kabiliyetlerin; daha etkin
malzeme desteği ile TSK’nın
mevcut filolarının yanı sıra
çevre ülke uçakları için de
kullanılabilmesi” hususunun
incelenmesine karar verdi. 
Bu kapsamda yapılan ince-
leme ve toplantılar sonunda;
Hv.K.K.lığının Kayseri’deki
kabiliyetlerinin, Airbus D&S
tarafından sertifiye edilerek;
2’nci HİBM K.lığının Türkiye

ve bölgedeki CN235 uçakları
için, bakım, onarım, yarı-
ömür modernizasyonu ve
malzeme desteği konula-
rında, “Bölgesel Yetkili
Bakım, Onarım ve Revizyon
Merkezi” olabileceği sonu-
cuna varıldı. Bir yol haritası
belirlendi ve çalışmaların bu
yönde yürütülebilmesini des-
tekleyen “İyi Niyet Anlaşması”
hazırlandı.
İmzalanan İyi Niyet Anlaş-
ması ile 2’nci HİBM K.lığın-
daki bakım kabiliyetlerinin
sertifikasyon sürecinin ta-
mamlanmasını müteakip,
dost ve müttefik bir ülkeden
bir uçak getirilerek deneme
uygulaması yapılacak. Aynı
süreçte, Çerçeve Anlaşması
(SoW) hazırlanarak CN235

uçakları için Hv.K.K.lığı ve
Airbus D&S arasında, “Stra-
tejik İş Birliği”ne geçilecek.
Döner sermaye üzerinden
yürütülmesi düşünülen an-
laşma ile bölgedeki diğer
ülke uçaklarının bakım faali-
yetlerinde, 2’nci HİBM K.lığı
imkân ve kabiliyetleri etkin
şekilde kullanılırken; Airbus
D&S tarafından, mühendislik,
sertifikasyon ve ihtiyaç duyu-
lacak malzeme desteği sağ-
lanacak.
Airbus D&S’nin İnternet site-
sinde yer alan bilgilere göre,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgesinde, envantere girmiş
19 adet CN235 uçağı bulunu-
yor. Sipariş edilmiş, ancak
henüz teslim edilmemiş 
6 adet uçak daha bulunuyor.

Fuarda, savunma ve havacılık alanlarındaki geniş ürün yelpazesini tanıtan 
Honeywell, bir yandan da önümüzdeki dönemde, Türkiye’de artmasını beklediği

iş hacmine yönelik hazırlıklar yapıyor. Firma, bu kapsamda, Ankara’da da bir ofis
açtı. Fuar sırasında görüştüğümüz Honeywell DSI (Defense and Space International
/ Uluslararası Savunma ve Uzay) Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül, Türkiye’nin
özgün ürünler geliştirmeyi hedefleyen projelerinde, Honeywell’in önemli roller üst-
lenmek istediğini belirtti. Bu projeler arasında; Özgün Helikopter Programı, Milli
Muharip Uçak Geliştirilmesi (F-X) Projesi ve Bölgesel Uçak Projesi öne çıkıyor. Çe-
tingül, Türkiye’nin bu özgün ürünleri geliştirirken sadece kendi ihtiyaçlarını değil,
dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak istediğinin de farkında oldukla-
rını; Honeywell’in verebileceği katkıyı da bu doğrultuda önerdiklerini özellikle vur-
gulayarak, “Honeywell, Türkiye’ye, ‘Biz teknoloji bazlı iş birliğine açığız’ mesajını
veriyor.” dedi.
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CN235 Uçakları için Stratejik Ortaklar:
Hv.K.K.lığı ve Airbus D&S

Honeywell, Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor
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Milli Muharip Uçak Gelişti-
rilmesi (F-X) projesinde

kullanılacak motorla ilgili tanı-
tım çalışmalarını en aktif yürü-
ten firma olan EUROJET,
fuarın 2’nci gününde düzenle-
diği basın toplantısında, EJ200
motorunun avantajlarının al-
tını, teknik ekibi ve müşterisi
ile birlikte bir kez daha çizdi.
EUROJET Teknik Direktör Yar-
dımcısı Wolfrang Sterr, top-
lantıda, EJ200’ün güvenilirliği
ve uçuş zarfının tümü boyunca
performansı hakkında bilgi
verdi. EJ200, fuarın gerçekleş-
tirildiği tarihe kadar, toplamda
550.000’in üzerinde uçuş saati
gerçekleştirdi. Bu motorların
uçak üzerinde geçirdiği zaman
da ortalama 1.100 uçuş saati
oldu. Son 12 ayda uçuş sıra-
sında hiçbir motor kapanması
yaşanmadı ve Libya Harekâ-
tı’nda kullanılan motorlar,
%99 güvenilirlik oranına ulaştı.
Sterr, EJ200’ün, daha düşük
irtifalarda gerçekleşen hava-
yer görevlerinde de yüksek ir-
tifada gerçekleşen hava-hava

görevlerinde de sağlanan itki
ve yakıt tüketimi konularında
rakiplerinden daha iyi bir nok-
tada olduğunu belirtti.
Bakım ve idame konsepti ile
ömür devri maliyeti konularına
değinen EUROJET Servis Ope-
rasyonları Direktörü Thomas
Braun, bir uçağın ömür devri
maliyetinde motorların önemli
bir payı olduğunu söyledi ve
EJ200’ün sağladığı avantajları
şöyle sıraladı:
l EJ200, durum bazlı bakım

konseptine göre geliştirildi.
Buna göre, EJ200’ün 
önceden belirlenmiş bir
bakım zamanı bulunmuyor; 
motorun durumu takip
ediliyor ve bakım 
gerektiren bir durum
varsa motor bakıma 
alınıyor.

l 2 seviyeli bakım konsepti,
bürokratik işlemleri ve

bakım personeli sayısını
azaltıyor.

l Bir arıza yaşanması 
durumunda, arıza ile ilgili
motor modülü (EJ200, 
15 adet modülden 
oluşuyor) değiştiriliyor;
böylece motor, 
en kısa zamanda 
göreve dönüyor. 7 modüle
kadar değişimler, 
özel testler olmadan 
gerçekleştirilebiliyor.

l Motor değişimi, 
50 dakikadan 
az bir zamanda 
gerçekleştirilebiliyor.

Teknik sunumun sonunda
Sterr, çift motorun tek motora
göre avantajlarından da bah-
setti. Güvenilirlik ve daha yük-
sek itki avantajlarının yanında
Sterr’in vurguladığı noktalar-
dan bir tanesi, EJ200’ün
önemli bir büyüme bir potan-

siyeli olduğu ve bu potansiyelin
henüz kullanılmadığı oldu.
Basın toplantısında, NETMA
Ticari Direktörü General Sal-
vador Alvarez de EJ200’ün,
müşteri bakış açısı ile değer-
lendirmesini yaptı. General Al-
varez şöyle konuştu: “NETMA
üyesi 4 ülkenin hava kuvvetle-
rinin, EJ200’ün performan-
sında memnun olduğunu, açık
ve net bir şekilde ifade edebi-
lirim. EJ200, güvenilirliğini ve
performansını, Libya üzerin-
deki harekâtta ve Baltık ülke-
lerinin hava sahasında
gerçekleştirilen devriye uçuş-
larında gösterdi. Motorun gü-
venilirliği ve bakım konsepti,
EUROFIGHTER uçaklarının
göreve her zaman hazır olma-
sını sağlıyor. EJ200’ün Türk
Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçla-
rını en üst seviyede karşılaya-
cağını değerlendiriyorum.”

ABD merkezli gaz türbini üreticisi Vericor Power
Systems, fuarda, Türk Tipi Hücumbot projesi için

önerdiği, TF50B gaz türbinini sergiledi. Vericor Deniz
Satış Müdürü Tony Wilcoxson, Türk Tipi Hücumbot için
ortaya konan hız gereksiniminin, gaz türbini kullanımını
bir gereklilik hâline getirdiğini ve ihale için ortaya çıkan
tasarımlardan bir tanesi hariç, hepsinin gaz türbinli
çözüm içerdiğini belirtti. Wilcoxson, TF50B’nin avantajını
ise şu sözlerle anlattı: “TF gaz türbinlerinin doğrudan
monte edilebilir olmaları, bu türbinler ile redüksiyon diş-
lisi arasında, sağlam ve entegre bir yapı oluşmasını sağ-
lıyor. Ayrıca, başka hiçbir destek gerekmeden redüksiyon
dişlisine doğrudan bağlanma özelliği, hiç kuşkusuz en
basit ve en hafif güç paketini ortaya çıkarıyor. Doğrudan
montaj özelliği, İsveç’in, güç kaynağı olarak 4 adet TF se-
risi gaz türbini kullanan Visby sınıfı korvetleri de dâhil olmak üzere, Vericor’un tüm deniz uygulamalarında kendisini kanıtladı.”
Wilcoxson, TF serisi gaz türbinlerinin, ABD’nin Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC)’nda da kullanıldığını hatırlatarak, Türkiye’nin
fuar sırasında sözleşmesini imzaladığı Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)’nde de benzer platformları kullanabileceğini; hem hü-
cumbotlarda hem de bu platformlarda ortak güç paketinin kullanılmasının lojistik fayda sağlayacağını da vurguladı.
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EUROJET,
EJ200’ün
Avantajlarını,
Müşterisi ile
Anlattı

Vericor, Türk Tipi Hücumbot’a Güç Vermek için Geldi

EUROJET CEO’su
Clemens Linden

EUROJET, Türkiye’ye önerdiği itki yönlendirme teknolojisini de sergiledi.

Vericor Deniz Satış Müdürü Tony Wilcoxson ve MSI Dergisi Genel Koordinatörü Naile Bayraktar
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Lockheed Martin, fuarın
2’nci gününde, iki basın

etkinliği düzenledi. Bunların
ilkinde, Lockheed Martin 
F-35 Programı’nın İş Geliş-
tirme ve Stratejik Entegras-
yondan Sorumlu Başkan
Yardımcısı Jack R. Crisler ve
Lockheed Martin Uzman Test
Pilotu Billie Flynn, F-35 prog-
ramının son durumu ve Tür-
kiye’nin projedeki payı ile ilgili
olarak basın mensupları ile
bir araya geldiler.
Crisler, F-35 programı ile il-
gili 2014 yılının önemli geliş-
melerini şöyle sıraladı:
l Yazılımın 3I ve 3F 

sürümleri ile ilgili testlerin
başlaması,

l Avustralya’nın ilk 
2 uçağının teslim edilmesi,

l Uçak gemisinde 
gerçekleştirilen ilk 
test kampanyasının 
tamamlanması,

l Amerikan Deniz 
Piyadelerinin uçaklarının
başlangıç operasyonel 
kabiliyeti kapsamında 
kullanılacak 2B yazılımının
testlerinin tamamlanması
ve

l Program genelinde, 
maliyetlerdeki düşüşün
devam etmesi.

Basın toplantısı sırasında da-
ğıtılan bilgi notunda, F-35’in, 
2018 yılı için öngörülen mali-
yetinin 85 milyon dolar ol-
duğu; bu miktarın, bugünkü
kur ile karşılığının 75 milyon
dolar olduğu bilgilerine yer
verildi.
2015 yılının, fuarın gerçekleş-
tirildiği tarihe kadarki en
önemli gelişmesi, İtalya’da
kurulan montaj hattından ilk
uçağın çıkması oldu. Crisler,
bu yıl gerçekleşmesi bekle-
nen diğer gelişmeleri ise
şöyle sıraladı:

l F-35B ve F-35C, deniz 
denemelerine devam 
edecek.

l ABD Deniz Piyadeleri, 
uçağın başlangıç 
operasyonel kabiliyete
ulaştığını ilan ederek 
F-35’i kullanıma alacak.

l Danimarka, F-35’i 
seçtiğini ilan edecek. 
Crisler, bunun yıl sonuna
doğru gerçekleşeceğini
belirtti.

l Norveç’e ilk uçağı teslim
edilecek.

l Yaklaşık 150 uçağı 
kapsayan düşük 
yoğunluklu ilk üretim
sözleşmesinin 9 ve
10’uncu aşamaları 
imzalanacak. 

F-35’in uçuş testlerinin ve
doğrulama programının
%65’i tamamlandı. Uçağın
uluslararası müşterileri ile il-
gili ise son dönemde şu geliş-

meler yaşandı:
l Kore, İsrail ve Japonya’nın

ardından, uçağın 3’üncü 
FMS müşterisi oldu.

l Avustralya, sipariş adedini
72’ye çıkarttı.

l Avustralya ve Norveç’in
uçakları, 2015 yılında 
teslim edilmek üzere 
montaj hattında ilerledi.

l İsrail Hava Kuvvetleri,
2’nci F-35 filosu için 
sipariş verdi.

l Önümüzdeki 5 yılda 
yapılacak teslimatın
%50’si, uluslararası
müşterilere yönelik 
olacak.

Crisler, maliyetleri düşürmek
için yaptıkları çalışmalara da
değindi. Lockheed Martin,
BAE Systems ve Northrop
Grumman, kendi kaynakları
ile toplamda yaklaşık 170
milyon doları bulan çalışma-
larla F-35’lerin maliyetini dü-
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Lockheed Martin, F-35 ve PAC-3’e Vurgu YaptıJack R. Crisler

Yukarıdan aşağıya
PAC-3, PAC-3 MSE 

ve THAAD 
sistemlerinin 

füzeleri
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şürmeye çalışıyor. Bu kap-
samda kullanılan malzeme-
ler ve üretim süreçleri ile
tedarik zinciri gözden geçiri-
liyor.
F-35’i pilot gözüyle değerlen-
diren Billie Flynn ise 5’inci
nesil uçakların temel özellik-
lerinin, modernizasyonla
başka uçaklara kazandırıla-
mayacağını vurguladı. F-35’in
sensör füzyonu özelliğinin, 
F-22 dışında başka hiçbir
uçakta olmadığına dikkat
çeken Flynn, F-35’in avantaj-
larını; “Muharebe alanında
olan her şeyi görüyoruz ve
muharebe alanında başkaları
tarafından görülmüyoruz.
Önceki uçakların yaptığı gibi,
devriye uçuşu yapmıyoruz;
tüm muharebe alanını kont-
rol ediyoruz.” sözleri ile an-
lattı.

Etkin Füze Savunması
için Doğrudan Vuruş
Lockheed Martin’in 2’nci et-
kinliğinde, Lockheed Martin
Uluslararası İş Geliştirme
Bölümü’nden Alan Merbaum,
Patriot PAC-3 hava savunma
sisteminin doğrudan vuruş
(hit-to-kill) teknolojisinin
avantajlarını anlattı. Hava sa-
vunma füzeleri, genellikle

harp başlıklarını hedeflerinin
yakınlarında aktive ederek,
hedefini patlama etkisi ya da
şarapnel etkisi ile etkisiz hâle
getirirler. PAC-3 füzesi ise
hedefini doğrudan vurarak
imha ediyor. Merbaum, bunu,
havada 2 merminin birbirini
vurmasına benzetti. Doğru-
dan vuruş, füzenin hedefe
hassas bir şekilde yönlendi-
rilmesini; bunun için de
güdüm algoritmalarının çok
hızlı bir şekilde çalışmasını ve
füzenin yüksek manevra ye-
teneğine sahip olmasını ge-
rektiriyor. Bir diğer önemli
gereksinim de füzenin hede-
fini yüksek bir enerji ile vur-
ması. Merbaum, özellikle
nükleer ve kimyasal başlıkla-
rın tamamen etkisiz hâle ge-
tirilmesi için ihtiyaç duyulan
enerjinin daha fazla oldu-
ğunu; bu enerjinin de sadece
doğrudan vuruş teknolojisi ile
elde edilebildiğini vurguladı.
Merbaum’un üzerinde dur-
duğu bir diğer nokta da, doğ-
rudan vuruş dışındaki
çözümlerin, yere saçılan ka-
lıntıların daha geniş bir alana
düşmesine neden olması.
Doğrudan vuruş, kalıntıların
yayılımını da daha kısıtlı hâle
getiriyor.

F- 35 Programı’nın İş Geliştirme ve Stratejik Entegrasyondan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Jack R. Crisler ve Lockheed Martin Uzman Test Pilotu Billie Flynn



Tesislerin ve gemilerin gü-
venliğinin, bazı durum-

larda, tehditlere kalıcı zarar
vermeden sağlanması, silahlı
kuvvetlerin ve güvenlik güç-
lerinin harekât ihtiyaçları
arasında yer alıyor. Örneğin,
bir gemiye yönelen sivil bir
botun, imha edilmesi yerine
uyarılarak yönünün değiştiril-
mesi; bu sağlanamıyorsa
insan sağlığına zarar verme-
den bottakilerin etkisiz hâle
getirilmesi tercih ediliyor.
Fuar sırasında, Selah Tersa-
nesi ile veri dağıtım sistemi
konusunda bir anlaşma im-
zalayan SitepItalia firması,
standında ise bu güvenlik ih-
tiyacına yönelik bir ürün ser-
giledi. Firmanın MASS
CS-424 Stabilize Çok Rollü
Akustik Sistemi konusunda,
SitepItalia Genel Müdür Yar-
dımcısı Giovanni Morelli’den

bilgi aldık. Morelli, MASS 
CS-424’ün, insan sağlığına
zarar vermeyen bir savunma
sistemi olduğunu belirtti. Sis-
tem, potansiyel tehditleri,
üzerinde taşıdığı kamera ile
tespit edip, bunları uzun me-
safeden sözlü olarak uyarabi-
liyor. Hedefin tehdit
oluşturmaya devam etmesi
durumunda ise gürültü ile
geçici sağırlık, güçlü ışıldak
ile görsel oryantasyon bozul-
ması ya da lazer ile geçici
körlük yaratabiliyor. Morelli,
sistemin stabilizasyon özelliği
sayesinde; sabit tesislerin,
petrol kuyularının ya da boru
hatlarının yanı sıra gemilerin
ve kara araçlarının üzerinde
de kullanılabildiğini söyledi.
Sistem, Somali açıklarında,
deniz korsanları ile mücade-
lede aktif olarak kullanılıyor.
Morelli, sistemin herhangi bir

sağlık sorununa yol açmadı-
ğını, bu nedenle kullanımının
hukuki sorunlar yaratmadı-
ğını özellikle vurguladı.
Sistemin teknik özellikleri
şöyle sıralanıyor:
l Ses sisteminin menzili:

3.000 m

l Ses basınç seviyesi: 
156 db (1 m’de)

l 3 eksenli stabilizasyon,
otomatik hedef 
takibi

l 3.500 m menzilli, 
12 milyon mumluk 
ışıldak
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SitepItalia’dan Güvenlik 
Sorununa Akustik Çözüm
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Fuarda su altı akustiğini
konusuna vurgu yapan

firma, 6 Mayıs’ta, su altı
akustiği çözümlerini anlat-
mak üzere bir basın toplan-
tısı düzenleyen Thales oldu.
Thales Kıdemli Sonar Uz-
manı Andre Buhart, Thales
Bluewatcher gövdeye mon-
teli sonarı, CAPTAS-1 değiş-
ken derinlikli sonarı ve
SeeMapper deniz tabanı gö-
rüntüleme sistemini anlattı.
Thales, açık deniz karakol
botu gibi küçük tonajlı gemi-
lere yönelik su altı akustiği
çözümü olarak Bluewatcher
ve CAPTAS-1 ikilisini öneri-
yor. Deniz suyunun sıcaklığı
ve tuzluluk oranı gibi para-
metreler, akustik dalgaların
yayılımını etkiliyor. Örneğin,
sadece gövdeye monteli so-
narın kullanıldığı bir senar-
yoda, çevresel şartlar
nedeniyle akustik dalgaların
belirli bir derinliğin altına
inemediği bir durum yaşa-
nabiliyor. Bu sebeple Tha-
les, Bluewatcher’ın yanı sıra
CAPTAS-1’in de kullanımını
öneriyor.
Bluewatcher, Thales’in heli-
kopterler için geliştirdiği

daldırma sonarından uyar-
landı. Böylece sonarın
düşük hacme ve ağırlığa
sahip olması hedeflendi.
Bluewatcher, 70 cm’lik 
bir algılayıcı açıklığına
(aperture) sahip. Algılayıcı
boyutunun küçüklüğünün
dezavantajı, adaptif dalga
oluşturma (adaptive beam-
forming) yönteminin uygu-
lanması ile gideriliyor. Bu
yöntem ile 140 cm’lik algıla-
yıcı açıklığı ile benzer bir
performans elde ediliyor. 
3-5 kHz bant aralığında ça-
lışan Bluewatcher, denizal-
tıları tespit edebiliyor ve
platforma yönelen torpido-
lar konusunda uyarı yapabi-
liyor. Sonar, su üstüne
yönelik kabiliyetler de 
sunuyor. Su üstünde bulu-
nan konteyner gibi cisimleri
tespit edebilen Bluewatc-
her, pasif dinleme mo-
dunda, sürat tekneleri gibi
gürültülü platformları da 18
deniz mili mesafeden tespit
edebiliyor. Sonar, tek bir
operatör tarafından işletile-
biliyor.

Tüm yardımcı birimleri ile
standart bir konteynere sı-
ğabilen CAPTAS-1 ise 120 m
derinliğe kadar inebiliyor.
Deniz suyunun şartlarına da
bağlı olarak CAPTAS-1’in
tespit menzili, 20 ila 30 km
arasında değişiyor.
Akustik dalgaları kullana-
rak deniz tabanının harita-
sını çıkartan Thales
SeeMapper, kritik bir görev
üstleniyor. Denizaltıların
akustik izleri, deniz kuvvet-
lerinin özenle sakladıkları
sırlar arasında yer alıyor.
Bu izlerin edinilmesi için
kullanılan yöntemlerden bir
tanesi, denizaltıların sık-
lıkla kullandığı su yolla-
rında, deniz tabanına
algılayıcılar yerleştirilmesi.
Böyle bir faaliyetin olup ol-
madığının anlaşılması için
ise deniz tabanının belli bir
periyotta görüntülenmesi
ve önceki görüntülerle
farklılıkların incelenmesi
gerekiyor. SeeMapper da
bunun için kullanılıyor.
SeeMapper’ın diğer kulla-
nım alanları arasında; su

altına yerleştirilebilecek
mayın ve el yapımı patlayı-
cıların tespiti ve su altındaki
petrol kuyuları gibi ekono-
mik değerlerin görüntülen-
mesi de yer alıyor.
SeeMapper, saatte 8 deniz
mili süratle seyir eden bir
gemiden konuşlandırıldı-
ğında, her iki yanındaki 
150 m’lik şeritlerde, 3,5x5
cm çözünürlükte, saatte 
2,4 kilometrekarelik alan
görüntüleyebiliyor. Sistem,
sentetik açıklıklı sonar
prensibi ile çalışıyor. Farklı
noktalardan görüntü alması,
çözünürlüğü ile birlikte, sis-
temin cisimleri tespit etme
olasılığını 1’e yaklaştırıyor.
SeeMapper, deniz duru-
mundan bağımsız olarak
deniz tabanını görüntüleye-
cek şekilde kendi yönelimini
ayarlıyor.
SeeMapper, farklı zaman-
larda yapılan görüntüleme-
ler arasındaki farklılıkları da
otomatik olarak tespit ede-
biliyor. Bu işlem, karadaki
analiz merkezinde gerçek-
leştiriliyor.

Su Altı Akustiği Konusunu Thales İşledi
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Yaklaşık 100 milyon avroyu
bulan yatırım maliyeti,
Milli Savunma Bakanlığı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığına
bağlı TÜRKSAT A.Ş. tarafından
karşılanan USET Merkezi,
GÖKTÜRK-1 projesi kapsa-
mında, SSM ile Telespazio ve
Thales Alenia Space firmaları
arasında imzalanan sözleşme
kapsamında kuruldu. Arazi ve
altyapı ihtiyacı TUSAŞ tarafın-
dan karşılanan ve işletme
hakkı TUSAŞ’a verilen tesisin
temeli, 29 Ekim 2011 tarihinde
atıldı. 9.800 m2 kapalı alana ve
3.800 m2 100.000 sınıfı temiz
odaya sahip olan merkezde,
uyduların fırlatma esnasında
ve uzayda görevi boyunca
maruz kalacağı; mekanik, ısıl,
akustik ve elektromanyetik
etkileşim ortamları yaratıla-
biliyor ve kalifikasyon testleri
gerçekleştirilebiliyor. Böy-
lece, uzay koşullarında çalış-
mak üzere tasarlanmış ve
üretilmiş sistemlerin, uzaya
fırlatılmadan önce kapsamlı
bir doğrulama sürecinden
geçirilmesi sağlanıyor. Bu
kapsamda, merkezde kurulu
olan altyapı şöyle sıralanıyor:
n Isıl Vakum Odası (TVAC)
n Kompakt Anten Test Odası

(CATR)

n Akustik Oda 
n Elektromanyetik Girişim

(EMI) ve Uyumluluk 
(EMC) Testlerinin 
Yapılabildiği Oda 

n Kütle ve Kütle Merkezi
Ölçüm Cihazı (MPI/MCI) 

n Titreşim Test Sistemi, 
n Güneş Panelleri Açma 

Altyapısı
n Uyduyu Korumak için 

Kullanılan Battaniyelerin
(MLI) Üretildiği Oda

Merkezde, 5 ton ağırlığa
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Türkiye’nin Uzaya 
Açılan Kapısı 
TUSAŞ’tan Aralandı
TUSAŞ’ın, Ankara, Kazan’daki yerleşkesinde kurulan 
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi, 
21 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Böylece, 
uydu tasarımı ve üretimi konularında, son yıllarda önemli
çalışmalar yapan ve büyük projeler başlatan Türkiye, 
bu uyduların entegrasyonunu ve testini gerçekleştireceği,
tam donanımlı bir tesise kavuşmuş oldu. 
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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kadar birden çok uydunun;
montaj, entegrasyon ve test
faaliyetleri aynı anda yapıla-
bilecek. Tüm bu faaliyetler,
TUSAŞ’ın teknik ekipleri tara-
fından gerçekleştirilecek. Test
sürecini tamamlayan uydular,
TUSAŞ ve 4’üncü Ana Jet Üs
Komutanlığının ortak kullanı-
mındaki hava alanından fır-
latma sahasına gönderilecek.
Merkezin havaalanına olan bu
bağlantısı, uyduların kara yo-
luyla taşınması gerekliliğini
ortadan kaldıracak; bu sayede
emniyet, maliyet ve risk yöne-
timi açısından büyük avantaj
sağlanacak.
USET Merkezi’nde ilk olarak,

7 Mayıs’ta merkeze gelen
GÖKTÜRK-1 uydusunun test-
leri gerçekleştirilecek.

USET, Çok Amaçlı 
Hizmet Edecek
Açılış törenine, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın yanı sıra Ge-
nelkurmay Başkanlığına
vekâleten Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hulusi
Akar, Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Feridun Bilgin, İçişleri
Bakanı Sebahattin Öztürk,
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Akın Öz-

türk, Jandarma Genel Komu-
tanı Orgeneral Abdullah Atay,
Muharip Hava Kuvveti ve
Hava Füze Savunma Komu-
tanı Orgeneral Abidin Ünal,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir,
TÜRKSAT Genel Müdürü
Prof. Dr. Ensar Gül, askeri
ateşeler, firma yetkilileri ve
çok sayıda davetli katıldı.
Törenin ilk konuşması, SSM
Uzay Daire Başkanı Dr. Celal
Sami Tüfekçi tarafından ya-
pıldı. Dr. Tüfekçi, GÖKTÜRK-1
projesi hakkında bilgi vererek
şunları söyledi: “Herhangi bir
kısıtlama olmaksızın, dünya-
nın tamamından yüksek çözü-

nürlüklü görüntü alabilecek
olan bu uydu, 7 yıl görev 
ömrüne sahip olacaktır.
GÖKTÜRK-1 uydusu ile günde
800’den fazla görüntü çekimi
yapılabilecektir. Uydu sistemi;
yarım metre çözünürlüklü ka-
merası olan uydu, bir adet
sabit yer istasyonu ve bir adet
mobil yer istasyonundan oluş-
maktadır. GÖKTÜRK-1 uydusu,
Thales Alenia Space firmasının
Fransa’daki tesislerinde üretil-
miştir. GÖKTÜRK-1’e, TUSAŞ
endüstriyel katkı sağlamıştır;
uydunun panellerini yapmıştır.
Bunun dışında, ASELSAN, 
yer istasyonunda alt 
yüklenici konumundadır;

SSM Uzay Daire Başkanı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Feridun Bilgin

Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan



TÜBİTAK BİLGEM ise kripto
ünitesini yapmaktadır.”
Dr. Tüfekçi, USET Merkezi 
ile ilgili de şunları söyledi: 
“Gelecek; uzayda tam bağım-
sızlık sloganıyla USET Mer-
kezi’nin, kendi uydularımızın
entegrasyon ve testlerinin ya-
pıldığı, uluslararası iş birli-
ğine imkân tanıyan, yurt
dışına da uydu siparişi alıp
satabileceğimiz bir merkez
olmasını umuyorum. Yine,
bizim SSM bünyesinde yürüt-
tüğümüz Uydu Fırlatma Sis-
temi projesiyle de uzaya, milli
olarak kendi imkânlarımızla
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu
projenin de ilk aşamasını ta-
mamladık; umuyoruz ki en
kısa zamanda, bu projeyi
daha ileri noktalara götürebi-
liriz. Malumunuzdur ki Tür-
kiye Uzay Ajansı’nın da
kurulması çalışmaları da
başlamış durumda; bakanlı-
ğımızın ve diğer bakanlıkların
ortak çalışmasıyla. Bu sa-
yede, uzay alanında eş
güdüm sağlayacak; kaynak-
ların verimli ve etkin kullanı-
mını sağlayacak bir uzay
ajansının da kurulumu ya-

kında gerçekleştirilmiş ola-
caktır.”

Türkiye, Dünyadaki 
10 Ülke Arasına Girecek
Daha sonra kürsüye gelen
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Feridun Bil-
gin, uydu alanında yapılan
çalışmaları şöyle özetledi:
“Uzay alanındaki tüm faaliyet-
lerin koordine edecek Türkiye
Uzay Ajansı’nın kuruluş çalış-
malarında da son aşamaya
geldik. Geçtiğimiz dönemde,
uydu ve uzay teknolojilerinde
yetişmiş bir insan gücü konu-
sundaki eksiklik tespit edile-
rek, bu konudaki insan
kaynağı oluşturmaya yönelik
çok önemli adımlar atıldı.
TÜRKSAT tarafından fırlatılan
uyduların üretimi sırasında,
Fransa ve Japonya başta
olmak üzere, yurt dışında,
mühendislerimiz, uydu tasa-
rım ve üretim faaliyetlerine
katılarak, belirli bilgi ve 
deneyim kazandılar. 
Diğer bakanlıklarımızın da
kapasiteleri çok ileri seviye-
lere gelmiş durumda. 15 Ara-
lık 2014 tarihinde, zatıâlinizin

huzurunda imzaladığımız
protokol kapsamındaki ilk
milli haberleşme uydumuz
TÜRKSAT 6A’nın yapımı, bu
mühendisler ve firmalarımı-
zın katkılarıyla TÜBİTAK,
ASELSAN, TUSAŞ gibi ku-
rumlarımız ile birlikte, içinde
bulunduğumuz bu test mer-
kezinde gerçekleştirilecektir.
Bunu, inşallah, 2019 yılında
tamamladığımızda, Türkiye,
kendi haberleşme uydusunu
yapabilen, dünyadaki 10 ülke
arasına girecek.”

Önemli Bir 
Dönüm Noktası
Törende, Milli Savunma Ba-
kanı Dr. İsmet Yılmaz da kısa
bir konuşma yaparak şunları
söyledi: “Daha önce, ülkemi-
zin yaptığı GÖKTÜRK-2 uydu-
sunu, uzayın zorlu koşullarına
uyum gösterip göstermeyece-
ğini test etmek için Fransa’ya
göndermiştik; o zaman böyle
bir tesisimiz yoktu, öyle bir ye-
teneğe de sahip değildik. 
Bugünden sonra, kendi yaptı-
ğımız uyduları, testleri için
yurt dışına göndermek zo-
runda kalmayacağız. SSM ve

TÜRKSAT tarafından yatırım
maliyeti karşılanan ve işlet-
mesi TUSAŞ tarafından yapı-
lacak olan USET Merkezi, milli
uzay sanayimiz için önemli bir
dönüm noktasıdır. Açılışını ya-
pacağımız bu tesiste, fırlatma
öncesi, GÖKTÜRK-1 uydumu-
zun testleri gerçekleştirile-
cektir. Hava Kuvvetleri
Komutanlığımızın envanterine
girecek olan uydumuz, Türki-
ye’nin ilk metre altı çözünür-
lüğüne sahip keşif gözetleme
uydusu olacaktır. Ülkemiz,
bugün, dünden daha çok ye-
teneğe sahip ve dünden daha
güçlüdür.” dedi.

Bu Tesis, Uzaya 
Atılacak İlk Adım
Törenin son konuşması,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasının başında, sa-
vunma ve havacılık sektörü
ile ilgili hedeflerini şöyle dile
getirdi: “Savunma sanayimi-
zin diğer kuruluşları gibi
TUSAŞ da geçtiğimiz 12 yılda,
çok büyük bir atılım gerçek-
leştirdi. TUSAŞ, 1984 yılında,78
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sadece F-16’ların fason üre-
timi için kurulmuştu. 2005 yı-
lında, bu kuruluşumuzun
yapısı ve yönetimi millileştiri-
lerek yeni bir döneme geçildi.
Bugün artık TUSAŞ, havacılık
alanında dünyanın en önemli
kuruluşlarından biri hâline
gelmiş bulunuyor. Devler ligi
denen, dünyanın en büyük
100 savunma sanayisi şirketi
listesine giren TUSAŞ, ülke-
mizin gurur kaynağı hâline
geldi. Hedefimiz, bu listeye en
az 20 şirketle girmek olmalı-
dır. Bildiğiniz gibi, şu anda
dünyanın en büyük 250 müte-
ahhitlik firması listesinde, 42
şirketle yer alıyoruz. Aynı ba-
şarıyı, savunma sanayisi ala-
nında da göstereceğimize
inanıyorum. TUSAŞ, bu lis-
teye giren Türk şirketi olarak,
öncülük görevini yerine getir-
miş bulunuyor; şimdi sıra
diğer firmalarımızda.”
Sektörle ilgili değerlendirme-
leri kapsamında, yabancı firma-
ların Türkiye’ye yaklaşımlarını,
ATAK projesi üzerinden anlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“ATAK ile ilgili ilk adımları attı-
ğım zaman, yetkilileri ile
İtalya’da ilk görüşmeleri yaptı-
ğım zaman, doğrusu zaman
zaman ‘acaba?’ sorusu aklıma
geliyordu. Çünkü bildiğiniz gibi,
yıllar yılı küresel sermaye,
bizlerle ortak üretimlere
girme noktasında hep kaçak
dövüşmüştür, gelmemiştir.
Samimi olarak bir ortak üre-
timi ülkemizde yapmaya 
yanaşmamıştır. Ama Agusta-
Westland, Finmeccanica bu
konuda hakikaten bizlerle bu
işi paylaştı. Sağ olsunlar, bu
adımı onlarla beraber attık.”
dedi.
Son dönemde, savunma ve
havacılık sektöründe görülen
gelişmeye de vurgu yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları söyledi: “TUSAŞ’ın hi-
kâyesi, Türkiye’nin hikâyesi-
nin aslında bir özetidir. Bu
kuruluşumuz, 2000 yılında, 
90 milyon dolarlık cirosu ve
2.000 çalışanıyla neredeyse
kapanma noktasına gelmişti.
Ve iktidara geldiğimizde, doğ-

rusu o zamanki Savunma Ba-
kanı Vecdi Bey’le birlikte bu
konuda değerlendirmeleri-
mizi yapmış ve bir kararlılıkla
işin üzerine gitmiştik. Bugün
ise TUSAŞ, 1 milyar doları aşan
cirosu ve 5.000 çalışanıyla
kendi alanında dünyanın en
büyük 80’inci şirketi olarak
karşımızda duruyor. TUSAŞ’ı
sadece buradan, Kazan’daki
bu tesislerden ibaret görme-
mek gerekiyor. OSTİM’i hare-
ketlendirdi burası; Ankara’daki
organize sanayi bölgelerinde
faaliyet gösteren kuruluşlarla
yürütülen çalışmalar da tak-
dire şayan bir büyüme gös-
terdi. Sadece OSTİM’e
aktarılan iş hacmi, 12 yılda 
10 kat arttı. TUSAŞ’ın, bugün
sadece yardımcı sanayisine
verdiği iş hacmi, 2005 yılın-
daki toplam cirosundan dahi
fazla. Bu büyük iş hacmi, Ka-
zan’da bir Havacılık İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ku-
rulmasının da yolunu açtı.
İşte böylesine önemli bir ba-
şarıdan söz ediyoruz. 2023 yı-
lında TUSAŞ’ı, her bakımdan
çok daha ileride, çok daha
büyük projelerin içinde gör-
mek istiyoruz. Milli muharip
uçağımızla ilgili karar, Sa-
vunma Sanayii İcra Komi-
tesi’nden çıktı. Bu uçağı, 2023
yılında semalarımızda, 2030
yılında da Hava Kuvvetlerimi-
zin envanterinde görmeyi
arzu ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
USET Merkezi ile ilgili düşün-
celerini ise “Bu tesis, bizim
için, gerçek anlamda uzaya
ilk adım niteliği taşıyor.” söz-
leri ile ifade etti.
Konuşmaların ardından, açı-
lışı yapılacak olan USET bina-
sına geçildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, beraberindeki he-
yetle birlikte tesisi gezdi ve
yetkililerden bilgi aldı. Daha
sonra, GÖKTÜRK-1 uydusu-
nun bulunduğu temiz odada,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, be-
raberindeki heyet ve basın
mensupları, temiz oda kıya-
fetlerini giyerek USET Merke-
zi’nin resmi olarak açılışını
gerçekleştirdiler.
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Toplantının açılış konuş-
masını, Meclis Başkanı
Yılmaz Küçükseyhan yaptı.

Küçükseyhan, sözlerine, “Çok
ilginç bir başlıkla konuya giri-
yoruz. ‘Sorun varsa çözüm
arayalım’ diyoruz. Çok büyük
bir sorunumuz olmamakla bir-
likte, çok üst düzeyde çözül-
mesi gereken bazı sorunları
bugün masaya yatıracağız.” di-
yerek başladı. Daha sonra,
toplantıya katılan bürokratları
katılımcılara takdim etti. 
Bürokratlara isimleri ile hitap
etmesi, başkanın, bürokrat-
larla iletişim içinde bulundu-
ğunun bir işareti olarak
algılandı. Daha sonra ilk gün-
dem maddesini oluşturan, Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği (SASAD)
tarafından hazırlanan, Savunma
ve Havacılık 2014 Yılı Perfor-
mansı başlıklı raporu sundu.
Toplantının gündem maddele-
rine geçilmesiyle her bir
madde üzerinde görüşmeler
gerçekleştirildi, sorunlar dile
getirildi ve ilgili makam yetki-
lilerinin sorunların çözümleri
konusundaki görüşleri alındı.
Gündem maddeleri şöyle sıra-
landı:
1. Orta ve Yüksek Teknolojili

Sanayi Ürünleri (İlgili
makam: Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü)

2. 5746 Sayılı Ar-Ge 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
(İlgili makam: Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü)

3. Kümelerin Etkinliğinin 
Arttırılması (İlgili makam:
Ekonomi Bakanlığı, 
İhracat Genel Müdürlüğü)

4. Devletten Devlete Satış ve
Kredilendirme Sistemi 
(İlgili makamlar: Ekonomi
Bakanlığı, SSM)

5. Dâhilde İşleme Rejimi- 
Dâhilde İşleme İzin 
Belgeleri (İlgili makamlar:
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı)

6. 5201 ve 5202 Sayılı Yasalara
İlişkin Yönetmelikler (İlgili
makam: MSB Teknoloji ve
Koordinasyon Müsteşar
Yardımcılığı)

7. Kafile Kabul Sürecine 
İlişkin Görüş ve Öneriler
(İlgili makam: SSM)

8. 3056 sayılı KDV 
Kanunu’nun 13’üncü 
maddesinin (f) bendi 
nedeniyle devreden KDV
alacağının yüksek tutarlara
ulaşması (İlgili makam:
Maliye Bakanlığı)

Gündemin ilk maddesi olan,
orta ve yüksek teknolojili sa-
nayi ürünlerinde, yerli üretici-
ler lehine %15 fiyat avantajı
uygulanması konusunda, Kü-
çükseyhan, “İhale kanununda
‘gidilebilir, yapılabilir, edilebilir’
gibi yuvarlak kelimeler vardı ve
herkes kendine göre yorumlu-
yordu. Artık bu konu, meclisin
ve bürokratların uğraşlarıyla
çok güzel bir noktaya geldi…
Söz konusu teknolojilerin der-
lendiği bir liste var. Önümüz-
deki Kasım ayında, bu listenin
oluşturulmasında biz de görüş
vereceğiz.” dedi.
Gündemin 2’nci maddesi kap-
samında Küçükseyhan, daha
evvel, Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesini konu alan
5746 sayılı kanunla ilgili 4 sayfa
görüş bildirdiklerini söyledi ve
aşağıdaki başlıklar altında be-
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TOBB Türkiye 
Savunma 

Sanayi Meclisi,
“Sorun Varsa

Çözüm Arayalım”
Sloganı ile Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin

28’inci Olağan Toplantısı, 22 Mayıs’ta,
TOBB Sosyal Tesisleri Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirildi. “Sorun Varsa
Çözüm Arayalım” sloganı ile toplanan

Meclis, her defasında olduğu gibi saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesini

takiben, gündemde yer alan sektör 
sorunlarının tartışıldığı bir platform oldu. 

Toplantıya, Milli Savunma Bakanlığı(MSB),
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, MSB Müsteşarlığı, Savunma

Sanayii Müsteşarlığı (SSM), SASAD 
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Kamu İhale Kurumu ve 

Türk Eximbank’tan yetkililer ile 
meclis üyeleri katıldılar.
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lirtilen iyileştirmelerin yapıl-
ması gerektiğini bildirdi:
n Fizibilitelere yönelik tez ve

araştırma çalışmalarının da
SAN-TEZ programı 
kapsamına alınması,

n Ar-Ge merkezlerine
tanınan teşviklerin kar 
dağıtımı dışında bırakılması,

n Yurt içinde yenilik 
olarak değerlendirilen 
yatırımların da destek 
kapsamına alınması,

n Ar-Ge personelinin 
doğrudan çalıştıkları 
projeler ile ilgili katılmış 
olduğu yurt içi ve yurt dışı
eğitim ve seminer 
bedellerinin de genel gider
olarak kabul edilmesi,

n Mali raporların, Ar-Ge 
faaliyet döneminin başladığı
tarihe en yakın 3 aylık mali
raporlama dönemleri 
dikkate alınarak 
düzenlenmesi,

n Belirli kriterleri sağlayan
Ar-Ge merkezlerinin 
denetiminin, daha uzun 
sürede (5 yılda bir) yapılması,

Ar-Ge merkezlerine tanınan
teşviklerin, kar dağıtımı dı-
şında bırakılması konusunda
yapılmakta olan bir tebliğ ça-
lışmasını katılımcılara aktaran
Küçükseyhan, konu ile ilgili şu
bilgileri verdi: “Bundan sonra,
Ar-Ge merkezlerinden alınan
muafiyet kadar, yapılan harca-
malar, tamamen Ar-Ge mer-
kezinin gelişimiyle ilgili
harcanacak; bunu da Maliye
Bakanlığı takip edecek.” Yurt
içinde yenilik olarak değerlen-
dirilen yatırımların da destek
kapsamına alınması gerekti-
ğini belirten Küçükseyhan, bu
konuda detay ve teferruat iste-
yen bakanlık yetkilisine, “Mec-
lisimizin bu konuda göndermiş
olduğu detaylı bir çalışma var.
Ne demek istediğimiz, oradan
gayet rahatlıkla anlaşılacak-
tır.” şeklinde cevap verdi.
Küçükseyhan, katılımcılara, ha-
zırlanan torba yasada, 10 veya
daha fazla tasarımcı çalıştıran
kurum veya kuruluşların, 
Ar-Ge merkezindeki personele
veya merkezin yerleşkesine
tanınan haklardan istifade et-

melerine yönelik maddeler ol-
duğu bilgisini de iletti.

Kümelenme 
Kavramı İrdelendi
Gündemin 3’üncü maddesi
kapsamında, kümelenme kav-
ramının irdelendiği değerlendir-
meler yapıldı. Bu değerlendirmeler;
Ekonomi Bakanlığının küme-
lenme tanımının daha geniş ol-
duğunu; savunma ve havacılık
sektöründe ise kümelenme ile
ilgili anlayışın, kuruluşlar ara-
sında farklılıklar içerdiğini gös-
terdi.
Gündemin 4’üncü maddesi ko-
nusunda söz alan SSM Uluslar-
arası İşbirliği Daire Başkanlığı
Orta Doğu ve Afrika Şube Mü-
dürü Fatih Sarıtaş, devletten
devlete satış konusunda çeşitli
çalışmaların yapıldığını; kanuni
değişiklikler de gerektiren ko-
nuyu yeni yasama döneminde
takip etmeye devam edecekle-
rini belirtti. Sarıtaş, savunma
ihracat kredisi mekanizması
konusunda da Hazine Müste-
şarlığı ve Türk Eximbank ile
görüşmeler gerçekleştirdikle-
rini, çalışmalarının devam et-
mekte olduğunu söyledi.
Özellikle havacılık ve uzay ala-
nında faaliyet gösteren firma-
ların rekabet güçlerine,
Dâhilde İşleme Rejimi (DİR)
Tebliği’nde ve ilgili diğer mev-
zuatta yapılacak bazı küçük
düzenlemelerle önemli katkı
sağlanabileceği konusu, gün-
demin 5’inci maddesini oluş-
turdu. Uçak ve helikopter
yapısal parçaları, uçak iniş ta-
kımları ve motor parçalarında
kullanılan malzemeler, bu
alanda faaliyet gösteren firma-
lar tarafından, İhracat: 2006/12
DİR Tebliği kapsamında, Dâ-
hilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
ile ithal ediliyor ve aynı belge
kapsamında ihraç ediliyor.
İthal edilecek malzemelerin
müsaade işleminde, süre 8
haftayı bulabiliyor; sektör, bu
sürenin firma müracaatından
sonra, 4 hafta ile sınırlandırıl-
masını talep ediyor. Ekonomi
Bakanlığı ile Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı temsilcileri, sek-
törün taleplerinden haberdar

olduklarını ve konu üzerinde
çalıştıklarını belirttiler.
Gündemin 6’ncı maddesinde,
güvenlik belgesine sahip tesis-
lere gelen ziyaretçilerin kont-
rollerinin, otellere kayıt
aşamasında olduğu gibi, kimlik
numarası üzerinden güvenlik
birimlerinin kontrolüne açıl-
ması konusu konuşuldu. Gün-
dem maddesi altında, bu
konuda yapılan açıklamada şu
ifadeler yer aldı: “Bazı durum-
larda, yabancı istihbarat ele-
manları, ticari kisve altında
şirketlere girmekte ve istihba-
rat toplamaktadır. MSB, vuku
bulacak ziyaretler için izni şart
koşmakta; ancak bürokratik
süreç nedeniyle aniden gelişen
ziyaretler, izin meselesinde sı-
kıntı doğdurmaktadır.” Konu-
nun; MSB, SSM ve SASAD
koordinasyonu ile ele alınma-
sına karar verildi.
Projelerdeki kabul sürecinin
birkaç yıla yayılabildiği, bu sü-
reçte firmaların, özellikle işini
erken tamamlayan; fakat pa-
rasını alamayan alt yüklenici-
lerin zor durumda kaldığı
konusu, gündemin 7’nci mad-
desi kapsamında konuşuldu.
Sektör katılımcıları, özellikle,
kamu tarafından kaynaklanan
gecikmelerle ilgili, kamu tara-
fının da sorumluluk alması ge-
rektiği noktasına vurgu yaptı.
Küçükseyhan, bu konuda far-
kındalık yaratmak için konuyu
gündeme aldıklarını ve SSM ile
görüşeceklerini belirtti.
Son yıllarda sektör toplantıla-
rının değişmez gündem mad-
delerinden, “3056 sayılı KDV
Kanunu’nun 13. Maddesinin (f)
bendi nedeniyle devreden KDV
alacağının yüksek tutarlara
ulaşması” konusu, gündemin
8’inci konusu olarak görü-
şüldü. Devreden KDV tutarının
azalması için, 3065 sayılı KDV
Kanunu’nun 13. maddesinin (f)
bendinin sonunun, şu şekilde
değiştirilmesi önerildi: “… ya-
pılan teslim ve hizmetler ile il-
gili katma değer vergisi, ilgili
kurum ve kuruluşlarca öden-
mez. Mükelleflerce tahsil edil-
meyen 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.” Küçük-
seyhan, sektörün, KDV iadesi
alacağının 300 milyon dolara
ulaştığını söyledi.

SSM Kalite ve Stratejik Yöne-
tim Daire Başkanı Ferhat Yeni-
bertiz, toplantının sonunda
genel bir değerlendirme yapa-
rak, ihracatın önemini vurgu-
ladı ve şunları söyledi:
“Bugüne kadar hazırlanmış;
ama ihracatına yönelik aksiyon
alamadığımız, üzerine bütün
firmalarımızın yoğunlaştığı
büyük platformların bir an
evvel ihracatlarının gerçekleş-
tirilmesiyle ancak o ihracat he-
deflerine yaklaşacağız… O
yüzden, ihracat konusu, as-
lında çok daha üst noktalarda
bizim önümüzün açılması ge-
reken bir konu… Yurt dışında
toplantılara gidiyoruz, fuarlara
gidiyoruz; düşünce olarak, iş-
leyiş olarak, biz, eğer bu pa-
zarda yer almak istiyorsak
kesinlikle ve kesinlikle tipik
devlet kafası frekansından
çıkıp daha agresif yapıya dö-
nüşmemiz gerekiyor; hem ra-
kamlarla hem çalışan
kişilerle.”
Gündem maddeleri üzerinde
yapılan görüşmeler sona erdi-
ğinde, Meclis Başkanı Yılmaz
Küçükseyhan, tüm katılımcı-
lara teşekkür ederek toplantıyı
sonlandırdı.
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SASAD Sektörün 
Nabzını Tuttu
SASAD tarafından hazırlanan, Savunma ve Havacılık 2014 Yılı Performansı
başlıklı rapor, sektörle ilgili geniş bir spektrumda istatistiki bilgiler içeriyor.
Sektörün başlıca performans göstergeleri, raporda şöyle sıralanıyor:
n     Ciro: 5,101 milyar dolar
n     Yurt Dışı Satış Gelirleri: 1,855 milyar dolar
n     Alınan Siparişler: 11 milyar dolar
n     İthalat: 1,351 milyar dolar
n     Ar-Ge Harcamaları: 0,887 milyar dolar
n     İstihdam: 31.242 kişi
n     Kişi Başı Ciro: 163.273 dolar
Bu performans verileri ile ilgili 2 not bulunuyor.
Birincisi, yurt dışı satış gelirleri rakamının, Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından verilen 1,650 milyar dolar
ile mevzuata göre doğrudan ihracat sayılmayan 205 milyon dolarlık
döviz kazandırıcı hizmet gelirinin toplanması ile elde edilmiş olduğu.
İkinci konu, sektörün istihdam rakamı. Bu sene istihdam rakamına, 
tersanelerde çalışan taşeron işçiler dâhil edilmedi.
Sektörün cirosunda, sivil havacılık ve uzay çalışmalarının payı 
650 milyon dolar oldu. Cironun alt sektörlere göre kırınımı, 
Şekil 1’deki gibi; yıllara göre değişimi de Tablo 1’deki gibi verildi.

Yurt dışı satış gelirlerinin bölge ve ülkelere göre kırınımı; ABD – 581
milyon dolar, Avrupa – 418 milyon dolar ve diğer – 856 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bu gelirlerin son 5 yıllık değişimi, Tablo 2’de yer
alıyor.
Alınan siparişlerin alt sektörlere göre kırınımı Şekil 2’de yer alıyor.

İthalat cephesinde, son 3 yılın ithalat rakamları Şekil 3’te; ithalatın
sektörlere göre kırınımı Şekil 4’te yer alıyor.

Raporda, önceki yıllara göre bir diğer değişiklik, Ar-Ge harcamalarının,
“Araştırma ve Teknoloji” ile “Araştırma ve Geliştirme” olarak 
ikiye ayrılması. Buna göre, toplam 887 milyon dolarlık harcamanın 
773 milyon doları (513 milyon doları proje teşviki, 220 milyon doları 
öz kaynak) araştırma ve geliştirme; 154 milyon doları (24 milyon doları
proje teşviki, 130 milyon doları öz kaynak) araştırma ve teknoloji için
harcandı. Ar-Ge harcamalarının 5 yıllık değişimi, Tablo 3’te yer alıyor.
Son olarak, alt sektörlerin istihdam ve kişi başı ciro rakamları, 
Tablo 4’te yer alıyor.

Yıllar Toplam Ciro (milyar dolar) % Değişim (2010’a göre) % Değişim (Yıllık)
2010 4,174 - -
2011 4,400 5,41 5,41
2012 4,800 15 9,09
2013 5,076 21,6 5,75
2014 5,101 22,2 0,5

Tablo 1. 2010-2014 yılları arasında sektör cirosunun değişimi

Şekil 1. Sektör cirosunun alt sektörlere göre kırınımı

Yıllar Toplam Ciro (milyon dolar) % Değişim (2010’a göre) % Değişim (Yıllık)
2010 853 - -
2011 1.100 28 28,96
2012 1.262 47,95 14,73
2013 1.570 84,02 24,38
2014 1.855 117,47 18,75

Tablo 2. 2010-2014 yılları arasında yurt dışı satış gelirlerinin değişimi

Şekil 2. Alınan siparişlerin alt sektörlere göre kırınımı

Şekil 4. 2014 yılı ithalatının sektörlere göre kırınımı

Şekil 3. Son 3 yılın ithalat rakamları

Yıl Öz Kaynak Harcaması Proje Teşvikleri Toplam Harcama
(milyon dolar) (milyon dolar) (milyon dolar)

2010 143 523 666
2011 221 451 672
2012 200 572 772
2013 237 690 927
2014 350 537 887

Tablo 3. Ar-Ge harcamalarının 5 yıllık değişimi

Alt Sektör İstihdam (kişi sayısı) Kişi Başı Ciro (dolar)
Kara Araçları 2.537 205.312
Deniz Araçları 768 387.621
Bilişim 1.761 124.188
Havacılık ve Uzay 6.801 177.104
Elektrik ve Elektronik 6.949 208.754
Diğer 12.426 61.102

Tablo 4. Alt sektörlerin istihdam ve kişi başı ciro rakamları





Son dönemde, hava taşı-
macılığı ile ilgili kayda
değer bir gelişim göste-

ren Türkiye, Bölgesel Uçak
Projesi ile 2 önemli hedefe
ulaşmak istiyor. Bunlardan
birincisi, bu proje ile sivil ha-
vacılık alanında, platform üre-
ticisi ülke seviyesine
yükselmek ve bu sırada hava-
cılık sanayisini geliştirmek.
İkincisi ise yurt içindeki hava-
limanlarının sayısının 55’e
ulaşması ile artık İstanbul ve
Ankara merkezli ulaşımın ye-
rine, şehirlerarası seferleri
başlatmak. Bölgesel uçağın
yolcu kapasitesinin ve kısa
pistleri kullanabilmesinin, şe-
hirlerarası bu seferleri mali-
yet etkin hâle getireceği
öngörülüyor.
Bölgesel Uçak Projesi’nde,
STM ile ABD’de Eren ve Fatih
Özmen çiftinin sahibi olduğu
Sierra Nevada Corporation
(SNC) firmaları, 27 Nisan’da
düzenlenen Savunma Sanayii
İcra Komitesi tarafından, ana
yüklenici olarak görevlendi-
rildi. Projede, iki aşamalı bir
kurgu öngörülüyor. İlk aşa-
mada, özgün uçağa giden sü-
reci hızlandırmak amacıyla
hâlen çeşitli ülkelerde aktif
olarak kullanılmakta olan, 30
ila 33 kişilik bir uçak olan Dor-
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Türkiye, Bölgesel Uçakta 
Seçimini Yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordine ve 
himayelerinde başlatılan ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
tarafından yürütülen Bölgesel Uçak Projesi kapsamında 
geliştirilecek uçakların tanıtımı için düzenlenen Yerli Uçak Tanıtım
Töreni, 27 Mayıs’ta, İstanbul’da, Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Türk havacılık sanayisine
önemli yenilikler getirmesi beklenen projede, ilk aşamada, 
TRJ-328 ve T-328 uçak modellerinin; daha sonra ise özgün tasarım
olacak TRJ-628 ve TR-628 uçaklarının üretilmesi öngörülüyor.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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nier 328 modeli modernize
edilerek, TRJ-328 ve T-328
adıyla Türkiye’de kurulacak
bir tesiste üretilecek. Tekno-
loji transferi yapılarak üretile-
cek jet (TRJ-328) ve turboprop
(T-328) motor seçenekli bu
uçakların, tüm fikri ve sınai
mülkiyet hakları, Türkiye’ye
ait olacak. SNC, bu yılın Şubat
ayında, Dornier 328 uçağının
fikri mülkiyet hakkının ve tip
sertifikasının sahibi, 328 Sup-
port Services GmbH firmasını
satın almıştı. Uçakların alt sis-
temlerinin üretiminde, STM
önderliğinde, Türkiye’nin ha-
vacılık firmalarının görev al-
ması öngörülüyor.
TRJ-328 uçağı, 3.720 km uçuş
menziline sahip olacak. Saatte
750 km hızla gidebilen bu
uçakların kalkışı için, yaklaşık
1.400 m’lik kısa pistler yeterli
olacak. Aynı uçağın T-328 tur-
boprop modeli ise saatte 620
km hızla 1.850 km menzile
uçabilecek.
İkinci aşamada, 56 ila 64 yolcu
kapasiteli bir uçak, tamamen
özgün olarak tasarlanıp geliş-
tirilecek. Bu uçak da 2 farklı
motor seçeneği ile sunulacak
ve jet motorlu sürümü 
TRJ-628, turboprop motorlu
sürümü TR-628 olarak adlan-
dırılacak. Bu uçağın, 2023 yı-
lında göklerde olması
planlanıyor. Bu uçaklara ait
hız, menzil ve diğer teknik de-
taylar, tasarım ve geliştirme
aşamasında belirlenecek.
TRJ-628 ve TR-628’in, tüm fikri
ve sınai mülkiyet hakları Tür-
kiye’ye ait olacak.
SNC’nin bağlı şirketleri olan
328 Support Services GmbH,
3S Certification LLC ve 3S En-
gineering LLC firmaları da

Türkiye’de, Avrupa Havacılık
Emniyeti Ajansı (EASA) onaylı
21G uçak üretim tesisinin ku-
rulması sürecinde destek ve-
recek.
Tören sırasında gösterilen ta-
nıtım filminde, TRJ-328 ve 
T-328 için yapılacak çalışma-
lar sayesinde, özgün bir uçak
geliştirmek için ihtiyaç duyu-
lan 14 yıllık sürenin 6 yıla ine-
ceği belirtildi.
Gerek TRJ-328 ve T-328 uçak-
ları gerekse TRJ-628 ve 
TR-628 uçakları, yolcu uçağı
haricinde, kamu ve özel sek-
tör ihtiyaçlarını da karşılaya-
cak şekilde ambulans uçak,
deniz karakol uçağı, VIP uçak,
askeri nakliye uçağı ya da is-
tihbarat görevleri için de kul-
lanılabilecek.

Tercih Edilecek 
Bir Ürün Geliştirilecek
Yerli Uçak Tanıtım Töreni,
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Feridun Bil-
gin’in konuşması ile başladı.
Bakan Bilgin, havacılık sektö-
rünün öneminde değinerek

şunları söyledi: “Ülkemizi, ha-
vacılıkta kendi kendine yeterli
ve geleceğin lider ülkelerin-
den biri konumuna taşımaya
yönelik çalışmalarımızın
önemli bir hamlesini başlat-
mak için bugün bir araya gel-
miş bulunuyoruz. Havacılık ve
uzay teknolojileri alanındaki
bilimsel ve teknik çalışmalar,
özellikle gelişmiş ülkelerin en
öncelikli olarak ele aldığı ko-
nuların başında gelmektedir.
Dünyanın ekonomik olarak en
gelişmiş ülkelerine bakıldı-
ğında, bu ülkelerin çoğunun
ekonomik gücünde, havacılık
sanayisinin önemli bir yer tut-
tuğu görülmektedir. Çünkü
katma değeri çok yüksek söz
konusu ürünler, ülkelerin
ekonomilerine başlı başına
kendileri tarafından çok
önemli kazanımlar sağla-
makla sınırlı kalmayıp, diğer
aktörleri de yüksek bir çarpan
etkisi ile desteklemekte, bi-
limsel ve teknolojik gelişme-
lerde öncü rol oynamaktadır.”
Bakan Bilgin, havacılık sektö-
rünün, bölgesel uçağın özgün

olarak geliştirebilecek bir
noktaya geldiğini, şu sözlerle
ifade etti: “Havacılık sektö-
ründeki firmalarımız, uluslar-
arası üretim ve tasarım
yapabilecek kabiliyete ulaşa-
rak, küresel pazarın büyük
oyuncuları için kritik teknolo-
jilerin tedarikçileri konu-
munda gelmişlerdir… Yerli
Uçak projesi, bütün bu geliş-
melerin sonucu olarak gün-
deme gelmiştir. Artık bu
alanda yerli bir üretici firma-
nın koordinasyonuyla bütün
bu kapasitelerimizi bir araya
getirmenin ve ortak bir siner-
jiyle kendi özgün uçağımızı
üretmenin zamanı gelmiştir.
Milli Savunma Bakanlığımız,
Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımız ve diğer bakanlıkları-
mızla yürüttüğümüz bu proje
çerçevesinde, havacılık ve
uzay alanlarındaki çalışmala-
rımızda, askeri ve sivil dâhil
olmak üzere, bütün kapasite-
lerimizi birleştirerek havacılık
sanayisi alanında sürdürüle-
bilir bir ekosistemi ülkemizde
kuracağız.”
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Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin

Milli Savunma 
Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz

Başbakan 
Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu



Bakan Bilgin, konuşmasının
sonunda, hedeflerini, “Çalış-
malarımız, üretilen uçağın,
kapasite, kalite ve fiyat yönün-
den uluslararası piyasada ra-
kipleri ile sadece rekabet
edecek değil; aynı zamanda
tercih edilecek bir ürün ol-
ması yönünde olacaktır.” söz-
leri ile ifade etti.

Hedef, Milli Sanayiyi
En Üst Seviyeye 
Çıkartmak
Törende, Milli Savunma Ba-
kanı Dr. İsmet Yılmaz da bir
konuşma yaptı ve şunları söy-
ledi: “Bu proje, hâlihazırda
kullanımda olan, güvenilirliği
yüksek, sertifikasyon sorunu
olmayan ve milli bölgesel
yolcu uçağına daha hızlı geçiş
sağlayacak bir uçak modeli 
ile başlayacak. Müteakiben, 
tamamen özgün olarak tasar-
lanıp geliştirilecek olan milli
uçağımızı da daha önce çalış-
maları başlayan milli muharip
uçağımızla birlikte, 2023 yılına
kadar semalarımızda uçura-
cağız… Bu projede hedefimiz,
ülkemizdeki her firmadan
katkı alarak milli sanayimizi
en üst seviyeye çıkartmaktır.”

Bu Bir Milli Birlik Projesi
Törenin son konuşmasını,
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu gerçekleştirdi. Başba-

kan Davutoğlu, konuşmasının
başında, Nuri Demirağ’ı ana-
rak, şöyle konuştu: “Bundan
71 yıl önce, 26 Mayıs 1944’te,
yani bundan bir gün önce, rah-
metli Nuri Demirağ ve arka-
daşları, yeni ve genç
Cumhuriyeti onurlandıracak
büyük bir projeyi hayata geçir-
mek için yola çıktıklarında,

birçok engelle karşılaşmış-
lardı. 1944’te, 26 Mayıs’ta, on-
ların geliştirdiği NuD38 uçağı,
İstanbul-Ankara arasında test
uçuşunu başarıyla tamamla-
mıştı. Fakat kişilerin vizyon
sahibi olması; bu vizyonu ha-
yata geçirmek için fedakarlık-
lar yapması yetmiyor. O
zaman devleti yönetenler bu
vizyonu anlayamadıkları için,
bu büyük ideali gerçekleştir-
mek yönünde atılan o cesur
adımları takdir edemedikleri
için, Türkiye’nin yüzde yüz
yerli milli uçak geliştirme pro-
jesi, 71 yıl sonra, 71 yıl gecik-
meyle bugün tekrar gündeme
geliyor. Bir kez daha, rahmetli
Nuri Demirağ’ı hayırla, tak-
dirle anıyorum.”
Başbakan Davutoğlu, Tür-
kiye’de, son dönemde çok sa-
yıda havalimanının açılışını
gerçekleştirdiklerini hatırla-
tarak, “100 km’lik daireler
içerisinde havalimanına ula-
şım imkânı bulunmayan tek

bir vatandaş bırakmayacağız.”
dedi.
Proje modeline de değinen
Başbakan Davutoğlu, son ay-
larda çalışmalara hız verdik-

lerini, geçiş aşamasıyla süreyi
kısaltmayı, bir an önce sertifi-
kasyonu ve güvenirliği olan
model üzerinde yoğunlaşmayı
ve onunla yola çıkmayı amaç-
ladıklarını kaydetti.
Başbakan Davutoğlu, projenin
önemi hakkında da şunları
söyledi: “Bütün Anadolu birbi-
rine entegre olacak. Bu as-
lında, aynı zamanda toplumu
birbirine entegre eden bir
milli birlik projesi. Herkes her
yere uçabilecek ve toplumsal
entegrasyon en üst düzeyde
gerçekleşecek.”
Konuşmasının son bölü-
münde, projenin, hem sivil
hem de askeri sektörlere kat-
kısının olacağına değinen
Başbakan Davutoğlu, “Bütün-
cül yaklaşımın bir parçası ola-
rak sivil havacılık alanında
attığımız bir adım, bize milli
savunma alanında büyük bir
sektörün gelişmesi imkânı da
sağlayacak. Onun için, son Sa-
vunma Sanayii İcra Komitesi

toplantısında da bu konularda
elde edilecek birikimin, Türki-
ye’nin bütün teknik kapasite-
sini ve teknolojik birikimini
arttıracak sonuçlar doğura-
cağı kararıyla bu projeyi des-
tekledik. Böylece, sivil ve
askeri ihtiyaçların hepsinin
karşılanacağı, çok geniş ta-
banlı bir yeni dönem başlıyor.”
dedi.
Konuşmaların ardından, STM
ile SNC arasında iş birliği an-
laşması; Başbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Feridun Bilgin, Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Fikri Işık, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Müsteşar
Vekili M. Hamdi Yıldırım’ın şa-
hitliğinde, STM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Arif
Ergin, STM Genel Müdürü
Davut Yılmaz, SNC Yönetim
Kurulu Başkanı Eren Özmen
ve SNC CEO’su Fatih Özmen
tarafından imzalandı.
İmzanın ardından, Başbakan
Davutoğlu’na, yerli uçağın, 29
Ekim 2019’da yapması planla-
nan ilk uçuşu olan, Konya-
Yüksekova seferinin temsili
biniş kartı takdim edildi. Baş-
bakan Davutoğlu, biniş kartı
üzerindeki tarihe dikkati çe-
kerek, “Bunu bana tevdi eden
yetkililer söz vermiş oluyor-
lar. Bunun takipçisi olaca-
ğım.” dedi.
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Geçtiğimiz Mart ayının başında,
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziya-
ret sırasında, Korgeneral Maxim

ile bir araya gelme fırsatımız olmuştu.
Her iki ülkenin, kısa bir süre zarfında,
genelkurmay başkanları düzeyinde
gerçekleştirdikleri bu karşılıklı ziyaret-
lerin ardından, söz konusu ziyaretlerin
bazı somut sonuçları olabileceği dü-
şüncesiyle MSI Dergisi olarak, bu ziya-
retler ile ilgili ayrıntıları öğrenebilmek
için, Slovakya’nın Türkiye Savunma
Ataşesi Tuğgeneral Jozef Viktorin ile
Sheraton Oteli’nde bir görüşme ger-
çekleştirdik.

Birol TEKİNCE: Türkiye ile 1993 yılında 
başlayan ikili iş birliği faaliyetleri sonrasında,
yaklaşık son bir aylık bir süre içerisinde, 
her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında, 
en üst düzeyde ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi. Bu iki görüşmenin 
somut sonuçları olarak neleri sayabiliriz?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türkiye ile Slo-
vakya arasında ikili askeri ilişkiler, resmi
olarak 1997 yılında başladı ve askeri iş bir-
liğine yönelik belgelerin neredeyse ta-
mamı, bu dönemde imzalandı. 1997
sonrasında ise Türkiye ile askeri ilişkile-
rimiz, tamamen olumlu bir şekilde devam
etti. Tıpkı, Slovakya’nın NATO üyesi olma
sürecinde, Türkiye’nin gösterdiği destek
örneğinde olduğu gibi.
Karşılıklı anlayış, iyi ilişkilerin oluşturulup
devam ettirilmesi açısından son derece
önemli. Her iki ülkenin Genelkurmay Baş-
kanları tarafından, bu yılın, sırasıyla Mart
ve Nisan aylarında gerçekleştirilen ziya-
retler, yalnızca Slovakya Genelkurmay
Başkanı’nın Türkiye’ye ilk ziyareti olması
açısından değil, aynı zamanda NATO müt-
tefikleri olan bu iki ülke arasında karşılıklı
anlayışın geliştirilmesi ve askeri iş birliği-
nin iyileştirilmesi açısından da çok önemli.
Bu ziyaretlerin yansımalarını, pek çok
alanda göreceğimizi söylemek mümkün. 
İlk olarak, iki ülkenin özel kuvvetleri ara-
sında, başlıca askeri eğitim alan ve tesis-
lerinin paylaşımını kapsayacak bir iş
birliğinin başlatılması öngörülüyor. 2016
yılında başlayacak olan bu proje, 2 yıl sü-
recek ve taraflar arasında iki ya da üç as-
keri faaliyetin gerçekleştirilmesini de
içerecek.
Bu ziyaretlerin bir diğer önemli sonucu ise
askeri eğitim alanında iş birliğine yönelik
alınan karar. Bu çerçevede, her iki ülkenin
askeri okulları tarafından düzenlenen as-

Slovakya Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Jozef Viktorin:  

“Silahlı Kuvvetlerimizin 
Modernizasyon Süreci, 
İki Ülke Arasındaki 
İş Birliğine Açık Olacak”

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

Slovakya’ya, 15-17 Nisan tarihleri arasında resmi bir 
ziyaret gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet Özel, bu ziyaret sırasında kendisine eşlik eden
heyet ile birlikte, Slovakya Genelkurmay Başkanı 
Mühendis Korgeneral Milan Maxim tarafından, 
Slovakya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nda
gerçekleştirilen resmi bir tören ile karşılandı. Karşılıklı
görüşmelerin ardından, Orgeneral Necdet Özel, ayrıca
Slovakya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nda, 
Slovak Savunma Bakanı Martin Glvac ile de görüştü.
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keri kurslar için, 3 hafta ila 5 ay arasında
sürecek öğrenci değişimi programları dü-
zenlenmesi planlanıyor. Slovakya ayrıca,
Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Okul-
ları ile iş birliğine de ilgi duyuyor. Bu okul-
lara, Slovakya’dan öğrenci gönderilmesi
konusundaki karar, kısa zaman içerisinde
alınacak.
Genelkurmay Başkanlarımız arasında
gerçekleştirilen görüşmelerde değinilen
diğer bir konu ise her iki ülkenin düzenle-
diği askeri tatbikatlara gözlemciler gön-
derilmesi. Bu çerçevede Türkiye,
Slovakya’da, 2015 yılında gerçekleştirile-
cek “Shield 2015” askeri tatbikatına göz-
lemciler gönderme kararı aldı.
Söz konusu iki ziyaretin en önemli sonu-
cunun ise bu ziyaretler sırasında, her iki
ülkenin mevcut ihtiyaç ve gereklilikler
doğrultusunda, farklı askeri alanlarda iş
birliğine hazır olduklarını ifade etmiş ol-
maları olduğunu düşünüyorum. İki NATO
müttefiki olan Slovakya ve Türkiye arasın-
daki karşılıklı anlayış, bu iki ülke arasın-
daki ikili iş birliği ve ilişkilerin günden
güne iyileştirilmesine imkân tanıyacak.

Birol TEKİNCE: Her iki ülkenin silahlı 
kuvvetleri ve savunması açısından 
bakıldığında, bu ziyaretlerin gelecekte nasıl
sonuçlar doğurabileceğini öngörüyorsunuz?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Bu görüşmelerin
en önemli sonucunun, iki ülke arasında
NATO düzeyinde gerçekleşen askeri
operasyonlar açısından ortak bir anlayı-
şın gelişmesi olacağını söyleyebilirim. 
Operasyonel düzeyde uygulanan askeri
yöntemlere ilişkin görüş ile bilgilerin
paylaşılması ve bölgesel istikrar ile gü-
venliğe yönelik iş birliğinin geliştirilmesi,
dost ve müttefik ülkeler açısından son
derece önemli hususlardır.
İkili görüşmeler, silahlı kuvvetler ara-
sında iş birliğinin geliştirilmesi açısından
önemli bir yere sahiptir. Bu tür ziyaret-
ler, iş birliği için açık kapılar oluştur-
maktadır; dolayısıyla bu olumlu fırsatları
etkin bir şekilde kullanıp, askeri açıdan
birbirimizi daha iyi tanımak için çaba sarf
etmeliyiz. Ayrıca bu görüşmeler, her iki
ülke açısından da geçmişi 1997 yılına
uzanan askeri anlaşmaları uygulamaya
koymak için önemli bir fırsat sunuyor.

Birol TEKİNCE: Korgeneral Maxim, 
Slovakya Cumhuriyeti’nin savunma 
harcamalarındaki kısıtlamalara rağmen, 
ülkenin modernizasyona ilişkin 
önceliklerinin; ekipman takası, müşterek 
tedarik projeleri, ekipman paylaşımı ve 
kazanılan deneyimlerin paylaşılması gibi 
uygulamalarla yerine getirilebileceğine 

değinmişti. Sizce bu öneriler açısından bir
ilerleme kaydedildi mi? 
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Silahlı kuvvetle-
rimizin yoğun bir modernizasyon süre-
cinden geçtiği açık. Bu konuda, Türkiye
dâhil olmak üzere, tüm ortaklarımız ve
müttefiklerimizle anlaşmaya ve iş birli-
ğinde bulunmaya hazırız.
Türkiye’nin modernizasyon deneyimine
de ilgi duyduğumuz doğrudur. Ayrıca 
ROKETSAN ve ASELSAN gibi Türk sa-
vunma sanayisi firmalarıyla da daha önce
birlikte çalışma fırsatı bulduk. Yakın bir
zaman içerisinde başlayacak olan silahlı
kuvvetlerimizin modernizasyon süreci,
her iki ülkenin savunma sanayisi firmala-
rının iş birliğine açık olacaktır.
Ayrıca Slovakya Cumhuriyeti Savunma Ba-
kanlığı, bundan birkaç hafta önce, eski Sov-
yet döneminden kalma Mi-17 helikopterleri
yerine, 9 adet çok amaçlı BLACKHAWK he-
likopterinin tedarik edilmesine yönelik ABD
ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Slo-
vakya’nın silahlı kuvvetlerini modernize
etme konusunda, samimi ve aktif olan bir
NATO müttefiki olduğunu teyit eder nitelikte.

Slovakya Savunma Ataşesi Tuğgeneral
Jozef Viktorin’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Slovakya Genelkurmay 
Başkanı Korgeneral 
Milan Maxim ve 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necdet Özel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Slovakya Savunma Bakanı Martin Glvac
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Birol TEKİNCE: İran ve Türkiye 
arasındaki savunma alanındaki ilişkileri,
özellikle son 10 yıllık periyodu dikkate
alarak özetleyebilir misiniz? Son 
10 yılda, iki ülke arasında ekonomik
alanda önemli gelişmeler gözleniyor; 
örneğin, ticaret hacmi, 2000 yılında 
1 milyar dolar iken 2010’da 10 milyar 
dolara yükseldi. Ancak bu artış 
içerisinde, savunma alanında 
önemli bir gelişme görünmüyor. 
Bazı söylemlerde belirtildiği üzere, 
bu hususu, sadece Türkiye’nin 
bir NATO ülkesi olmasına 
bağlayabilir miyiz? Başka etkenler 
var mıdır?
Alireza BİKDELİ: Bana göre, temel
sorun zihniyet ile ilgili. Zihniyeti de çeşitli
etkenler şekillendiriyor. İran İslam Cum-

huriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasın-
daki ilişkiler, çeşitli dönemlerle karşılaş-
tırdığımızda, özellikle de siyasi ve
ekonomik alanlarda, arzu edilen bir dü-
zeydedir. İki ülke makamları arasındaki
istişareler, geçmişte eşine az rastlanan
bir sevidedir. Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
7 Nisan’da Tahran’a gerçekleştirdiği zi-
yaret ve iki ülke arasında 2’nci Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın
düzenlenmesi, buna verebileceğimiz bir
örnektir.
İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cum-
huriyeti, savunma sanayisi konusunda,
Güneybatı Asya’da iyi bir durumdalar.
Son yıllarda, bu bölgede en çok büyü-
meyi bu iki ülke gösterdi. Türk savunma
sanayisi, üretim ve ürün ihracatı açısın-

dan; İran İslam Cumhuriyeti savunma
sanayisi ise yenilikçilik, yaratıcılık ve si-
lahlı kuvvetlerin içteki ihtiyaçlarını kar-
şılama açısından bölgede rakipsiz.
Bu durum, savunma alanında iş birliği
için yüksek bir kapasitenin var olduğunu
gösteriyor. Askeri ürünler, günümüz
dünyasındaki ticaretin büyük bölümünü
oluşturuyor. Bu kapasite, bölgesel eko-
nomide göz ardı edilecek olursa gele-
ceğe dönük hedefler ve perspektifleri
gerçekleştirmek mümkün olmayabilir.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, iki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkiler nasıl geçmişte
benzeri olmayan bir büyüme kaydet-
mişse, bu kapasite, savunma alanında da
mevcuttur. Savunma sanayisi alanında
etkileşim ve iş birliği, her iki ülkeye de
özel ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı

Yüzyıllardır aralarındaki sınır çok fazla değişmeden günümüze kadar gelen ve 
bölgenin en eski ve köklü ülkelerinden olan Türkiye ve İran arasında, özellikle son 
10 yılda, güvenlik ve ikili iş birliği alanlarında gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri,
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Alireza Bikdeli ile makamında konuştuk.

İran-Türkiye İş Birliği, 
Savunma Sanayisi ile Genişlemeli



sağlayabilir. Türkiye ve İran, bölgenin en
büyük ordularına sahip iki ülke ve bu da
büyük bir pazar potansiyeli anlamına ge-
liyor. Etkileşim ve iş birliği, her iki 
ülkenin uzun vadeli hedeflerinin gerçek-
leşmesine katkı sağlayabilir.
Savunma alanındaki ilişkilerin düzeyinin
düşük olmasını, sadece Türkiye’nin
NATO üyesi olmasına bağlamak ger-
çekçi bir yaklaşım olmaz; zira bugüne
kadar, Türkiye ile diğer ülkeler arasında,
askeri alanda, 50 civarında mutabakat
zaptı; eğitim alanında ise 
15 civarında mutabakat zaptı imzalan-
mıştır ki; anlaşmaya taraf ülkelerden
çoğu, NATO üyesi değildir. Bununla bir-
likte, NATO mevzuatı, genelde üye ülke-
lerin diğer ülkelerle ilişki kurması
konusunda sınırlama getirmemektedir.
Savunma politikalarını belirleyenler,
milli ekonomiye katkı sağlaması bakı-
mından, bu büyük potansiyelden, ulus-
lararası kurallar çerçevesinde
yararlanabilirler. Ayrıca NATO üyesi her
ülke için, NATO üyeliğinden önce önemli
olan, o ülkenin milli menfaatleridir. Bu
ülkelerin karşı karşıya olduğu coğrafi ve

bölgesel gerçekler, önem taşımaktadır.
Gerçek şu ki; bugün NATO’ya üye bütün
ülkeler, öncelikle kendi milli hedeflerine
göre adım atmaktadır. NATO’nun büyük
güçlerinin tutum ve davranışları ve on-
ların diğer ülkelerle olan ilişkisi bunu
göstermektedir.

Birol TEKİNCE: Türkiye ve İran; 
bölgede yer alan iki en eski, büyük ve
güçlü silahlı kuvvete sahip. Bu iki silahlı
kuvvet arasındaki ilişkiler size göre 
hangi noktada? Aralarında nasıl bir 
iş birliği var? Bu ilişkiler nasıl 
geliştirilebilir?
Alireza BİKDELİ: İki ülkenin sahip ol-
duğu kapasiteye ve aralarındaki iyi kom-
şuluk ilişkilerine rağmen, hemen hemen
hiç bir iş birliği olmamıştır diyebiliriz.
Güneybatı Asya’da hâkim olan süreçler,
İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin, askeri alanda ve savunma
alanında entegrasyonunun bir zaruret
hâline dönüşmesine neden olmuştur.
Ortak hedefler ve tehditler, bu alanın
önemli dinamiklerindendir. Nitekim geç-
tiğimiz 10 yıllık dönemde, iki ülke ara-

sında, bu alanda yakın iş birliği potansi-
yeli doğmuştur. Buna bir örnek vermek
gerekirse terörizm ve başta sınırlar
olmak üzere, bölgesel güvenlikle ilgili
sorunlarla mücadelede, İran ve Tür-
kiye’nin iş birliği oldukça önem taşımak-
tadır.
İki ülkenin bu konuda bir iş birliğine
sahip olduğu bir dönemde, belki de
bugün, kendini terörizm ile mücadelenin
öncüsü olarak gören birçok ülke, bu ko-
nuda bırakın iş birliği yapmayı; siyaset
bile belirlememişlerdir.
İki ülkenin askeri ilişkilerde bugün gel-
diği nokta, arzu edilen bir nokta değildir.
İki ülke ilişkilerinde hâkim olan uygun si-
yasi ve ekonomik bütünleşmenin varlı-
ğını dikkate aldığımızda, savunma iş
birliğinin önemli kazanımları berabe-
rinde getireceği görülecektir. Bölgede,
özellikle de Suriye ve Irak’ta ve hatta
diğer bölge ülkelerinde hâkim durum, iş
birliğini arttırmamızı, savunma ilişkile-
rinde mevcut potansiyeli yeniden gözden
geçirmemizi ve ekonomik ve siyasi iliş-
kilerin gelişmesine paralel olarak, gü-
venliği kurumsallaştırıp geliştirmek için
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askeri ilişkileri geliştirmemizi zaruri kı-
lıyor. Çünkü güvenlik, ülkeler arasında
çeşitli boyutlardaki ilişkilerin zeminini
teşkil etmektedir. Güvenliği korumak ise
yönetimi gerektirmektedir. Günümüzde
askeri alanda iş birliği, güvenlik yönetimi
için önemli göstergelerden birisidir.

Birol TEKİNCE: Bilindiği gibi, 23 Ocak
1932’de, iki ülke arasındaki sınırı 
belirleyen anlaşma, Tahran’da 
imzalandı. Aslında iki ülke arasındaki
sınır, 1514’teki Çaldıran Savaşı ile 
belirlendi ve o günden bugüne de çok
fazla değişmeden geldi. Bu sınır, tarihte,
iki ülke arasında aynen kalan en eski 
sınırdır. İki ülke, bu ortak sınırı, yasa dışı
faaliyetlere karşı nasıl koruyor ve bu 
konudaki iş birliği nasıl arttırılabilir?
Alireza BİKDELİ: Türkiye, komşularıyla
toplam 2.856 km kara sınırına sahip.
Bunun 510 km’sini, İran İslam Cumhuri-
yeti ile olan ortak sınırı oluşturuyor. Bu
sınır, bölgedeki ve hatta dünyadaki, en
istikrarlı sınır sayılıyor. Bu husus, iki ülke
ilişkilerinin değerinin kavranmasında
önemli bir göstergedir.
İran ve Türkiye, her ne kadar bölgede as-
keri ve ekonomik stratejik noktalara
hâkim iseler de barışçıl yaşam alanları-
nın köklerini, kültürel dinamiklerde ve
dostluk anlayışlarında aramaları gere-
kir. İstanbul Üniversitesi öğretim üyele-
rinden, tanınmış İranlı Profesör Hüseyin
Hatemi, İran ve Türkiye arasındaki mü-
nasebetin İslam’dan önce de var oldu-
ğunu ve bunun delillerini, Firdevs’in
“Şahnamesi”nde gördüğümüzü söyler.
Diğer taraftan, İslam, iki ülke arasında
köklü bağlar yaratmış ve neticede, iki
taraf arasında dostluk ve kardeşliği pe-
kiştirmiştir.
Din kardeşliği, milletler arasındaki
etnik yakınlık, İran ve Türkiye arasın-
daki kültürel ortak unsurlar, ortak coğ-
rafyadaki hassas bölgelere yakınlık ve
ayrıca iki ülke savunma politikalarında
herhangi bir zıtlık bulunmaması, mev-
cut dostluk ve barışçıl yaklaşım zihni-
yetinin oluşmasına yardımcı olan
konulardır. Ancak bu ortamdan yarar-
lanmak için, asırlar boyunca şekillen-
miş bu çok önemli ilkenin kullanılması
için, iki ülke makamlarının özen gös-
termesine ihtiyaç vardır. Birçok ülke,
güvenliği geliştirmenin yanı sıra eko-
nomik getirilerinden de yararlanmak
için, mevcut asgari düzeydeki uygun
ortamı bir fırsat olarak kullanıyor. Eko-
nomiyi ve güvenliği birbirinden ayırmak

imkânsızdır ve eğer ekonomik ve siyasi
ilişkilerde istikrar ve gelişme arzu edi-
yorsak hiç kuşkusuz, savunma ilişkile-
rinde de bir değişim yaratmamız
gerekiyor. İlişkilerin bütün alanlarda
dengeli biçimde gelişmesi, önemli bir
dinamiktir. İran İslam Cumhuriyeti, ba-
rışçıl savunma ilişkilerini geliştirmeye
ve ikili savunma iş birliği ve eğitim ko-
nularında mutabakat zaptlarını imza-
lamaya hazırdır. Biz, bu gibi adımların,
bölge güvenliğine de yardım edebilece-
ğine inanıyoruz.

Birol TEKİNCE: Ülkemizdeki yabancı;
ama komşu ve dost ülke İran’ın 
Büyükelçisi olarak, son yıllardaki 
Türk savunma sanayisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Alireza BİKDELİ: Dinamikler ve göster-
geler, Türkiye’deki, özellikle de son 
yıllardaki, güvenlik ve savunma alanla-
rındaki gelişmeyi ortaya koymaktadır.
Türk savunma sanayisi, önemli bir bü-
yüme kaydetti. Bizce bu alanda daha
büyük bir potansiyel var ve bölgesel iş
birlikleri, ülkelerin kendi kendine yetme
kapasitelerini arttırıp, savunma sanayisi
alanında, bölge ülkelerinde bir sıçrama
yaratabilir. Bizim şu anda ihtiyaç duydu-
ğumuz şeyler, özellikle insani zayiatı
azaltan insansız araçlar konusunda ya-
ratıcılık, yenilikçilik ve yeni teknolojilere
ulaşmaktır. Ayrıca savunma sanayisi pi-
yasası, yaratıcı faaliyetlerin geliştiril-

mesi için önemli bir dinamiktir. Bölge-
mizde, özellikle de İran İslam Cumhu-
riyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün
bu dinamiklerin bulunması sevindirici-
dir.

Birol TEKİNCE: Okurlarımıza başka 
bir mesajınız veya eklemek istediğiniz 
bir husus var mı?
Alireza BİKDELİ: Küresel tecrübe 
göstermiştir ki; kalıcı kalkınma, yerli po-
tansiyeller temelinde şekilleniyor. Re-
kabetle dolu bu dünyada, bütün
fırsatlardan ve potansiyellerden yarar-
lanmak kaçınılmazdır. Bu alanda, Batılı
ülkelerin iş birliği modeli önümüzde
durmaktadır. Onlar, bütün ekonomik, si-
yasi, güvenlik, askeri ve bilimsel alan-
lardaki iş birliğinin çoğunu kendi
aralarında yapıyorlar. Bizim de iyi ulus-
lararası münasebetlerin yanında, kom-
şular arasındaki bu iş birliğinden
yararlanmamız gerekiyor. Bugün, sa-
vunma ve özellikle de savunma sanayisi
ve teknolojileri alanında iş birliğinin ek-
sikliği, ilişkilerimizde kendini göster-
mektedir ve bu durum, İran ve
Türkiye’nin kardeşlik ilişkilerinde büyük
bir zayıf noktadır.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Alireza Bikdeli’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Ekonomiyi ve güvenliği birbirinden ayırmak imkânsızdır ve 
eğer ekonomik ve siyasi ilişkilerde istikrar ve gelişme arzu ediyorsak
hiç kuşkusuz, savunma ilişkilerinde de bir değişim yaratmamız 
gerekiyor. İlişkilerin bütün alanlarda dengeli biçimde gelişmesi,
önemli bir dinamiktir. 
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Polonya Milli Günü, 11 Mayıs’ta, An-
kara’da, Polonya Büyükelçiliğinde

verilen bir resepsiyonla kutlandı. Po-
lonya Büyükelçisi Mieczysław Cieni-
uch, Polonya Büyükelçi Yardımcısı /
Misyon Başkan Yardımcısı Piotr
Krawczyk ve eşi ile Savunma, Askeri,
Deniz ve Hava Ataşesi Albay Andrzej
Gorzynski ve eşinin davetlileri kapıda
karşıladığı geceye; Türk hükümeti
adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Feridun Bilgin katıldı.
Polonya Büyükelçisi Cieniuch, resepsi-
yonun açılış konuşmasında, 3 Mayıs ta-

rihinin Polonya Anayasa’nın kabul edi-
lişinin yıldönümü olduğunu hatırlata-
rak, 1791’de imzalanan bu anayasanın,
Avrupa’nın ilk, dünyanın ise en eski
ikinci anayasası olma özelliğini taşıdı-
ğını söyledi.
Bakan Bilgin de kısa bir konuşma ya-
parak; “Türkiye-Polonya ilişkileri,
genel olarak barış içinde ve karşılıklı
olarak siyasal, ticari, kültürel ve sosyal
zemine dayalı devam ediyor. Tüm alan-
lardaki iyi ilişkilerin, karşılıklı çaba-
larla daha ileri götürüleceğine inancım
tamdır.” dedi.

Polonya Milli Günü, Ankara’da Kutlandı

Sağdan Sola: Polonya Büyükelçisi Mieczysław Cieniuch, Polonya Büyükelçi Yardımcısı / Misyon Başkan Yardımcısı
Piotr Krawczyk ve eşi, Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Andrzej Gorzynski ve eşi

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de Polonya 
Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Sağdan Sola:
Polonya Büyükelçisi
Mieczysław 
Cieniuch ve
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin












