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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bir 10 yıl kadar öncesi ile mukayese ettiğimizde, Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından
yaprağın kıpırdamadığı ölü aylardan olan Temmuz’da bile artık çok sayıda haber değeri taşıyan
gelişmenin yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bu gelişmeler arasında, Milli Piyade Tüfeği (MPT)

projesinde, nihayet seri üretim aşaması için ilk imzaların atılmış olması da yer alıyor.

MPT projesi, yakından takip ettiğimiz konular arasında yer aldığı için, biraz hafızaları tazeleyelim 
istedik…

Projenin tasarım ve geliştirme sözleşmesi, 22 Ocak 2009 tarihinde, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK)’nun, Kırıkkale’deki sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törenle imzalanmıştı. 
Törende imzalanan sözleşmeler arasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile MKEK arasındaki
ana sözleşmenin yanı sıra Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla ana alt yüklenici olarak 
seçilen Kalekalıp ile MKEK arasındaki alt yüklenicilik sözleşmesi de yer alıyordu.

“Tasarım ve Geliştirme” ile “Seri Üretim” olmak üzere iki dönemden oluşan proje kapsamında 
imzalanan bu sözleşmeler, sadece ilk dönemi kapsıyor; ikinci dönem için ise ayrı sözleşmeler
imzalanması öngörülüyordu. O günlerde, “Tasarım ve Geliştirme” döneminin, yaklaşık 30 ay yani 
2,5 yıl sürmesi ve 2011 yılının ortalarında tamamlanması; ardından da Seri Üretim dönemi 
(Dönem-2)’nin başlaması planlanıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Tasarım ve Geliştirme
döneminin gecikmeler nedeniyle uzaması dolayısıyla seri üretim için ilk imza, ancak, Kırıkkale’deki
imzalardan yaklaşık 6,5 yıl sonra, 2015 ortalarında atılabildi.

Seri Üretim döneminin başlatılabilmesi için gerekli karar da projedeki bu gecikmelerin ardından, 
7 Ocak 2015 tarihinde yapılan SSİK toplantısında alınabildi. Karar, ilk aşamada gereksinim duyulan,
yaklaşık 35.000 adet MPT-76’nın, 20.000 adedinin MKEK’den; 15.000 adedinin ise Kalekalıp’tan 
tedarikini içeriyordu.

Bu karar doğrultusunda, SSM, her iki yüklenici adayı ile sözleşme görüşmelerine başladı. 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından seri üretime yönelik üretim izin belgesinin verilmesi 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından da kısa bir süre içerisinde, her iki taraf ile sözleşmelerin,
mümkünse eşzamanlı olarak imzalanması planlanıyordu ki görüldüğü kadarıyla evdeki hesap, 
yine çarşıya uymamıştı.

Basının, neredeyse her aşamasında yer aldığı projenin, seri üretim aşamasının başlaması için 
imzaların atılacağı törene davet edilmemesi de ayrıca dikkatimizi çekti.

Pilot kafile silahların kullanımından ortaya çıkan iyileştirme taleplerinin uygulanması da göz önüne
alındığında, sözleşme imzasından sonraki 1 yıl içerisinde, ilk seri üretim teslimatlarının Türk Silahlı
Kuvvetlerine yapılmaya başlanabileceği tahmin ediliyor. Dileriz, projenin tüm tarafları, gecikmelere
sebep olan konularda gerekli dersleri almıştır ve bu kez, evdeki hesaplar çarşıya uyar.

Temmuz ayının bir diğer önemli gelişmesi de Defense News dergisi tarafından, Top 100 listesinin, 
ay sonuna doğru açıklanması oldu. Listede yer alan ASELSAN ve TUSAŞ’ın, bu yıl da üst sıralara
doğru yükseldiğini görmek, Türk savunma ve havacılık sanayisi adına sevindirici.

Ancak biz, bir başka konuya dikkatleri çekmek istiyoruz. Her ne kadar bu listeye girme başarısını 
sürdüren Türk firmaları, şimdiye kadar, her geçen sene daha üst sıralarda yer alarak başarılarını
devam ettirseler de geleceğe dair büyük hedefleri olan Türk savunma ve havacılık sanayisinden, 
listede yer alma hedefini yüksek sesle dile getiren başka firmalar olduğunu görememek 
düşündürücü.

Çinli firmaların da gelecek yıldan itibaren bu listeye dâhil olacağı beklentisinin gerçekleşmesi 
durumunda, bir şeyler yapılmadığı takdirde, gelecek yıl itibariyle Top 100 listesi cephesinden, 
Türk savunma ve havacılık sanayisi adına iyi haberler gelme ihtimalinin düşeceğini de belirtelim…

Sözlerimizi sonlandırmadan önce, bu sayımızın konu başlıkları arasında yer alan ve Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin taşıdığı büyüme potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek 
iki firmaya değinmek istiyoruz: SEMPRO ve Unidef. Her iki firma da alışılageldik yaklaşımların 
dışındaki kurgularıyla, gelişmekte olan Türk savunma ve havacılık sektöründeki ihtiyaçların 
analiz edilmesi sonucunda odaklandıkları farklı faaliyet alanları ile dikkat çekiyor.

Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Eylül sayımızla 
yeniden birlikte olmak üzere…
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Pakistan Deniz Kuvvetleri için STM sorumluluğunda, 
Karaçi Tersanesi’nde inşa edilmekte olan Denizde 

İkmal Tankeri’nde, ASELSAN’ın, 25 mm Uzaktan Kumandalı
Stabilize Top Sistemi ile Muhabere Anahtarlama Sistemi
(MAS) kullanılacak. ASELSAN tarafından, 20 Temmuz’da 
yapılan açıklamada, söz konusu sistemlerin tankerde 
kullanılmasını kapsayan 4,7 milyon avro bedelli sözleşmenin,
STM ile imzalandığı bildirildi. ASELSAN’ın, 12,7 mm ve 
25 mm kalibreli Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri ve 
çeşitli muhabere sistemleri, hâlen Pakistan Deniz Kuvvetleri
envanterinde görev yapıyor.
ASELSAN’ın diğer sözleşme haberleri ise borsa açıklamaları
olarak duyuruldu:
n 6 Temmuz’da yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma

Sanayii Müsteşarlığı arasında, İçişleri Bakanlığı’nın 
ihtiyacına yönelik Önleyici Elektronik Harp Sistemi 
Tedarik Projesi kapsamında, toplam bedeli (KDV hariç),
7.875.000 dolar olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında, ASELSAN tarafından 
geliştirilip üretilecek Önleyici Harp Sistemlerinin teslimatı,
2016 yılında gerçekleştirilecek.

n 28 Temmuz’da yapılan açıklamada ise ASELSAN ile 
Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri
ihtiyacı olan, Taktik Saha Muhabere Sisteminin (TASMUS)
tedariki için, toplam bedeli 186.000.000 dolar olan 
bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Temmuz ayında ASELSAN, bir çerçeve metnine ve bir 
mutabakat muhtırasına imza attı. ASELSAN tarafından 
6 Temmuz’da yapılan açıklamada, TURKCELL Genel Müdürü
Kaan Terzioğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken’in,
5. nesil (5G) mobil iletişim teknolojileri alanında, Türkiye’nin
yazılım ve donanım Ar-Ge kapasitesini güçlendirecek 
çalışmaların kapsamına ilişkin bir çerçeve metnine imza 
attığı bildirildi. Bu iş birliğinin ana hedefi, “Türkiye’nin 
5G teknolojisinde üretici ülke hâline getirilmesi” olarak 
açıklandı. TURKCELL ile ASELSAN arasındaki iş birliği 
çerçeve metni, şu maddeleri kapsıyor:
n Türkiye’nin 5G teknolojileri alanında tüketen değil 

üreten konumuna getirilmesine öncülük etmek,
n Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim kapasitesini ve 

ihracatını arttırmaya katkı sağlamak,
n 5G kapsamında katma değerli teknolojileri belirlemek 

ve bu alanlarda yerel bir Ar-Ge yol haritası oluşturmak,

n 5G teknolojilerinin gelişimine yön veren uluslararası 
platformlara, uluslararası standartlaşma süreçlerine 
birlikte aktif katılım sağlayarak bu bilgi ve deneyim 
ışığında yerel çalışmaları beslemek,

n Standartlara uygun şekilde geliştirilecek ürünlerle yerel
ve uluslararası pazarlarda ticari başarıya ulaşmak,

n Bu alanda oluşturulacak ekosistemle (üniversitedeki 
araştırmacılar, yazılım geliştiriciler, donanım üreticiler,
vb.) birlikte Türkiye’de bir uzmanlığın oluşmasına 
öncülük etmek,

n 5G ve ilgili teknolojilerde fikri mülkiyet hakları ve 
patent portföyünü geliştirmek.

Mutabakat muhtırası ile ilgili açıklama ise 11 Temmuz’da
geldi. ASELSAN, Suudi Arabistan’ın Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi “King Abdulaziz City for Science and Technology
(KACST)” ve bir Suudi yatırım şirketi “TAQNIA Defense and
Security Technologies (DST)” ile bir mutabakat muhtırası 
imzaladığını duyurdu. Riyad’da imzalanan mutabakat 
muhtırası kapsamında, KACST, TAQNIA DST ve ASELSAN
arasında, devlet makamları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile
koordineli bir şekilde iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Anlaşma, KACST Başkanı Prens Dr. Turki Bin Saud Bin 
Mohammad Al Saud, TAQNIA DST Genel Müdürü Dr. Hamad
Alyousefi ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şener
tarafından, Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçisi Yunus 
Demirer’in de katılımıyla imzalandı.

Pakistan, Denizde İkmal 
Tankerinin Sistemleri için
ASELSAN’ı Seçti
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A BD’de, 2001 yılında, halkla ilişkiler sektörü için 
bir forum oluşturma amacıyla kurulan ve dünya 

genelinde firmaların hazırladığı faaliyet raporlarını, 
her yıl düzenlediği Vision Awards (Vizyon Ödülleri) 
etkinliği ile değerlendiren LACP (League of American 
Communications Professionals / Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi), 2014 yılı için Vision Awards 
sonuçlarını, Temmuz ayında açıkladı. Değerlendirme 
sonucuna göre ASELSAN, 2014 yılı faaliyet raporu ile 
100 üzerinden 99 puan alarak, savunma ve havacılık 
alanında, Dünya 1’incisi seçildi. 2’nciliğin, Lufthansa ve 
Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında 
paylaşıldığı değerlendirmede; 3’üncülük Boeing, 
4’üncülük ise OHB’nin oldu. 2014 yılı faaliyet raporu ile 
savunma ve havacılık alanında zirveye oturan 
ASELSAN, dünya genelinde ise 11’inci oldu. ASELSAN’ın, 
kurumsallaşmaya verdiği önemin de bir göstergesi 
olarak toplam 6 ödül kazanan raporun kapağı, ayrıca 
en iyi kapak seçildi.

www.savunmahaber.com

ASELSAN, Faaliyet Raporu 
ile de Fark Yarattı



ASELSAN-HAVELSAN 
İş Ortaklığı ile SEDEF

tersanesi arasında, Havuzlu
Çıkarma Gemisi (LPD)’nde
kullanılacak elektronik 
sistemler konusunda, 
29 Temmuz’da bir sözleşme
imzalandı. Anlaşmaya,
SEDEF Tersanesi adına, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Orkun Kalkavan ve Savunma
Sanayi Projeleri Direktörü
Osman N. Yurtsever; 
ASELSAN adına, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Murat
Üçüncü ve Genel Müdür 
Faik Eken; HAVELSAN 
adına da Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Öztekin ile
Genel Müdür ve CEO Sadık
Yamaç imza attı. 
Sözleşmede; ASELSAN’ın 
iş payı 127.252.000 avro, 
HAVELSAN’ın iş payı
87.000.000 avro olarak 
gerçekleşti.
SEDEF tersanesi, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yürütülen 
LPD projesi kapsamında,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
için bir adet havuzlu çıkarma
gemisi inşa edecek. 

ASELSAN; LPD ve LPD’nin
havuzunda nakledilecek 
Mekanize Çıkarma Araçları
ve Araç/Personel Çıkarma
Araçları üzerinde yer 
alacak muhabere ve 
uydu sistemlerini, 
IFF sistemlerini, 12,7 mm
STAMP ile 25 mm STOP
silah sistemlerini, akustik 
ve sonar sistemlerini,
radar sistemlerini, 
elektronik harp sistemlerini,
kızılötesi arama ve takip 
sistemini, lazer ikaz 
sistemini, elektro-optik 

yönlendiricileri ve seyir 
sistemlerini sağlayacak. 
Bu sistemler için; tasarım,
geliştirme, üretim, tedarik,
platforma entegrasyon, 
test, tecrübe ve entegre 
lojistik destek faaliyetlerini
gerçekleştirecek.
HAVELSAN ise geminin 
ana görev fonksiyonlarını 
yerine getiren ve gemiye 
çok tehditli ortamda 
savaşma yeteneğini 
sağlayan Ağ Destekli 
Savaş Yönetim Sistemi 
(ADVENT)’ni, Gemi Veri 

Dağıtım Sistemi’ni, 
CCTV sistemini, Mesaj 
İşletim Sistemi’ni, 
Link-11/16/22 taktik 
muhabere sistemlerini 
ve gemi üzerinde
konuşlanabilecek olan 
Milli Amfibi Görev Kuvveti
Harekat Merkezi ile Çıkarma
Kuvveti Harekat Merkezi’ne
ait komuta kontrol ve 
bilgi sistemlerinin tasarım,
geliştirme, üretim, 
tedarik, test, tecrübe ve 
entegre lojistik faaliyetlerini
sağlayacak.

ABD merkezli haftalık Defense News dergisi tarafından, 1991 yılından beri, her yıl derlenen ve sağlıklı verilerin 
elde edilemediği Çin’de faaliyet gösterenler hariç, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firmasının listelendiği 

Top 100 listesi, derginin 27 Temmuz tarihli sayısında yayınlandı. Sıralamada, geçtiğimiz 3 yılda da olduğu gibi, 
yine 2 Türk firması yer aldı. ASELSAN, geçen sene 67’nci sırada yer aldığı listede, 62’nci sıraya; TUSAŞ ise geçen 
sene 80’inci sırada yer aldığı listede, 78’inci sıraya yükseldi.
Liste için derlenen rakamlara göre, ASELSAN’ın 2014 yılı savunma cirosu, %10,7’lik artışla 1.109 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 2014 yılı toplam cirosu 1.142,5 milyon dolar olan ASELSAN, cirosunun %97,1’ini savunma sanayisi 
faaliyetlerinden elde etti.
TUSAŞ ise savunma cirosunu %8,5 arttırarak 853,6 milyon dolara yükseltti. Savunma faaliyetlerinin TUSAŞ’ın cirosundaki

payı, %85,3 oldu. TUSAŞ’ın toplam cirosu ise 1.001 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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LPD’nin Sistemleri ASELSAN-HAVELSAN Ortaklığına Emanet

ASELSAN ve TUSAŞ’ın Top 100 Tırmanışı Sürüyor

SAYP Genişlemeye Devam Ediyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 2011 yılında hayata geçirilen Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (SAYP), Temmuz ayında atılan yeni imzalarla genişlemesini sürdürdü. 9 Temmuz’da; SSM, Gazi Üniversitesi,

ASELSAN, HAVELSAN, FNSS ve STM arasında imzalanan SAYP mutabakat metni için, SSM’de bir tören gerçekleştirildi. 
20 Temmuz’da, Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende ise imzalar SSM, Ankara Üniversitesi, ASELSAN, 
HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve FNSS arasında atıldı. Bu imzalar, Ankara Üniversitesi ile STM’nin SAYP kapsamında 
attığı ilk imzalar oldu. SSM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, SAYP kapsamında, Temmuz ayı itibarıyla toplam 
bütçesi 7.000.000 lirayı aşan 29 projenin hayata geçirildiği ve 36 araştırmacının yetiştirilmekte olduğu; ayrıca 
SAYP kapsamında, toplam bütçesi 2.800.000 lirayı bulan, 12 adet projenin de ön onay aşamasında bulunduğu bildirildi.

©
A

SE
LS

A
N





Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

tarafından, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) ana yükleniciliğinde
ve Kalekalıp ana alt 
yükleniciliğinde yürütülen
Modern Piyade Tüfeği 
projesinde, seri üretim için
ilk adım atıldı. Modern 
Piyade Tüfeği Projesi Seri
Üretim Dönemi (Dönem-2)
MKEK-SSM Sözleşme 
İmza Töreni, 2 Temmuz’da,
Ankara’da gerçekleştirildi.
SSM ile MKEK arasında 
imzalanan ve 20.000 adet
MPT-76 tüfeğinin üretimini
kapsayan sözleşmenin 
bedeli, 80 milyon lira 
olarak açıklandı. Üretilen
tüfekler; Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Jandarma Genel 
Komutanlığı birliklerine 
teslim edilecek. SSM 
tarafından konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ilk etap ihtiyacı, 35.014 
tüfek olarak belirtildi. 
Geriye kalan ihtiyacın, 
yine MKEK tarafından mı
yoksa Kalekalıp tarafından
mı üretileceği ile ilgili 
ise bilgi verilmedi.
Açıklamada, MPT-76 
tüfekleri ile ilgili şu noktalar
vurgulandı:

n 42 farklı tasarım 
doğrulama testinden
geçen ilk ve tek piyade
tüfeğidir.

n 4 yönlü MIL-STD-1913 
ve NATO standardı 
(STANAG 2324) modüler
monte tertibatı ile gündüz
ve gece optik kullanımına
uygundur.

n MPT-76, Türk 
mühendislerinin emeği
ile özgün olarak 
tasarlanmıştır. Faydalı
model ve patent
belgelerine sahiptir.

n Soğuk dövme metodu 
ile üretilen serbest 
salınımlı, uzun ömürlü
namlusu ile kullanıcıya
güven verir.

n 12 kademeli hassas 
olarak ayarlanabilen 
dipçik yapısına sahiptir.
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MPT-76’nın 
Seri Üretimi Başlıyor

n Çalışma Sistemi : Kısa çarpmalı, gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli
n Çap : 7,62 x 51 mm NATO
n Namlu Uzunluğu : 406 mm
n Silah Uzunluğu : 900-1000 mm
n Silah Ağırlığı : 4,18 kg
n Atış Modları : Yarı otomatik ve tam otomatik
n Dağılım : 4 MOA
n Atım Hızı : 700 atım/dakika
n Mermi Çıkış Hızı : 800 m/s
n Etkili Menzil : 600 m
n Şarjör Kapasitesi : 20 fişek
n Dipçik : İleri-geri hareketli, 100 mm, 12 kademe

MPT-76’nın Teknik Özellikleri
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ROKETSAN, 7 Temmuz’da yayınladığı basın açıklamaları
ile HİSAR-A ve UMTAS (MIZRAK-U) füzelerinin atış 

denemeleri ile ilgili son durum hakkında bilgilendirme yaptı.
Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı yeni nesil tanksavar 
füzesi UMTAS’ın, seri üretim öncesi çalışmalarında 
son aşamaya gelindi. 2-3 Temmuz tarihlerinde, Konya 
Karapınar’da yapılan ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin Alpman ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ergüder Toptaş’ın da katıldığı atışlı test faaliyetlerinde, 
hedefler başarıyla vuruldu. Tasarım doğrulama aşamasına
geçilen UMTAS projesinde, bu yıl içerisinde kalifikasyon 
faaliyetlerine başlanması planlanıyor.
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi projesi kapsamında
ise HİSAR-A’nın, otopilot kontrolüne sahip Kontrollü 
Test Füzesi-1 (KTF-1) ve Türkiye’de de bir ilk olan çift darbeli
motora sahip Balistik Test Füzesi-2 (BTF-2) test atışları, 
19-24 Haziran tarihlerinde, Aksaray’da, başarıyla 
gerçekleştirildi. Atışlar; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN’dan temsilcilerin
katılımı ile ROKETSAN tarafından gerçekleştirildi. Testlerde;
HİSAR-A füzeleri, fırlatma platformundan birinci darbe 

motoru ile başarılı bir şekilde ayrılarak, ikinci darbe 
motorunu da havada ateşledikten sonra, kendi bünyesindeki
füze otopilotu kontrolünde, programlanan manevraları 
gerçekleştirerek uçtu.

TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında 
yürütülen, “Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme (GEMED) Modeli Geliştirilmesi Projesi”nin çağrısı, 15 Temmuz’da

açıldı. Proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının muharip su üstü gemilerinin; hava, su üstü ve su altı ortamlarında muharebe 
etkinliğinin bütünleşik olarak, sanal ortamda ölçebileceği ve değerlendirebileceği bir imkân kazandırılmasını amaçlıyor. 
Bu doğrultuda, proje kapsamında, mühendislik seviyesinde çözünürlüğe sahip simülasyon tabanlı bir model geliştirilecek. 
Bu model sayesinde, muharip gemilerin farklı tehdit senaryoları dâhilinde, mevcut ya da gelecekte sahip olması muhtemel
sistemlerin oluşturacağı farklı konfigürasyonlara göre harekât etkinlikleri değerlendirilebilecek. Proje önerilerinin, 
15 Eylül 2015 saat 17:00’a kadar, TÜBİTAK SAVTAG’a elden teslim edilmesi gerekiyor.
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ROKETSAN’dan 
Çifte Atış Testi

TÜBİTAK SAVTAG’dan Yeni Proje Çağrısı

GKN Aerospace, Fokker Technologies’i, 706 milyon avro bedelle satın alıyor. Her iki firma tarafından 28 Temmuz’da 
yayınlanan bültenlerle duyurulan satın alım işlemlerinin, bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 

Satın alım sonrasında, Fokker Technologies, GKN Aerospace’nin bir operasyon birimi hâline gelecek; bununla beraber,
Fokker ismi kullanılmaya devam edilecek ve mevcut yönetimi görevini sürdürecek. Ayrıca, Fokker, yine Hollanda’dan 
yönetilecek. Satın almanın sonrasında GKN Aerospace, uçak yapısal parçaları sektöründe, dünya genelinde 2’nci, 
elektrik kablajı sektöründe ise 3’üncü sıraya yükselecek. Fokker Technologies, Türkiye’de, Fokker Elmo iş kolu ile 

faaliyet gösteriyor. Firmanın, İzmir’deki Ege Serbest Bölgesi’nde, kablaj üzerinde çalışan bir tesisi bulunuyor. 
Bu satın alımla birlikte GKN Aerospace, küresel varlığına Türkiye’yi de eklemiş olacak.

GKN Aerospace, Fokker Technologies’i Satın Alıyor 
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Lockheed Martin, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada; 
geçtiğimiz aylarda, bağlı olduğu ana grup UTC tarafından

satışa çıkartılan Sikorsky firmasını satın almak için, 
nihai anlaşmaya vardığını duyurdu. Firma, Sikorsky için, 
9 milyar dolar ödeyecek; fakat seçilen satın alım yönteminin
getirdiği vergi avantajları sayesinde, firmanın kasasından
çıkan rakam, 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşecek. 
Benzeri diğer satın alımlarda olduğu gibi, bu satın alım da
çeşitli bürokratik işlemler ve onaylar ile tekel ve rekabet 
soruşturmalarından geçecek. Tüm bu işlemlerde olumsuz
herhangi bir şey çıkmaması durumunda, satın alma 
sürecinin, bu yılın son çeyreğinde ya da gelecek yılın 
ilk çeyreğinin başında tamamlanması bekleniyor.
Lockheed Martin, Sikorsky’yi, Görev Sistemleri ve Eğitim
(Mission Systems and Training / MST) iş kolu altında 
konumlandıracak. Firmanın MST birimi, hâlen Sikorsky ile 
bir dizi programda iş birliği yapıyor. Bunlar arasında, 
ABD başkanlarına hizmet verecek VH-92 helikopteri, 
Amerikan Hava Kuvvetlerinin yeni nesil muharebe arama
kurtarma helikopteri ve SEAHAWK helikopteri yer alıyor.
UTC ise 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, satıştan 
elde edilen gelirin, piyasadan, grubun hisselerinin 
geri alınmasında kullanılacağını bildirdi.
Lockheed Martin’in, platform olarak helikopter alanındaki
son çalışması, 1960’lı yılların sonu ve 1970’li yılların 
başında geliştirme ve test faaliyetleri gerçekleştirilen, 
AH-56 Cheyenne helikopteri olmuştu. Böylece firma, 
bu satın alım ile yaklaşık 40 senelik bir aradan sonra, 
yeniden helikopter platform üreticisi konumuna gelecek.
Lockheed Martin’in, mevcut durumda, helikopter platformu
üreticisi olmamakla birlikte, özellikle görev sistemi 
ve aviyonikler konusunda önemli çalışmalar yürütüyor 
olması, birleşme aşamasında, iki firma arasında kesişen 
ve rekabet eden pek çok konunun ortaya çıkacağını 
gösteriyor. Aviation Week dergisinde yayınlanan bir 
değerlendirmede, bu konular şöyle sıralandı:
n ABD tarafından, yeni nesil helikopter teknolojilerinin 

geliştirilmesi için yürütülen JMR (Joint Multi-Role / 
Müşterek Çok Rollü) programında, 2 tasarım yarışıyor:
Bell Helicopter V-280 Valor ve Sikorsky-Boeing 
ortaklığında geliştirilen SB-1 Defiant. Lockheed Martin, 
V-280’in aviyonikleri konusunda görev alıyor.

n Sikorsky, insansız olarak nakliye görevi yapabilecek, 
aviyonikleri modifiye edilen bir BLACK HAWK üzerinde 
çalışıyor. Lockheed Martin ise aynı ihtiyaç için Kaman ile 
K-Max platformu üzerinde çalışıyor.

n Sikorsky ve Lockheed Martin, otonom ve insansız 
helikopterler konusunda, DARPA’nın bir programında,
rakip durumundalar.

Lockheed Martin’in yapacağı tercihlerin, bu programlardaki
rekabeti etkileyeceği değerlendiriliyor. Firma birleşmeleri 
ve satın almalar konusunda bazı uzmanlar, Lockheed 
Martin’in, rekabet ile ilgili endişeleri gidermek için, 
helikopterlere görev sistemleri geliştiren iş kolunu satacağını
tahmin ediyor. Lockheed Martin, Sikorsky’nin satın alımı ile
ilgili yaptığı açıklamada, kamuya yönelik bilişim ve 
servis iş kollarını satışa çıkaracağını da açıkladı.

Lockheed Martin, 
Helikopter Üreticisi Konumuna
Sikorsky ile Dönüyor

©
Sikorsky

Yaklaşık 1 yıldır gündemde olan, Fransız Nexter ile Alman KMW firmalarının birleşmesi ile ilgili imzalar, 29 Temmuz’da
atıldı. İki firmanın birleşmesi ile birlikte; yıllık, yaklaşık 2 milyar avro cirosu olan, bekleyen siparişleri 9 milyar avroya

ulaşan ve 6.000’den fazla çalışanı olan bir kara sistemleri firması doğacak. Yeni firmanın ortaklık yapısı, %50 KMW-%50
Nexter şeklinde olacak ve merkezi Hollanda’da bulunacak.
Konu ile ilgili olarak KMW ve Nexter tarafından yapılan açıklamada; oluşan yeni yapının birleşik ürün ailesi ile uluslararası
pazarda daha güçlü bir konumda olacağı belirtildi. Yeni geliştirilecek ürünlerde ise hem iki firma arasındaki dengenin
hem teknoloji altyapısı, bilgi birikimi ve yetkinliklerin hem de ihracat düzenlemelerinin dikkate alınacağı vurgulandı.

KMW ve Nexter arasındaki birleşmenin, yıl sonunda etkin hâle gelmesi öngörülüyor.

KMW ve Nexter, Avrupa’nın Kara Sistemleri 
Ana Yüklenicisi için İmzaları Attı

CH-53K, gelecek yıllarda,
Sikorsky’nin cirosunda

önemli pay sahibi 
olacak ürünler arasında 

yer alıyor.
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Honeywell, 29 Temmuz’da yayınladığı basın bülteni ile 
SunExpress’in sipariş ettiği, yeni Boeing 737-800 

uçakları için, Honeywell teknolojilerini tercih ettiğini bildirdi.
Uçaklarda kullanılacak Honeywell ürünleri, şöyle sıralanıyor:
n Quantum Line İletişim ve Navigasyon Sensörleri: Sayısal

işleme teknolojisine sahip bu ürünler; yeni bir çok yüksek
frekanslı veri telsizi, yeni nesil entegre multimod alıcıyı 
ve radyo altimetresini içeriyor.

n IntuVue RDR-4000 3-D Hava Radarı: Radar, 60 deniz 
miline kadar türbülansı tespit edebiliyor, dolu ve yıldırım
gibi hava olaylarını tahmin edebiliyor, rota üzeri ve rota
dışı hava durumu arasında ayrım yaparak görüntüleyebiliyor
ve 3 boyutlu hava durumu verilerini kara ve deniz üzerinde
sunabiliyor.

n SmartTraffic (Trafik İkaz ve Çarpışma Önleme Sistemi)
n Mode S Transponder
n Uçuş Verileri ve Kokpit Ses Kayıt Cihazları

n Uçuş Verisi Toplama ve Yönetim Sistemi (FDAMS): 
Başlıca işlevler arasında, sayısal Uçuş Verisi toplama, 
PC-Kart veri kaydı, uçak durum izleme
ve raporlama ve kablosuz veri
indirme yer alıyor. 

n Uçak İletişim Adresleme ve
Raporlama Sistemi

Bültende, SunExpress’in, 
bu teknolojiler sayesinde, 
operasyonel verimliliğini 
arttırabileceği ve sektörde 
şu anda yürürlükte olan ve 
gelecekte uygulanabilecek
güvenlik düzenlemeleriyle
uyumunu devam 
ettirebileceği de 
vurgulandı.

Saab, Temmuz ayında 
bir dizi sipariş aldı ve

yeni sözleşmeler imzaladı:
n Saab, 1 Temmuz’da, 

su altı sistemleri ile ilgili
yaklaşık 137 milyon lira
bedelli bir sipariş aldı. 
Teslimatın, 2017 ve 
2018 yıllarında 
gerçekleştirileceği siparişin,
yerli bir müşteri 
tarafından mı yoksa 
yabancı bir müşteri 
tarafından mı verildiği 
belirtilmedi.

n 1 Temmuz’da yapılan 
bir diğer açıklama 
kapsamında Saab, İsveç
savunma tedarik kurumu
FMV’den, Gripen E uçakları
için, yedek parça siparişi
aldığını bildirdi. Yaklaşık

80 milyon lira değerindeki
sipariş, FMV ile Saab 
arasında, 2013 yılında 
imzalanan çerçeve 
anlaşması kapsamında
verildi.

n Saab, MBDA France 
ile orta menzilli tanksavar
füzesi MMP için harp 
başlığı sağlamak üzere
bir sözleşme imzaladı. 
7 Temmuz’da duyurulan
gelişme kapsamında,
harp başlıkları, Saab’ın
İsviçre’deki iş kolu Saab
Bofors Dynamics 
Switzerland (SBDS) 
tarafından üretilecek.
Teslimat, 2017 yılında
başlayacak.

n Saab, Airbus A330neo
uçaklarının kanatlarında

kullanılacak kompozit
parçaları üretecek.
Firma, üretim için gerekli
takım ve aletleri de 
kendisi tasarlayacak. 
Bu gelişme, 8 Temmuz’da
duyuruldu.

n Son olarak, 20 Temmuz’da
yapılan açıklamada,
Saab’ın, İsveç Silahlı 
Kuvvetlerinin envanterinde
bulunan NH90 

helikopterlerinin taktik
görev sistemleri için, 
bileşen bazında bakım
hizmeti sunmak üzere,
sözleşme imzaladığı 
bildirildi. Süresi 5 sene
olan ve 1 senelik de 
opsiyonu bulunan 
sözleşmenin toplam 
bedeli, yaklaşık 
54,5 milyon lira 
olacak.

SunExpress, Boeing 737-800’leri için Honeywell’i Seçti

Saab, Temmuz Ayını 
Yeni İmzalarla Tamamladı
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T ürkiye olarak, savunma ve havacılık sanayisinde, son yıllarda, büyük başarılara imza atıyoruz.
Sektörde en hızlı gelişen ülkelerden biriyiz. Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları,
birbiri ardına projeler geliştiriyor, dünyayla rekabet eden ürünler ortaya çıkarıyor, tecrübeleri

ve kaliteleri ile büyük uluslararası projelerde önemli roller üstleniyor. Bir çok ülkenin yerel ihtiyaç-
larına global çözümler getiren firmalarımız, sahip oldukları nitelikli insan kaynağı ve yüksek tekno-
lojiye sahip altyapılarıyla; özgün tasarımdan yerli üretime, modernizasyondan modifikasyona,
Ar-Ge’den uluslararası projelere, savunma ve havacılık sektörünün kritik alanlarında çalışmalar
yürütüyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünleri; yüksek kabul kriterlerine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri
başta olmak üzere, birçok ülkenin envanterinde. Uçak ve helikopter aksamları, uçak motorları, zırhlı
kara araçları, gemiler ve sürat botları, füze, roket, fırlatma platformları, hafif silahlar ve mühim-
matları, telsiz, komuta kontrol sistemleri, simülatörler, sensörler ve uygulama yazılımları gibi elek-

tronik sistemler, mutfak, sahra hastanesi, giyim malzemesi, üniforma gibi lojistik destek ürünleri, mühendislik ve teknoloji
transferi, modernizasyon ve modifikasyon gibi alanlarda; teknoloji, fiyat ve kalite gibi rekabetçi özelliklere sahip Türk ürünleri,
dünya çapında tercih ediliyor.
A400M ve F-35 gibi uluslararası büyük projelerde etkin rol oynayan, özgün ürünleri ve sistemleriyle savunma çözümleri üreten
Türk firmaları, artık dünyanın en büyükleri listesinde yer alıyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen ürünleri tercih eden ülkelerin sayısı, her geçen gün artıyor.
İhracat rotasında ise ABD’den Avrupa Birliği’ne, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Asya ve Uzak Doğu’ya, geniş bir
coğrafya yer alıyor. Dünya pazarına sunduğumuz ve yakın zamanda sunacağımız ürünlerle Türkiye’ye ve Türk ürünlerine duyulan
ilgi daha da büyüyecek. Bu ilgiyi fırsata ve iş birliğine dönüştürmek, sektörümüz için çok önemli.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatçılarını tek çatı altında toplayan ve onu temsil eden, “Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği-SSI” olarak amacımız, Türkiye’yi, sektörün global tedarikçilerinden biri hâline getirmek. Yeni pazarlar ve
sektör arasında köprü görevi gören birliğimiz, sektör ihracatını arttırmak için çalışıyor. Bu hedefe ulaşmak için, tanıtıma büyük
önem veriyoruz. Türk savunma ve havacılık sektörünün dünya çapında etkin tanıtımı için oluşturduğumuz ve birlikte güç verdi-
ğimiz, Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA), Türk savunma ve havacılık sanayisinin tanıtımında
önemli bir role sahip. TDA; fuar katılımları, alım heyetleri organizasyonları, tanıtım turları ve küresel reklam kampanyalarıyla
tüm dünyada ve her platformda, Türk savunma ve havacılık sanayisini tanıtan çalışmalar yürütüyor.
Türk firmalarının ürettiği, kalitesi ve kabiliyetleri uluslararası rakiplerinin önünde olan ürünlerin yurt dışı pazarlara tanıtımı,
en az sanayi altyapımızın geliştirilmesi kadar önem arz etmektedir. Bu yüzden, hedef pazarlarımıza uygun olan uluslararası fu-
arlarda boy göstermeye devam ediyoruz.
Eylül-Kasım ayları aralığında, yoğun bir fuar gündemiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kielce-Polonya’da, 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak MSPO 2015-International Defence Industry Exhibition fuarına, SSI olarak
milli katılım düzenliyoruz.
Milli katılımda bulunduğumuz diğer fuarlar ise sırasıyla;
n 15-18 Eylül’de, Londra, İngiltere’de düzenlenen, DSEI 2015-Defence System and Equipment International Exhibition 

and Conference fuarı,
n 12-14 Ekim’de, Washington, ABD’de düzenlenen, AUSA-Annual Meeting and Exposition fuarı,
n 02-05 Kasım’da, Bangkok, Tayland’da düzenlenen, Defence And Security Thailand Tri-Service Asian Defence and Security

Exhibition, Conference and Networking Event fuarı ve son olarak
n 15-19 Kasım’da, Kuveyt’te düzenlenen, KIDEC 2015-Kuwait International Defence Exhibition and Conference fuarı.
Bu fuarların yanı sıra 06-08 Ekim tarihlerinde, Doha, Katar’da düzenlenen HIGH-TECH PORT by MÜSİAD fuarında ise TDA olarak
info-stand ile boy göstereceğiz.
Bu yoğun tanıtım faaliyetlerinin, ihracatımızda yakalamış olduğumuz büyüme hızını arttırarak, daha da yukarılara çekilmesinde
önemli bir etken olduğunu biliyoruz.
Türk savunma ve havacılık sektörünün geleceği konusunda çok umutluyuz. Sektör olarak, bir yandan dünya pazarına sunduğu-
muz ürünler ve projelerimizle bir yandan da TDA’nın tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’den daha da çok söz ettireceğiz.

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

Büyümenin En Önemli Adımı: Tanıtım
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STM, AY sınıfı denizaltıların
modernizasyonu ile başladığı
çalışmalara, Yeni Tip Denizaltı
projesi ile devam ediyor.



MSI Dergisi: STM kendini anlatırken;
“Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM)
sistem mühendisliği, teknik destek, proje
yönetimi, teknoloji transferi, lojistik 
destek hizmetleri; görevlerini 
gerçekleştirmek amacıyla Savunma 
Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile
1991 yılında kurulmuştur.” ifadesini 
kullanıyor. Bugüne baktığımızda ise
STM’yi, bazı projelerde alt sistemler 
geliştiren; Bölgesel Uçak ve 
MİLGEM projesinin ihracat 
çalışmalarında görüldüğü gibi, bazı 
projelerde ana sorumluluğu üstlenen;
siber güvenlik alanında olduğu gibi, 
gerektiğinde sektörü ya da ülkeyi temsil
eden bir konumda görüyoruz. STM, 
faaliyet alanları ve üstlendiği rollere 
baktığımızda, bir dönüşüm geçiriyor 
diyebilir miyiz?
Davut YILMAZ: Dünyada hızla değişen iş
dinamikleri ve ülkemizin artan ihtiyaç-
ları doğrultusunda, sözünü ettiğiniz gibi,

STM de bir dönüşüm sürecinden geçi-
yor. Bu çerçevede, STM’nin faaliyet
alanlarını; mühendislik, teknoloji ve
danışmanlık olmak üzere, üç sacayağı
üzerinde kurgulayarak yeniden yapı-
landırdık. Mühendislik alanında, hava
ve deniz platformlarına büyük önem
veriyoruz. Denizdeki yapılanmamızı,
platform tasarımı ve modernizasyonu
üzerine kurgularken; havacılık alanın-
daki yapılanmamızı, sistem tasarımı ve
entegrasyonu ile program yönetimi
üzerine kurguladık. Teknoloji alanında,
siber güvenlik ve büyük veri, yeni dö-
nemde öne çıkan unsurlarımız olacak.
Yakında ortaya çıkacak ürünlerle 
çok büyük yatırımlar yaptığımız bu 
2 alanda, sadece ülkemizde değil, dün-
yada sayılı şirketlerden biri hâline 
geleceğiz. Ayrıca, yine kendi teknoloji-
lerimizi geliştirdiğimiz görev planlama
ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili
ürünlerimizi güçlendirmeye devam
edeceğiz. 
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Bölgesel Uçak Projesi’nde ana yüklenici olarak belirlenmesi
ile gündemin üst sıralarına çıkan STM, çeşitli projelerde 
üstlenmeye başladığı rollerle bir değişim içerisinde 
olduğunu gösteriyor. STM’nin bu değişimi, çalışmalarının
mevcut durumu ve gelecek planları hakkında, 
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’dan bilgi aldık.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz: 

“STM, bir dönüşüm 
sürecinden geçiyor.”

©
M

SI D
ergisi

©
Pres Panayotov



Diğer yandan, mühendislik ve teknoloji
alanlarındaki kabiliyetlerimizi birleştire-
ceğimiz ilginç projelerimiz de olacak;
bunları da yeri geldiğinde duyuracağız.
Danışmanlık alanında ise SSM’ye, yakla-
şık 180 uzman personelimizle verdiğimiz
hizmeti yeniden yapılandırıp buradaki
know-how’u, kamunun ihtiyaçlarına
uyarlayacak şekle dönüştüreceğiz. Ülke-
mizde eksik olan “teknik think-tank” 
konusunda yeni bir oluşum için çalışma-
larımız da devam ediyor.
Bu açılardan bakıldığında, STM’nin, 1991
yılındaki kuruluş vizyonu temelinden ha-
reket ederek bir dönüşüm sürecinden
geçtiğini söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: Davut Yılmaz, STM’ye nasıl
bir vizyon getirdi? Bu paralelde, görev
döneminizde, STM ile ilgili başarmak 
istediğiniz şeyleri ana hatlarıyla 
anlatır mısınız?
Davut YILMAZ: STM’nin yeni dönemdeki
vizyonu, SSM’nin yayınladığı “Stratejik
Plan” ve global savunma sanayisindeki
trendlerle uyum içinde olacak şekilde
yeniden yapılandırıldı. Dünyadaki tekno-
lojik ve jeopolitik değişimler ile iş dünya-
sındaki değişimlerin, global savunma
endüstrisini temelden değiştirdiği bir dö-
nemden geçiyoruz. Soğuk Savaş ve son-
rasındaki dönemde, inovasyonu
tetikleyen faktörler, savunma projeleri
için geliştirilen teknolojilerdi ve bu tek-
nolojiler, daha sonra, ticari sektöre ak-
tarılırdı. Günümüzde ise bu trend tersine
döndü; özellikle bilişim teknolojileri, ro-
botlar, 3 boyutlu imalat yöntemleri ya da

sentetik biyoloji gibi ticari sektördeki ge-
lişmeler, savunma sanayisine transfer
edilmeye başlandı. Bu değişimin teme-
linde pek çok faktör olsa da global sa-
vunma sanayisinin, değişen teknoloji
trendlerine karşı yavaş kalması ve ticari
ürünlerin askeri alanlara kolayca adapte
edilebilecek bir yapıda olması, en önemli
etkenler. STM’nin yeni stratejisinin te-
melinde de bu değişimin adaptasyonu
var. Diğer yandan, ülkemize baktığı-
mızda, platform bazında önemli mesafe-
ler kat etmiş olmamıza rağmen, sistem
ve alt sistem mühendisliği bazında
önemli eksiklerimizin olduğunu biliyo-
ruz. Bu eksiklerin varlığı, “yerli ürün” ya
da “milli ürün” söyleminin sorgulanma-
sına yol açıyor. Dolayısıyla STM’yi, yeni
dönemde, değişim ve sürekliliğin dina-
mik dengesi içinde, sistemli inovasyon-
larla entegre milli çözümler geliştiren
bir şirket olarak göreceğiz. Hizmet ver-
diğimiz alanlarda, STM’yi, Türkiye’nin
değil, dünyanın en iyileri arasında gör-
mek ise bizim nihai hedefimiz.

Bölgesel Uçak Projesi’nde
Programı Yürütmekle 
Görevlendirildik
MSI Dergisi: Bölgesel Uçak Projesi’nde,
ana yüklenici firma olarak STM 
görevlendirildi. Öncelikle, herkesin 
aklında olan bir soruyu sormak istiyoruz.
Bu görev, Türkiye’de, havacılık alanında
ana yüklenicilik yapmış başka firmalar
varken neden STM’ye verildi? STM’nin
MİLGEM projesindeki konumu, benzer 
bir örnek olarak verilebilir mi?

Davut YILMAZ: Öncelikle şunu belirt-
mekte fayda var: STM’nin bu projedeki
rolü, uçak tasarlamak ya da uçak üret-
mek değil; SSM adına programı yürüt-
mektir. Gerek bugüne kadar pek çok
farklı alanda önemli projeleri başarıyla
yürütmüş olması gerekse savunma sa-
nayisinin hemen her alanında farklı rol-
lerle çalışıyor olması, STM’nin öğrenilen
dersler ve etkin proje yönetimi konula-
rında çok önemli birikimler elde etme-
sini sağladı. MİLGEM projesi de bu
anlamda örnek olarak verilebilir; ancak
MİLGEM’de üslendiğimiz roller, çok
daha fazla. Diğer yandan, Milli Muharip
Uçak (FX) için oluşturulan “Program Yö-
netim Ofisi”ne de uzman mühendisleri-
mizle teknik açıdan destek vereceğiz.
Dolayısıyla program yönetimi alanındaki
önemli birikimlerimizin, bu projedeki sü-
rece önemli katkıda bulunduğunu düşü-
nüyoruz.

MSI Dergisi: Proje ile ilgili, farklı 
makamlar tarafından verilen farklı 
demeçler var. Örneğin, uçağın üretiminin
bir bölümünün ABD ya da Almanya’da 
yapılabileceği konuşuluyor. Ana yüklenici
olarak, projenin genel kurgusu ve 
ana hatları ile takvimi hakkında 
sizden bilgi alabilir miyiz? Projede, 
gerçekleştirim safhasında, tasarım ve
üretim iş paketleri hangi firmalar 
tarafından gerçekleştirilecek? Üretim
tesislerinin nerede olması öngörülüyor?
Davut YILMAZ: İlk olarak, projenin yeni
olmadığını ve 2010’dan beri üzerinde ça-
lışılan bir proje olduğunu hatırlatmakta
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Dünyadaki teknolojik ve jeopolitik değişimler ile iş dünyasındaki değişimlerin, global savunma endüstrisini 
temelden değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Soğuk Savaş ve sonrasındaki dönemde, inovasyonu tetikleyen
faktörler, savunma projeleri için geliştirilen teknolojilerdi ve bu teknolojiler, daha sonra, ticari sektöre aktarılırdı.
Günümüzde ise bu trend tersine döndü; özellikle bilişim teknolojileri, robotlar, 3 boyutlu imalat yöntemleri 
ya da sentetik biyoloji gibi ticari sektördeki gelişmeler, savunma sanayisine transfer edilmeye başlandı. 

Bölgesel Uçak projesinde geliştirilecek TRJ628’in tasarımına ait bir temsili görsel.
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fayda var. Bu proje çerçevesinde; 
ülkemizin ihtiyaçları, dünya havacılık pa-
zarının durumu, teknik altyapı gereksi-
nimleri, proje modelleri, uçak türleri gibi
alanlarda pek çok uzmanın görüşü
alındı, çalıştaylar yapıldı, fizibilite rapor-
ları hazırlandı. Nihayetinde, temel stra-
teji olarak yerli uçak sürecini kısaltmak
için, sertifikasyon sorunu olmayan, gü-
venilirliği kanıtlanmış, ülkemizin ve dün-
yanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
modelin tüm fikri ve sınai mülkiyet hak-
larının alınarak modernize edilmesi;
diğer yandan da buradaki tecrübe kulla-
nılarak aynı anda, sıfırdan yerli uçağın
geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kap-
samda, hem şu anda faaliyet gösteren
sektörün ana oyuncularıyla hem de geç-
mişte faaliyet göstermiş; ancak şu an
uçak üretmeyen firmalarla görüşüldü.
Temel ilkeler ve parametreler dikkate
alınarak gerçekleştirilen görüşmelerin
ardından, bildiğiniz gibi Dornier 328 uça-
ğının haklarına sahip olan SNC firması
ile önemli mesafeler katedildi. Proje
kurgusunda, 628’in, yani yerli uçağın,
2023’te ilk test uçuşunu yapması; mo-
dernize edilecek 328 uçağının ise

2017’de testlerine başlanarak 2019’da ti-
cari uçuşlarına başlaması öngörülüyor.
Sertifikasyon sorununu aşmak ve süreci
hızlandırmak için, ilk bir kaç prototip Al-
manya’da üretilecek; daha sonra, Al-
manya hattı üretim yapmayacak. Tüm
üretim, Türkiye’de ve ABD’de kurulacak
tesislerde gerçekleştirilecek. Türki-
ye’deki üretim tesisinin yeri henüz netlik
kazanmadı; ancak Ankara’da, Kazan ve
Esenboğa bölgesi öne çıkıyor.
328’de yerli sanayinin yapacağı iş paket-
leri konusuna, SSM-STM-SNC tarafın-
dan oluşturulacak bir komisyon karar
verecek. Ancak, başta TUSAŞ olmak
üzere, pek çok yerli şirketin projede rol
alması için bir çalışma yapılacak; bu
kapsamda özel teşvikler sağlanacak.
328’de, yerlilik oranının, ilk etapta %50
olmasını; daha sonra da belli bir plan
çerçevesinde kademeli olarak arttırıl-
masını hedefliyoruz.
Özgün olarak tasarlanacak 628’de ise
motorunun dahi yerli olmasını, yani
TEI’nin projenin önemli bir parçası olma-
sını istiyoruz. Bu kapsamda, TEI ile gö-
rüşmelere başladık.

MSI Dergisi: Sivil havacılıkta üretim 
yöntemleri ve işçilik ücretleri kadar, 
üretim miktarları da maliyetleri etkiliyor;
yıllık üretim sayıları arttıkça, fiyatların
düşmesi mümkün oluyor. Diğer yandan,
üretim temposundaki inişler ya da 
çıkışlar, çok maliyetli olabiliyor. 
Projede nasıl bir üretim temposu 
öngörüyorsunuz?
Davut YILMAZ: Seri imalat süreci başla-
dıktan sonra, ilk yıl 4 tane uçak ile başla-
yıp diğer yıllarda; sırayla 12, 24, 36 ve 48
olacak şekilde bir olgunluğa erişmeyi ve
standart üretim kapasitesinin 48 olmasını

hedefliyoruz. Diğer yandan, ülkemiz ve
dünyadaki pazar analizlerini dikkate aldı-
ğımızda, hedeflediğimiz satış rakamlarına
ulaşacağımızı öngörebiliyoruz. Elbette bu
segmentteki büyük oyuncuların da pazar-
daki hâkimiyetini göz önüne alarak, proje
ile birlikte başlayacak olan iç ve dış pa-
zarlama faaliyetleri ile satış sayısının art-
tırılması ve projenin verimliliğinin
arttırılması da büyük önem arz ediyor.

MSI Dergisi: Sivil havacılıkta, uçağın 
teknik özellikleri kadar, alımı sırasında
kredi açılması ve yüksek tempoda 
kullanılan uçakların yerinde ve 
zamanında bakım idame desteğinin 
verilmesi gibi konular da önemli. 
Bunlar, uçaklar üretim hattından 
çıkmaya başlayınca gündeme gelecek
konular olsalar da hazırlıklarına 
şimdiden başlamak gerekiyor. 
Bu konular da mı STM sorumluluğunda
olacak? Olacaksa bu konularda ne gibi
hazırlıklar yapıyorsunuz?
Davut YILMAZ: Bahsettiğiniz hususlar,
gerçekten çok önemli. Biz de model kur-
gusunda, bu konulara büyük önem veri-
yoruz. Havacılık kuralları gereği, bazı
hizmetlerin, hava aracını üreten firma
tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor;
geri kalan konular ise ticari modelin kur-
gusuna bağlı. Dolayısıyla proje bütün-
lüğü içinde bu konulara da çalışıyoruz;
ancak henüz tamamlanmadı.

MSI Dergisi: STM, organizasyonel 
olarak Bölgesel Uçak Projesi için ayrı 
bir yapılanmaya gidecek mi?
Davut YILMAZ: Türkiye ve STM için çok
önemli bu proje; elbette özel bir yapılan-
maya ihtiyaç duyuyor. Bununla ilgili ça-
lışmalarımızı şimdiden başlattık.20
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Seri imalat süreci başladıktan sonra, ilk yıl 4 tane uçak ile başlayıp
diğer yıllarda; sırayla 12, 24, 36 ve 48 olacak şekilde bir olgunluğa
erişmeyi ve standart üretim kapasitesinin 48 olmasını hedefliyoruz. 
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MSI Dergisi: Akıllara gelen bir diğer soru
da STM’nin sertifikasyon alanındaki rolü.
Aynı kuruluşun, hem proje yürütücüsü
hem de sertifikasyon makamı olması,
tercih edilen bir durum değil. 
Bu kapsamda, Bölgesel Uçak Projesi’nde
yer almasının, STM’nin sertifikasyon 
çalışmalarına etkisi nasıl olacak?
Davut YILMAZ: Uluslararası sertifikas-
yon, projedeki en önemli konuların ba-
şında geliyor. STM’nin en başta gelen
uzmanlık alanlarından biri olan sertifi-
kasyon, elbette projeye büyük katkılar
sağlayacağımız bir yetkinliğimiz. Ancak,
sizin de işaret ettiğiniz, havacılıkta ba-
ğımsız denetim ilkesi gereğince, ilgili 
havacılık otoriteleri tarafından yetkilen-
dirilmiş, STM dışında bir yapının sertifi-
kasyondan sorumlu olması planlanıyor.

MSI Dergisi: Türkiye’de, geçtiğimiz 
5 sene içinde, THY dâhil muhtemel 
kullanıcılar, bölgesel uçak ihtiyaçları
için, 100+ yolcu taşıyabilecek 
boyutlarda uçakları tercih edeceklerini
belirtmişlerdi. Bu durumda, 30+ kişilik
bir uçağın pazardaki şansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Davut YILMAZ: Dezavantaj olarak görü-
len bu durum, aslında iş modeli olarak
avantaja dönüştürülebilecek bir alan açı-
yor. Öncelikli olarak rekabetin düşük ol-
duğu segmente girilerek pazarda yer
edinmeyi planlıyoruz. Bu segmentte, uçak
pazarında oyuncu yok; biz 32 kişilik model
ile oyuncu olmayan bir pazara gireceğiz.
İkinci aşamada ise 628 ile Embraer, Bom-
bardier gibi oyuncuların olduğu, 40-70 ki-
şilik pazara giriş yapma gibi bir stratejimiz
var. Burada, 100 kişinin üzerindeki paza-
rın, yüksek seviyede rekabetçi olduğunu
hatırlamak lazım. Üretilecek uçakların
yolcu taşımanın yanı sıra ambulans, deniz

karakol uçağı, askeri nakliye, istihbarat,
özel harekât uçağı gibi görevlerde de kul-
lanılabilecek olmasının önemli bir avantaj
getireceği de aşikâr.
Diğer yandan, Bölgesel Uçak Projesi’yle,
şu anda ülkemizde olmayan bölgesel
yolcu taşımacılığı işinin başlayacağını
tahmin ediyoruz. Bu endüstri, özellikle
Avrupa’da ve ABD’de oldukça yaygın.
Mesela, Lufthansa’nın filosunun yaklaşık
1/4’ü, Air France’nin de yaklaşık 1/3’ü,
bölgesel uçaklardan oluşuyor. ABD’de
bu oran daha da yüksek; mesela United
Airlines’in filosunun yaklaşık yarısı, 
bu tip uçaklardan meydana geliyor. 
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Dolayısıyla bu projenin ülkemizdeki
önemli bir açığı kapatarak, çapraz uçuş-
lara imkân sağlamasını ve yeni ekono-
mik fırsatlar açmasını bekliyoruz.
Şu hususu da eklemekte fayda görüyo-
rum: Bir ülke için sivil uçak üretimi, sa-
dece ticari açıdan değil, askeri açıdan da
stratejik bir hamledir. Çünkü askeri ve
sivil sektördeki etkileşimler, teknoloji
transferleri, son yıllarda oldukça artmış-
tır. Sivil uçak üreten firmaların, aynı za-
manda dünyanın en büyük savunma
firmaları arasında olduğu bilinen bir ger-
çek. Dolayısıyla projeye, daha geniş
perspektiften bakmakta fayda var.

MİLGEM’de İhracat Çalışmaları
Tam Hız Devam Ediyor
MSI Dergisi: MİLGEM’in yurt dışında 
pazarlanması sorumluluğu STM’ye 
verildi ve envanterdeki iki gemi, 
TCG HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA,
geçtiğimiz dönemde önemli uluslararası
seyirler gerçekleştirdiler. Bu seyirler 
sırasında, STM de ziyaret edilen 
limanlarda çeşitli sunumlar ve 
etkinlikler düzenledi. MİLGEM’in ihracat
çalışmaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve projede görev alan 
firmalar gibi diğer paydaşlarla nasıl 
bir model kapsamında birlikte 
çalışıyorsunuz?
Davut YILMAZ: MİLGEM projesi kapsa-
mında inşa edilen korvetlerimiz ve diğer
askeri deniz platformlarının pazarlan-
ması kapsamında, Körfez Bölgesi ile 
Afrika ve Asya ülkelerinde tanıtım faali-
yetleri gerçekleştirdik. Burada, ADA sı-
nıfı korvetlerimizin kabiliyetlerinin
tanıtılmasının yanı sıra yerli sanayi katkı
payının arttırılması görevimiz çerçeve-
sinde, projede rolü olan yerli firmaların da
yeteneklerini sunma fırsatımız doğuyor.

MİLGEM 1 ve 2’deki millilik oranı %60’lar
civarındayken bu oran, MİLGEM 3 ve 4’te,
daha yukarılara çıkıyor. Bu kapsamda,
askeri gemi ihracat çalışmalarımız ile
doğal olarak projede görev almış tüm
yerli sanayi firmalarının yurt dışına açıl-
masına imkân sağlamış oluyoruz.
Bunun yanında, ADA sınıfı korvetlerin ih-
racat çalışmaları esnasında, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığımızın gösterdiği
üstün çaba ve iş birliğinin altını çizmek
istiyorum. Başta Deniz Kuvvetleri Komu-
tanımız olmak üzere, ilgili tüm personele
şükranlarımızı sunmak, özellikle yurt
dışı görevlerinde büyük bir özveri ve mo-
tivasyon ile çalışmalarımıza olumlu katkı
sağlayan TCG HEYBELİADA ve TCG BÜ-
YÜKADA gemilerinin değerli personeline
teşekkür etmek isterim.

MSI Dergisi: İhracat, kuşkusuz uzun 
bir süreç ve yorulmadan çalışmayı 
gerektiriyor. Geldiğimiz noktada, 
MİLGEM ile ilgili hangi ülkelerle 
müzakereler yürütülüyor? MİLGEM 
teklifi hangi noktalarda avantajlı 
görülüyor? MİLGEM için dezavantaj 

diyebileceğimiz konular var mı? 
Örneğin güç paketinin yabancı kaynaklı
olması ya da gemiyi inşa edecek 
tersanenin henüz açıklanmamış olması
bir dezavantaj yaratıyor mu?
Davut YILMAZ: MİLGEM projesi kapsa-
mında, sınıfında dünyadaki en iyi örnek-
lerden birisi olma özelliği taşıyan; en son
teknolojik sistemler ile Türk mühendis-
leri tarafından özgün dizaynı tamamla-
nan ve inşa edilen ADA sınıfı korvetler,
bugüne kadar birçok ulusal ve uluslar-
arası ortamda başarı ile görev yapmış ve
dünya denizlerinde Türk bayrağını gu-
rurla dalgalandırmıştır. Türk savunma
sanayisinin övünç kaynağı olan korvetle-
rimizin yurt dışına pazarlanmasına yöne-
lik çalışmalar önem arz ediyor. Bu
kapsamda, Körfez ve Asya başta olmak
üzere, Dünya’nın diğer bölgelerinde yö-
nelik olarak ihracatın gerçekleştirilme-
sine ilişkin faaliyetlere devam ediliyor.
STM olarak üstümüzdeki sorumluluğun
bilincindeyiz ve ülkemizin büyüyen eko-
nomisine ve güçlenen Türk savunma sa-
nayisine gerekli katkıyı yapmak için en
üstün çabayı gösteriyoruz.
Üstün ve son teknolojik sistemleri bir
arada bulundurmasının yanı sıra ADA sı-
nıfı korvetler, muadili olan ve yabancı fir-
malar tarafından inşa edilen gemiler ile
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Türk savunma sanayisinin övünç kaynağı olan korvetlerimizin 
yurt dışına pazarlanmasına yönelik çalışmalar önem arz ediyor. 
Bu kapsamda, Körfez ve Asya başta olmak üzere, Dünya’nın diğer
bölgelerinde yönelik olarak ihracatın gerçekleştirilmesine ilişkin 
faaliyetlere devam ediliyor. 

MİLGEM’in yurt dışında 
pazarlanması sorumluluğu, 
STM’ye verildi.
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kıyaslandığında; fiyat-performans yö-
nünden de oldukça avantajlı olduğu gö-
rülüyor. Askeri gemi projelerinde önemli
olan; geminin dizayn ve savaş sistemle-
rinin özgün olarak elde edilebilmesidir
ve Türkiye, MİLGEM projesi ile bunu ba-
şarı ile sağlamıştır. Bu kapsamda, ana
tahrik sisteminin, diğer birçok ülke gibi
yabancı kaynaklı tedarik edilmesi, bir de-
zavantaj olarak algılanmamalıdır. İnanı-
yorum ki, gelişen ve güçlenen askeri
gemi inşa sektörü ve Türk mühendisleri,
önümüzdeki yıllarda, ana tahrik sistemi-
nin Türkiye’de üretilmesi için elinden ge-
leni yapacaklardır.
Bu noktada, ilk adımı da yine STM olarak
attığımızı ifade edebilirim. Bildiğiniz
üzere, MİLGEM projesinin 3. ve 4. gemi-
leri için SSM ile yaptığımız sözleşmede;
Ana Tahrik Sisteminin Entegrasyon so-
rumluluğunu da üstlendik. Bu sayede,
daha önceden paket olarak yurt dışı üre-
ticiden alınan sistemler, şimdi STM so-
rumluluğunda, yerli sanayimizin
katkısıyla üretiliyor. STM olarak en
önemli misyonlarımızdan biri, yerli sa-
nayimizin kabiliyetini geliştirmek ve as-
keri projelerdeki yerlilik oranını azami
seviyelere çıkarmak ki; ana tahrik sis-
temi bileşenleri de bu misyonumuzun en
önemli kısımlarından birisi.
Bunun dışında, geminin inşa edileceği
tersaneler açısından şunu vurgulamak
isterim; yurt dışındaki müşterilerimizin
birçoğu, gemilerin kendi ülkelerindeki
tersanelerinde inşa edilmesini istiyor ve
bu projeler ile kendi ülkelerinde, ekono-
mik ve bilgi yönünden katma değer ya-
ratılmasını bekliyor. Askeri gemi inşa
projelerinde, tersanelerin sağladığı iş
gücü payı, projenin azami %15-20’lik bir
kısmını oluşturuyor. Böylesine büyük ve
karmaşık projelerde önemli olan; dizayn,
entegrasyon ve mühendislik bilgisi ile

askeri gemiden beklenecek harekât gö-
revlerine olan ünsiyete sahip olma kabi-
liyetidir. STM olarak şu anda, Türkiye’de,
bu alanda en önde giden kuruluş oldu-
ğumuzu ve ADA sınıfı korvetler de dâhil,
diğer askeri gemileri, Türkiye’de veya
dünyadaki tersanelerde rahatlıkla inşa
edebileceğimizi söyleyebilirim.

MSI Dergisi: AY Sınıfı Denizaltı Cihaz/
Sistem Yenileme Projesi’nin son durumu
hakkında bilgi verir misiniz? Bu sınıf 
denizaltıyı envanterinde bulunduran
diğer ülkeler için de benzer projeler 
yapılması ile ilgili çalışmalarınız var mı?
Varsa hangi ülkelerle görüşmeler 
yürütülüyor?
Davut YILMAZ: Dünyada konvansiyonel
denizaltı inşa ve modernizasyonuna yöne-
lik çok ciddi bir pazar olmasına; Türki-
ye’nin, 40 yılı aşkın bir süredir denizaltı
inşa etmesine ve dünyanın en büyük de-
nizaltı filolarından birine sahip olup bu ge-
mileri başarı ile idame etmemize karşılık,
maalesef yurt dışındaki denizaltı pazarın-
dan pay almakta zorlanıyoruz. Bunun pek
çok nedeni olmakla birlikte, bu alandaki
sinerji eksikliği önemli rol oynuyor.
STM olarak, özellikle Alman menşeli

olmak üzere, konvansiyonel denizaltı
sahibi olan ülkeler ile devamlı görüşü-
yor; kendilerine, Türkiye’deki kabiliyet-
leri ve yetenekleri anlatıyoruz. Bu
konuda, özellikle Endonezya ve Pakistan
başta olmak üzere, birçok ülke ile yakın
temaslarımız var.
Ayrıca, önümüzdeki dönemde başlatıl-
masını beklediğimiz Preveze sınıfı 
denizaltı modernizasyonundan elde ede-
ceğimiz kabiliyetin, bu alanda yurt dı-
şında yapacağımız işlere büyük katkı
sağlayacağına inanıyoruz.

MSI Dergisi: Yeni Tip Denizaltı projesi
kapsamındaki çalışmalarınızın son 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Davut YILMAZ: STM’nin, denizaltı dizayn
ve sistem entegrasyon yeteneklerinin
geliştirilmesi, denizaltı teknolojilerindeki
yerli katkının arttırılması, entegre lojistik
destek kabiliyetlerinin olgunlaştırılması
ve ileride başlatılması planlanan Milli
Denizaltı projesine sağlayacağı katkılar
açısından, bu projeye çok önem veriyo-
ruz. Yeni Tip Denizaltı projesinde, üzeri-
mize düşen yerli katkı oranının
arttırılması görevine istinaden, yoğun bir
şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının 
2 adet AY sınıfı
denizaltısı, STM 
ana yükleniciliğinde,
4,5 yıl süren bir 
proje ile modernize
edildi.
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MSI Dergisi: Denizde İkmal ve Muharebe
Destek Gemisi projesi ile ilgili son durum
hakkında bilgi verir misiniz?
Davut YILMAZ: Denizde İkmal ve Muha-
rebe Destek Gemisi, dünyada, kendi sı-
nıfında özgün ve çok gelişmiş isterlere
sahip bir platform olarak dizayn edil-
mektedir. STM olarak bu projede, dizayn
sorumluluğunu Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığımız ile birlikte paylaşarak çalış-
malarımızı tamamladık ve SSM’ye teslim
ettik. Bu noktadan sonra belirlenecek yol
haritasına göre, projenin ileri safhala-
rında görev almayı bekliyoruz.

MSI Dergisi: Pakistan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyacına yönelik olarak yürüttüğünüz 
Denizde İkmal Tankeri projesinin son 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Benzer modelde bir denizcilik projesinin
başka ülkelerle gerçekleştirilmesi 
konusundaki çalışmalarınızın son durumu
nedir; görüşmelerin yapıldığı ülkeler var mı?
Davut YILMAZ: 2013 yılında imzaladığı-
mız Pakistan Denizde İkmal Gemisi pro-
jesi, takvimine uygun olarak başarı ile
devam ediyor. Geminin inşa sürecinde
yolun yarısını geçtik ve 2016 yılı içinde,
gemiyi denize indirmeyi planlıyoruz.
Özellikle ADA sınıfı korvetlerin ve benzeri
platformların ihracatı görevimize yönelik
olarak, yurt dışı iş geliştirme faaliyetle-
rine yoğun olarak devam etmekteyiz. Pa-
kistan Denizde İkmal Gemisi projesi,
Türkiye tarafından, tek kalemde yapılan
en büyük askeri gemi ihracatı ve yurt dışı
için inşa edilen en büyük askeri platform
olma özelliğini taşımaktadır.
Pakistan’da uyguladığımız başarılı mo-
delin başka ülkelerde ve hem muharip
hem de yardımcı sınıf su üstü gemileri
inşasında uygulanabilmesi için çalışma-
larımız devam ediyor. Özellikle Kazakis-

tan, Azerbaycan, Kuveyt ve Romanya
olmak üzere, birçok ülke ile olgunlaşmış
görüşmeler yürütüyoruz. Ümit ediyoruz
ki, yakın zaman içinde savunma sanayisi
ihracatımıza önemli katkı sağlayacak
güzel haberler vereceğiz.

7 Yeni Ofis Açılacak
MSI Dergisi: İhracatı Geliştirme 
Projesi kapsamında açılan yurt dışı 
ofislerin, 2015 yılının ilk yarısında 
gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili
bilgi verebilir misiniz? Uzun süredir 
gündemde olan yeni ofislerin açılması
konusunda güncel durum nedir?
Davut YILMAZ: İhracat Geliştirme Pro-
jesi kapsamında açılan ofislerimiz, yurt
dışı temsil faaliyetlerini başarı ile yürüt-
meye devam ediyorlar. Sorumluluk sa-
haları içerisindeki ilgili kurum ve
kuruluşlar, uluslararası organizasyonlar
ve savunma sanayisi firmaları ile iş bir-
liği faaliyetlerini arttırarak sürdüren of-
islerimiz, ihracat olanaklarını geliştirme
kapsamında, bulundukları ülke ve çev-
relerinde bulunan ülkelerde, pazar araş-
tırma ve iş geliştirme süreçlerini
sürdürüyorlar. 2023 hedefleri kapsa-
mında, 25 milyar dolar olan savunma,
havacılık ve güvenlik ihracat hedefimizin
gerçekleştirilmesi adına, hâlihazırdaki
faaliyetlerin sürdürülebilirliği için bir da-
yanak noktası, ikili iş birliklerinin arttırıl-
ması noktasında ise bir sıçrama tahtası
niteliği taşıyan yurt dışı ofislerimizin
stratejik önemi, sanayimizin gelişimi ile
eş zamanlı olarak artıyor. Yakın za-

manda, başta Afrika olmak üzere, yeni
yerlerde açılacak toplam 7 ayrı ofisimizle
bu vizyona daha güçlü bir şekilde destek
vermeye devam edeceğiz.

MSI Dergisi: STM, siber güvenlik 
alanında da önemli çalışmalara 
imza atıyor. Bu alan, dünyada olduğu
gibi, Türkiye’de de henüz taşların tam
olarak yerine oturmadığı bir alan. 
STM, siber güvenlik alanında 
kendini nasıl konumlandırıyor; hangi 
çalışmaların ya da projelerin içinde 
ve ne şekilde bulunmak istiyor?
Davut YILMAZ: STM için siber güvenlik,
diğer alanlardan farklı bir öneme sahip.
Çünkü biz, siber güvenliği, ülke güvenli-
ğinin bir unsuru olarak değerlendiriyor;
bu nedenle cirodan ziyade, bu alanda
milli ürünler geliştirerek ülkemize kat-
kıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu mak-
satla siber güvenlik alanına büyük
yatırımlar yapıyor; Ar-Ge projelerimize
ilave olarak, önemli kurumlar için kritik
projeler yürütüyoruz. Bunların yanı sıra
NATO, Avrupa Güvenlik Organizasyonu
(EOS) ve Avrupa Siber Güvenlik Koruma
İttifakı (CYSPA) gibi yurt dışındaki pek
çok organizasyonda ülkemizi temsil edi-
yoruz. Bildiğiniz gibi son olarak, Avrupa
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Pakistan Denizde İkmal Gemisi 
projesi, Türkiye tarafından, 
tek kalemde yapılan 
en büyük askeri 
gemi ihracatı olma 
özelliği taşıyor.
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Birliği’nin güvenlik alanındaki politikala-
rına yön veren ve Avrupa’nın en büyük
güvenlik firmalarının yer aldığı EOS’un
yönetim kuruluna seçildik ki, bu hem
STM için hem de ülkemiz için büyük ka-
zanım manasına geliyor. Dolayısıyla
STM, yürüttüğü projeler, yaptığı çalışma-
larla siber güvenlikte “mükemmeliyet
merkezi” olma vizyonunu takip ediyor.

MSI Dergisi: Sivil havacılık sektöründe de
faaliyet gösteriyorsunuz ve AeroTab™
Elektronik Uçuş Çantası ürününüz, 
AtlasGlobal tarafından kullanılıyor. 
Ayrıca, okuyucularımızın da bilgi sahibi
olduğu AeroSuite projesi kapsamında,
sivil havacılığa yönelik yeni ürünler 
geliştiriyorsunuz. Sivil havacılık alanında
müşteri tabanınızın gelişmesi için 
yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Davut YILMAZ: Benim, sivil havacılık ala-
nında farklı bölüm ve pozisyonlarda
edindiğim tecrübe, bu alandaki ihtiyaç-
ları bilerek yeni projeler geliştirmemize
imkân tanıyor. Bu çerçevede, mevcut
AeroTab™ ve AeroSuite™ ürün ailesine
ek olarak; özellikle uçuş, işletme, bakım

gibi alanlarda inovatif çözümler üzerinde
çalışıyoruz. Yakında, bu çalışmaların
yansımasını somut ürünler şeklinde gö-
receğimize inanıyorum. Diğer yandan,
hem mevcut ve hem de geliştirilmekte
olan yeni ürünlerin yurt içi ve yurt dışı
pazara girmesi için görüşmelerimiz
devam ediyor.

MSI Dergisi: Askeri ve sivil havacılığa 
yönelik sertifikasyon konusundaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında
bilgi verebilir misiniz? Mevcut durumda
hangi hava araçlarına yönelik çalışmalar
yürütüyorsunuz?
Davut YILMAZ: Havacılık sertifikasyonu
konusunda ihtiyaç sahibi kuruluşlara alt-
yapı kurulumundan eğitimlere, bağımsız
denetimden danışmanlığa kadar, geniş
bir spektrumda uzman ekibimizle hiz-

met veriyoruz. Ayrıca STM, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, ta-
sarım ve üretim kuruluşlarının denetimi
için yetkilendirilen tek kuruluş. Bu
alanda, “C-130, CN235, F-16 (Özgür)”
modernizasyon projeleri; “HÜRKUŞ,
ANKA, KARAYEL” gibi yeni tasarım proje-
leri; “ATAK, A400M, JSF” gibi uluslararası
ortak tasarım ve üretim programları ile
“Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi” gibi
yerli motor tasarımı projelerinin sertifi-
kasyon safhalarında da STM’nin imzası
var. Bu alandaki birikimimiz, gelişerek
artmaya devam ediyor.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’a,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

TRJ628
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Sertifikasyon, gerek sivil
gerekse askeri havacı-
lıkta, bir platformun tasa-

rımı kadar kritik bir süreç
olarak görülüyor. Türkiye’de
sertifikasyon konusu, gündeme,
SSM ve TUSAŞ önderliğinde yü-
rütülen platform geliştirme ve
modernizasyon faaliyetleri ile
geldi ve STM, bu konuda uzman
kuruluş olarak öne çıktı.
SSM, askeri uçuşa elverişlilik
sertifikasyonu çalışmalarına,
2007 yılında, C-130E/B Aviyo-
nik Modernizasyonu (ERCİYES)
projesiyle başladı ve bu pro-
jede, geçtiğimiz Ağustos
ayında, Türkiye’nin ilk tip ser-
tifikası verildi. Hâlihazırda Milli
Görev Bilgisayarı Geliştirilmesi
(ÖZGÜR), Yeni Nesil Temel
Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ-B) ve
Operatif İHA Motoru Geliştiril-
mesi projelerinde, uçuşa elve-
rişlilik sertifikasyonu faaliyetleri
yürütülüyor. Ayrıca, Türki-
ye’nin ortakları arasında yer
aldığı uluslararası projeler-
den, Müşterek Taarruz Uçağı
(Joint Strike Fighter / JSF) ve
A400M projelerinde de askeri
uçuşa elverişlilik sertifikasyonu
faaliyetlerine katılım sağlanı-
yor. SSM tarafından yürütülen
projelerden, HÜRKUŞ ve Özgün
Helikopter Programı’nda, as-
keri uçuşa elverişlilik sertifi-
kasyonunun yanı sıra sivil
uçuşa elverişlilik sertifikas-

yonu edinilmesi de hedefleni-
yor (Tablo 1).
Sivil havacılıkta, Türkiye’nin
yetkili kurumu olan SHGM,
sertifikasyon faaliyetlerine,
HÜRKUŞ projesi ile dâhil oldu.
SSM’nin, askeri sertifikasyon
alanında edindiği bilgi birikimi
ve tecrübenin, HÜRKUŞ pro-
jesi kapsamında, sivil uygula-
malara aktarılması amacıyla
SSM ile SHGM arasında, 
18 Ekim 2011 tarihinde, 
HÜRKUŞ Projesi Sertifikasyon
Faaliyetlerine İlişkin Protokol
imzalandı. Gelinen aşama 
itibarıyla söz konusu protoko-
lün, Özgün Helikopter Programı
başta olmak üzere, ilgili diğer
projelerimizdeki sivil uçuşa el-
verişlilik sertifikasyonuna yöne-
lik olarak güncellenmesi ihtiyacı
ortaya çıktı. Bu çerçevede, 
28 Temmuz’da imzalanan,
“SSM ve SHGM Arasında Uçuşa
Elverişlilik Sertifikasyonu Faali-
yetlerine İlişkin Protokol” ile:

n SSM tarafından yürütülen
projelerde, sivil uçuşa 
elverişlilik sertifikasyonunun
yurt içi kaynaklarla 
gerçekleştirilmesi,

n Türkiye’de, sivil sertifikasyon
altyapısı ve uzmanlığının
geliştirilmesi ve diğer ülkelerin 
sertifikasyon otoriteleri 
tarafından tanınması ve
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ÖZEL HABER

Sertifikasyon Faaliyetleri, 
SSM-SHGM İş Birliği ile Devam Edecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) arasında, Türk Başlangıç 
ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme
(HÜRKUŞ) projesi ile başlayan 
sertifikasyon konusundaki iş birliği,
başta Özgün Helikopter Programı
olmak üzere, yeni projelerle gelişiyor.
İki kurum arasındaki iş birliğinin 
kapsamını genişleten protokol, 
28 Temmuz’da, SSM’de düzenlenen 
bir törenle imzalandı. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

HÜRKUŞ Projesi Özgün Helikopter Programı
n Sözleşme İmzası: Mart 2006 n Sözleşme İmzası: Haziran 2013
n Yüklenici Firma: TUSAŞ n Yüklenici Firma: TUSAŞ
n Sivil Sertifikasyon Başvurusu: Şubat 2007 (EASA) n Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) Başvurusu: Şubat 2015
n Sivil Sertifikasyon Başvuru Kabulü: Ocak 2009 (EASA) n Sivil Sertifikasyon Başvurusu ve Kabulü: 2015 (Hedef)
n Sivil Sertifikasyon Otoritesi: EASA, SHGM n Sivil Sertifikasyon Otoritesi: SHGM, EASA
n Sertifikasyon Uzmanlık Paneli Sayısı: 8 n Sertifikasyon Uzmanlık Paneli Sayısı: 11
n Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA): Temmuz 2012 n Mevcut Proje Aşaması: Ön Tasarım
n İlk Uçuş: Ağustos 2013
n Mevcut Proje Aşaması: Tasarım Doğrulama Uçuş Testleri

Tablo 1. SSM’nin yürüttüğü özgün geliştirme projelerinde sivil sertifikasyon faaliyetleri
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n Türkiye’de geliştirilen hava
araçları, motorlar, 
pervaneler ve bunların 
parçalarının ihracat 
potansiyelinin arttırılması
mümkün olacak.

Sertifikasyon, 
Havacılıktaki Atılımı
Destekleyecek
Protokolün imzası için düzenle-
nen törene; SSM Sanayi 
Hizmetlerinden Sorumlu Müs-
teşar Yardımcısı Dr. Celal
Sami Tüfekçi, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı
Vekili Özkan Poyraz, SHGM
Genel Müdürü Bilal Ekşi ve
STM Genel Müdürü Davut Yıl-
maz ile SSM ve SHGM’den
yetkililer katıldı.
Törenin başında kısa bir de-
ğerlendirme yapan Dr. Tü-
fekçi, SSM’nin sertifikasyon
konusundaki çalışmalarını ve
SHGM ile iş birliklerini özetle-
dikten sonra, şunları söyledi:
“[Bu iş birliğine] Bundan
sonra, diğer ismi açıklanma-
yan projeleri de dâhil edecek
şekilde yola devam etmek is-
tiyoruz. Türkiye’de bu konular
yeni. Tasarım konusunda, Ba-
tılı ülkelere göre çok büyük yol
katetmediğimiz için biraz geri-
deyiz; ama son dönemde, çok
büyük atılımlar yaptık. Çeşitli
platformalar geliştiriliyor ve
bunlar uçuş testlerine devam
ediyor. Havacılık projelerinde,
sertifikasyon, bazen tasarımın
önüne de geçebiliyor… Bölge-
sel Uçak projesi ile birlikte,
sertifikasyon çok önemli bir 
hâl alacak. Bu projenin devamında,
özgün modelin -TRJ628’in- ta-
sarlanması ve üretimi ile ha-
vacılık alanında ciddi bir atılım
yapan ülke konumuna gelmiş
olacağız.”

Dr. Tüfekçi’nin açılış konuşma-
sının ardından, SSM Kalite, Test
ve Sertifikasyon Daire Başkan-
lığı Sertifikasyon Müdürü Meh-
met Yetiş Uysal tarafından,
SSM’nin sertifikasyon alanın-
daki faaliyetlerini anlatan bir
sunum yapıldı. Uysal, HÜRKUŞ
projesinde, TUSAŞ’ın, Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı
EASA ve SHGM ile ayrı ara
yüzlerinin olduğunu; Özgün
Helikopter Programı’nda ise
TUSAŞ’ın, SHGM ile, SHGM’nin
de EASA ile ara yüzünün olaca-
ğını söyledi. Askeri projeler-
deki sertifikasyon faaliyetleri
ise SSM tarafından yapılmaya
devam edecek.

Birikim SSM’de
Sunumun ardından Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Vekili Özkan 
Poyraz da kısa bir değerlen-
dirme yaptı ve şunları söyledi:
“SHGM, idari olarak, hem
EASA hem de ICAO nezdinde,
sivil havacılığın Türkiye’deki
otoritesi. Sertifikalandırma,
uçuşa elverişlilik ve diğer bütün
denetim süreçlerinde rol oyna-
yan idari üst yapı. Bu idari 
yapının, teknik yeterlilikle des-
teklenmesi gerekiyor. Yeterlilik,
bana göre, bu alanda tasarım ve
üretim kabiliyeti… Ama den-
kleme, çarpan olarak bir de
sertifikasyon giriyor. Ne kadar
tasarım ve üretim kabiliyetine
sahip olursanız olun, eğer ser-
tifikasyon sıfır olursa yeterlilik
de sıfır oluyor. Hava araçları için
bu, doğumdan ölüme kadar
giden bir süreç… Bu birikimin,
Türkiye’de, sadece SSM’de ol-
duğunu değerlendiriyoruz.”
Poyraz’ın konuşmasının ar-
dından, protokolün imzalan-
ması ile tören sona erdi.

www.savunmahaber.com
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EnginSoft Turkey, mühendislik analizleri ve tasarım konula-
rında teknolojiyi bir adım ileri götürerek, Türkiye’deki Ar-Ge
firmalarını, optimizasyon teknolojisi ile tanıştırıyor. 

EnginSoft tarafından, 1994 yılında temelleri atılan optimizasyon
platformu modeFRONTIER sayesinde, dünya çapında ileri tekno-
lojiyi kullanan firmalar, tasarımlarını daha ekonomik ve daha az
malzeme kullanarak daha hafif ve verimli hâle getirmeye başla-
dılar. Günümüzde, otomotivden havacılığa, denizcilikten enerji
sektörüne kadar bir çok alanda faaliyet gösteren firmalar, bün-
yelerinde, optimizasyon teknolojisini kullanan birimler oluşturu-
yorlar. Bunun en büyük sebepleri arasında; artan üretim
maliyetlerini azaltmak ve havacılık gibi sektörlerde, daha hafif
yapılara gereksinim duyulması geliyor.
Günümüzde optimizasyon teknolojisi; tasarımların ağırlıklarının
azaltılması, enerji tüketen makinelerin aerodinamik karakteris-
tikleri ve performans özelliklerinin iyileştirilerek verimliliklerinin
arttırılması gibi temel mühendislik alanlarının yanı sıra lojistik
ihtiyaçlara yönelik dağıtım hatlarının optimizasyonu, havacılıkla
uçuş planlaması gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı. Bu sa-
yede firmalar, maliyetlerini iyileştirme çalışmaları kapsamında,
önemli miktarda yol alıyorlar. Dünyanın önde gelen optimizasyon
yazılımı olan modeFRONTIER, içerisinde, alışılagelmiş türev ta-
banlı algoritmaların yanı sıra genetik algoritmaları da içeren yak-
laşımları ile zaman alan optimizasyon analizlerini, çok hızlı bir
şekilde yerine getirmeyi sağlıyor. modeFRONTIER, bünyesinde,
günümüzde de sürekli gelişmekte olan ileri optimizasyon algo-
ritmalarını barındırarak optimizasyon çalışmalarında temel bir
yazılım olarak yerini alıyor.
Bir optimizasyon süreci, genel anlamda, optimize edilecek sis-
teme ait matematiksel modelin oluşturulması ile başlar. Mate-
matiksel modellerin oluşturulabilmesi için, günümüzde; Ansys,
Abaqus, Fluent gibi ileri teknoloji bilgisayar destekli mühendislik
(Computer Aided Engineering / CAE) yazılımları ya da mühendis-
lik bilimlerinde kullanılan temel formülleri baz alan, firmaların
kendi geliştirdikleri kodlar kullanılabilir. Sürecin, ikinci ve en
önemli adımları arasında, sistemde optimizasyon işleminde kul-
lanılacak değişkenlerin parametrik olarak tanımlanması gelir.
modeFRONTIER, bu temel iki adım kapsamında; mevcut CAE ya-
zılımlarını ya da kodlarını kendi bünyesinde entegre ederek ve
parametrik değişkenleri, optimizasyon döngüsü içerisinde de-
ğiştirerek, içerisinde bulunan ileri algoritmaların yardımıyla en
verimli çözümü sunar. Bir optimizasyon döngüsüne verilebilecek
örnekler arasında:

l Bir kanat profili (airfoil)’nin, geometrik boyutlarının 
parametriktanımlanmasını takiben, sürtünme katsayısını
asgariye indirecek ve kaldırma katsayısını azami değere 
getirecek bir optimizasyon çalışması ya da

l Sac metal parçalardan oluşan bir sistemin, mukavemet 
ve doğal frekans özelliklerini koruyacak şekilde, 
sac kalınlıklarının azaltılarak ağırlık ve maliyet 
iyileştirmesinin yapıldığı optimizasyon çalışmaları

örnek verilebilir. modeFRONTIER ile hazırlanmış örnek bir opti-
mizasyon modeli, Şekil 1‘de yer alıyor.
modeFRONTIER optimizasyon platformunun önemli özelliklerin-
den biri de deneysel veriler üzerinden matematiksel modeller
oluşturarak optimizasyon yapılmasına olanak sağlaması. Bu kap-
samda, sonlu elemanlar ve sonlu hacimler analizleri gibi yazı-
lımlar yerine, test verilerine sahip firmalar da optimizasyon
çalışmaları yapabilir. Ayrıca modeFRONTIER, deneysel tasarım
(design of experiment) ve duyarlılık analizleri de gerçekleştirerek,
tasarımlarda çıktıları etkilemeyen parametreleri belirlemede de
yardımcı olur. Bu sayede, optimizasyon çalışması yaparken, odak
doğru parametrelere aktarılarak, optimizasyon süreçleri de hız-
landırılabilir.
Optimizasyon teknolojisini Türkiye’de yerleşik hâle getirmek
için çalışmalarına hızla devam eden EnginSoft Turkey, bün-
yesindeki uzman kadrosu ile modeFRONTIER yazılımının da-
ğıtımı ve teknik desteği konularında çalışmalarını
sürdürüyor. Türkiye’de ileri teknoloji içeren projelerde de op-
timizasyon konusunda yapılacak çalışmaların, ülke adına da
önemli getirileri olacağının farkında olan EnginSoft Turkey;
TUSAŞ ve ASELSAN gibi ana yüklenici firmalarda çalıştaylar
yaparak teknolojiyi tanıtma çalışmalarını, geçtiğimiz aylarda
başlattı. EnginSoft Turkey, konu ile ilgili mühendislik hizmeti
de veriyor.
EnginSoft Turkey, partneri EnginSoft SPa firmasının optimi-
zasyon konusundaki bilgi birikimini, Türkiye’deki firmalara
aktarabilmek için de faaliyetler gerçekleştiriyor. EnginSoft;
İtalya, Almanya, Fransa ve İskandinavya bölgesindeki ortak
şirketler grubu ile Alenia, Fiat, Aprilia, Indesit, MBDA, 
ABB, MTU, Toyota, Ford, Messier Bugatti, SKF, Jaguar, Cum-
mins, Bombardier ve Volvo gibi firmalara hizmet vermeyi
sürdürüyor.
modeFRONTIER ile ilgili dokümanlara ve yılın her çeyreğinde
yayınlanan EnginSoft Newsletter dergisine, EnginSoft global
web sitesi www.enginsoft.com adresinden ulaşılabilir. 
EnginSoft Turkey, yazılım ve proje hizmetleri çerçevesinde,
optimizasyon üzerine hizmetlerini firmalara sunmaktan
memnuniyet duymaktadır.
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İleri Mühendislikte
Optimizasyon
Teknolojileri ve
modeFRONTIER
Platformu

Şekil 1. Örnek bir modeFRONTIER optimizasyon modeli





MSI Dergisi: Nail Bey, öncelikle 
görevinizin hayırlı olmasını dileriz. 
K. Nail Kurt, SASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak neler yapmayı planlıyor?
SASAD’a nasıl bir vizyon getireceksiniz;
ana hatlarıyla paylaşır mısınız?
K. Nail KURT: Öncelikle güzel temenni-
leriniz için teşekkür ederim. SASAD ola-
rak bir prensip kararımız var ve bu
çerçevede, başkanlarımız, 1 yıl için dö-
nüşümlü olarak göreve geliyor. Bu yıl
için de sorumluluğu ben devraldım.
Yönetimimizde devamlılığı sağlamaya
özen gösteriyoruz. Mutlaka her başka-
nın, kendince bir öncelik listesi, üslubu
ve bireysel katkıları da olacaktır. Ancak
dernek olarak konuyu ele aldığımızda,
2017 yılına kadarki dönemi kapsayan bir
Stratejik Planımız var. Burada vizyonu-
muzu, “Türk Savunma ve Havacılık Sa-
nayisi’nin yurt içinde ve uluslararası
platformlarda sesi olmak, sektör oyun-
cularının iş yapma ortamına kolaylıklar
sunulmasına aracılık etmek” şeklinde
tanımlıyoruz. Böylelikle sektörümüzün,
ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaç-
larına çözüm üretebilen ve uluslararası
rekabet gücüne sahip bir seviyeye ulaş-
masını hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Sektöre baktığımızda, 
firmaların üstünde yer alan kuruluşlar 
ve organizasyonlar olarak SASAD’ın 
yanı sıra Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI)’ni ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’ni 
görüyoruz. SASAD’ın üstlendiği 
görevlere baktığımızda da pek çoğunda
tek sorumlu konumunda olmadığını 
görüyoruz. Örneğin, “sektörün 
sorunlarının dile getirilmesi”, SASAD’ın
görevleri arasında görülüyorken, 
8’inci Türkiye Sektörel Ekonomi 
Şurası sırasında bu görev, TOBB Türkiye
Savunma Sanayi Meclisi tarafından 
yerine getirildi. İhracat konusunda da 
SSI ve SASAD’ın sorumlulukları 
olduğunu görüyoruz. Bu tabloda, 
SASAD’ı nasıl konumlandırıyorsunuz? 
“Tek sorumlu olmama” durumu sizce 
bir avantaj mı, yoksa bazı sakıncaları 
var mı?
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SÖYLEŞİ

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD)’nin, 22 Nisan’da gerçekleştirilen

26’ncı Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini, takip eden 1 yıl için, K. Nail Kurt

devraldı. Kurt ile SASAD’ın mevcut faaliyetlerini 
ve gelecek ile ilgili planlarını konuştuğumuz 

bir söyleşi gerçekleştirdik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

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

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Nail Kurt: 

“İhracatımızı mutlaka yıldan yıla
önemli ölçüde arttırmalıyız.”
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K. Nail KURT: Bu biraz karmaşık bir
durum gibi algılansa da aslında her üç
organizasyonun da neredeyse tüm üye-
leri aynı firmalar. Bu organizasyonların
her biri, ayrı kanalları kullanarak sektöre
hizmet ediyor ve tespit ettiği iyileştirme
önerilerini dile getiriyor. Sektöre hizmet
etmek, hiçbir organizasyonun tekelinde
olamaz; olmamalıdır da. Bu üçlü yapıyı,
sektörümüzün bir zenginliği olarak de-
ğerlendiriyoruz. Doğru rolleri üstlenerek
ve bir kakafoni yaratmadan, ahenkli bir
şekilde çalışmak bu organizasyonların
sorumluluğudur.
Ben SASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı-
nın yanı sıra SSI Yönetim Kurulu üyeliğini
de hâlen yürütmekteyim. Savunma ve
havacılık sanayimizin bel kemiğini oluş-
turan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı (TSKGV) firmalarının genel
müdürleri, her iki organizasyonun da yö-
netim kurulu üyeleridir. Diğer taraftan,
TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkanı,
aynı zamanda SASAD Genel Sekreter
Yardımcımız Yılmaz Küçükseyhan’dır.
Dolayısı ile TOBB Savunma Sanayi Mec-
lisi, bir nevi SASAD’ın uzantısı konumun-
dadır. Özetle demek istediğim şu ki; bu
üç organizasyon, birbirinin rakibi değil
ortağıdır. Hepsinin de ortak amacı, Türk

savunma ve havacılık sanayisine kendi
erişim kanalları ve sahip oldukları kay-
naklar ölçüsünde hizmet etmektir. Şah-
sen, bunu ellerinden gelen en iyi şekilde
yapmaya gayret gösterdiklerine şahit
oluyorum.

Güvenlik Konusu Gündemde
Üst Sıralara Çıkıyor
MSI Dergisi: SASAD, kuruluşunda 
sadece savunma sektörünü kapsıyorken 
2012 yılında yapılan değişiklikle derneğin
adına, “havacılık” kelimesi de eklendi.
Bir diğer sektör olan “güvenlik” 
sektörünün ismi, savunma ve havacılık
sektörlerinin yanında ayrıca ifade 
ediliyor. Hatta SASAD’ın “Savunma ve
Güvenlik” adlı bir Sektörel Komitesi de
bulunuyor. Mevcut durumda, SASAD, 
güvenlik sektörünü, “savunma” kavramı
altında kapsıyor diyebilir miyiz? Derneğin
ismine “güvenlik” kelimesinin eklenmesi
gündemde mi?
K. Nail KURT: Kısa cevap vermek
gerekirse evet kapsıyor; ancak
hâlen gündemimizde bir isim de-
ğişikliği konusu yok. Ancak doğaldır
ki derneğimiz, gelişmeler çerçeve-
sinde değişen şartlar gerektirirse
böyle bir adım atabilir. Diğer taraftan,

anayurt güvenliği, siber güvenlik, sınır gü-
venliği gibi konular, gün geçtikçe daha
fazla gündemimize girmektedir. Biz de bu
gelişmeleri, “Savunma ve Güvenlik” Ko-
mitemiz eliyle de yakından takip etmeye
gayret gösteriyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’nin güvenlik sektörü
ile ilgili de büyük beklentileri bulunuyor.
Örneğin, bu sektörün, 2023 yılında, 
5 milyar dolar ihracat yapması 
bekleniyor. Güvenlik sektörünün 
en önemli paydaşlarından Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM)’nün, yıllık 
1 milyar lira civarında malzeme alım 
bütçesi olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda,
SASAD’ın, güvenlik sektörünün 
oyuncuları ile ilişkilerini değerlendirir
misiniz? Örneğin, SASAD etkinliklerinde
ve Genel Kurullarında; Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) temsilcilerini görürken EGM 
temsilcilerini pek göremiyoruz. Bu
durum değişmeli mi, değişecek mi?
K. Nail KURT: SASAD üyeleri arasında,
güvenlik ürün ve hizmetleri sağlayan fir-
malar da bulunmaktadır. Bu firmaları-
mız, iç güvenlik ürün satışlarından, 2014
yılında, 49 milyon dolar gelir elde etmiş;
41 milyon dolar yeni sipariş almış; 
4,9 milyon dolarlık da ihracat gerçekleş-
tirmişlerdir. Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Özel Kuvvetler
Komutanlığı, Milli İstihbarat
Teşkilatı ve EGM ihtiyaçlarının
gün geçtikçe daha fazla oranda
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kendi sanayimiz tarafından karşılanma-
sını umut ediyoruz. 2023 yılı hedeflerinin
tutturulması için, bu alana daha fazla yo-
ğunlaşmamız gerektiği açık.
Burada bir tespitte bulunmak gerektiğini
değerlendiriyorum. Türk savunma ve
havacılık sanayisi, SSM’nin liderliğinde,
önemli bir gelişme kaydetti. İç güvenlik
alanında ise bu anlamda bir tedarik ya-
pılanmasından bahsedemeyiz. Doğal
olarak her kurum, kendi ihtiyaçlarına
kendi tedarik yöntemleri çerçevesinde
çözüm üretmek durumunda kalıyor. Do-
layısıyla burada bütünsel stratejiler be-
lirleme ve uygulamada zorluklar
olduğunu kabul etmeliyiz.
Son dönemde yapılan mevzuat değişik-
liği ile SSM, bu kurumlarımızın da 
tedarik faaliyetlerini yerine getirebil-
mektedir. Ancak iç güvenlik alımlarına
konu alanlarda, stratejilerin ve tedarik
uygulamalarının oturması zaman ala-
caktır. Burada ilgili kurumlar yeni du-
ruma ne kadar hızlı adapte olur ve doğru
tedarik stratejileri geliştirirse 2023 he-
deflerine o ölçüde ulaşabiliriz.
Genel Kurullarımız tüm paydaşlarımıza
açıktır ve katılımlarından büyük memnu-
niyet duyarız. Bundan sonra da bu ku-
rumlarımızın değerli temsilcilerini
toplantılarımıza davet etmeye devam
edeceğiz ve bizleri onurlandırmaları
adına daha da ısrarcı olacağız.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların
sayısına baktığımızda, SASAD’ın 
sektörü temsil oranı hakkında 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
SSI ile SASAD’ın üye sayılarına 

baktığımızda, arada önemli bir fark 
olduğunu ve SSI’nın daha çok üyeye 
sahip olduğunu görüyoruz. Bu farkın 
nedenleri hakkında görüşlerinizi 
paylaşır mısınız?
K. Nail KURT: Tüzüğümüze göre, ancak
üretici, mühendislik hizmeti veya lojistik
destek hizmeti veren sanayiciler SASAD
üyeliğine kabul edilmektedir. Sadece ti-
cari faaliyette bulunan, avcılık malzeme-
leri üreten ya da ticaretini yapan,
temsilcilik yapan firmalar, yani savunma
ve havacılık sanayisi kuruluşu olarak ni-
telendirilmeyen firmalar, üyelerimiz
arasında yer alamamaktadır. Bu kriter-
ler çerçevesinde, SASAD, hâlen 170 aktif

üyesi bulunan bir dernektir. Derneğin
ana gelir kalemi, üyelerinin aidat öde-
meleridir.
Diğer taraftan, İhracatçı Birlikleri, 5910
sayılı kanun hükümleri çerçevesinde ku-
rulur. İhracatçı firma, mutlaka bir birliğe
üye olmak zorundadır. Üyelik için, sek-
törel aidiyet dâhil, ciddi bir kısıtlama yok-
tur. Üyelik aidatı, neredeyse yok denecek
kadar düşüktür. Birlik gelirleri, gerçek-
leştirilen her ihracattan ayrılan belirli bir
yüzdeden oluşur. Bu kriterler çerçeve-
sinde, SSI’nın, 264’ü aktif ihracatçı olmak
üzere, 353 üyesi bulunmaktadır.
Yine tekrar etmek isterim ki; bu iki ku-
ruluşumuzun da hedefi, sektörümüze,
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Pek çok KOBİ, SASAD’da kümeler aracılığı ile temsil ediliyor. Fotoğrafta, Haziran ayında gerçekleşen Paris Air Show’da, TUSAŞ standını
ziyaret eden OSSA üyeleri, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ile birlikte görülüyor.

SASAD’ın 
organizasyon şeması.
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kendi imkânları ve erişim kanalları çer-
çevesinde hizmet etmektir. Aralarında,
üye sayısı üzerine bir rekabet söz konusu
değildir. Çalışmalarına aktif olarak dâhil
olduğum SSI’nın kuruluşundaki ana
amaç, sektörümüzün gerçekleştirdiği ih-
racattan zorunlu olarak kesilen tutarın,
sektörümüzün ihracatını arttırmak ve
yine sektörümüzün gelişimi için kullanı-
labilmesini sağlamaktır.
Üyelik aidatlarının yüksekliği nedeniyle
SASAD’a üye olmakta zorlanan küçük gi-
rişimler için de Ostim Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’nin varlı-
ğından yararlanıyoruz. OSSA, Yönetim
Kurulumuzda da temsil edilmektedir.
SASAD Yönetim Kurulu, 13 üyeden oluş-
maktadır. Bu kurulda; TSKGV firmaları,
MKEK, özel sektör ve yan sanayi dâhil, her
grup temsil edilmektedir. Üyelik durum-
larına baktığımızda, her iki organizasyo-
numuzun da sektörü çok yüksek oranda
temsil edebildiğini değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: SASAD Genel Sekreterliği,
tam zamanlı 4 çalışana sahip. Benzeri
diğer kurumlara baktığımızda, çalışan
sayısının daha fazla olduğunu; örneğin,
Fransa’daki, sadece havacılık ve uzay
sektörü firmalarının üye olduğu GİFAS’ın,
42 çalışanı olduğunu görüyoruz. Sizce
SASAD’ın kadro büyüklüğünün 
arttırılması yönünde bir ihtiyaç var mı?
K. Nail KURT: SASAD Genel Sekreter-
liği’nin dar bir kadro ile hizmet verdiği
yönündeki değerlendirmenize ben de

katılıyorum. Ancak daha önce de belirt-
tiğim üzere, SASAD’ın gelirleri, üyeleri-
nin aidat ödemelerine dayanmaktadır.
Bu kaynakları, en verimli şekilde değer-
lendirme gayreti gösteriyoruz. Personel
yapımızı da buna göre belirliyoruz.
Bu arada, SASAD personelini, yalnızca
Genel Sekreterliğimizde bordrolu çalı-
şanlardan ibaret olarak görmüyoruz.
Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren
5 adet Uzmanlık Komitesi, 2 adet de Sek-
törel Komite bulunmaktadır. Bunların
her birinde, üye firmalardan katılım sağ-
layan 25’er uzman arkadaşımız yer al-
maktadır. Komitelerimiz, sektörümüzü
etkileyen her türlü gelişme ve düzenle-
melerde, sektör görüşünü oluşturma ve
bu görüşün hayata geçirilmesi için kat-
kıda bulunma hedefi ile çalışmaktadır.
Dolayısı ile komitelerimizi verimli çalış-
tırabildiğimiz takdirde, personel sıkıntı-
sını çok fazla hissetmeyeceğimizi
değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, 
SASAD’ımızın, bir de kendine yakışır hiz-
met ofisine ihtiyacı olduğunu düşünüyo-
ruz. Derneğimizi kendi sahip olduğu 
ofisine kavuşturmak için, Genel Kurulu-
muzdan yetki aldık. Bu yıl içinde, bu hede-
fimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

İletişim Kanallarını 
Daha da Geliştirmeliyiz
MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörü ile ilgili literatüre baktığımızda,
kavramların Batı kaynaklı olduğunu;
benzer şekilde, literatürün de ağırlıklı
olarak Batı kaynaklı olduğunu 
görüyoruz. Bu ortamda, özüne 
inilmeden yapılan bazı etkinlikler de 
şekilsel kalabiliyor. Örneğin, 
alt sektörlerle ilgili konferans ve 
sempozyum gibi etkinlikler, Batı 
dünyasına baktığımızda, silahlı kuvvetler
ile sektör arasında önemli bir iletişim 
kanalı görevi görüyor; Türkiye’de ise 
bu tür etkinliklerde, TSK mensuplarını
pek göremiyoruz. Şekilsel olarak 
bakıldığında ise “Türkiye’de de konferans
ve sempozyumlar düzenleniyor.” 
denebiliyor. Sizce, savunma ve havacılık
ile ilgili kavramların, Türkiye’nin 
şartlarını da göz önüne alarak, 
Türkiye’ye özel bir şekilde irdelenmesi
ihtiyacı bulunuyor mu? Cevabınız olumlu
olur ise bu konuda SASAD’a nasıl 
görevler düşüyor? Örneğin, SASAD 
Genel Kurulları, bu yönde tartışmaların
ve sunumların yapılacağı bir ortam 
olabilir mi?
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Çalışmalarına aktif olarak dâhil olduğum SSI’nın kuruluşundaki 
ana amaç, sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracattan zorunlu olarak
kesilen tutarın, sektörümüzün ihracatını arttırmak ve yine 
sektörümüzün gelişimi için kullanılabilmesini sağlamaktır.

FNSS’nin PARS 4x4 aracı, SASAD üyelerinin, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına zamanında ve etkin sistemlerle

cevap verebileceğini gösteren örneklerden birisi oldu.
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K. Nail KURT: Öncelikle getirdiğiniz
öneri için teşekkür ediyorum. Her ülke-

nin koşullarının kendine has olduğu tes-
pitinize de katılıyorum. Biz, savunma ve

havacılık sanayisinde, geriden gelerek
arayı hızla kapatma ve hatta öne geçme
gayreti içinde olan bir ülkeyiz. Literatür
ise büyük çoğunlukla önde olan ülkelerin
deneyimlerini yansıtıyor.
Örnek vermek gerekirse yazılı kaynak-
lar, savunma ve havacılık sanayisinde
gelişim basamaklarından bahseder. Ge-
lişim süreci, kademeli olarak parçadan
bütüne doğru bir yetkinlik geliştirmeyi
öngörür. Yani kendi platformunuzu ta-
sarlayıp üretebilmeniz için, önce alt sis-
temlerde uzmanlaşmayı salık verir. Oysa
Türk savunma ve havacılık sanayisinin
yaşadığı gelişim süreci, buna uygun iler-
lemiyor. Önce kendi platformumuzu ge-
liştirmeliyiz ki içerisini yerli alt
sistemlerimiz ile donatabilelim. Bugün;
kara, hava, deniz ve uzay için özgün plat-
formlarımız ortaya çıkmaya başladı.
Bunların içini, her geçen gün, daha fazla
oranda özgün ve yerli alt sistemler ile
donatmayı hedefliyoruz. Eğer literatüre
uygun hareket ediyor olsaydık batılı ra-
kiplerimizle arayı asla kapatamazdık.
Bugün, pek çok alanda, savunma ve ha-
vacılık sanayisi devleri ile kıyasıya yarışı-
yoruz.

SÖYLEŞİ

Gelişim süreci, kademeli olarak parçadan bütüne doğru bir yetkinlik
geliştirmeyi öngörür. Yani kendi platformunuzu tasarlayıp 
üretebilmeniz için, önce alt sistemlerde uzmanlaşmayı salık verir.
Oysa Türk savunma ve havacılık sanayisinin yaşadığı gelişim süreci,
buna uygun ilerlemiyor. Önce kendi platformumuzu geliştirmeliyiz ki
içerisini yerli alt sistemlerimiz ile donatabilelim. 
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Konuların ve kavramların özüne inilme-
sinde, SASAD’ın önemli bir işlev yerine
getirebileceği şüphe götürmez. Bu an-
lamda, önemli faaliyetler de yürütül-
mektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde,
savunma ve havacılık sanayimizin, aka-
demik alanda en önemli etkinliği olarak
kabul edilen SAVTEK Savunma Teknolo-
jileri Konferansı, ODTÜ ile birlikte orga-
nize edilmiştir. Yine akademik anlamda
önemli katkılar yaptığına inandığımız,
Siber Savaş Uluslararası Konferansı,
İleri Malzemeler ve Süreçler Forumu,  
7. Havacılık ve Aviyonik Semineri, İnsan
Kaynakları Çalıştayı da ilgili taraflar ile
birlikte gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
Konya ili sanayicileri ile Konya’da; Fran-
sız savunma ve havacılık sanayicilerini
ise Ankara’da, savunma ve havacılık sa-
nayisi temsilcilerimiz ile bir araya geti-
ren birer etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu
ortamların, dilimizin döndüğü, aklımızın
erdiğince konuları ve ülkemizin şartlarını
değerlendirdiğimiz ve ayrıca sanayicile-
rimizin yabancı sanayiciler ile bir araya
geldikleri önemli platformlar olduğunu
düşünüyorum. Bu anlamda, SASAD
Genel Kurulları da belli konuları tartışa-
bileceğimiz ortamlardan birisidir. Son iki
Genel Kurulumuzda, sektörümüzün re-
kabetçiliği üzerine yaptırmış olduğumuz
detaylı bir çalışmanın sonuçlarını pay-
daşlarımıza sunduk ve onlarla paylaştık
mesela…
Vurguladığınız diğer konuya gelince; sa-
vunma ve havacılık sanayimiz, Silahlı
Kuvvetlerimize hizmet etmek için, dev-
letin önderliğinde oluşturulmuş stratejik
bir sektördür. Dolayısıyla her türlü etkin-
lik ve platformda, TSK temsilcilerinin
varlığı, bizlerin en büyük beklentisidir.
Bu çerçevede, tüm etkinliklerimize da-
vette kusur etmiyoruz. Şunu da belirt-
meliyim ki; derneğimiz tarafından

düzenlenen etkinliklere, paydaşlarımızın
yoğun katılım sağladıklarını da görüyo-
ruz. Hatta pek çoğunu, birlikte düzenli-
yoruz. Bununla birlikte, iletişim
kanallarını daha da geliştirmeye ihtiya-
cımız olduğunun farkındayız. Kültürü-
müzün de etkisiyle açık tartışmalardan
uzak durma eğilimi, sektörümüzde yok
değil. İhtiyaç makamları, tedarik organi-
zasyonları ve sanayiciler olarak hepimi-
zin aynı milli hedef için çalıştığımıza
gönülden inanır ve bu ortak noktadan
hareket edersek iletişimimizi daha da iyi
bir noktaya taşıyabiliriz.
Dolayısı ile son zamanlarda biraz azalma
eğiliminde olan paylaşım ortamlarını
arttıracak tedbirleri SASAD olarak al-

malı; TSK temsilcilerini, mutlaka bu et-
kinliklerde de görmeliyiz.

MSI Dergisi: Geçmiş yıllarda, sadece
araştırma-geliştirme ile ilgili rakamlara
değinirken, 2014 Savunma ve Havacılık
Sanayii Performans Raporu’nda, 
“araştırma-geliştirme” (research and
development / R&D) kavramının 
yanı sıra “araştırma-teknoloji” (research
and technology / R&T) kavramına 
vurgu yaptınız ve “Ürün ve Teknoloji 
Geliştirmeye yönelik (R&D ve R&T) 
toplam harcama” rakamını verdiniz. 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de 22 Nisan’da
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da
yaptığı konuşmada, “Ar-Ge rakamlarında
benim bir rezervim var. Bizim Ar-Ge 
tanımımızda, bazı derin sorunlar olduğuna
inanıyorum; onu ayrıca tartışmak isterim.”
demişti. Burada,konuya kavramsal 
yaklaşımda bir farklılık mı var? Önümüzdeki
dönemde, SASAD, “araştırma-teknoloji”
kavramına mı vurgu yapacak?
K. Nail KURT: Bu iki kavramın oturması
için, sanırım biraz zamana ihtiyaç var. Ül-
kemizde, “R&D” karşılığı olarak daha çok
kullanılan kavram, Ar-Ge. Yapılan hemen
her şey, Ar-Ge şemsiyesi altında algılanı-
yor. Diğer taraftan, firmalarımızın yürüt-
tüğü temel araştırmaların çok sınırlı
düzeyde kaldığı da herkesin kabul ettiği bir
gerçek. Bu durum, haklı olarak Ar-Ge ra-
kamlarının tartışılmasına neden oluyor.
Buradan hareketle yıllık bazda yayınla-
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SASAD, 2013 ve 2014 yıllarında, Merkezi Avrupa Ülkelerini temsilen,
ASD Yönetim Kurulunda da görev aldı. Bu yolla Avrupa Parlamentosu,
Komisyonları ve EDA tarafında sektörümüzü ilgilendirebilecek 
gelişmeler, yasal, ekonomik, ticari düzenlemeler, gelecek projeleri
ve uygulamaları yakından izleyebiliyoruz.

SASAD Büro Uzmanı Nazire Özbek, SASAD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, SASAD Büro Şefi Tülay Erdal ve SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan.
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makta olduğumuz Savunma ve Havacılık
Sektörü Performans Raporlarında, 
2013 yılından itibaren, “Ürün ve Teknoloji
Geliştirme” terminolojisini esas almaya
başladık. Bu terminoloji kapsamında ya-
yınladığımız rakamlar, pazarda benzerleri
bulunsa dahi firmalarımız için yeni olan
her nevi ürün ve teknoloji geliştirme har-
camalarını içermektedir.

MSI Dergisi: SASAD’ın ASD üyeliği 
kapsamında yaptığı çalışmalar ve bu 
çalışmaların Türk savunma ve havacılık
sanayisine katkıları hakkında neler söy-
lemek istersiniz?

K. Nail KURT: Avrupa Birliği (AB)’ne tam
üye olmamamız nedeniyle Avrupa Sa-
vunma Ajansı (EDA) çalışmalarına da ka-
tılamıyoruz. Bu durum, AB içerisindeki
gelişmeleri takip etmekte bir güçlük
oluşturuyor. Avrupa ülkelerinin savunma
ve havacılık sanayisi derneklerinin şem-
siye örgütlenmesi de ASD. Organizas-
yona üyelikle birlikte, Türk savunma ve
havacılık sanayisi, ASD’nin tüm organla-
rında temsil edilmeye başlandı; Uzman-
lık Komisyonlarında üye bulundurarak
çalışmalara hâlen katılım sağlamakta-
dır. Üstelik SASAD, 2013 ve 2014 yılla-
rında, Merkezi Avrupa Ülkelerini

temsilen, ASD Yönetim Kurulunda da
görev aldı. Bu yolla Avrupa Parlamen-
tosu, Komisyonları ve EDA tarafında sek-
törümüzü ilgilendirebilecek gelişmeler,
yasal, ekonomik, ticari düzenlemeler,
gelecek projeleri ve uygulamaları yakın-
dan izleyebiliyoruz. Tüm bunları üyeleri-
miz ile paylaşıyor ve ülke görüşümüzü
bu platformlara taşıyabiliyoruz.

Etkinlikler için Kriter, 
Gündemin ve Kaynakların 
Uygunluğu
MSI Dergisi: SASAD, periyodik olarak 
düzenlenen SAVTEK ve ICWS 
etkinliklerinin organizasyonunda 
aktif olarak yer alıyor. Ancak üyelerinin
yer aldığı bazı etkinliklerde yer almıyor.
SASAD’ın sektör etkinlikleri ile ilgili bir
politikası ya da yol haritası var mı? 
Bir etkinlikte SASAD’ın yer alıp 
almayacağı hangi kriterlere göre 
belirleniyor? Örneğin, Kara Sistemleri
Semineri’nde neden SASAD’ı 
göremedik.

Otokar tarafından tasarlanan ALTAY tankı, SASAD’ın,
Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı anlatmak için
kullandığı ürünler arasında yer alıyor.
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K. Nail KURT: Gündemimiz ve kaynakla-
rımız elverdiğince savunma ve havacılık
sanayimizle ilgili her türlü etkinlik, 
SASAD’ın ilgi alanıdır. Sektörümüze
yarar sağlayacak her nevi etkinliğe,
perde arkasından ya da görünür şekilde
katkı sağlamak bizim sorumluluğumuz-
dur. Sektör etkinliklerinin planlanma-
sında; TSK, MSB ve SSM ile koordineli
olarak çalışıyor ve hareket ediyoruz. Et-
kinliklerden istenen verimi alabilmek
adına, zamanlamalara ve sıklığına dikkat
ediyoruz. Katılımın en üst seviyede sağ-
lanabilmesi ve bir yorgunluk yaratma-
masını hedefliyoruz tüm paydaşlar
olarak.
Bahse konu 2’nci Kara Sistemleri Semi-
neri planlamaları, aktif katılım sağladı-
ğımız 1’incisi ve yine “Armored Vehicles,
Istanbul” uluslararası konferansı ile bir-
likte ele alınmıştır. Yıl içerisinde yapıl-
ması planlanan etkinlik sayısının
yoğunluğu ve kara sistemleri konusun-
daki etkinlik sıklığı nedenleriyle SSM ta-
rafından takvime oturtulamamıştır.
Dolayısı ile söz konusu etkinlikte, SSM ve
SASAD logoları yer alamamıştır. Buna
karşın, Kara Sistemleri Semineri’ne,
üyelerimizin katılımı ve sponsorluk des-
teği vermeleri sağlanmıştır.

MSI Dergisi: “Şu alt sektörle ilgili 
şöyle bir etkinlik olmalı” gibi, SASAD’ın
önümüzdeki dönemde rol alacağı 
etkinliklerle ilgili ne gibi gelişmeler 
beklemeliyiz?

K. Nail KURT: Önümüzdeki dönemin
planlama çalışmaları hâlen devam edi-
yor. Hazırlıklarında yer aldığımız birkaç
tanesini sizlerle paylaşabilirim. İkincisi
2014 yılında gerçekleştirilen Uluslar-
arası Siber Savaş ve Güvenlik Konferan-
sı’nın üçüncüsünün hazırlıklarını
sürdürüyoruz. Geleneksel olarak 2005
yılından beri iki yılda bir düzenlenmekte
olan Ulusal Savunma Uygulamaları 
Modelleme ve Simülasyon (USMOS)
Konferansı’nın 6’ncısı, 11-12 Kasım ta-
rihlerinde gerçekleştirilecek.
Diğer taraftan, Ar- Ge ve Teknoloji Komi-
temizin koordinesinde, “Sektörümüzün
Gelişimini Etkileyen Teknolojiler ve Edi-
nim için Öneriler Çalıştayı” ile bir tekno-
loji forumu düzenlenmesi için de
planlamalarımızı sürdürmekteyiz.

MSI Dergisi: SASAD, geçtiğimiz 
dönemde, Fransa ve İtalya ile ilgili özel
etkinlikler düzenledi. Önümüzdeki 
dönemde, bu tür etkinliklere 
yeni ülkeler eklenecek mi?
K. Nail KURT: Üyelerimizden teşkil edi-
lecek bir grubu, NSPO (NATO Support
and Procurement Organisation / NATO
Destek ve Tedarik Organizasyonu) pro-
jeleri hakkında bilgi almak ve kendilerini
tanıtma fırsatı yaratmak üzere, Luxem-
burg’a götürme niyetimiz var. Bu etkin-
liğin hazırlıkları kapsamında, SSM
Brüksel Ofisi ve NATO Daimi Temsilcili-
ğimiz ile koordineli olarak çalışıyoruz.
Ayrıca, GIFAS ile birlikte, iki ülke sa-
vunma ve havacılık firmalarını, Fran-
sa’da bir araya getirme niyetimiz var.
Ancak, yakın dönemde gerçekleşen
Paris Air Show’da, firmalarımız ikili gö-
rüşme imkânı bulduklarından, bu etkin-
liği bir süre erteleme kararı aldık. İleriki
dönemde, tekrar gündemimize alacağız.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz yıl, SASAD 
Uzmanlık Komitelerinden Ar-Ge ve 
Teknoloji Komitesi’nin, sektöre açık 
2 etkinliği oldu; diğer komitelerin 
çalışmaları ise daha çok SASAD 
içinde kaldı. Önümüzdeki dönemde, 
Uzmanlık Komitelerinin planlanan 
çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

K. Nail KURT: Aslında SASAD Uzmanlık
Komitelerinin duyulandan daha fazla et-
kinlik ve toplantı gerçekleştirdiğini söy-
lemeliyim. Örneğin, geçtiğimiz yıl SASAD
tarafından bir danışman firmaya hazırla-
tılan “Türk Savunma Sanayii Sürdürüle-
bilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi”
konulu araştırma ve analiz çalışması,
Strateji Komitesince, ardışık iki etkinlikle
ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu ve ben-
zeri çalışmaları, bazen kendi içimizde
gerçekleştiriyoruz.
Bu noktada, Komitelerimizin özel bir giz-
lilik gereksinimi olmayan her nevi çalış-
masına, sektör basınını da davet
etmemizin doğru olacağı kanaatindeyim.
Böylelikle haber değeri taşıyan faaliyet-
lerimizin, en azından bir özetini kamuoyu
ile paylaşma ve bilgilendirme fırsatını
yakalamış oluruz.

MSI Dergisi: SASAD olarak sektör 
basınından beklentileriniz neler? 
Bu tabloda, hem Türkçe hem de 
İngilizce versiyonu ile hem iç hem de 
dış paydaşlara aylık güncel bilgi sunmaya
yönelik çalışmalar gerçekleştiren MSI
Dergisi ile ilgili değerlendirmelerinizi de
alabilir miyiz?
K. Nail KURT: Soru sormak başlı başına
bir güçtür. Doğru ve iyi düşünülmüş so-
ruların, cevap vereni uyandırma ve yön-
lendirme etkisi olduğuna inanırım.
Üstelik basının, önemli aktörlere erişimi
çok daha kolay olabiliyor. Dolayısı ile sek-
tör basınımızın çok önemli bir rol üstlen-
diğine inanıyorum. Hem İngilizce hem
Türkçe olarak aylık ve dolgun içerikli
yayın gerçekleştirdiğiniz için teşekkür
ediyor; sektörün gelişimi için sergilediği
çaba ve katkılarından dolayı, MSI Dergisi
çalışanlarını ayrıca tebrik ediyorum.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
K. Nail KURT: Sektörün genel görünü-
müne ilişkin bir iki cümle söylemeden
mülakatımızı sonlandırmak istemem.
2000’li yıllarla birlikte, savunma ve ha-
vacılık sanayimiz, herkesi şaşırtan bir
ivme yakaladı. Bundaki itici güç, Silahlı
Kuvvetlerimizin, yılların birikmiş ihtiyaç-
larının, sektöre aktarılmasıydı. Tabii bu
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Üyelerimizden teşkil edilecek bir grubu, NSPO (NATO Support and
Procurement Organisation / NATO Destek ve Tedarik Organizasyonu)
projeleri hakkında bilgi almak ve kendilerini tanıtma fırsatı yaratmak
üzere, Luxemburg’a götürme niyetimiz var. Bu etkinliğin hazırlıkları
kapsamında, SSM Brüksel Ofisi ve NATO Daimi Temsilciliğimiz 
ile koordineli olarak çalışıyoruz.
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gelişme, siyasi ve askeri iradenin, yerli
firmalarımıza güvenmesi ve SSM’nin ge-
rekli liderliği sergilemesi ile gerçekleşti.
Ancak, bu süreçte, yeni proje havuzunun
bir noktadan sonra azalacağı konu-
sunda, SSM tarafından hep uyarıldık.
Sektörün sürdürülebilirliği açısından, ih-
racatın büyük önem taşıdığı, sürekli ola-
rak bizlere hatırlatıldı. Uzun zamandır
dile getirilen bu risk, sanırım bugün,
yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
Savunma harcamalarımızın, 16-18 mil-
yar dolar bandında seyrettiğini biliyoruz.
Buna karşın JSF, A400M, milli muharip
uçak (FX), ANKA insansız hava aracı,
milli tank (ALTAY), milli muharip gemi-

lerimiz (MİLGEM), milli bölgesel uçak,
hava savunma füze sistemleri vb. pek
çok büyük bütçe gerektiren platformun
seri üretimlerini, kısıtlı bütçeler ile ger-
çekleştirme sürecine giriyoruz.
Önümüzdeki dönemde, bu projelerin fi-
nansmanını sağlama ve önceliklendiril-
meleri açılarından, karar vericileri zorlu
bir süreç beklemektedir. Bu zorlu döne-
min, sektör performansını çok fazla
olumsuz etkilememesi için, biz sanayici-
lere düşen görev, ihracat performansı-
mızı daha da arttırmaktır. Savunma ve
havacılık sanayisinde, onlarca yıl süren
çabalar neticesinde kazandığımız kabili-
yetlerin kaybolmasını kimse arzu etmez.

Bu itibarla ihracatımızı mutlaka yıldan
yıla önemli ölçüde arttırmalıyız. Öte yan-
dan, iç ihtiyaçlardan sektöre proje akışı-
nın, şartlar elverdiğince en iyi şekilde
planlanması da sektörün iş yükündeki
aşırı artış veya düşüşlerin oluşturacağı
riskleri önemli ölçüde azaltacaktır.
Bu vesileyle savunma ve havacılık sana-
yimiz adına, tüm okurlarınıza saygı ve
sevgilerimi sunarım.

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Nail
Kurt’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

TUSAŞ, HÜRKUŞ projesinde, birçok SASAD üyesi ile birlikte çalışıyor.
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Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

Naile BAYRAKTAR: Türk Tipi Hücumbot
projesi kapsamında Vericor, TF50B 
gaz türbini kullanımını teklif ediyor. 
Hücumbot gibi küçük ölçekli tekne 
uygulamalarında gaz türbinleri ne gibi
avantajlara sahip?
Tony WILCOXSON: Gemilere gaz türbin-
leriyle sevk gücü sağlanmasının avantajı
çok aşikar: Bir gaz türbini, aynı güce sahip
bir dizel motordan, daha hafif ve küçüktür.
Bu da geminin içerisine daha kuvvetli bir
güç kaynağı yerleştirilebileceği ve bu sa-
yede, geminin, daha yüksek süratlere ula-
şabileceği anlamına gelir. Gaz türbini
kullanan tüm gemiler, özellikle 30-70
metre arasında boya sahip olan botlar,

özel yüksek sürat gereksinimlerini karşı-
lamak için gaz türbinini tercih ediyorlar.

Naile BAYRAKTAR: Gaz türbinleriyle 
ilgili bazı yerleşik önyargılar bulunuyor. 
Örneğin, gaz türbinlerinin dizel 
motorlara göre daha fazla yakıt 
tükettiğinden söz edilir. TF50B’nin 
yakıt tüketimi konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Tony WILCOXSON: Dizel motorlara kı-
yasla gaz türbinleri, daha yüksek seviye-
lerde güç yoğunluğu sağlar. Dolayısıyla
evet; bir gaz türbini, bir dizel motora
göre, beygir gücü başına daha fazla yakıt
tüketir. Fakat gemi tasarımcılarının, belli
göreve yönelik bir gemi tasarlarken 
denklemin tamamını göz önünde bulun-
durduklarını da unutmamak gerekir. Gaz

türbinleri, daha fazla yakıt tüketmekle
beraber, gaz türbinlerinin kullanıldığı
gemilerde, yakıt ve motorun toplam
ağırlığı, dizel motorlara göre daha düşük
olacaktır ve bu nokta da tasarımcılar ta-
rafından dikkate alınmaktadır.
Ayrıca, hücumbotların tipik görev profil-
lerinde, deniz koşullarına da bağlı ola-
rak, zamanlarının sadece %5 ila
%10’unu azami süratlerde geçirdiğini de
unutmamak gerekir. Çoğu güç paketi
konfigürasyonunda, bu zaman dilimi, gaz
türbininin en fazla kullanıldığı anlardır.
Çoğu süratli bot tasarımında, hem dizel
motor hem de gaz türbinini içeren kom-
binasyonlar kullanılır. Düşük süratli
seyir için dizel motorlar kullanılırken;
yüksek süratlerin gerektirdiği ilave güç
için, gaz türbinleri tasarıma dâhil edilir.
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Yeni nesil hücumbotunu seçmeye hazırlanan Türkiye’nin karşısında, bu platformların
ihtiyaç duyacağı gücü sağlayabilecek birkaç seçenek bulunuyor. Bu seçenekler 
arasında yer alan Vericor firmasının TF50B gaz türbini; kolay kurulum, yüksek 
performans ve düşük ömür devri maliyeti gibi özellikler vaat ediyor. Ayrıca korvet 
sınıfı gemiler ile LCAC (Landing Craft Air Cushion / Hava Yastıklı Çıkarma Aracı) 
platformlarında da kullanılan TF50B’nin çok yönlülüğü, iş birliği açısından yeni 
fırsatlar sunma potansiyeli de taşıyor. TF50B ve Vericor’un Türkiye’ye teklif ettiği 
iş birliği hakkında, Vericor’un Deniz Satış Müdürü Tony Wilcoxson’dan bilgi aldık.

TF50B, Uzun 
Bir İş Birliğinin 
Başlangıcı Olabilir 
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Konuya bir diğer yönden bakarsak gemi-
lerin azami sürate ulaşabilmesi için ağır
dizel motorlara ihtiyaçları yok; bunun
için, daha hafif olan gaz türbinlerini kul-
lanıyorlar. Bu tabloda, geminin azami
süratte geçirdiği kısa süreler sırasında
ortaya çıkan yakıt tüketiminin, geminin
tüm görev profili kapsamında kullandığı
toplam yakıt miktarını fazla etkilemedi-
ğini de belirtmek gerekir.

Naile BAYRAKTAR: Gaz türbinleri ile 
ilgili bir diğer önyargı ise ilk tedarik 
maliyetlerinin yüksek olması. Bir gaz
türbini ile dizel motorun başlangıç 
maliyetleri ile ömür devri maliyetlerini
nasıl karşılaştırırsınız?
Tony WILCOXSON: Tedarik maliyetleri-
nin son yıllarda değişmeye başladığını ve

dizel motorların giderek daha karmaşık,
dolayısıyla da daha pahalı olmaya başla-
dıklarını düşünüyorum. Tersanelerin,
Vericor’un gaz türbini paketinin başlan-
gıç maliyetinin, yüksek hızlı dizel motor-
lara göre, son derece rekabetçi
olduğunu göreceklerini tahmin ediyo-
rum. Ömür devri maliyetleri açısından
ise Vericor gaz türbinlerine, “durum
bazlı” (condition-based) olarak adlandır-
dığımız bir bakım felsefesi uygulanıyor.
Bu bakım felsefesine göre, motorların
genel bakımı ve revizyonu, belli zaman
aralıklarına göre yapılmıyor; bunun ye-
rine, motor parçaları, önceden belirlen-
miş ve son derece net bir denetim
planına göre değiştiriliyor. Gaz türbinle-
rinin, daha az sayıda hareketli parçaya
sahip olduğu; dolayısıyla da bu motor-

larda aşınan parça sayısının da daha az
olduğu biliniyor. Temelde, gaz türbinle-
rinin içerisinde, dönerek şaft gücü üre-
ten iki rotor bulunuyor. İyi bakım yapılan
gaz türbinlerinin işletim maliyetleri,
muadili pistonlu motorlara göre çok
daha düşük.

Naile BAYRAKTAR: Değişim ve yenilik,
bazen kurumsal düzeyde direnç 
görebiliyor. Bildiğimiz kadarıyla 
Türk Deniz Kuvvetleri de bugüne kadar,
hücumbotlarında gaz türbinleri 
kullanmadı. Böyle bir direnç 
yaşanma ihtimali konusunda 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Tony WILCOXSON: Ben, bu konuda her-
hangi bir direnç olacağını düşünmüyo-
rum. Türk Deniz Kuvvetleri, hâlihazırda,
MİLGEM korvetinde büyük bir gaz türbini
kullanıyor. Dolayısıyla bu konuda zaten
deneyimleri var. Ayrıca, Türk tersanele-
rindeki tasarımcı ve mühendisler, gaz
türbinlerinin, sadece askeri gemilerde
değil, aynı zamanda yüksek teknolojili ve
yüksek süratli ticari gemilerde de kulla-
nıldığını biliyorlar. Yüksek süratli yatların
da Vericor motorlarını tercih etmiş ol-
maları, bizim açımızdan bir gurur kay-
nağı; çünkü bu yatların tasarımcıları,
gemileri için, sadece en iyi teknolojiyi ve
en iyi yüksek sürat çözümlerini talep
ederler.
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İsveç’in Visby sınıfı korvetlerinde de 
Vericor’un gaz türbinleri kullanılıyor.

LCAC platformlarının çalışma 
ortamında, çok küçük damlacıklar

hâlindeki tuzlu su, her yerdedir. 
Vericor’un TF serisi gaz türbinleri, 

bu zorlu ortamda başarıyla 
görev yapıyor.



En Hafif ve 
En Kompakt Kurulum
Naile BAYRAKTAR: TF50B, diğer Vericor
gaz türbinlerinde de gördüğümüz 
ve tahrik sisteminin daha küçük, hafif ve
kompakt olmasını sağlayan, “doğrudan
montaj” özelliğine sahip. Bu özelliğin
avantajlarını, ayrıntılarıyla bize 
anlatabilir misiniz?
Tony WILCOXSON: Bu özellik, TF gemi
gaz türbini güç ünitesi paketinin
önemli özelliklerinden birisidir. Vericor
TF motorları, en başından beri, redük-
siyon dişlisine doğrudan monte edile-
cek şekilde tasarlanmıştır. Gaz
türbinin özel olarak tasarlanmış ön şa-
sisi, bu iki bileşen arasında, sağlam ve
güvenli bir bağlantı oluşturulmasını
sağlar. Bu özellik sayesinde, gaz türbi-
nin çıkış mili ile redüksiyon dişlisinin
yüksek hızlı giriş mili, birbirleriyle de-
vamlı ve kesin bir şekilde hizalı kalır.
Redüksiyon dişlisi, gaz türbininde,
montaj amaçlı kullanılan tek yapıdır.
Bu düzenleme, güç ünitesinin, olabile-
cek en hafif ve kompakt şekilde kurul-
masını sağlar. Diğer gaz türbinlerinin
aksine, bu düzenleme dâhilinde, ana
şasi ya da montaj amaçlı başka yapılar
söz konusu değildir.
Vericor TF gemi gaz türbinleri açısından
en etkili güç ünitesi konfigürasyonu, üç
tahrik mili düzenlemesi olarak adlandı-
rılan konfigürasyondur. Bu konfigüras-
yonda, orta konumdaki mil, bir ya da iki
Vericor gaz türbini tarafından tahrik edi-
lirken; diğer iki mil, gemi görevlerinin
seyir aşaması için yeterli gücü sağlayan
dizel motorlar tarafından tahrik edilir.
Boyutu açısından Vericor motor paketi,
gemilerine yüksek beygir gücüne sahip
motorlar yerleştirmek isteyenler için,
çok etkili ve cazip bir seçenek sunmak-
tadır. Gaz türbini paketi, aynı güce sahip
bir dizel motorun sığamayacağı alanlara
yerleştirilebilir.

Naile BAYRAKTAR: TF serisi gaz 
türbinlerinin, İsveç’in Visby sınıfı 
korvetleri ile ABD Deniz Kuvvetlerinin
LCAC platformlarında kullanıldığını 
görüyoruz. Gaz türbinlerinin bu 
platformlardaki performansı hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Tony WILCOXSON: Vericor, ABD Deniz
Kuvvetlerinin Hizmet Ömrünü Uzatma
Programı kapsamında, LCAC platform-
larına güç ünitesi temin etmekten gurur
duyuyor. LCAC platformları, gaz türbin-
leri açısından, dünyanın en zorlu işletim
ortamlarından birisidir; çünkü bu plat-
formlarda, çok küçük damlacıklar hâlin-
deki tuzlu su her yerdedir; ayrıca çoğu
zaman kum ve çamurla karışarak her
şeyi kaplar ve her yere girer. LCAC’lere
güç veren 4 gaz türbinimiz, bu zorlu şart-
lar altında dahi, her gün, istikrarlı bir şe-
kilde ve yüksek düzeyde harekâta
hazırlık sağlar.
Visby korvetinin gaz türbinleri ise ortam
koşullarının bu kadar zorlayıcı olmadığı,
makine dairesine konumlandırılmıştır.
Bu uygulamayı ilginç kılan, ikili bir pa-
ketten oluşmasıdır; diğer bir deyişle su

jetine güç veren tek bir dişli kutusuna, iki
gaz türbini bağlanmıştır. Gaz türbinleri-
nin her ikisi de dişli kutusuna doğrudan
monte edildiği için, ortaya son derece
hafif bir güç paketi çıkmıştır. Gerekirse
bu güç paketi, tek bir türbin ile çalıştırıl-
maya başlatılıp kullanılabilir; ikinci tür-
bin ise gerekirse daha sonra devreye
alınabilir. Güç paketinin kontrol fonksi-
yonları, yükün, anında iki gaz türbini ara-
sında paylaştırılmasına imkân tanır. Gaz
türbinleri ayrıca, tek bir güç kolu tarafın-
dan işletilip kontrol edilir. Bu tasarım,
tam güç gerekmediği durumlarda, ge-
minin daha etkili bir şekilde kontrol edil-
mesini sağlar. Ayrıca, son derece kolay
bir şekilde, gaz türbinlerinden birisi ka-
patılıp devre dışı bırakılabilir ve gemi
tekrar tek gaz türbini ile çalışmaya
devam edebilir.

Naile BAYRAKTAR: TF serisi gaz 
türbinleri korvet sınıfı gemilere de 
güç sağladığına göre, Türkiye ile 
hücumbotların yanı sıra başka 
sınıf gemilerde de iş birliği 
öngörüyor musunuz?
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Vericor TF serisi gaz türbinleri,
redüksiyon dişlisine doğrudan
monte edilecek şekilde 
tasarlandılar.
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LCAC platformları ve üzerindeki Vericor gaz türbinleri, kum ve çamurun olduğu
ortamlarda da çalışmak ve başarıyla görev yapmak zorunda.
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Tony WILCOXSON: Türkiye açısından
büyük fırsatlar söz konusu; sadece hü-
cumbotlar açısından değil, aynı za-
manda, Türk tersanelerinin, diğer
ülkelere, yüksek performanslı deniz
platformlarının satışını gerçekleştirebil-
meleri açısından da. Tasarımları ile çe-
şitli gemi sınıflarında, dünya çapında
ihalelerde rekabet eden Türkiye’nin de-
nizcilik sanayisi –özellikle de gemi inşa
sanayisi– dünyanın en iyi denizcilik sana-
yilerinden birisi. Türk tersanelerinin, ya-
bancı donanmaların yüksek performans
taleplerini karşılayabilmek için, tasarım-
larında, Vericor gemi gaz türbini güç üni-
telerini kullanmak isteyeceklerini
öngörüyorum.

Büyük Fırsatlar
Naile BAYRAKTAR: Türk Deniz 
Kuvvetlerinin hücumbotlarında 
TF50B gaz türbinlerinin kullanılması 
durumunda, Vericor, bu türbinler için
nasıl destek sağlayacak? Bu türbinler
için bir destek ekibi ya da organizasyonu
kuracak mısınız?
Tony WILCOXSON: Bana göre, destek
açısından, olası LCAC ve hücumbot

programları, ilginç fırsatlar sunuyor. Her
iki program sonucunda ortaya çıkabile-
cek büyük motor popülasyonu, ülke dâ-
hilinde, onarım ve bakım imkânları
sağlayacak tesisler kurulması açısından
yeterli bir gerekçe oluşturuyor. Ayrıca
gaz türbini güç ünitelerine parça sağla-
mak konusunda da Türk firmalarıyla iş
birliği kurmayı planlıyoruz.
Bunlara ek olarak, Türkiye’nin sipariş et-
tiği Boeing CH47 helikopterlerinin mo-
torları da Vericor TF gemi gaz türbinleri
ile aynı gaz türbini ailesine mensup. Bu
durum da motor tamiri, bakımı ve parça
temini açısından yeni sinerji fırsatları ya-
ratabilir.

Naile BAYRAKTAR: Türk firmaları için,
ihracat önemli bir konu; fakat motorlar
ile güç üniteleri ile ilgili hususlar, bazı
durumlarda Türk ürünlerinin ihracatını
kısıtlayabiliyor. Bu açıdan bakıldığında,
TF50B ticari bir ürün mü; yoksa askeri
bir ürün olarak mı görülüyor? 
Bu ürünün ihraç edilebilirliği konusunda
neler söyleyebilirsiniz?
Tony WILCOXSON: Bu önemli bir soru.
Vericor TF50B, ticari bir motordur; ancak

Amerikan Deniz Kuvvetlerinin kullandığı
ve ITAR kontrolüne tabi olan motorlar ile
birçok ortak özelliği bulunmaktadır.
TF50B motorlarının Türkiye ya da diğer
ülkelere ihracatı, ITAR kontrolüne tabi
gemi gaz türbinlerine göre çok daha ko-
laydır.

Naile BAYRAKTAR: Belirtmek ya da 
eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?
Tony WILCOXSON: Sonuç olarak tüm
gemi programlarının başarısında, gemi
uygulamalarıyla ilgili kazanılmış deneyi-
min, kritik bir öneme sahip olduğuna ina-
nıyoruz. Vericor, yüksek performanslı
deniz platformları konusunda bu dene-
yime sahip. Motorlarımızın biriktirmiş ol-
duğu milyonlarca işletim saati sayesinde;
tersanelere ve kullanıcılarına muazzam
bir performans ve değer sağlayan; son
derece güvenilir, sağlam ve dayanıklı tah-
rik sistemi paketleri sunuyoruz.

Vericor Deniz Satış Müdürü 
Tony Wilcoxson’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.





Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 
IDEF fuarının Unidef açısından bir 
değerlendirmesini yapar mısınız? 
Fuarda hangi ürün ve kabiliyetlerinizi
sergilediniz ve ziyaretçilerinizden 
ne gibi geri beslemeler aldınız?
Cem KURTER: Bu fuarda, Unidef olarak
ilk defa kendimizi tanıtmış olduk. Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) için
yapmış olduğumuz, AS532 Cougar
Arama Kurtarma Helikopteri için M134
Minigun entegrasyon çalışmamızın bir
örneğini sergiledik. Bunun yanı sıra
BLACK HAWK helikopterine M134 Mini-
gun entegrasyonu için yaptığımız hazır-
lığımızı da tanıtma fırsatını yakaladık.
M134 entegrasyon projemiz, Unidef’in
kurulmasına vesile olan proje. Bu ne-
denle konuya daha çok vurgu yaptık.
Hv.K.K.lığı için yaptığımız çalışmamız
başarılı olunca, başka kuvvetler de ilgi
gösterdi. Aslında bu silaha uzun zaman-
dır ilgi duyulduğunu da bu fuarla anlamış

olduk. Hv.K.K.lığı, modern bir yaklaşımla
projeyi sahiplendi ve Unidef’e sorumlu-
luğu verdi. Biz de bu güveni sarsmadan
ve Hv.K.K.lığını mahcup etmeden, özve-
rili bir şekilde çalışarak entegrasyonu
başarıyla tamamladık.
Silah entegrasyonu konusunda çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Daha farklı
silah sistemlerinin daha farklı platform-
lara entegrasyonu konusunda, yerli ve
yabancı firmaların çözüm ortağı olmak
istiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Unidef’in kuruluşunun
ardında yatan strateji nedir? Nasıl bir 
sürecin ardından Unidef kuruldu?
Cem KURTER: Unidef, kurucu ortaklarımız
olan Khan Arms ve Samsun Yurt Savunma
(SYS) firmalarının, savunma sanayisinde
proje yönetim firması olarak kuruldu.
Her iki firmamızın kuruluş amaçları ve
bugüne kadar geçirdikleri sektör dene-
yimleri, Unidef’in kuruluş fikrinin şekil al-
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teknoloji ve ürünlere

yansımıyor; aynı 
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Unidef, ilk projesini 
başarı ile tamamladı ve

artık kendini ispat etmiş
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masında büyük rol oynadı diyebiliriz. Khan
Arms, 2000 yılında, 3 ortaklı bir ticaret fir-
ması olarak kuruldu. Firmanın kuruluş
amacı, Konya’da geleneksel yöntemlerle
av tüfekleri üreten küçük ölçekli firmala-
rın, yurt dışına açılmalarına yardımcı
olmak ve ihracat işlemlerine aracı olmak.
Bu çalışma modeli o kadar başarılı oluyor
ki, Konya’da yerleşik firmalar, ilk defa
ABD piyasasına av tüfekleri ihraç etmeye
başlıyorlar ve zaman içinde, Amerikan ve
Avrupa standartlarında üretim yapabilir
hâle geliyorlar. Bugün bu firmaların çoğu,
artık modern tesislerde, modern üretim
metotlarını kullanan işletmeler oldular.
Khan Arms, bu başarıdan güç alarak, yarı
otomatik av tüfekleri sektörüne girdi ve
Türkiye’de Armsan ve ABD’de TriStar fir-
malarının yatırımcı ortağı oldu.
SYS firmamızı zaten sektörden tanıyorsu-
nuz. Yarı otomatik tabanca tasarımı ve üre-
timinde, CANİK markası ile dünyada hatırı
sayılır bir üne sahip. SYS, sadece tabanca
üretmiyor. Roket ve füze sistemlerinde
de eyleyici ve gövde gibi roket ve füze
sistemlerinin kritik parçalarının üre-
timini gerçekleştiriyor. Ayrıca havacılık
sektöründe de çeşitli hava platformlarının,

hassas toleranslara sahip ve farklı alaşım-
lardaki gövde parçalarını üretiyor.
Benzer uzmanlık ve faaliyet alanlarında
çalışan bu iki firmamızı, bir araya getirip
bir sinerji yaratmaya karar verdik. Uni-
def’i kurmadan önce, 1,5 yıllık bir ha-
zırlık safhası oldu. Kurucu ortaklar
olarak birbirimizi tanıdık. Bilgi ve
tecrübelerimizi masaya yatırdık.
Bilgi ve tecrübe olmadan, fikirler
oluşmuyor maalesef. Fikirleri olgunlaş-
tırdık ve sonunda, Unidef’i, firmalarımı-
zın faaliyet alanlarını merkeze alarak
savunma sanayisinde proje yönetim
firması olarak kurduk.

M134 Minigun, 
Otokar COBRA 4x4 taktik

tekerlekli aracı üzerinde de
denendi (solda 

ve yukarıda). 
Elektrik tahrikli silah,

klasik piyade silahlarından
farklı yapısı ile dikkat

çekiyor (sağda).
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İş Birliğinin Şartı Paylaşım
Ümit BAYRAKTAR: Unidef, ana ortakları
SYS ve Khan Arms ile nasıl bir sinerji 
yaratıyor? İş birliği yapılan çalışma ve
projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cem KURTER: Bu sinerjiyi, 4 sütunlu bir
yapı olarak tanımlayabiliriz: “Bağlantı
(networking)”, “Tasarım ve Üretim”,
“Pazarlama” ve “Proje Yönetimi”.
Savunma sanayisinde bağlantıların ne
kadar önemli olduğunu siz de takdir
edersiniz. Savunma sanayisi, iki kelime-
den oluşmakla beraber, içinde teknoloji-
nin ve bilimin hemen her alanını

barındıran devasa bir dünya. Ve bu dün-
yada üreticiler, tedarikçiler ve son kulla-
nıcılar gibi birçok oyuncu var. Her iki
firmamızın sektörel bağlantıları saye-
sinde, bu dünyadaki oyunculara ulaşabi-
leceğimiz bağlantı havuzu yavaş yavaş
büyümeye başladı. Türkiye’de başarıyla
bitirdiğimiz bir projeyi, bağlantılarımız
sayesinde, başka bir ülkede, aynen ya da
bir türevi ile sunma imkânımız oluyor.
Veya bu bağlantılar sayesinde, oyuncular
bir teklifle bize gelebiliyorlar. Bu durum,

hareket kabiliyetimizi arttırıyor. Bunun
yanı sıra firmalarımız tarafından üretilen
ürünlerimiz, aynı havuz içinde harmanla-
nan müşterilerimize daha kolay ulaşıyor.
Misal olarak Khan Arms’ın Kansas’taki
ortaklığı TriStar, SYS firmamızın taban-
calarını ABD’de pazarlıyor. SYS’nin tem-
silcileri, Khan Arms’ın tüfeklerini, kendi
ülkelerinde satabiliyorlar. Kısa zamanda
başardığımız en önemli sinerjilerden bi-
rine örnektir; paylaşabilmek…
Tasarım ve üretim gücümüz, Unidef’in

SÖYLEŞİ

Her iki firmamızın sektörel 
bağlantıları sayesinde, bu 
dünyadaki oyunculara 
ulaşabileceğimiz bağlantı havuzu
yavaş yavaş büyümeye başladı.
Türkiye’de başarıyla bitirdiğimiz
bir projeyi, bağlantılarımız 
sayesinde, başka bir ülkede,
aynen ya da bir türevi ile sunma
imkânımız oluyor. 

Unidef’in, IDEF 2015’teki standı





avantajlı olduğu taraflarından biri. 
Bu konuyu biraz açmakta fayda var. 
Unidef’i, hiçbir zaman üretim yapan bir
yapıya kavuşturmak istemiyoruz. Kurucu
ortağımız olan SYS’nin, çok donanımlı ve
üstün kabiliyetli bir üretim tesisi var. Bu
tesiste, tasarım mühendislerimiz var. En
son teknolojiye haiz, devamlı yatırım ya-
pılan bir talaşlı imalat parkı var. Biz Uni-
def olarak projeyi getiriyoruz. Tasarım ve
kritik üretim desteğini SYS’den alıyoruz.
SYS, hem kurucu ortağımız hem de
çözüm ortağımız. Bu, bize, projeleri-
mizde inanılmaz zaman kazandırıyor ve
esneklik sağlıyor.
Pazarlama ve projelerin yönetimi ise tü-
müyle Unidef’in sorumluluğunda. Her iki
firmamızın, kendi iş kollarında ayrı ekip-
leri ve kadroları var ve kendi işlerinde ise
zaten çok meşguller. Unidef’in getirmiş
olduğu projeler, tümüyle kendini bu işe
adamış Unidef’in çekirdek kadrosu tara-
fından yönetiliyor. Proje, bir entegrasyon
projesi ise gerekli ara yüzlerin nasıl ta-
sarlanacağı, üretimin nasıl yapılacağı,
takvimlendirme ve müşteri ile olan iliş-

kiler, Unidef tarafından yönetiliyor ve
planlanıyor. Bir paket hâlinde SYS veya
Khan Arms’a veriliyor. Onlar da üzerine
düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar.
Kısaca Unidef, bir tasarımcı gibi, doğru
konsepti ve modeli ortaya koyuyor.
Unidef’i üretime sokmak istemediğimizi
söylemiştim. Uzun vadeli planımız; Uni-
def’i, teknolojiyi elinde tutan, tasarımı
yapan ve bunu tedarik zinciri yönetimi ile
ülkenin üretim potansiyeline yayan bir ya-
pıya kavuşturmak. Nihai montajı bile kendi
bünyemizde yapmayabiliriz. Kalite kontrol
süreçlerini sıkı takip edip; kabul testlerini

yerinde yapıp; ürünü, son kullanıcıya, bit-
tiği yerden teslim edebilecek bir yapı kur-
mak hayalimiz. Sağlıklı işleyen benzer
yapıları, yurt dışında gördük. Resmi otori-
telerin de böyle bir yapıyı teşvik edecek 
altyapıyı hazırlamalarını arzularız. Tür-
kiye’deki savunma sanayisi kültürümüz,
dört duvar arasına sıkışmış, tıkır tıkır çalı-
şan tezgâhlarda, her şeyi kendine sakla-
yan fabrikaları seviyor. Bu sebeple atıl
durumda binlerce CNC atölyemiz, kap-
lama tesislerimiz, birbirinin kopyası fabri-
kalarımız var. Birbirimizi tekrarlamayalım;
ama bir olalım diye düşünüyoruz.
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Unidef’in getirmiş olduğu projeler,
tümüyle kendini bu işe adamış
Unidef’in çekirdek kadrosu 
tarafından yönetiliyor. Proje, 
bir entegrasyon projesi ise gerekli
ara yüzlerin nasıl tasarlanacağı,
üretimin nasıl yapılacağı, 
takvimlendirme ve müşteri ile
olan ilişkiler, Unidef tarafından 
yönetiliyor ve planlanıyor. 





Ümit BAYRAKTAR: Unidef’in, mevcut 
ortakları dışındaki çözüm ortakları 
kimler ve hangi alanlarda onlarla 
iş birliği yapıyor?
Cem KURTER: Mevcut ortaklarımız dı-
şında, ticari bağımız olmasa dahi diğer
kardeş firmamız Armsan ile de iş birliği
yapıyoruz. Armsan firmasının da hatırı sa-
yılı bir üretim kabiliyeti ve potansiyeli var.
Armsan’ı, savunma sanayisine üretim ya-
pabilecek bir yapıya kavuşturmak için ça-
lışıyoruz. Gerekli izinlerin alınması ve
sertifikalandırma sürecimiz devam edi-
yor. Böylece, SYS’nin yanında Armsan’ın
da üretim kabiliyetini kullanmış olacağız.
Ayrıca projelerimizde, sektörün bilinen
firmalarından proje bazlı hizmetler alıyo-
ruz. Özellikle sonlu elemanlar analizi gibi
mühendislik hizmetleri aldığımız çözüm
ortaklarımız var. Yurt dışında, küçük ve
orta kalibre silah sistemlerinde, münha-
sıran çalıştığımız iş ortaklarımız var. M134
entegrasyon projesi için, Profense firması
ile çalışıyoruz. Profense’nin, sadece ürü-
nünü satmıyoruz; alt sistemlerde, onlara
tasarım iyileştirme ve üretim desteği de
veriyoruz. Profense silahı üzerinde, bazı
ürün geliştirme ve hatta Ar-Ge çalışmala-
rını, Unidef yaptı. Alan tecrübemiz, silahı
mükemmelleştirme yönünde olumlu
katkı sağlıyor.
Diğer bir çözüm ortağımız olan Ohio Ord-
nance Works firması ile düşük kalibreli
silah sistemleri için çalışıyoruz. .50 ka-
libre ve 7,62 kalibre silah sistemlerinde,
Türkiye’deki bazı projeler için entegras-
yon çalışmasını yapacağız. Ayrıca, kendi
pazarları için onlara yarı otomatik tüfek
tasarımı ve üretimi desteğini de konuşu-
yoruz. Bu, çift yönlü bir iş birliğidir.
Sadece onların ürünlerini satmayı amaç-
lamıyoruz. İş birliğine girmeden önce,
bunu açıkça konuşuyoruz. “Projeler ve

kanunlar imkân verdikçe, Türkiye’de üre-
tim yapacaksınız. İster bu lisans altında
bir üretim olur ister teknoloji transferi
olur ister ortak Ar-Ge olur veya parça
üretimi olur.” diyoruz. Ellerini taşın altına
koyacaklar. Özelikle ABD’deki savunma
sanayisi pazarı daraldı. Birçok küçük ve
orta ölçekli; ama kabiliyetli firma, satış
yapmakta zorlanıyor. Türkiye, onlar için
keşfedilmemiş bir imkânlar cenneti.
Ancak bizim gibi firmaların kabiliyetlerini
karşılıksız kullanarak Türkiye’de pozisyon
almalarını arzulamıyoruz. Kendimizi bu
manada kullandırmak istemiyoruz. Öze-
likle silah tasarımında, neyin nasıl niçin
yapıldığını öğretmelerini ve anlatmalarını
şart koşuyoruz. Tabii istediğimizi almak
hiç kolay değil. Yabancı ülkelerdeki bilgi
transferi konusundaki yasalar çok katı ve
kendi parlak beyinlerini bile tehdit eder
boyutta. Ama entegrasyon çalışması,
parça üretimi, küçük çaplı iyileştirmeler
derken bir şeyleri keşfetmeye, anlamaya
başladık. Onlar da yavaş yavaş bir şey ver-
meden bir şey almanın mümkün olama-

dığını anlamaya başladılar. Çünkü tekno-
loji, kimsenin tekelinde uzun süre dura-
mıyor. Eninde sonunda, birileri aynısını
veya benzerini yapıyor. İnatlaşıp birbirin-
den uzaklaşmaktansa uzlaşıp, anlaşıp
beraber yan yana durmak her iki tarafa da
kazanç sağlıyor.

Cougar’ın Dişleri Unidef’ten
Ümit BAYRAKTAR: Cougar arama 
kurtarma helikopterlerine M134 Minigun
entegrasyonu ile IDEF’te adınızdan söz
ettirdiniz. Türkiye’de ilk kez yapılan 
bu uygulama kapsamında ne gibi 
çalışmalar gerçekleştirdiniz?
Cem KURTER: AS532 Cougar helikopte-
rine, sadece Türkiye’de değil, sanırım
dünyada da ilk M134 Minigun uygula-
ması oldu. Cougar, normalde silah taşı-
mak için tasarlanmış bir platform değil.
Türkiye’deki Cougar helikopterlerine,
MAG 58 uygulaması yapılmıştı. Fakat 
burada iki temel sorun gözüküyordu: 
Birincisi, MAG 58’in yerleştirildiği yan
pencerelerin boyutları, silahın ergono-
mik olarak kullanılmasına imkân verme-
yecek kadar dardı. Operatör, silahı etkin
kullanabilmek için, pencereden dışarı
fazlasıyla çıkıyor ve hedef teşkil edi-
yordu. Acil durumlarda, silahı anında
içeri alabilmek de zordu.
İkinci sorun ise MAG 58’in, devamlı hare-
ket eden ve titreşime maruz kalan 
helikopterde, üstün ateş gücü sağlayama-
masıydı. Atış hızı düşük ve mühimmat 
kapasitesi kısıtlıydı. Helikopterin savunmasız
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Mevcut ortaklarımız dışında, ticari bağımız olmasa dahi diğer kardeş 
firmamız Armsan ile de iş birliği yapıyoruz. Armsan firmasının da hatırı
sayılı bir üretim kabiliyeti ve potansiyeli var. Armsan’ı, savunma 
sanayisine üretim yapabilecek bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. 

Unidef, M134 Minigun 
üzerinde, bazı ürün
geliştirme çalışmaları da
gerçekleştirdi.





olduğu iniş ve kalkışlarda, tek namludan
hedefi baskı altına almanız çok zordu.
Son kullanıcı, M134 Minigun’u, böyle bir
görev için uygun görmüştü. Gerçekten
de isabetli bir seçim yaptılar. Biz de Pro-
fense firmasının, M134 Minigun siste-
mini teklif ettik. Silahın benzerlerinden
bazı üstünlükleri vardı. Mermi sıkışma-
sını engelleyen özel bir mermi besleyici
dişli mekanizma (feeder sprocket) tasa-
rımı var. Bu sayede, yerli mühimmatla
sorunsuz çalışıyor. 15.000’e yakın yerli
mühimmatla test atışları yaptık. Hâlen,
yerli mühimmat kullanılıyor. Kullanıcıya
kolaylık sağlayan silah kontrol ünitesi ve
özel soğutma sistemi ile performansı
öne çıktı ve seçildi.
Asıl zorluk ise entegrasyondaydı. M134
Minigun, MAG 58’den boyut olarak daha
iri bir silah. Bizden helikopterin altyapı-
sına müdahale etmeden, mevcut MAG 58
silah mesnedinin, helikopter üzerindeki
bağlantı noktalarını kullanarak silahı en-
tegre etmemizi ve bunu, yeni ergonomik
pozisyonlarda yapmamızı istediler. Silah,
hızlı şekilde helikopter içine alınabilecek
ve dışarı çıkartılabilecekti. 3.000 atımlık
2 adet mühimmat kutusu, 2 adet akü ve
esnek mermi yolları, içerideki hareketi
engellemeyecek şekilde yerleştirile-

cekti. Bunu yaparken ara yüzler özel ta-
sarlanacak ve helikopter tabanında delik
bile açılmayacaktı.
Cougar için, M134’e özel mesnet tasa-
rımını yaptık ve ara yüzleri ürettik. 
5 farklı prototipten sonra, son kullanı-
cıyla tasarımı dondurduk. Helikopterin
tahdit açılarını belirledik ve durduru-
cular üretildi. Böylece, saniyede orta-
lama 50 mermi atan M134, çok geniş
bir atış açısında, platformu korur po-
zisyonda kullanılabilir hâle geldi.
Uçuşa uygunluk testleri başarıyla ta-
mamlandı. Sistem artık envantere tam
anlamıyla girdi.
Bu başarımız, başka ülkelerdeki Cougar
silahlandırma projelerinin de dikkatini
çekti. Ayrıntılarını şu an veremeyeceğim
bazı görüşmelerimiz sürüyor.
Bu entegrasyonu yaparken silah üze-
rinde bazı ürün geliştirme çalışmaları-
mız da oldu. Bunları Profense’ye
bildirdik. Artık bu parçalar, tesisleri-
mizde üretiliyor. Profense de bu sonuç-
lardan çok memnun kaldı.
Şimdi, benzer bir çalışmayı, BLACK
HAWK helikopteri için de tamamlıyoruz.
IDEF fuarında, ilk prototipi sergilemiştik.
Bu prototip, standart BLACK HAWK
mesnediydi. Bu tasarımı temel alarak

daha hafif ve daha güvenli bir tasarım
üzerinde ekibimiz çalışmaya devam edi-
yor. Türkiye’deki BLACK HAWK projeleri
için hazırlığımızı yapıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Kara araçlarına 
M134 entegrasyonu konusunda ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
Cem KURTER: M134, kara araçlarında
elle kullanılıyor. Ancak ülkemizde, son
kullanıcı ve platform üreticileri, bu fikre
uzak duruyor. M134’ü uzaktan kuman-
dalı silah sistemleri üzerinde görmek is-
tiyorlar. Silahın, tekerlekli platformlar ve
kalekollar dâhil, kullanım alanları çok
geniş. Bunu uzaktan komutalı bir silah
sistemi üzerinde gerçekleştirmek için,
bu alanda önde gelen bir firmamızla ça-
lışmaya başladık. Gecikme olmazsa son-
baharda sistemi bir bütün olarak
görebileceksiniz.

Ümit BAYRAKTAR: Deniz araçları 
cephesinde durum ne peki?
Cem KURTER: Kuvvetler, sistemi birbir-
lerinde gördükçe beğeniyor ve denemek
istiyorlar. M134, deniz platformlarında,
hem elle hem de uzaktan komuta ile kul-
lanılabiliyor. Ağır tonajlı ve ağır kalibreli
silahlarla donatılmış deniz platformları,
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Savunma sanayisinde bağlantıların ne kadar önemli olduğunu 
siz de takdir edersiniz. Savunma sanayisi, iki kelimeden oluşmakla
beraber, içinde teknolojinin ve bilimin hemen her alanını barındıran
devasa bir dünya. Ve bu dünyada üreticiler, tedarikçiler ve 
son kullanıcılar gibi birçok oyuncu var. 

M134 Minigun, Hv.K.K.lığı envanterindeki 
Cougar muharebe arama kurtarma helikopterlerinin, 
görevlerini daha etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.



limanlarda demirliyken kendi güvenlikle-
rini, küçük kalibreli; ama etkili silahlarla
sağlamak zorundalar. M134, buna uygun
bir silah olarak öne çıkıyor. Su üstü plat-
formlar, hava platformları gibi hareketli
olduklarından, tek namlulu silahlarla sta-
bilizasyon yoksa önlem almak çok zorla-
şıyor. M134, bu handikabı ortadan
kaldırabilen bir silah. Sanırım, yakın za-
manda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da
silahın potansiyelini keşfedecektir.

Ümit BAYRAKTAR: M134’ü, benzeri 
kalibrede silah taşıyan diğer uzaktan 
komutalı silah istasyonlarıyla 
mukayese edecek olursanız; avantaj 
ve dezavantajları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Cem KURTER: M134, 7,62 mmx51 ka-
libre mühimmat ateşleyen bir silah sis-
temi. Gaz basıncı ile çalışmıyor.
Yükleme, ateşleme ve boşaltma, meka-
nik hareketle sağlanıyor. Bu sebeple
barut gazı basıncının tümü mermiyi it-
meye harcanıyor. Bu da size fazladan
200 m kazandırıyor. M134’ün etkili men-
zili, 1.000 m. Ancak şunu unutmayalım;
M134, bir piyade silahı değil bir platform
silahı. Bu sebeple konvansiyonel elde ta-
şınabilen bir hafif makinalı tüfekle kar-
şılaştırmayalım.
M134 Minigun, tek namlulu sistemlere
nazaran, uzaktan komutalı bir silah sis-
temi üzerinde, tasarımcıya avantajlar
sağlıyor. Geri tepme, yok denecek kadar
az. Bu sebeple fazladan sönümleyici-
lere gerek duymuyorsunuz. Bu da tasa-
rımı hafifletiyor. M134 ile nokta atışı
yapmıyorsunuz; alan hâkimiyeti sağlı-
yorsunuz. Çeşitli menzillerde, belli da-
ğılım çaplarına, yüksek yoğunlukta
mermi gönderiyorsunuz. Konvoy bas-
kınlarında, yoğun ateş altında ve o
streste, tek namluyla baskı atışı kurma-
nız çok zorlaşıyor. Düşman hareketliyse
devamlı yer değiştiriyorsa ve yoğun ve

sık atış yapıyorsa onlardan daha fazla
atış gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz.
M134, size bunu sağlıyor. M134, 6 nam-
lusu ile 6 makinalı tüfeğin yapacağı işi
tek başına yaptırır.
Dakikada 3.000 mermi atacak şekilde ta-
sarlanmış olan M134’ün, fazla mühimmat
harcadığı gibi bir eleştiri zaman zaman
geliyor. Bu eleştiriyi, daha çok karacılar
yapıyor; çünkü silahı henüz kullanmadı-
lar. M134 ile üçer saniye atış yaparsınız.
Bu 3 saniye içinde de M134, çoğunlukla
çatışmayı sona erdirir veya yoğunluğunu
azaltır. 3 saniyede 150 mermi… Aynı etkiyi
sağlamak için, askeriniz dakikalarca ateş
edebilir ve bundan daha fazla mermi har-
cayabilirsiniz.
Silah, elektrik tahrikli bir sistem olduğun-
dan, piyade silahı olarak adlandırmıyoruz.
M134, bir MAG 58 değil. İkisinin kullanım
alanları çok farklı. Öyle bir zaman gelir ki,
keşke bir M134 olsaydı dersiniz.

Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter’e,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.



Her projenin 3 ana per-
formans kriteri vardır:
takvim, bütçe ve kalite

(ihtiyaçları karşılama). Bun-
ların 3’ünü de karşılayan
proje başarılıdır; fakat günü-
müzde, ileri teknoloji gerek-
tiren karmaşık sistemler
geliştirilmesini içeren proje-
lerin, bu performans kriterle-
rinden bir ya da ikisini
karşılayamaması, sıklıkla
rastlanan bir durumdur. Bu
performans kriterleri telaffuz
edildiğinde, belki de içgüdü-
sel olarak, akla proje yöne-
timi ve sistem mühendisliği
disiplinleri gelir. Oysa pek çok
standartta, proje yönetimi ya
da sistem mühendisliğinin bir
alt dalı olarak görülen konfi-
gürasyon yönetimi, sorunla-
rın cevabı olabilir.
Proje kapsamında yapılan ça-
lışmaları da projenin konusu
olan ürün gibi karmaşık bir
sistem olarak görebiliriz. As-
lında projede alınan her
karar, yapılan her değişiklik,
proje ile ilgili bir işi ya da sü-
reci etkiler. Bu iş ve süreçler,
çok açık ve bilinir durumda
olabilir. Örneğin, seçtiğiniz
bir bileşenin size teslim za-
manı çok uzun ise bu projenin
takvimini etkileyebilir. Diğer
yandan, aynı seçim, projenin
sonlarına doğru yoğunluk ka-
zanacak “bakım yapılabilirlik”
ile ilgili çalışmaları da etkile-
yebilir. Hatta gelecekte de
benzer ürünler geliştirileceği
göz önüne alındığında, bu, fir-
manın ürün ailesini de etkile-
yebilir. Bu seçimin doğru
yapılması, kuşkusuz “iyi sis-
tem mühendisliği” ile ilgili.
Bununla beraber, yapılacak
seçimin, projenin bütününe
etkisinin iyi bir şekilde değer-
lendirilmesi ise konfigüras-
yon yönetimi ile ilgili.
Her projede, projenin sonla-
rına doğru ortaya çıkan her
türlü uyumsuzluk, teslimatın
ardından elde kalan fazladan
hammadde ya da bileşenler;
aslında gözden kaçan ve
planlara uymayan her şey,
konfigürasyon yönetimi ile il-
gilidir. Kuşkusuz, başarı için,

“proje personelinin yetkin ve
yeterli olması” bir ön şart.
Fakat çoğu zaman sorunun
kaynağı, kişilerin yetkinliği
değil, gerekli işin tam zama-
nında yapılamaması olarak
karşımıza çıkıyor. Proje so-

nunda karşılaşılan her sorun
geriye doğru takip edildi-
ğinde, çoğunlukla, verilen bir
karar ya da yapılan bir seçim
konusunda onayı alınması
gereken ya da bilgilendiril-
mesi gerekenlerin bilgilendi-

rilmediği ortaya çıkar ki bu da
konfigürasyon yönetiminin
konusudur.
İşte CMII (Configuration Ma-
nagement 2 / Konfigürasyon
Yönetimi 2), bu noktada dev-
reye giriyor. CMII, değişiklik
süreçlerini tanımlayan, her
türlü projenin başlangıcı olan
gereksinimleri açık, kesin ve
geçerli tutmayı ilke edinen bir
iş yapış yöntemi. Bu tanımda
da vurgulandığı gibi, bir proje
kapsamında geliştirilecek
“ürün”ü ele aldığımızda, baş-
langıçta sadece bununla ilgili
ihtiyaç (projenin niteliğine
göre teknik şartname, gerek-
sinimler, sözlü ifadeler ya da
benzeri olabilir) vardır. Bu ih-
tiyaçtan hareketle kullanılan
ürün geliştirme modeline
göre, toplantılar yapılır; do-
kümanlar, prototipler ortaya
çıkartılır, kilometre taşları
geçilir, testler yapılır ve ürün
ortaya çıkar. CMII uyarınca,
tüm bu süreçte, aslında her
faaliyet birbiri ile bağlantılı
olmalıdır. Proje kapsamında
gerçekleştirilen en son faali-
yetin, projenin en başındaki
ihtiyaç tanımı ile ilişkisi olma-
lıdır; bu kapsamda proje faa-
liyetleri, başlangıcı ile sonucu
birbirine bağlı kapalı bir
devre oluşturmalıdır.

Konfigürasyon 
Yönetiminin Kapsamı
Genişliyor
Konfigürasyon yönetimi, özel-
likle savunma firmaları için yeni
bir konu değil. MIL-STD-480 ve
481 ile başlayan; MIL-STD-973
ve MIL-HDBK-61 ile devam
eden süreçte, askeri çeşitli
standartlar ve el kitapları, sa-
vunma projelerinde kullanıldı.
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Konfigürasyon 
Yönetimi ile Proje 
Performansını 
İyileştirmek Mümkün

Özellikle ileri teknoloji içeren 
projelerin zamanında, bütçesinde 
ya da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
tamamlanmaması; sektörlerden ya da
kamu kurumları ve özel kuruluşlardan
bağımsız olarak dünya genelinde 
bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 
Pek çok kişi ve kurum, bu sorunları 
çözecek farklı yöntem ve standartlar
öneriyor; belki de bu yüzden yöneticiler,
bu konulara biraz daha ihtiyatlı 
yaklaşıyor. Diğer pek çok yöntem 
ve standarttan farklı bir noktaya 
değinerek, konuya başka bir bakış açısı
getiren CMII, savunma ve havacılık 
sanayisinde önemli bir farkındalığa 
yol açacak bir standart.
Semiha YAŞAR* / semiha.yasar@semprocon.com.tr
* Kurucu , SEMPRO Mühendislik Danışmanlık



Bu standartlar ve el kitapları,
başlangıçta, sistemlerin kritik
bileşenlerinin belirlenmesini
ve konfigürasyon yönetiminin,
sadece bu bileşenler için ge-
çerli olmasını öngörüyordu.
Konfigürasyon yönetimine alı-
nan bileşen ise müşterinin bil-
gisi ve onayı olmadan
değiştirilemiyordu.
CMII, bu anlayışı daha ileriye
götürerek, proje ile entegre
hâle getiriyor. CMII’de tüm
süreç, projenin gereksinimle-
riyle başlıyor. Aslında projenin
resmi olarak başlangıcından
önce, ihale aşamasında, or-
tada ürünle ilgili bir teklif bu-
lunuyor. Bu teklif, bir “ana
hat” (baseline) oluşturuyor.
Projenin başlangıcında, ge-
reksinimler üzerinden çalış-
malar başladığında, aslında
bu ana hat da değiştirilmeye
başlanıyor. Dolayısı ile konfi-
gürasyon yönetimi de devreye
giriyor.
CMII, ayrıca, üründeki tüm bi-
leşenleri konfigürasyon yö-
netiminin altına alıyor. Bu
durum, sadece kritik bileşen-
leri konfigürasyon yönetimine
alan eski iş yapış tarzı ile kar-
şılaştırıldığında, firmaların iş
yükünü arttırırmış gibi görü-
nüyor. Oysa konfigürasyon
yönetimindeki eksiklikler ne-
deniyle pek çok projenin iler-
leyen safhalarında çeşitli
değişiklikler yapılması gere-
kebiliyor. Projenin ilerleyen
safhalarında yapılacak her
türlü değişikliğin ne kadar
maliyetli olduğu ise hem ki-
taplarda yazan hem de proje-

lerde birebir gözlemlenen bir
gerçek. Bu tabloda, başından
beri tüm bileşenlerin konfigü-
rasyon yönetimi altına 
alınması, proje geneline bakıl-
dığında, belki de iş yükünü
azaltacak bir tedbir olarak gö-
rülebilir. Gerçekten de proje-
nin ilk gününden itibaren ve
tüm bileşenler için uygulanan
konfigürasyon yönetimi, proje
ekibini, konuları önce tüm
yönleri ile düşünüp sonra
karar vermeye yöneltir.

Üründen Dokümana
Değil, Dokümandan
Ürüne
CMII, ürün-dokümantasyon
ilişkisine de farklı bir bakış
açısı getiriyor. Buna göre,
ürün, “dokümantasyonun
doğrulanması” olarak görü-
lüyor. Dolayısı ile üründen
önce, dokümantasyonunun
doğru olarak ortaya çıkartıl-
masına vurgu yapılıyor ve 
dokümantasyon ön plana çı-
kartılıyor. Kuşkusuz burada
not edilmesi gereken şey, do-
kümantasyonun, sadece
kâğıt üzerine yazılmış metin
olarak algılanmaması gerek-
tiği. Sanal ortamdaki 3 bo-
yutlu çizimler de dâhil olmak
üzere, ürünü anlatan her
eser, dokümantasyonun bir
parçası.
Bu bakış açısı, üstü kapalı
olarak önemli bir noktayı
daha içeriyor. Bir dokümanın
projenin ana hattına girmesi
de dokümandaki herhangi bir
değişikliğin yapılması da çok
katılımcı bir gözden geçirme

sürecini gerektiriyor. Pek çok
proje kurgusunda, sadece bu
gözden geçirmeler bile proje-
nin takvimini tutturamaması
ile sonuçlanabilir. Zaten bu
yüzden, CMII de gözden ge-
çirme ve değişiklik süreçleri-
nin hızlı olması gerektiğine
vurgu yapıyor.
Gerek doküman öncelikli
bakış açısı gerekse gözden
geçirme ve değişiklik süreçle-
rinin hızlandırılması, günü-
müzün bilgisayar destekli
proje ve mühendislik araçları
sayesinde, yapılabilir hâle ge-
liyor. Örneğin, eskiden bir mü-
hendis bir parça tasarımında
değişiklik yapıp bunu üretime
gönderebilirdi. Günümüzde,
kullanılan ürün ömür devri yö-
netimi (product lifecycle ma-
nagement / PLM) araçları, bu
tasarımın, ilgili taraflarca göz-
den geçirilmeden üretime ak-
tarılmasını engelleyebiliyor.
Ya da üst düzey bir dokü-
manda yapılan herhangi bir
değişiklik, otomatik olarak alt
seviyedeki tüm dokümanların,
dolayısı ile bileşenlerin, göz-
den geçirilmesini tetikleyebi-
liyor. Böylece, “gözden kaçan”
bir bilgilendirme ya da gün-
celleme kalmasının önüne
geçiliyor. Yine PLM araçları
sayesinde, gözden geçirme-
ler, sanal ortamda, fiziksel bir
toplantıya gerek olmaksızın
yapılabilir ve kayda alınabilir
hâle geliyor.
CMII, PLM araçlarından des-
tek görmekle birlikte, süreci
ön planda tutmaya devam
ediyor. Diğer bir deyişle CMII,

öncelikle işler bir sürecin or-
taya konmasını; aracın bu sü-
rece uyarlanmasını tavsiye
ediyor. Böylece, firmaların,
PLM araçlarının kendilerine
sunduğu imkânlarla sınırlı
kalmak yerine, işleyebilecek,
iyi bir süreç ile yola çıkmasını
sağlamayı hedefliyor.
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olarak,  FNSS Ar-Ge
Merkezi’ni kurdu ve yönetti.
2014 yılının Şubat ayında
Ürün Mühendisliği ve 
Ar-Ge Direktörlüğü görevine
atandı. Mart 2015'te FNSS'den
ayrılarak kendi danışmanlık
şirketi SEMPRO'yu kurdu.
Semiha Yaşar evli ve 2 çocuk
annesidir.
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İşlevsel Kırılım 
Vurgusu
CMII’nin önem verdiği konu-
lardan bir tanesi de işlevsel
kırılım. Konfigürasyon yöne-
timi, en basit anlamda, sistemi
oluşturan alt parçaların sü-
rümlerinin takibi olarak gö-
rüldüğünden, daha çok
sistemlerin fiziksel kırılımı ile
ilgili olduğu düşünülür. CMII
ise işin başında, işlevsel kırılı-
mın ortaya konulması gerek-
tiğini vurguluyor. İşlevsel
kırılım, tasarımı, kullanıcı ara-
yüzü ya da bakım dokümanla-
rının ötesinde, neyin nasıl
çalıştığı ve neden öyle olduğu
gibi bilgilerle anlatıyor. Böy-
lece, tasarımın anlaşılmasını
ve bu tasarımla ilgili değişik-
liklerin sağlıklı bir şekilde ya-
pılmasını sağlıyor.
CMII, projedeki iş adımlarına
da farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Projelerde son durum sorgu-
landığında, bir iş adımı için,
sıklıkla yüzdesel cevaplar
(“%60’ı bitti” gibi) alınıyor. Bu
cevaplar, bir bilgi veriyor gibi
gözükse de aslında büyük bir
belirsizlik içeriyor; çünkü pek
çok iş, yüzdelerle ifade edile-
bilecek alt kırılıma sahip değil.
CMII ise işlerin tamamlanma
durumuna fiziksel kırılıma
bağlı dokümanların tamam-
lanması olarak baktığından;
tamamlanma durumunu yüz-
delerle değil, dokümanın ta-
mamlanma durumuna göre
%100 veya %0 olarak görüyor.
Böylece proje yönetiminin
kapsam bağlı iş kırılımı ve ta-
kibini de desteklemiş oluyor.

Tedarik Makamı ve
Kullanıcı da Kazançlı
Çıkacak
Tedarik makamları ve kulla-
nıcılar, haklı olarak, ürünün
ömür devrine bakarlar ve
özellikle kullanım, bakım ve
güncelleme konularına ağır-
lık verirler. Ürün teslim edi-
lirken -buna garanti süresini

de dâhil edersek- kullanım ve
bakım ile ilgili hemen hemen
her konu, kontrol edilmiş
olur. Güncelleme ise daha
uzun vadede gündeme gelir.
CMII, ürününü kalite gereksi-
nimlerine uygun olarak tes-
lim edilmesini sağlayacak bir
yöntemdir. Bunun yanında,
CMII’nin, belki de daha
önemli kazanımı, güncelleme
konusunda ortaya çıkacak.
Kullanım ve bakım konula-
rını, eldeki ürün ile hemen o
anda kontrol edebilirisiniz;
ancak güncelleme sırasında
ortaya çıkacak her türlü
konu, gelecekle ilgilidir. Gün-
celleme gündeme geldiğinde
ihtiyaç duyulacak şey ise 
tasarımı açıklayacak dokü-
mantasyondur. Böyle bir do-
kümantasyon ise CMII’nin
dokümantasyon öncelikli
bakış açısı ile sağlanır.
Benzer şekilde CMII, dokü-
mantasyonun, bir firma tara-
fından yapılan tasarımın başka
bir firma tarafından üretilebil-

mesini sağlayacak yeterlilikte
olmasını sağlar.
CMII, proje işleyişinde, projeyi
geliştiren organizasyonun, kendi
içinde kullanacağı bir yöntem
olarak görülebilir. Bununla be-
raber, tedarik makamları ve
kullanıcılar, projenin yüklenici-
sinden, CMII’yi uygulamalarını
talep edebilir ve bunu denetle-
yebilir.

Türkiye’de Öncü: FNSS
Savunma ve havacılık sektö-
ründe CMII kullanan firmalar
arasında; Airbus, Boeing, BAE
Systems, Northrop Grumman
ve Raytheon bulunuyor. Bu fir-
maların bazıları, alt yüklenici-
lerinin de CMII kullanmalarını
teşvik ediyor. Ayrıca Amerikan
Silahlı Kuvvetleri, Kanada Si-
lahlı Kuvvetleri ve Güney Afrika
Silahlı Kuvvetleri de CMII ile il-
gileniyor.
Türkiye’de, CMII konusunda
öncülüğü ise FNSS yapıyor.
CMII ile ilgili düzenlenen yıllık
konferanslarda, FNSS çalışan-

ları, bugüne kadar 2 sunum
yaptılar. FNSS, yeni nesil kon-
figürasyon yönetimi ile ilgili
başlattığı bir projeyi, TÜBİTAK
TEYDEB desteği ile sürdürüyor.
CMII için, kişi sertifikasyonu
bulunuyor. Dünya genelinde
bazı firmalar, bu sertifikasyona
sahip elemanlar arıyorlar.
CMII, ICM (Institute of Configu-
ration Management / Konfigü-
rasyon Yönetimi Enstitüsü)
tarafından tanımlanan ve
idame edilen bir standart.
ICM’nin merkezi Arizona, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde. Av-
rupa, Güney Afrika, Avustralya,
Yeni Zelanda, Çin ve Türkiye
şubeleri de paralelde faaliyet
gösteriyor. Şubeler, CMII ile il-
gili eğitimleri organize ediyor
ve danışmanlık hizmeti veriyor.

CMII, Sektör için 
Bir Fırsat Olabilir
Makalemizin başında, proje
personelinin yetkin ve yeterli
olduğu durumda, projede ya-
şanan sorunların, artık konfi-
gürasyon kontrolünün konusu
hâline geldiğini vurgulamıştık.
Türk savunma ve havacılık sa-
nayisi, özgün ürünlerinin en-
vantere girmesi ile yetkinliğini
ispat etmeye başladı. Bu or-
tamda, CMII, önümüzdeki 
dönemde yürütülecek proje-
lerde, fark yaratmak için baş-
vurulacak yöntemlerden bir
tanesi olacak.
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M113A4 modernizasyonu kapsamında eklenen ve
yenilenen alt sistemleri gösteren kesit çizim.

Sürücü İstasyonu

Sabit Test Donanımı Modülü (BITE)

Nişancı İstasyonu

Parçacık Kalkanı

KBRN Tespit (Opsiyonel)

KBRN 
Koruma Sistemi

Dış Yakıt 
Tankları

Termal Gece Görüş

Direksiyon ve Navigasyon Ekranı

Komutan Seyrüsefer Görüntüleme Sistemi

350 - 400 bg Motor ve Otomatik Transmisyon

Motor Soğutma Sistemi

İlave Zırh Koruma

T-130 veya T-150 Palet

Yüksek Seviye Mayın Koruma

İklimlendirme Sistemi

Seyrüsefer İşlemcisi (LNS)

Denge Levhası

Otomatik 
Yangın 

Bastırma 
Sistemi

İklimlendirme & KBRN Kontrol Kutusu

©
FN

SS

FNSS’nin M113A4 modernizasyon
çözümü. Sıfırdan araç tasarlamaya göre
daha basit görülebilecek böyle bir mod-
ernizasyon çalışması bile konfigürasyon

yönetiminin önemini ortaya koyuyor.





Amerikan Silahlı Kuv-
vetlerinin Stryker zırhlı
aracının etrafında şe-

killendirdiği yeni nesil muha-
rebe birlikleri konsepti,
2000’li yılların başında, pek
çok askeri uzmanın şüpheli
yaklaşımı ile karşılaşmıştı.
Düşünce, basitçe şöyleydi:
Tank gibi ağır araçlara ihtiyaç
olmaksızın, Stryker gibi hafif
zırhlı araçlar, ağ merkezli
muharebe prensiplerini kul-
lanarak, bilgi üstünlüğü ile
karşı tarafı daha önce görebi-
lir ve hızlı hareket ederek
karşı tarafı alt edebilir. Afga-
nistan ve Irak’ta uygulanan
bu konseptin ne ölçüde başa-
rılı olduğu tartışılabilir; ancak
olumsuz düşünenler bile bu
konseptin öngörülerinin hep-
sinin yanlış çıkmadığını kabul
edecektir. Hatta komuta
kontrol sistemlerinin, bu tec-
rübeden gelişerek ve yerini
sağlamlaştırarak çıktığı söy-
lenebilir.

Zırhlı araçlar için beka ile ha-
reket kabiliyeti, çoğunlukla
birbiri ile çelişen gereksinim-
lere sahiptir. Bekayı daha 
yukarı seviyelere çeken bir
zırhlama, araca getireceği
ilave ağırlık ya da boyutlar-
daki büyüme ile birlikte hare-
ket kabiliyetini geriye
götürebilir. Komuta kontrol
sistemleri de aracın diğer 
parametreleri ile çelişen ge-
reksinimler tanımlayabilir.
Örneğin, bu sistemlerin araca
eklenmesini zorunlu kılacağı
bilgisayar birimleri, elektrik
üretim ve soğutma ihtiyaçla-
rını arttırabilir; ayrıca bu bi-
rimlere araç içerisinde uygun
yerler bulunması, kullanılabi-
lir hacmi azaltabilir. Komuta
kontrol ile ilgili bu gereksi-
nimlerin, aracın tasarım sü-
recinin en başından itibaren
masada olması, aracın her
parametresi için optimum bir
tasarımın ortaya çıkması açı-
sından da önemlidir. Bu ise
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Zırhlı araçların performansları 
değerlendirilirken ön plana çıkan; beka 

kabiliyeti, hareket kabiliyeti (mobilite) 
ve ateş gücü, zırhlı araç tasarımcılarının da

önem ve ağırlık verdiği konular 
arasında yer alıyor. Komuta kontrol 

sistemleri başlığı altında toplanabilecek
sistemler dizisi de son dönemde, bu 

ana parametrelerin arasına girebilecek 
gelişmeler kaydetti. Hatta bu konuda, 

muharebe tecrübeleri de yaşandı. 
Kara araçları sektörünün önde gelen 

firmalarından FNSS de komuta kontrol 
sistemleri üzerindeki çalışmalarını, 

artan bilgi ve tecrübe seviyesi ile 
sürdürüyor. FNSS’nin bu alandaki 

çalışmaları hakkında, FNSS Elektronik 
ve Kontrol Grubu Birim Yöneticisi 

Serkan Balbay’dan bilgi aldık. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Komuta Kontrol Sistemlerinin
Zırhlı Araçların Performansındaki

Ağırlığı Artıyor

FNSS’nin, komuta kontrol sistemleri konusunda yabancı bir ortakla çalıştığı AV8 aracı, fotoğrafta görülen PARS 8x8’in bir türevi olarak geliştirildi.



ancak her bir parametre ile
ilgili derin bilgi ve tecrübeye
sahip olunarak sağlanabilir.
FNSS, hayata geçirdiği proje-
lerden sağladığı bilgi ve tec-
rübe ile bu konuda iddialı
firmalar arasında yer alıyor.

Hangi Komuta Kontrol?
Kuşkusuz, komuta kontrol
genel bir kavram ve çeşitli
seviyelerde ele alınabiliyor.
Elektronik, haberleşme ve
yazılım konularında uzman-
laşmış firmaların, komuta
kontrol konusunda, silahlı
kuvvetlerin teşkilatının en üst
seviyelerinden itibaren çö-
zümler sunan ürünleri bulu-
nuyor. FNSS ise tabur ve altı
seviyesindeki birliklerin ko-
muta kontrol sistemleri ile il-
gileniyor. Balbay, bu durumu
şöyle özetliyor: “FNSS’nin ge-
liştirdiği araçlar, genelde ta-
burlara konuşlandırılıyor ve
tabur komuta merkezlerin-
den aşağıya doğru genişleyen

bir yapıda kullanılıyor. Tabur-
dan daha yüksek seviyedeki
komuta kontrol fonksiyonları,
genelde daha farklı yerlerde;
sıklıkla da mobil olmayan sis-
temler üzerinde koşuyor. Do-
layısı ile bizim ilgilendiğimiz
taraf, araca entegre, araçla
birlikte yürüyen, aracın içinde
yer alan bir komuta kontrol
sistemi mimarisi ve bu da
tabur ve taburdan en alta
doğru inen seviyelerde kulla-
nılıyor. Bu kapsamda FNSS,
hem muharip, diğer bir de-
yişle bölük ve müfreze sevi-
yesi araçlara hem de tabur
komuta merkezi olarak çalı-
şabilecek komuta araçlarına
yönelik komuta kontrol sis-
temleri geliştiriyor.”
FNSS’nin konu ile ilgisi, 2007
yılının başlarında, PARS araç
ailesinin geliştirilmesi esna-
sında yapılan çalışmalarına
dayanıyor. Bu araçlara en-
tegre bir kamera sistemi kur-
mak ve elde edilen bilgilerin

araç içerisindeki mürette-
batla paylaşımını sağlamak
gibi bir konseptten yola çıkan
FNSS, görece basit bir ko-
muta kontrol uygulamasını
hayata geçiriyor. İlerleyen sü-
reçte, firmanın, Seyyar Yü-
zücü Hücum Köprüsü (SYHK)
ve Amfibi Zırhlı Muharebe İs-
tihkâm İş Makinası (AZMİM)
projelerine yoğunlaşması do-
layısıyla komuta kontrol ça-
lışmaları bir süre yavaşlasa
da Kundağı Motorlu Namlulu
Alçak İrtifa Hava Savunma
Silah Sistemi projesi kapsa-
mında, ASELSAN ile birlikte
geliştirilen KORKUT aracı ile
bu alandaki çalışmalar, yeni-
den ivmeleniyor. Bu projede,
FNSS’nin komuta kontrol mi-
marisine ve altyapısına doğ-
rudan katkısı olmasa da
birlikte yapılan çalışmalarda,
mimariyi yakından gözleme
fırsatı oldu. Bunun ardından,
PARS 6x6 aracı üzerinde;
araca entegre olabilecek ve
aracın bir parçası hâline ge-
lebilecek temel bir komuta
kontrol mimarisi sunulması
hedeflendi. IDEF 2013 fua-
rında sergilenen PARS 6x6
aracında, bu altyapı da göste-
rildi.
Çalışmaların ivme kazandığı
ikinci proje ise Malezya’da
yürümekte olan ve PARS
8x8’in bir türevi olan AV8’in
geliştirilip üretilmesini kap-
sayan proje oldu. FNSS, bu
projede, komuta kontrol ko-
nusunda yabancı bir firma ile
ortak çalışmalar yürüttü;
araca entegre, kullanıcı sevi-
yesinden birlik, birlikten
tabur seviyesinde kadar uza-

nan bir komuta kontrol siste-
mini, mimarisinden donanı-
mına ve yazılımına kadar
birlikte tanımladı. Fonksiyon-
ların ve veri akışlarının ta-
nımlanması gibi konularda da
birlikte çalıştı.
Komuta kontrol ile ilgili konu-
larda, FNSS’de, 20 kişiden
oluşan elektronik ve kontrol
grubu çalışıyor. Grupta, sis-
tem mimarisi ve araç elektro-
niği (vectronics) mühendisliği
konularında çalışan bir ekip
ile sistem mimarisinin alt bi-
leşenlerini oluşturan, ekip-
manları tanımlayan ve seçen
bir başka ekip yer alıyor. Bu
ekiplerin ürettiği gereksinim-
ler ve bilgiler ise detay dona-
nım ve yazılım çalışmalarını
yürüten donanım ve yazılım
geliştirme ekipleri tarafından
ürüne dönüştürülüyor. Bal-
bay, bu noktada, her donanımı
ve yazılımı kendilerinin geliş-
tirmediğini; bazı bileşenleri,
alt yüklenicilerden sağladıkla-
rını; kendilerini asıl ilgilendi-
ren konunun, üst mimariyi ve
arayüzleri belirlemek oldu-
ğunu vurguluyor.

Araç Tasarımı için
Yeni Bir Parametre:
Standartlaşma
Komuta kontrol sisteminin
araç tasarımında ağırlığı ar-
tarken, bu konuda bir dizi ge-
lişme de yaşanıyor. Balbay,
artık müşterilerinin, bir alt
sistemi A firmasından, bir
diğer alt sistemi B firmasın-
dan satın alıp bunları entegre
etmekle uğraşmak istemedi-
ğini; müşteri beklentisinin,
bir komuta kontrol süiti 
şeklinde komple bir çözüm
olduğunu belirtiyor. Bu tür
entegre çözümler, ilerleyen
zamanda gerçekleştirilen
modernizasyon çalışmala-
rında da avantaj sağlıyor.
Fakat mevcut durumda, bu
entegre çözümlerin daha da
iyi gerçekleştirilmesini zor-
laştıran bir etmen var: Stan-
dartlaşma. 
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FNSS’nin PARS araç ailesinin sürücü 
mahalli (solda, üstte) ve araca entegre
edilen çeşitli sistemler (solda, altta).
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Özellikle yazılım ve donanım
arayüzlerinde standartlaşma-
nın tam olarak sağlanmamış
olması, değişik üreticilerin
farklı ürünlerinin bir arada ça-
lışmasını, olması gerektiğin-
den daha zor bir iş hâline
getiriyor. Balbay, çeşitli stan-
dartlaşma çalışmalarının bu-
lunduğunu; ancak bunların
henüz ciddi bir olgunluğa gel-
mediğini kaydederek bir bek-
lentisini dile getiriyor: “Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin bu
alanda standartlaşmaya git-
mek için bir çalışma başlatma-
sının ve kara araçları komuta
kontrol sistemleri konusunda,
hem kara araçları üreticileri
hem de kara araçlarına sistem
üreten firmalarının yer aldığı
bir çalışma grubu oluşturma-
sının yararlı olacağını değer-
lendiriyoruz.”
Komuta kontrol sistemlerinin
öne çıkması ile birlikte, bu sis-
temlerde kullanılan ekipman-
ların araçlarda kapladığı yer ve

hacim artınca, araçların bu
ekipmanları da içerecek ya da
onlara uygun yer sağlayacak
şekilde tasarlanması konusu
gündeme gelmeye başladı.
Araçların, donanıma yer sağla-
masının yanı sıra elektronik
mimarisi açısından, gerekli
arayüzlere de sahip olması ge-
rekiyor. Bu süreçte, komuta

kontrol sistemi üzerinden pay-
laşılan bilgilerin niteliği de de-
ğişmeye başladı. Aracın yakıt
seviyesi, silah sisteminin mü-
himmat sayısı ve aracın alt sis-
temlerinin durumu gibi
bilgilerin paylaşılması, artık
operasyonel konseptlerde yer
buluyor. Dolayısı ile bu bilgileri
de sağlayacak bir araç elektro-

niği altyapısının hazır olması
gerekiyor. FNSS de bu doğrul-
tuda, araç elektronik mimari-
sinde değişikliklere gitti.
Bu noktada, komuta kontrol
sistemi ile ilgili tasarım girdi-
lerinin, beka ve hareket kabili-
yeti gibi ana parametreler
arasında kendisine nasıl bir yer
bulduğunu sorduğumuzda,
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FNSS, aracın bir parçası hâline gelen
temel bir komuta kontrol sistemini, 

ilk olarak PARS 6x6 üzerinde sergiledi.





Balbay, beka ve hareket kabi-
liyeti gibi temel parametrele-
rin, her zaman en öncelikli
olduğunun altını çiziyor. FNSS,
Malezya’da yürüttüğü projede
yaptığı gibi, müşteri ile birlikte
bir öncelik listesi üzerinde ça-
lışarak, çeşitli konuların artı-
larını ve eksilerini tartışıp,
getiri-götürü analizlerini bir-
likte yapmayı tercih ediyor.
Balbay, geçmişte, dünya ge-
nelinde tasarlanmış bazı ko-
muta kontrol sistemlerinde
ciddi kullanılabilirlik sorunları
yaşandığını belirterek; bilgiye
erişmek ve bilgiyi görmek
kadar, bilgiyi kullanmanın ve
değerlendirmenin önemine
dikkat çekiyor. Bilgiye eriş-
mek ve bilgiyi görmek, ko-
muta kontrol sisteminin araç
içi yerleşimi ile ilgili olsa da
kullanma ve değerlendirme
işlevlerinde, komuta kontrol
sisteminin genel konsepti, bu
kapsamda yazılımı ve kullanıcı
arayüzü öne çıkıyor. Balbay,
bu durumu şöyle özetliyor:
“Komuta kontrol yazılımının
esnek, kullanıcı dostu bir ara-
yüz ve karar destek unsurları
da içermesi; bilgileri bir şe-
kilde harmanlayıp kullanıcının
daha hızlı karar almasını sağ-
layacak karar destek konula-

rında da kullanıcıya yol gös-
termesi gerekiyor. Örneğin,
bir seyrüsefer sisteminde, bir
harita gösterilir. Fakat ara-
zide, yollar olmadığı için, ara-
cın gidebileceği en uygun
patikanın gösterilmesi ve
bunun pusuya uygunluk du-
rumu ile ilgili bilgi verilmesi
gibi karar destek mekanizma-
larını da içeren komuta 
kontrol uygulamalarının geliş-
tirilmesi gerekiyor. Bu konu-
daki gelişmeler, bu yöne
doğru gidiyor.”
Diğer bir konu da araç içi video
ve araçlar arası video ve 
fotoğraf paylaşımı. Balbay,
FNSS’nin, son 10 yıldır, nere-
deyse üzerine kamera takıl-
mamış bir araç yapmadığını;
bundan sonrasında da araç-
lardaki kamera sayısının arta-
cağını vurguluyor. Kamera
görüntülerinin diğer araçlara,
dost birliklere ve komuta
merkezine iletilmesi, oralar-
dan ya da insansız araçlardan
gelebilecek görüntülerin de
araçlara aktarılması gereki-
yor. Ancak mevcut komuta
kontrol sistemleri, araçlarda
hazır bulunan sayısal telsiz
altyapılarını kullanmaya çalı-
şıyor ve bu altyapılarda da
ciddi bir bant genişliği sorunu

gündeme geliyor. İmkânı olan
ülkeler, oldukça pahalı bir
çözüm olan uydu haberleş-
mesine geçmeye başladı.
Daha yüksek bant genişliği
sağlayabilecek ve telsiz altya-
pısının yedeklenebileceği
ikinci bir ağ kurulması, alter-
natif çözümler arasında yer
alıyor.

Genişleyebilir, 
Açık Mimari
Zırhlı araçlardaki komuta
kontrol mimarisi, en basit
hâli ile bir ana bilgisayar, bir
seyrüsefer birimi ve insan-
makine arayüzünden oluşu-
yor. Araçta hazır olan altyapı,
bu mimarinin ek bileşenlerle

genişleyip genişlemeyeceğini
belirliyor. Örneğin, araçta,
araç ile ilgili bilgileri sayısal
bir arayüzden sağlayan bir
altyapı hazırsa komuta kont-
rol sistemi bunları hazır alıp
kullanabiliyor. İngiltere’nin
tanımladığı GVA (Generic 
Vehicle Architecture / Genel
Araç Mimarisi) gibi FNSS’nin
de yakından takip ettiği stan-
dartlaşma çalışmaları, araç-
larda, bu tür altyapıların
bulunmasını gerektiriyor. Aynı
zamanda, MILVA (Military
Vectronivs Association / As-
keri Araç Elektroniği Derneği)
üyesi olan FNSS de araçlarını
bu bakış açısıyla tasarlıyor.
FNSS, komuta kontrol mima-
risinde, birimleri birbirine
bağlayan ağ standardı olarak
Ethernet’i tercih ediyor.
Araçta ilgili altyapılar ile ko-
muta kontrol mimarisi kurul-

70

MSI Dergisi - Ağustos 2015                                                                                                                                     www.milscint.com

ANALİZ

Zırhlı muharebe araçlarındaki çeşitli sistemler, komuta kontrol sistemi ile entegre
edilebilir. Fotoğrafta, PENÇE uzaktan komutalı kulesinin kontrol istasyonu görülüyor.

FNSS’nin ASELSAN ile birlikte 
geliştirdiği KORKUT aracı, firmanın 
komuta kontrol sistemleri konusundaki
çalışmalarını yeniden ivmelendirdi.



duktan sonra, bu mimariye
yeni birimlerin eklenmesi ve
komuta kontrol sisteminin
daha üst seviyedeki komuta
kontrol sistemleri ile iletişim
kurabilmesi, yazılım ve arayüz
çalışmaları ile çözülebiliyor.
Benzer şekilde, “geleceğin pi-
yadesi” konulu çalışmalarda
ortaya çıkacak sistemlerle en-
tegrasyon da gerçekleştirile-
bilecek. Gelecek vaat eden bir
diğer konu olan insansız 
kara araçlarının arayüzünün
de komuta kontrol mimarisi
üzerinden sağlanabileceği ön-
görülüyor.
Komuta kontrol sistemlerinin
yaygınlaşması ve bunların bir
ağ üzerinden birbirine bağlan-
ması, siber tehditlerle ilgili
konuları da gündeme getiri-
yor. Balbay, açık mimari ve
açık standartların kullanımı-
nın, sistemleri esnek hâle ge-
tirirken, siber tehditlere de
açık hâle getirebildiğini söylü-
yor. Bu probleme karşı sektö-
rün bulduğu çözümlerden bir
tanesi, açık ağ standartlarında
bazı modifikasyonlar yapıl-
ması. Örneğin, sektör firmala-
rının oluşturduğu VICTORY
(Vehicle Integration for C4ISR/EW
Interoperability / C4ISR ve
Elektronik Harp Birlikte 
Çalışabilirliği için Araç En-
tegrasyonu) girişiminin, Et-
hernet için böyle bir
çalışması bulunuyor.
Komuta kontrol sistemlerinin
işlevleri ve tasarım özellikle-
rinin yanı sıra maliyetleri ve
eğitim gereksinimleri de
önemli konular arasında yer
alıyor. Bu sistemler, araç
maliyetinde, yaklaşık %20’lik
bir paya sahip. Aracın altyapı-
sının hazır olması, bu rakamı
aşağıya çekebiliyor. Balbay,
eğitimle ilgili ise şu değerlen-
dirmeleri yapıyor: “Çoğu du-
rumda kullanıcılar, bu
sistemleri kullanmak için ye-
terli eğitime sahip olmuyor.
Komuta kontrol sistemleri-
nin, özellikle insan makine
arayüzlerini, bu anlamda ta-
sarlamak gerekiyor. Kullanı-
cının yapabileceği şeyleri ve
muharebe ortamında yapa-

mayacağı şeyleri de tahmin
edip insan makine arayüzle-
rini ve makine altyapılarını
ona göre şekillendirmek ge-
rekiyor. Eğitim, bu sistemle-
rin başarıya ulaşmasındaki
en büyük etkenlerden bir ta-
nesi. Buna fazladan çaba har-
canması gerekiyor. Bununla
birlikte, komuta kontrol yazı-
lımları, karar destekleyici un-
surları içlerinde daha fazla
barındırırlarsa ya da karar
verilmesini destekleyecek
bilgileri uygun bir şekilde
gösterebilirlerse o zaman,
kullanıcının da eğitim ihtiyacı
azalabilir. Bir de biz, kullanım
kılavuzlarının ya da günlük
bilgisayarlarımızdaki yardım
işlevine benzer bir altyapının
da yazılım mimarisine en-
tegre edilebileceğini düşünü-
yoruz. Örneğin, sahada bir
sorun çıktığı zaman, hemen
ilgili kullanım kılavuzuna ula-
şıp lojistik parça numarasını
bulup gerekli yerlere bildirim
yapılabilir.”

FNSS, 
Geleceğe Bakıyor
Balbay, komuta kontrol sis-
temlerinde, yakın gelecekte,
DDS (Data Distribution Ser-
vice / Veri Dağıtım Hizmeti)
standardının kullanılacağını
ve yazılımın ve arayüzlerin bu
yönde güncelleneceğini ön-
görüyor. Donanım cephe-
sinde ise birimlerin büyüklük,
ağırlık ve güç tüketimi konu-
larında daha iyi bir noktaya
gelmesini bekliyor. FNSS
cephesinde, komuta kontrol
sistem çözümlerini her açı-
dan iyileştirme yönünde ça-
lışmalar sürüyor. Bunlardan
bir tanesi, kaska monteli gö-
rüntüleme sistemi. Bu sistem
ile mürettebata, kafasını çe-
virdiği taraftaki kameralar-
dan gelen görüntünün
iletilmesi öngörülüyor. Böyle
bir sistem, basit hâli ile PARS
6x6 üzerinde denenmiş. Ko-
nuşlandırılabilecek konfigü-
rasyona yakın bir sistemin,
önümüzdeki dönemde fuar-
larda gösterilmesi de planlar
arasında yer alıyor.

www.savunmahaber.com



Bu tip güç kaynakları,
düşük maliyetli olma-
larının yanı sıra çeşitli

ticari ve ev uygulamalarında
nispeten iyi sonuç vermele-
rine karşın, savunma sistem-
lerine özgü zorlu çalışma
koşullarının gerektirdiği ha-
rekât gereksinimlerini karşı-
layacak şekilde tasarlanıp
üretilmemişlerdir. Bu zorlu
gereksinimleri karşılayabil-
mek için, katı askeri stan-
dartlara uygun ve özellikle de
ağır çevre koşullarında çalı-
şabilecek şekilde tasarlan-

mış, üstün kaliteli ve sağlam
yapılı (rugged) ürünlerin kul-
lanılması gerekir.

Teknolojilerdeki 
Ayrımı İyi Anlamak
Piyasada yaygın olarak kulla-
nılan birkaç tür KGK bulun-
maktadır. Bunlardan en çok
bilinenler; Yedek ya da Çev-
rimdışı (Standby ya da Off-
line), Şebeke Etkileşimli
(Line-Interactive) ve Çift Dön-
üştürücülü Gerçek Çevrimiçi
(True Online Double Conver-

sion) olarak adlandırı-

lan güç kaynaklarıdır.
RAHAT KGK’ler, genelde,
temiz ve dengeli elektrik
enerjisiyle beslenen ticari bi-
nalarda ve konutlarda çalışa-
cak şekilde tasarlanmıştır.
Yedek ve Şebeke Etkileşimli
KGK’ler, bu tür uygulamalar
için yerinde bir tercih olmakla
birlikte, şebeke elektriğinin
her zaman temiz ya da güve-
nilir olmadığı zorlu çevre ko-
şullarında ve kesintiden
kaçınılması gereken uygula-
malarda, Çevrimiçi KGK’lar
kullanılmalıdır.

Yedek ya da 
Çevrimdışı KGK’ler:
Kesintili 
Güç Kaynakları
Yedek ya da Çevrimdışı KGK
ürünleri, genelde sadece ani
gerilim yükselmelerine karşı
koruma ile elektrik kesinti-
sinde, aküden yedekleme ye-
teneklerine sahiptir. Bu tür
KGK’ler, kullanım ömürleri-
nin büyük bölümünde dev-
reye girmeye hazır; diğer bir
deyişle yedek durumunda
(çevrimdışı olarak) bir güç
kesintisinde devreye girmeye
hazır bekler. Bu tür ürünler,
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Nova Power Solutions’tan 
Kritik Elektronik Sistemlerin
Beslenmesine Yönelik 
Özel Güç Koruma Çözümleri
Büyük ölçekli güç kaynağı üreticileri, çoğunlukla rafta hazır-ticari (RAHAT) 
ya da genel amaçlı kesintisiz güç kaynağı (KGK) üretirler. Söz konusu RAHAT KGK
ürünleri, özellikle iç mekân ya da iklimlendirilmiş hacimlerde kullanılmak üzere;
ev ile işletmelere güç sağlayan yerel elektrik dağıtım şirketleri tarafından 
sunulan temiz şebeke elektriğini kullanacak şekilde tasarlanmıştır.
Süleyman BAYRAMOĞLU* / suleyman.bayramoglu@novapower.com
*Nova Power Solutions Türkiye ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi İş Geliştirme Yöneticisi
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girişteki elektrik gücünü çı-
kışa geçirirler ve normal ça-
lışma sırasında çok az güç
iyileştirmesi yaparlar -ço-
ğunlukla da hiç yapmazlar-.
Şebekede bir kesinti oldu-
ğunda ise invertörün devreye
girmesiyle akü üzerinden
çıkış gücü sağlanır. Şebeke
geriliminden invertör/akü gü-
cüne geçiş ise genelde 8-10
milisaniye sürer; bu nedenle
aslında bu tür güç kaynakları
için “kesintisiz” terimi tam
olarak doğru değildir. Söz ko-
nusu birkaç milisaniyelik güç
kesintisi bile, KGK’nin besle-
diği sistemin çalışmasını ka-
rarlı olarak sürdürmesine
engel olabilir ya da kapanma-
sına yol açabilir.

Şebeke Etkileşimli
KGK’ler: Kare Dalga
Kaynakları
Aslında Şebeke Etkileşimli
KGK’lerin çalışması, birçok
açıdan Yedek KGK’lere çok
benzer. Çok az güç iyileştir-
mesi yaparak ya da hiç yap-
mayarak giriş gerilimini
çıkışa aktarması ve invertö-
rün, sadece şebeke kesinti-
sinde devreye girip güç
sağlaması açısından, Şebeke
Etkileşimli KGK’ler ile Yedek
KGK’lerin işleyişi benzerlik
gösterir. Bu iki KGK teknolo-
jisi arasındaki başlıca fark,
Şebeke Etkileşimli KGK’lerde
ayrıca, sistem girişinde bir
oto-transformatör bulunma-
sıdır. Oto-transformatör, şe-
beke gerilimi düşüklüğünde
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ya da şebekede oluşacak
daha uzun süreli iniş ve çıkış-
lar ile benzer anomalilerde,
invertör ve akü devreye gir-
meden, KGK’nin bir süre
daha çalışmasına olanak ta-
nımaktadır.
Diğer yandan, Yedek ve Şe-
beke Etkileşimli KGK’lerin
düşük maliyetli invertör ta-

sarımları nedeniyle KGK çı-
kışında, çoğu zaman gerçek
bir sinüs sinyali yerine, kare
dalga sinyali oluşur (Şekil 1).
Güç kaynağı çıkışında gerçek
bir sinüs dalgasının olma-
ması, hassas cihazların açı-
lıp kapanmalarına ya da
beklendiği şekilde çalışma-
malarına neden olabilir.

Çevrimiçi KGK’lar:
Gerçek Kesintisiz 
Güç Kaynakları
Gerçekten “kesintisiz” ola-
rak, sürekli (zamanın
%100’ünde) devrede olması
nedeniyle Çevrimiçi KGK’ler,
hem Yedek hem de Şebeke
Etkileşimli KGK’lerden daha
üstün kalitede besleme gücü
sağlar. Bu topolojide, şebeke
AC giriş gerilimi, sürekli ola-
rak önce DC gerilime çevrilir
(doğrultulur) ve ardından
AC’ye geri dönüştürülür (Çift
Dönüşüm). Böylece, bu güç
kaynaklarının çıkışında sü-
rekli “gerçek” sinüs dalgası
olur (Şekil 2). Bu tür güç kay-
naklarındaki AC-DC doğ-
rultma aşaması sayesinde
giriş şebekesindeki dalgalan-
malar ortadan kaldırıldığı
gibi; invertör tarafından oluş-
turulan sinüs dalgası biçim-
deki çıkış gerilimi de temiz ve
güvenilir bir besleme gücü
sağlar. Bir Gerçek Çevrimiçi

Çift Dönüştürücülü KGK, ger-
çekten “kesintisizdir”; çünkü
invertör sürekli devrede ol-
duğundan, AC giriş kaynağı
kesintiye uğrasa bile çıkışta
herhangi bir kesinti olmaz 
(0 milisaniye kesinti). Diğer
bir deyişle kullanılan invertör
sayesinde, şebekeden aküye
kusursuz bir geçiş yapılarak
çıkışta hiçbir kesinti ve bo-
zulma olmaksızın gerçek bir
sinüs dalgası elde edilir.
KGK’ler ve Askeri Standartlar
Savunma sistemlerinin çoğu,
temiz ve kararlı bir güç kayna-
ğından yoksun olduğundan,
beklenmeyen durumlarda bile
arızalarla karşılaşılır. Askeri
uygulamalar, çalışma yerine
ve harekât ihtiyacına bağlı 
olarak çeşitli enerji kaynakla-
rından beslenebilmektedir.
Bunlardan bazıları, taktik kara
araçlarındaki benzinli ya da
dizel jeneratörler, sahra jene-
ratörleri, araç aküleri ve ge-
milerdeki gaz türbini ya da
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Şekil 1. Yedek KGK Çıkış Gerilimi: Şebeke Kesintisinde Aküden Besleme (Kare Dalga)





dizel yardımcı makinalar (je-
neratör) olabilir. Bir bölümü
de doğrudan şebeke bağlantı-
sından beslenir. Kritik askeri
sistemlerin, adı geçen bu
enerji kaynaklarından, ger-
çekten temiz ve güvenilir bir
güç ile beslenmesini sağla-
mak için, Gerçek Çevrimiçi,
yani Çift Dönüştürücülü
KGK’ler kullanılmalıdır.
Zorlu harekât ortamlarında
görevi etkinlikle sürdürmek
ve bekayı sağlayabilmek açı-
sından, savunma sistemle-
rinde kullanılan ürünlerin,
belli askeri standartları kar-
şılamaları gerekmektedir. Bir
ürünün savunma sistemle-
rinde kullanılabilmesi için

karşılamak zorunda olduğu
asgari gereksinimler, aşa-
ğıda yer alan askeri standart-
lar ve spesifikasyonlarda
belirtilmektedir:
n MIL-STD-461E, EMI 

(Elektromanyetik Girişim)
n MIL-STD 167, 

Mekanik Titreşim
n MIL-STD 1399 Bölüm 300,

AC Elektrik Gücü
n MIL-STD 901, Şok/Darbe
n MIL-STD 810, Çevre 

Koşulları (Bölüm 501.4,
Aşırı Sıcaklık; Bölüm 510.4,
Şiddetli Kum ve Toz;
Bölüm 516.4 ile 514.5, 
Şok ve Titreşim)

Askeri uygulamalar, yukarıda
belirtilen standartların 18
farklı bölümünde belirtilen
çeşitli özelliklerden, en azın-
dan bazılarına uyumu zorunlu

kılmaktadır. Bu nedenle
“EMI”, “titreşim”, “elektrik”,
“şok”, “sıcaklık” ve “şiddetli
kum/toz” gibi özellikler, sa-
vunma sektöründeki tüm
elektronik cihaz üreticileri ta-
rafından göz önünde bulun-
durulması gereken en önemli
tasarım kriterlerini oluşturur.

Gerçek Ömür Devri
Maliyeti
İlk değerlendirmede, tipik
Yedek ya da Şebeke Etkile-
şimli RAHAT KGK ürünlerinin
ilk yatırım maliyetleri, sağlam
yapılı (rugged) bir Çevrimiçi
KGK sistemine göre, kâğıt
üzerinde daha ekonomik gö-
zükebilir. Ancak bu algı, bu tür
ürünlerin gerçek sahip olma
maliyetlerinin, ilk bakışta giz-
lenmesine neden olur.
Oysa biraz incelenecek olursa
aşırı sıcaklık koşullarına,
şok/darbe, titreşim ve EMI’nin
söz konusu olduğu askeri or-
tamlarda çalışacak şekilde ta-
sarlanan Gerçek Çevrimiçi,
sağlam yapılı KGK sistemleri-
nin ömür devri maliyetlerinin,
diğer ticari tipteki KGK ürün-
lerine göre çok daha düşük ol-
duğu rahatlıkla anlaşılır.
Bunun nedeni ise Gerçek Çev-
rimiçi sağlam yapılı KGK’lerin,
anılan askeri çalışma koşulla-
rının gereksinimlerini tam
olarak karşılayacak şekilde
üretilmiş ve gerekli deneme-

lerden geçirilmiş olmasıdır.
Bu özellikleri nedeniyle Ger-
çek Çevrimiçi KGK’ler, ticari
kullanım ve klimalı bir sistem
odasında çalıştırmak amacıyla
tasarlanmış RAHAT KGK
ürünlerine göre, çok daha
uzun yıllar aynı verim ve işlev-
sellikte çalışır. Bu bakımdan,
belli bir uygulama için KGK
seçilirken, ilk satın alma ma-
liyetine ek olarak, aşağıdaki
sorulara yanıt bulunması ve
bunların göz önüne alınması
da önerilir:
n Çökme ve arızalardan 

dolayı KGK’lerin 
ne sıklıkla değiştirilmesi
gerekecektir?

n Her teknik yenileme / 
güncelleme sürecinde,
KGK’lerin de değiştirilmesi
gerekecek midir?

n Yedek KGK envanteri için
ne kadar harcama 
yapılması gerekecektir?

n Bir KGK arızalandığında 
ya da çöktüğünde, ivedi
olarak yeni bir KGK birimi
tedarik etmek için lojistik

ADVETORIAL

Şekil 2. Çevrimiçi KGK Çıkış Gerilimi: 
Şebeke Kesintisinde Aküden Besleme
(Temiz Sinüs Dalga)
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ve tedarik zinciri açısından
nasıl bir maliyet söz 
konusu olacaktır?

n Yeni bir KGK’nin tedariki
sürerken, beslediği 
sistemin devre dışı 
kalmasının göreve nasıl
bir etkisi olacaktır?

Başlangıç bedelleri çok daha
düşük olan ticari tip KGK’le-
rin, tipik bir Gerçek Çevirimiçi
sağlam yapılı KGK’nin hizmet
süresi boyunca, defalarca de-
ğiştirilmesi gerekebilir; dola-
yısıyla uzun vadede, ticari tip
KGK’lerin maliyetleri, Çevri-
miçi KGK’lere göre, çok daha
yüksek olabilmektedir. Ger-
çek Çevrimiçi sağlam yapılı
bir KGK’nin başlangıç mali-
yeti, ticari bir KGK’ye göre 2
ila 5 kat daha yüksek olma-
sına karşın; ticari KGK’lerin
1-2 yılda bir (hatta daha da
sık) değiştirilmesi gerekir-
ken, Çevrimiçi KGK’nin ise 5-
10 yılda bir değiştirilmesi
yeterli olabilmektedir. Bu du-
rumda, ticari tipteki KGK’le-
rin maliyeti, sistem ömrü
düşünüldüğünde, çok daha
yüksek olacaktır.
Satın alma maliyeti, kuşkusuz
en belirgin ve göze çarpan
maliyettir; ancak olası arızalar
için yedek bulundurma ya da
yedek cihaz tedariki, ek lojistik
harcamalar da maliyeti hızlıca
arttırabilir. Sürekli arıza yapan
bileşenlerin, sık arıza beklen-
tisi ve değiştirme olasılığına
karşı, daha fazla sayıda stok-
lanması gerekmektedir. Dola-
yısıyla sağlam yapılı bir KGK
yerine ticari tip KGK kullanıl-
ması, aslında stokta 2-3 kat
daha fazla ticari tip KGK bu-
lundurulması anlamına gel-
mektedir.
Ayrıca birçok sistem, uç ve
uzak noktalara, dolayısıyla

ulaşımın zor, tehlikeli ve yük-
sek maliyetli olduğu yerlere
kurulmaktadır. Hatta bazı du-
rumlarda, ulaşım ve taşıma
maliyeti, başlı başına ticari bir
KGK’nin değerinden daha
fazla olabilmektedir.
Ancak ticari tip KGK’lerle ilgili
en gizli ve yüksek maliyet,
beslediği sistemlerin devre
dışı kaldığı süre boyunca or-
taya çıkacak kayıplardır (iş-
letme kayıpları). KGK’ler,
günümüzde, savunma sis-
temlerinin en önemli alt sis-
temlerini oluşturan bilgisayar
donanımı, ağ mimarisi ve
diğer elektronik sistemlerin,
en kritik bileşenlerinden biri-
sidir. Askeri uygulamalar ve
harekât gereksinimleri açı-
sından yaşamsal önem taşı-
yan elektronik sistemler,
güvenilir ve sağlam bir güç
kaynağı yokluğunda kullanı-
lamayıp tüm işlevlerini yitire-
bilir ve görevi önemli ölçüde
etkileyebilirler.

Nova Power 
Solutions Farkı
Nova Power Solutions; gemi,
kara araçları ve diğer askeri
ortamlar ile her türlü zorlu
çalışma koşullarına uygun
olarak ve askeri standartları
(MIL-STD) karşılayacak şe-
kilde tasarladığı kesintisiz
güç kaynağı, güç iyileştirici,
akülü yedekleme ve güç da-
ğıtım sistemleri ile geniş 
yelpazede güç koruma çö-
zümleri sunmaktadır. Firma,
1988’den bu yana, başta sa-
vunma sektöründeki görev-
kritik komuta kontrol ve
savaş yönetim sistemlerinin
beslenmesine yönelik olmak
üzere, her türlü kritik uygu-
lama için, kabin içi raf mon-
teli ya da bağımsız çalışacak

www.savunmahaber.com



şekilde özel olarak tasarlan-
mış; hassas, sağlam yapılı ve
güvenilir kesintisiz güç kay-
nakları (UPS), güç koruma
sistemleri ile akü yedekleme
modülleri geliştirmektedir.
Dünyanın en zorlu koşulla-
rında çalışan 40 binin üze-
rinde kurulu sistemiyle Nova
Power Solutions, görev-kritik
sağlam yapılı KGK, Güç İyileş-
tirici ve Akülü Yedekleme Mo-
düllerinin dünya çapında
önde gelen tedarikçisi olarak
konumlandırılmaktadır.
Nova Power Solutions, elek-
trik enerjisinin üretimi, dağı-
tımı ve kullanımı sırasında
oluşabilecek sorunları çö-
zümleyip ortadan kaldırmaya
odaklanmaktadır. Yakın za-
manda gerçekleştirilen çe-
şitli araştırmalar, elektronik
sistem arızalarının %80’inin,
güç kaynağıyla ilgili arızalar
olduğunu göstermektedir.
Ayrıca güç kaynağı arızaları-
nın %95’i, doğrudan ya da do-
laylı olarak şebeke ya da
birincil elektrik sisteminin
güç kalitesinden kaynaklan-
maktadır.
Nova Power Solutions’un güç
iyileştirme çözümleri, elek-
trik dağıtım sistemi kaynaklı
anomalilerin ve sorunların
%98’ine çözüm sağlayarak
sistemlerin güvenilirliğini ve
elektriksel verimliliğini arttır-
maktadır.
Nova Power Solutions’un güç
dönüşüm çözümleri, besle-
diği sistem (yük) tarafındaki
elektrik verimliğini arttırarak
sistemlerin güvenilirliğini
daha da üst seviyeye çıkart-

makta ve gereksinimleri kar-
şılayabilecek daha geniş yel-
pazede elektronik çözümler
kullanılmasına olanak sağla-
maktadır.
Nova Power Solutions; çalışır
durumda olma, hizmet süresi
ve güvenilirliğin en üst dü-
zeyde, kayıtsız ve koşulsuz
önemli olduğu kritik sistem-
lerin, dünya çapında güç ko-
rumasını sağlamaktadır.

Sonuç: Gereksinimlere
Uygun, En Doğru 
Ürün ve Teknoloji 
Kullanılmalı
Önde gelen güç kaynağı üre-
ticileri tarafından, çoğunlukla
ev ve ticari uygulamalar için
tasarlanan düşük maliyetli
RAHAT KGK çözümleri, sa-
vunma sistemleri için çoğu
zaman yerinde bir seçenek
olmadıkları gibi, maliyet açı-
sından da doğru bir tercih ol-
mazlar. Bu tür KGK’lerde
kullanılan teknoloji, çoğu as-
keri uygulamalar için yeter-
sizdir; mekanik ve elektrik
tasarımları ise sıkı askeri
standartları karşılamadan
uzaktır. Öte yandan, bu tür ti-
cari KGK’lerin “gizli” ömür
devri maliyetleri, özellikle sa-
vunma sistemlerine yönelik
ve zorlu çalışma koşullarına
uygun olarak tasarlanan sağ-
lam yapılı KGK’lere oranla
çok daha yüksek olabilir.
Yedek ve Şebeke Etkileşimli
KGK’ler, maliyet avantajına
karşın güç koruması konu-
sunda son derece dezavan-
tajlı konumdadır. Gerçek
Çevrimiçi, çift dönüşümlü

KGK’ler ise hassas elektronik
donanım için en iyi korumayı
sağlar. Bu tür KGK’ler, hem
kritik cihazları elektrik şebe-
kesindeki dalgalanmalardan
korur hem de cihazlarda olu-
şabilecek zararlı harmonikle-
rin elektrik sistemi üzerinden
diğer sistemlere yansımasını
önler.
Savunma sistem ve uygula-
malarında kullanılan ürünle-
rin karşılamak zorunda
olduğu elektrik, mekanik ve
çevresel özellikleri ayrıntılı
bir şekilde tanımlayan yüz-
lerce askeri standart bulun-
maktadır. Bu standartlar,
genellikle ticari tipteki
KGK’lerin teknik özellikleri-
nin çok üzerindedir; bu ne-
denle bu standartlara uyum
gerektiğinde sağlam yapılı
KGK’lerin kullanılması kaçı-
nılmazdır.
Ticari tipteki KGK’lerin baş-
langıç yatırımları, sağlam ya-
pılı KGK’lere göre daha düşük
olmalarına karşın, toplam
ömür devri maliyetleri göz
önüne alındığında, ticari tip
KGK’ler çok daha yüksek
harcama gerektirecektir. 
Ayrıca, askeri standartlara

uygun tasarlanmayan KGK’le-
rin, zorlu çevre koşullarında
sıklıkla arıza yapması ya da
bütünüyle çökmesi ve buna
bağlı olarak beslediği sistem-
lerin uzun süre devre dışı kal-
ması gibi sorunları gidermek
de ek bir maliyet getirecektir.
Savunma sistemleri ya da
zorlu ortam koşullarında ça-
lışacak uygulamalar için ke-
sintisiz güç kaynağı, güç
iyileştirici, akülü yedekleme
ve güç dağıtım sistemleri se-
çiminde; tüm çalışma koşul-
larında güvenilirlik ve yüksek
beka kabiliyeti ile ürünün
gerçek ömür devri maliyetleri
de dikkate alınmalıdır. Sistem
tasarım, geliştirme ya da satın
alma kararının bu ölçütler göz
önünde bulundurularak alın-
ması, gerçekleştirilecek gö-
revler açısından da kritik
derecede önemlidir. Zira arıza
onarımı, değiştirme, lojistik ve
beslediği kritik sistemin devre
dışı kalması gibi maliyetler de
hesaba katıldığında, başlangıç
yatırımı daha düşük olan KGK
sistemlerinin gerçek ömür
devri maliyetleri, çok daha
yüksek rakamlara ulaşabil-
mektedir.
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü, 
26 Haziran’da, Ankara’da, Azerbaycan

Büyükelçiliği bahçesinde verilen bir resep-
siyonla kutlandı. Büyükelçi Faig Baghirov
ve Savunma Ataşesi Alb. İlyas İbrahi-
mov’nun eşleriyle birlikte davetlileri girişte
karşıladığı geceye; etkinliğin yapıldığı ta-
rihte Milli Savunma Bakanı olan Dr. İsmet
Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ni
temsilen Genelkurmay II’nci Başkanı Or-
general Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün yanı
sıra Türkiye’de görev yapan askeri ataşe-
ler ve Türk savunma ve havacılık sanayi-
sinden temsilciler ile çok sayıda davetli
katıldı.
Resepsiyonda konuşan Alb. İbrahimov,
“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 1918 yılında
kuruldu ve bugün 97’nci yıldönümünü kut-
lamaktayız. 1993 yılında, Haydar Aliyev’in
devlet başkanlığına gelmesi ve Ermeni ay-
rılıkçıların saldırılarına karşı silahlı kuvvet-
leri güçlendirmeye karar vermesiyle
çalışmalara başlanmış; Azerbaycan’ın ba-
ğımsızlığını ilan etmesi ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nin önemli destekleriyle Azerbaycan
Silahlı Kuvvetleri yeniden kurulmuştur.
Devlet Başkanı ve Başkomutan Haydar
Aliyev’in sıkı çalışmalarıyla hem silahlı
kuvvetler bugünkü gücüne ulaşmış hem
de öz kaynaklarla bir savunma sanayisi ya-
ratılmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri-

nin birinci vazifesi, Azerbaycan’ın işgal al-
tındaki topraklarını kurtarmak ve toprak
bütünlüğünü sağlamaktır. Aslında ülke
olarak bu sorunun barışçıl yollardan çö-
zülmesi taraftarıyız; ancak Azerbaycan Si-
lahlı Kuvvetleri olarak her zaman göreve
hazır olduğumuzu da bildirmek isterim.”
dedi. Başkan Aliyev’in, “Güçlü ülkenin,
güçlü ordusu olmalıdır. Azerbaycan or-
dusu, bölgede, hatta dünyada en güçlü or-
dulardan biridir ve ordumuz, her görevi
yerine getirmeye hazırdır.” sözlerini hatır-
latarak konuşmasını sürdüren Alb. İbrahi-
mov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin
gelişimini teknolojik olarak destekleyen ve
bu gecenin organizasyonuna katkı sağla-
yan, başta ROKETSAN olmak üzere;
ASELSAN, HAVELSAN, AYESAŞ, AVS ve
SDT firmalarına teşekkür ederek sözlerine
son verdi.
Bakan Yılmaz ise yaptığı konuşmada,
Azerbaycan’ın güçlü silahlı kuvvetlere
sahip olmasının, ülkesinin toprak bütün-

lüğü ve egemenliğinin barış yoluyla tesisi-
nin olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Dağ-
lık Karabağ sorununun da bu çerçevede,
uluslararası hukuk ilkeleri temelinde çö-
züleceğinin altını çizen Yılmaz, “Dost ve
kardeş Azerbaycan, Kafkasya’da, Tür-
kiye’nin doğal müttefikidir. Ortak dil, din ve
kadim tarihi ve kültürel değerlere sahip
olan ilişkilerimiz, karşılıklı girişimler ve
sarsılmaz irade temelinde gelişmektedir.”
diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin, stratejik
iş birliği niteliğinde olduğunu vurgulayan
Yılmaz, Azerbaycan’ın, bağımsızlığını ka-
zandıktan sonra, Türkiye ile en yakın, en
samimi ilişkiler kuran ülkelerden oldu-
ğunu hatırlattı. Yılmaz, şöyle devam etti:
“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri
alandaki iş birliğimiz, ilişkilerimizde özel
yer tutmaktadır. Askeri iş birliğimiz, sa-
dece silahlı kuvvetlerin gelişmesi açısın-
dan değil, aynı zamanda bölgede barış ve
istikrarın güvenliği ve tesisi açısından da
büyük önem taşımaktadır.”

Azerbaycan Silahlı
Kuvvetler Gününe
MSB ve TSK’dan
Önemli Katılım

Soldan sağa: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,
etkinlik tarihinde Milli Savunma Bakanı olan Dr. İsmet Yılmaz, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov, Azerbaycan
Savunma Ataşesi Alb. İlyas İbrahimov

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı Bnb. Nurgali Sadyk, Güney Kore Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb.
Jooseong Han, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Tuğg. Sadad Gunawardena, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tedarik ve İrtibat Ataşesi Yzb. Mehmet
Uyguroğlu, Hindistan Savunma Ataşesi Vikas Slathia, Azerbaycan Askeri Ataşesi Alb. İlyas İbrahimov, Rusya Savunma Ataşesi Alb. Evgeny N. Kondakov, İran İslam Cumhuriyeti
Askeri Ataşesi Alb. Jahangir Shariat, İran Kara Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Çin H.C. Savunma Ataşesi Alb. Enxiong CUI, Gnkur. Yabancı Ataşe Şb. Bşk. Dz. Alb. M. Emin Akdeniz,
Ukrayna Kara Ataşesi Alb. Sergiy Stoianenko ve Ukrayna Savunma ve Hava Ataşesi Alb. Rostyslav Tkachenko

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

Sheraton Ankara, MSI Dergisi 
Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.
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ABD’nin, 239’uncu Bağımsızlık
Günü, 2 Temmuz’da, Ankara’daki

Büyükelçilik konutu bahçesinde veri-
len bir resepsiyonla kutlandı. Büyük-
elçi John R. Bass, Büyükelçilik
Başmüsteşarı  Lawrence (Larry) Man-
del ve Savunma Ataşesi Tuğgeneral 
Marc H. Sasseville’nin eşleriyle birlikte
davetlileri girişte karşıladığı geceye;
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzake-
reci Büyükelçi Volkan Bozkır, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri mensupları, askeri
ataşeler, Türk ve ABD savunma sana-
yisi temsilcileri ile çok sayıda davetli
katıldı.
Büyükelçi Bass, iki ülkenin milli marş-
larının çalınmasının ve Bayrak ve Fla-
manın yerini almasının ardından
yaptığı konuşmada, “Ülkelerimiz ve in-
sanlarımız arasındaki dostluk, bugün
daha da önem taşıyor. Zorlu zaman-
larda yaşıyoruz ve insanlara kin ve nef-
ret sunan yeni hasımlarla karşı
karşıyayız. Ancak biz, müttefikleri-
mizle ve ortaklarımızla birlikte çalışa-
rak onların üstesinden geleceğiz.”
dedi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzake-

reci Büyükelçi Bozkır ise Türkiye ve
ABD arasındaki bu müstesna ilişkinin,
bölgesel ve uluslararası barış ve istik-
rarı tehdit edici sorunların üstesinden
gelinmesi bakımından önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, bölgesel düzeyde
ve küresel ölçekte barış ve istikrarı,
tüm insanlığı tehdit eden terörizmle
mücadelede iki ülke iş birliğine işaret
etti. Bozkır, konuşmasını, “Türkiye ola-
rak ABD ile müttefik, ortak ve dost ola-
rak ilişkilerimizi her alanda
geliştirmeye, derinleştirmeye ve hem
bölgesel hem de küresel olarak bir-
likte sonuç almaya yönelik güçlü şe-
kilde hareket etmeye kararlıyız.”
diyerek tamamladı.

ABD Bağımsızlık
Gününde 
İş Birliği Vurgusu

Sağdan sola: ABD Büyükelçi John R. Bass ve eşi, Büyükelçilik Başmüsteşarı Lawrence (Larry) Mandel ve ABD Savunma Ataşesi Tuğgeneral Marc H. Sasseville ve eşi

Soldan sağa: ABD Büyükelçi John R. Bass, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır

Bayrak ve Flamanın yerini alması 
(Mistress of Ceremonies)
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Fransa Milli Günü, 14 Temmuz’da, Anka-
ra’daki Büyükelçilik konutu bahçesinde

verilen bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi
Laurent Bili ve Savunma Ataşesi Albay
Remi Gauvain’in davetlileri girişte karşıla-
dığı geceye; Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları, askeri ataşe-
ler, Türk ve Fransız savunma sanayi tem-
silcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Bili, Türkiye’deki görevinin so-
nuna yaklaşmakta olduğunu belirterek,

“Türkiye ile Fransa arasındaki, yaklaşık 500
yıldır süregelen dostluğu yaşatabilmek için
bana yardımcı olan, Sayın Volkan Bozkır
başta olmak üzere, birçok dost yüzü burada
görüyorum. Bugün ilişkilerimiz yeniden
canlanmış durumda ve geleceğe umutla
bakabiliriz.” dedi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Büyükelçi Bozkır ise “Bugünün bölgesel ve
küresel sınamaları karşısında, Türkiye ve
Fransa’nın ortak vizyonu, uluslararası ko-
nularda iş birliğimizin geliştirilmesi için

sağlam bir zemin oluşturmaktadır. İki ülke
arasındaki, yaklaşık 22 milyar dolara varan
ticaret ve yatırım iş birliği, önemli bir köp-
rüdür. Ortak tarihimize, stratejik ve ekono-
mik çıkarlarımızın doğasına aykırı biçimde,
ilişkilerimizde bir süre önce yaşanan 
durgunluğun ardından, son dönemde, ül-
kelerimiz arasında sık aralıklarla gerçek-
leştirilen üst düzey temaslar, iki ülkenin
stratejik açıdan birbirine verdiği önemin 
ve ortak iradenin de göstergesi oldu.” diye
konuştu.

Fransa ve Türkiye Arasındaki Durgunluk Dönemi Geride Kaldı

Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü,
30 Haziran’da, Ankara’da, Büyükelçi-

lik konutu bahçesinde verilen bir resep-
siyonla kutlandı. Büyükelçi Yutaka Yokoi
ve Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga
Kamo’nun eşleriyle birlikte davetlileri gi-
rişte karşıladığı geceye; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu ve Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu
da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bü-
yükelçi Yokoi, Japonya Savunma Ajansı
Kuruluşu Kanunu ve Özsavunma Kuvvet-
leri Kanunu’nun 1 Temmuz 1954’te yü-
rürlüğe girmesiyle Japonya Savunma
Ajansı (9 Ocak 2007’de, Japonya Sa-
vunma Bakanlığı adını aldı.) ve Özsa-
vunma Kuvvetleri’nin kurulduğunu
belirtti. 61’inci yıldönümü kutlanan Ja-

ponya Özsavunma Kuvvetleri Günü’nde,
Türk-Japon dostluğuna da değinen Bü-
yükelçi Yokoi, ERTUĞRUL fırkateyninin,
Japon karasularında fırtınaya yakalana-
rak batışının 125’inci yıl dönümü nede-
niyle TCG GEDİZ (F-495)’in, ERTUĞRUL
fırkateyninin rotasını izleyerek yaptığı
Japonya seyri ve yapılan törenler hak-
kında bilgi verdi ve bu törenlere katılım-
larından dolayı, dönemin TBMM Başkanı
Cemil Çiçek’e ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’na te-
şekkürlerini iletti. Konuşmasına, iki ülke
silahlı kuvvetleri arasındaki yakın ilişki-
lere değinerek devam eden Büyükelçi
Yokoi, “Deniz korsanları ile mücadele
maksadıyla Aden Körfezi’nde, hâliha-
zırda Japonya komutasında görev 
icra eden Birleşik Görev Kuvveti 

(JTF-151)’nde, bir Türk deniz subayı
görev yapmaktadır. Birleşik Görev Kuv-
veti’ne, Ağustos ayından itibaren Türkiye
tarafından komuta edilecek olup, aynı
şekilde, bir Japon subayının ilk defa gö-
revlendirilmesi planlanmaktadır. İki
ülke, bu ve benzer projelerde, dünya
barış projelerine birlikte katkı sağla-
maktadırlar.” dedi.

Japonya Milli Günü, Ankara’da Kutlandı 

Japonya Büyükelçisi 
Yutaka Yokoi 

Soldan sağa: Rusya Federasyonu Deniz Ataşe Yardımcısı Dz.Bnb. Igor Serdyuk, Rusya Federasyonu Hava Ataşe Yardımcısı Bnb. Andrey Chernyshev, İran İslam Cumhuriyeti
Kara Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Hollanda Savunma Ataşesi Alb. Robert J. Geerdes, Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb.Yoshinaga Kamo, Polonya Savunma, Askeri, 
Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Andrzej Gorzynski, İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan Sjoberg, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Tuğg. Sadad 
Gunawardena, Meksika Deniz Ataşesi Tuğa.  Raul Sanchez Martinez, Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Acosta Bernuy, ODC Başkanı Dz. Alb. Joseph Pioentek, ABD Deniz 
Piyade Ataşesi Dz. Yb. Benjamin T. Pipes, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik Hatakka ve ABD Büyükelçiliği
Yurtdışı Operasyonlar Proje Direktörü Dz. Yb. James N. Vandenberg








