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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Eylül ayı ile birlikte, Polonya’da düzenlenecek MSPO fuarı ile başlayan yoğun bir etkinlik 
gündemi sektörü bekliyor. Her ne kadar sektör bu etkinliklere odaklanacak olsa da bazı 
konuların gözden kaçmaması da gerekiyor…

TUSAŞ’ın, Polonya’daki, KRUK Programı olarak da adlandırılan taarruz helikopteri ihalesi 
kapsamında, T129 ATAK helikopteri için başlattığı Polonya Tanıtım Turu, gözden kaçmaması 
gereken bu konuların başında geliyor.

T129 ATAK, 22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu tanıtım turu süresince, 
hem Polonya devlet makamları ve silahlı kuvvetleri hem de Polonya’nın savunma sanayisi firmaları ile
buluşacak ve Polonyalı havacılık tutkunları için uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Geçmişte bu tür haberleri, Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen 
ihaleler kapsamında, yabancı firmalardan duyardık.

TUSAŞ’ın bir dünya şirketi olma yolunda attığı bu büyük adımı, bu açıdan da önemsiyoruz.

Daha önce HÜRKUŞ’un hangardan çıkartılışına istinaden düzenlediği törenle çıtayı epeyce yükseğe
koyan TUSAŞ, bu girişimi ile tanıtım faaliyetleri açısından sektöre güzel bir örnek daha sunarak 
bir kez daha ezberlerin dışına çıktı.

Sohbetlerimizde, sektörün kurumsal iletişim ve tanıtıma yönelik faaliyetlerine ilişkin karnesi, 
sıklıkla konuşulan konular arasında yer alıyor. Sektörün gelecek hedefleri de kurumsal iletişim 
ve tanıtım açısından sürekli daha iyisinin yapılmasını gerektiriyor. Özellikle Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) cephesinden verilen mesajlarda, tanıtım ve markalaşmanın önemine
sürekli vurgu yapılmasını da göz önünde bulundurarak, konuyu bir adım daha ileriye götürecek 
bir önerimiz olacak...

Airbus Defence and Space tarafından her yıl düzenlenen, Trade Media Briefing (TMB) etkinliğini 
biliyorsunuzdur; en azından sektör haberlerinden aşinasınızdır. Dünyanın dört bir tarafından, 
sadece alanında uzman basın mensuplarının davetli olarak katılabildiği bu etkinlikte, birkaç gün 
süreyle belirlenen gündem maddelerine odaklanan brifingler, basın toplantıları ve tesis turları gibi
faaliyetler gerçekleştiriliyor. Benzeri etkinlikler, farklı isimler altında, sektörün önde gelen diğer 
şirketleri tarafından da düzenleniyor. Bu sayede firmalar, kurumsal itibarları açısından önemli 
bir faaliyette bulunmuş olmalarının yanı sıra basın mensuplarını, gündemdeki konularla ilgili de
ilk elden bilgilendirmiş oluyorlar.

Önerimiz; gelecekte, Türk savunma ve havacılık sanayisinin öncü firmaları tarafından da 
benzeri etkinlikler düzenlenmeye başlanması…

Bu etkinliklerin, Airbus örneğindeki gibi geleneksel hâle gelmesinin, bize göre, 
Türk firmalarının, dünya ölçeğinde rekabet edebilirliğinin de göstergelerinden biri olacağını 
ekleyerek noktayı koyalım.

Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız ve aynı zamanda 7’ncisi düzenlenecek
Deniz Sistemleri Semineri kapsamında özel bir içeriğe sahip olmasını planladığımız Ekim sayımızla
yeniden birlikte olmak üzere…



ASELSAN’dan 
13 Ağustos’ta yapılan

açıklamada, ASELSAN 
Savunma Sistem Teknolojileri
Sektör Başkanlığı’nın, 
28-30 Temmuz tarihlerinde,
Varşova’da düzenlenen,
“Doğu Avrupa Entegre Hava
ve Füze Savunması” konulu
konferansa katılım sağladığı
bildirildi. Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Finlandiya,
Gürcistan, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, 
Romanya ve Ukrayna 
savunma bakanlıkları ve 
silahlı kuvvetleri ile NATO
yetkililerinin yer aldığı 
etkinlikte, Orta Doğu’da
terör eylemleri ve Ukrayna
krizi nedeniyle artış 
gösteren tehditlere karşı,
ülke seviyesinde ve 
NATO ittifakı seviyesinde,
ortak hava savunma 
çözümleri geliştirilmeye 
çalışıldı.

Ticari ürün niteliğindeki
uzaktan kontrollü insansız
hava araçlarından 
kıtalararası balistik füzelere
kadar geniş bir yelpazede
tehditlerin ele alındığı 
konferansta, ASELSAN, 
entegre sistemlere yönelik
bir sunum yaptı. Açıklamada,
ASELSAN’ın, hâlihazırda
Azerbaycan, Gürcistan, 
Litvanya, Polonya ve 
Romanya’da hava savunma
sistemleri ile ilgili projeleri
takip ettiği ve bu projelere
katkı sağladığı; ayrıca
NATO’nun gelecekteki 
balistik füze savunma 
çözümüne yönelik başlatılan
proje kapsamında, Amerikan
Leidos firması liderliğinde
oluşturulan takımın bir 
parçası olarak sistem 
mühendisliği desteği 
verdiği de belirtildi.
Bu gelişmenin yanı sıra
ASELSAN, Ağustos ayında, 

2 de yeni sözleşme imzaladı:
n 7 Ağustos’ta yapılan 

açıklamada, ASELSAN 
ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı arasında,
ASELSAN imali sistem,
cihaz ve malzemeler ile
ASELSAN’dan tedarik
edilen sistem, cihaz ve
malzemelere yönelik 
5 yıllık bakım onarım 
hizmeti için, toplam 

bedeli 25.000.000 lira olan
sözleşme imzalandığı 
duyuruldu.

n 13 Ağustos’ta yapılan
açıklamada ise ASELSAN
ile bir yurt dışı müşteri
arasında, SARP uzaktan
komutalı silah sistemi 
tedarikine yönelik olarak
11.900.000 dolar tutarında
bir sözleşme imzalandığı
duyuruldu.

HAVELSAN Genel 
Müdürlüğü görevine,

sektörün yakından tanıdığı
bir isim olan Ahmet Hamdi
Atalay getirildi. 1963 yılında
Trabzon’da doğan Atalay,
1984 yılında, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu.
1985-1986 yıllarında, 
TELETAŞ firmasında Ar-Ge
mühendisi olarak çalışan

Atalay, 1987’de, kalite 
mühendisi olarak NETAŞ’ta
çalışmaya başladı. 1998-2004
yılları arasında Kalite 
Müdürü ve Kablosuz 
Sistemler Müdürü olarak
NETAŞ’taki görevine devam
eden Atalay, 2004-2009 yılları
arasında, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu 
(BTK)’nda Kurul Üyesi olarak
iş hayatına devam etti. 
2010 yılından itibaren 

PROBİL Genel Müdürü,
NETAŞ İcra Kurulu Üyesi,
KRON ve HAVELSAN 
şirketlerinde Yönetim Kurulu
Üyesi ve Bilgi Güvenliği 
Derneği (BGD) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerini
sürdüren Atalay, 4 Ağustos
tarihi itibarıyla HAVELSAN
Genel Müdürlüğü görevini
üstlendi. MSI Dergisi olarak,
Atalay’a, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

Mini İHA (İnsansız Hava Aracı) ve
Pistten Kalkış/İniş Özellikli Taktik

İHA Tedarik projeleri kapsamında 
teslim ettiği araçların alt sistemlerini de
özgün olarak geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerini sürdüren Baykar Makina, 
12 Ağustos’ta, mini İHA’larda kullanılabilecek
yeni bir ürünün duyurusunu yaptı. Firma, Bayraktar Mini İHA
Sistemi için geliştirdiği, BAS-301 MIMU ataletsel ölçüm 
ünitesini, ürün hâline getirdi. Özgün donanım ve yazılım
mimarisine sahip olan BAS-301 MIMU, MEMS tabanlı 3 eksen

dönüölçer, ivmeölçer ve manyetik algılayıcıları
yardımıyla açısal duruş kestirimi için gerekli 

verileri, gerçek zamanlı olarak sağlıyor.
Askeri standartlarda çevresel koşul
ve elektromanyetik uyumluluk 
testlerini başarıyla geçen birimin
kullanım alanları arasında, insanlı 

ve insansız sabit ve döner kanatlı platformlar, güdümlü 
mühimmat ve robotik sistemler yer alıyor. BAS-301 MIMU,
Baykar Makina bünyesinde hâlen seri üretimi yapılan, 
BAS-101 HIMU ve BAS-201 BIMU ailesine katıldı.
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İlki 2008 yılında gerçekleştirilen ve 2013 yılından itibaren 
2 senede bir düzenlenmeye başlayan Deniz Sistemleri 

Semineri (DSS)’nin 7’ncisi, 12-13 Ekim tarihlerinde, 
Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür Kongre
Merkezi’nde yapılacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığının
desteğiyle icra edilecek bu yılki seminerde, haberin yayına
hazırlandığı 28 Ağustos tarihi itibarıyla ASELSAN 
ana sponsor; FİGES, Hexagon Studio, Navantia, Nova Power
Solutions, Saab, STM, Viya LM&BT ve YALTES firmaları ise
oturum sponsorları olacak. Seminerin sergi bölümüne 
katılacağı açıklanan firmalar arasında ise Berkin Engineering,
Empa Electronics, GABYATEK, RST ve Saab Shipbuilding 
yer alıyor. Üniversiteler cephesinde seminere katılım da
şöyle olacak; Atılım Üniversitesi, Pirireis Üniversitesi ve Yıldız

Teknik Üniversitesi. Etkinliğin resmi yayını ise MSI Dergisi.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da seminere katılım,
www.denizsistemlerisemineri.com adresinden kayıt yaptırmak
koşulu ile ücretsiz olacak. Seminer süresince, simultane 
çeviri hizmeti TSS Haber’in desteği ile sağlanacak.
DSS, Türkiye’de, bu alanda periyodik olarak düzenlenen 
tek etkinlik olma özelliğini devam ettiriyor. Türkiye, başta
MİLGEM, Yeni Tip Denizaltı ve Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)
gibi büyük projeleri yürütürken bir yandan da Hava Savunma
Harbi Fırkateyni (TF-2000), Türk Tipi Hücumbot ve Hava 
Yastıklı Çıkarma Aracı gibi projelerin de ihalelerini yürütüyor
ya da yürütmeye hazırlanıyor. DSS’de, bu çalışmaların 
son durumunu ve sektörün gelecek ile ilgili planlarının da
masaya yatırılması bekleniyor.

FNSS, ilk olarak 
IDEX 2015 sırasında 

sergilediği SABER tek kişilik
kulesinin uzun menzilli 
atış testlerini, 22-26 Haziran
tarihleri arasında yapılan
atışların ardından başarıyla
tamamladı. Firma tarafından
13 Ağustos’ta yapılan 
açıklamada, testlerin, 
Milli Savunma Bakanlığına
bağlı olan ve Konya’nın 
Karapınar ilçesinde 
bulunan atış test alanında
gerçekleştirildiği bildirildi.
FNSS’nin PARS 8x8 aracına

entegre edilen SABER, 
testler sırasında, 600 m ila
1.500 m menzildeki 
hedeflere, hareketli ve 
sabit hâldeyken atışlar 
gerçekleştirdi. Hedeflerin

yüksek isabet oranı ile 
vurulduğu atışlar kapsamında
yapılan tüm testler başarı ile 
tamamlandı.
FNSS, tekerlekli ve paletli
zırhlı araçlara uygulanabilen,

modern muharebe koşulları
ve müşteri talepleri göz
önünde bulundurularak 
tasarlanacak yeni nesil tek
kişilik bir kule geliştirmek
için çalışmalara, 2013 
yılının Kasım ayında, 
öz kaynakları ve TÜBİTAK
desteği ile başlamıştı. 
25 mm otomatik top ve 
7,62 mm makineli tüfeğe
sahip SABER prototipi, 
gerçekleştirilen bu son 
testler ile birlikte, 
kalifikasyon ve atış testlerini de
tamamlamış oldu.

Öztiryakiler, 12 Ağustos’ta yaptığı basın açıklaması ile yeni
ürünü, “Açılabilir Konteyner Tipi Çamaşırhane” hakkında bilgi

verdi. Günümüz silahlı kuvvetlerinin, sivil savunma kuruluşlarının,
doğal afet koordinasyon merkezlerinin, hayır kuruluşlarının ve 
inşaat şirketlerinin, zor koşullar altında ihtiyaçlarını karşılamak
için tasarlanan Açılabilir Konteyner Tipi Çamaşırhane, zorlu arazi
ve iklim koşullarında kullanıcılarına hizmet verebiliyor. Sahra 
koşullarındaki önemli ihtiyaçlardan birisi olan çamaşır yıkama ve
ütülemeye çözüm getiren Açılabilir Konteyner Tipi Çamaşırhane,
nakliye pozisyonundayken standart ISO 20’ konteyner ölçülerinde 
tasarlandığı için; kamyon, tren, gemi, uçak ve helikopter gibi 
araçlarla çok kolay nakledilebiliyor. Bir yüklemede 50 kg 
çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma imkânı sunan bu özel ürün,
tam otomatik ve programlanabilir kontrol sistemine sahip. 
Sıkma hızı, su sıcaklığı, su seviyesi ve yıkama zamanı ayarlanabilen
konteyner çamaşırhane, paslanmaz çelik iç yapısı ile son derece
dayanıklı ve uzun ömürlü.  Kurutma ünitesinde de zaman ayarı ve
sıcaklık ayarı yapılabilen paslanmaz çelik silindir ütü makinesinde,
farklı kumaşlar için ayarlanabilir ısı kontrol sistemi bulunuyor. 

Sahra koşullarındaki zorunlu ihtiyaçlar için son derece fonksiyonel
çözümler sunan Öztiryakiler, satış sonrası destekle de 
müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.
Öztiryakiler’in diğer sahra üniteleri ise şöyle sıralanıyor:
n Seyyar Sahra Mutfakları
n Seyyar Sahra Su Arıtma Sistemleri
n Seyyar Sahra Fırın Üniteleri
n Seyyar Sahra Duş&WC Ünitesi
n Konteyner Tip Mutfaklar
n Konteyner Tip Soğuk Odalar
n Konteyner Tip Fırınlar
n Konteyner Tip Su Arıtma Sistemleri
n Konteyner Tip Duş ve WC Ünitesi
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Deniz Sistemleri Semineri, Kapılarını 7’nci Kez Açacak

FNSS’nin SABER Kulesi Envantere Girmeye Hazır

Askerlerin Yeni Vazgeçilmezi: 
Öztiryakiler Açılabilir 
Konteyner Tipi Çamaşırhane
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STM, 25 Ağustos’ta, 
“Geleceğin Savaşları:

Yakın Gelecekte Muharebe
Alanı Nasıl Şekillenecek?”
başlıklı bir rapor yayınladı.
Mehmet Arda Mevlütoğlu
tarafından hazırlanan
rapor, geleceğin 
savaşlarının hangi 
sahalarda yoğunlaşacağını
ve hangi teknolojilerin
savaş alanlarına girmeye
başlayacağını analiz ediyor.
Raporun ana bölümleri, 
şu başlıkları taşıyor: 
“Tarihsel Sınıflandırma -
Modern Savaşın Dört
Nesli”, “Jeopolitik 
Etkenler”, “Teknolojik 
Etkenler” ve 
“Değerlendirme”. 
Raporla ilgili yayınlanan
basın bülteninde öne 
çıkartılan öngörüler
arasında, şunlar yer 
alıyor:
n Önümüzdeki dönemde

yaralanma ve travmaları
hızla tedavi edebilecek;
askerin ortam şartlarına
uyum sağlamasını 
kolaylaştıracak; çeviklik,
güç ve psikolojik 
durumunu arttıracak
takviye çözümlerin 
artması bekleniyor.

n Nanoteknoloji ve akıllı
malzeme alanındaki 
gelişmeler sayesinde,
hasar aldığında kendini
onarabilen zırhlar, 
yüksek mukavemeti
düşük ağırlık ve hacimde
sağlayan plakalar ya da
sürat ve irtifaya göre 
en uygun formu alabilen
uçak kanatlarının 
üretimi söz konusu 
olabilecek.

n 3 boyutlu üretim 
teknolojileri ile ordular,
ileri harekât bölgelerinde
ihtiyaç duydukları 
yedek parçaları hızla
üretebilecekler.

n Bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin sağladığı
imkânlarla 3 boyutlu
sanal gerçeklik 
çözümleri, askeri ve 
sivil alanda giderek 
daha yoğun olarak 
kullanılmaya başlanacak.

n Yakıt ve güç 
sistemlerinde kaydedilecek
gelişmeler ile 24 saat 
ve daha fazla sürelerde
kesintisiz görev yapan
insansız platformlar 
veya yakıt ikmaline 
ihtiyaç duymadan çok
uzun mesafeleri kat 
edebilen füzeler gibi 
sistemlerin geliştirilmesi
artık mümkün olacak.

Raporun önsözünü yazan
STM Genel Müdürü Davut
Yılmaz, konu ile ilgili 
değerlendirmelerini, 
şu satırlarla ifade etti:
“Ancak caydırıcılığın 
sürekli olması, sadece
günün şartlarına adapte 
olmayı değil, savaşın 
gelecekte nasıl olacağını
öngörmeyi ve buna 
göre stratejiler belirleyerek 
proaktif davranmayı 
gerektirmektedir. Balistik
füzelerden akıllı silahlara,
insanlı uçakla bomba 
yağdırmaktan insansız
uçakla nokta atışı yapmaya,
enerji santralini 
bombalamaktan santrali
hacklemeye doğru giden 
bu trendin iyi anlaşılması
pek çok bakımdan önem
arz etmektedir.”
Rapora, İnternet üzerinden,
şu bağlantıdan erişilebilir:
www.stm.com.tr/img/doc_
1440402713.pdf
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STM, 
Muharebenin 
Geleceğini 
Çizdi

ANKA ve Bayraktar İHA’ları
için Acil Alım

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 21 Ağustos’ta, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün insansız hava aracı 

tedariki ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: 
“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son dönemde artan
terör olayları sebebiyle icra edilen güvenlik uygulamaları
kapsamında kullanılmak üzere, havadan gözetleme 
ve koordinasyon desteği sağlamak dâhil çeşitli maksatlarla
operatif sınıf ve taktik sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA) 
sistemlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Müsteşarlığımızca yürütülen Özgün TİHA
(MALE) Geliştirme Projesi ve Taktik İHA (Pist) Geliştirme 
Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin de kullanılması
suretiyle, operatif sınıf 15 adet ANKA İHA ile görev 
sistemlerinden oluşan 5 sistemin TUSAŞ Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş.’den ve taktik sınıf 15 adet Bayraktar 
İHA ile görev sistemlerinden oluşan 5 sistemin Baykar 
Makina A.Ş.’den tedarikine yönelik çalışmalar, 
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla 
Müsteşarlığımız bünyesinde başlatılmıştır.
Acil ihtiyaç kapsamında ilk aşamada 2 set (6 adet)  
“ANKA” insansız hava sistemi ile 2 set (6 adet) “Taktik 
Baykar” insansız hava aracının en acil şekilde alımı 
öngörülürken, tedarik edilmesi planlanan opsiyonel kalan 
3 sistemin ise yıllara sâri olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne
teslim edilmesi planlanmaktadır.
İhtiyaçlar ile ilgili teknik detaylar üreticiler ile en kısa 
sürede paylaşılmak üzere hazırlanmaktadır. Emniyet 
Genel Müdürlüğü sistemlerin kullanımına ilişkin ihtiyaç 
duyulacak her türlü eğitimin alınması için üreticilerden 
davet bekleyeceklerini belirtmiştir.”
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM),

FNSS, ROKETSAN ve
TUSAŞ, 21 Ağustos’ta, 
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) ile bir dizi imza attı. 
İlk olarak, SSM, İTÜ, 
ROKETSAN ve FNSS 
arasında, Savunma 
Sanayii için Araştırmacı 
Yetiştirme Programı (SAYP)
kapsamında İş Birliği 
Protokol İmza Töreni, 
İTÜ Rektörlüğü Senato 
Toplantı Odası’nda 
gerçekleştirildi. Tören, 
sırası ile; ROKETSAN 
Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Sartuk Karasoy, 
FNSS Genel Müdürü 
K. Nail Kurt, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca 
ve Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir’in kısa konuşmaları
ile başladı. Dr. Karasoy, 
ROKETSAN’ın SAYP 
kapsamındaki çalışmalarını
özetledikten sonra, 
ROKETSAN’da bir akademi
kurmayı planladıklarını 
açıkladı. Kurt, SAYP 
gündeme gelmeden önce de
İTÜ ile amfibi araçlarının su-
daki performansları 
ve aktarma organları ile ilgili
çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Prof. Dr. Demir ise
araştırma kavramına 
vurgu yaptığı konuşmasında,
görüşlerini şöyle 
paylaştı: “Araştırmacıdan, 
araştırmadan, geliştirmeden

ne anladığımızın da iyice 
belirginleşmesinde fayda
var. Çünkü çoğu zaman
oluşturulan Ar-Ge 
teşviklerine, teşvik gören 
Ar-Ge merkezlerinin 
yapılanmasına baktığımızda,
çok doğru bir karar olarak
devlet tarafından uygulanan
teşviklerin, tam anlamı 
ile kaynağına ulaşmasını
sağlayacak tedbirlerin 
alınması gerektiğini 
görüyoruz. Şu anda benim
gördüğüm kadarı ile 
bulunduğumuz konumda,
kaynak sıkıntısından 
çok, kaynakların doğru 
yönlendirilmesi önem 
taşıyor. Kaynaklar tam 
yeterli değil; ama mevcutları
bile yerinde ve uygun olarak
kullanma ile ilgili sorunlar
olduğunu belirtmeliyiz.”
Daha sonra SSM Teknoloji

Yönetimi Grup Müdürü 
Deniz Demirci, SAYP ile ilgili
bir sunum yaptı. Demirci,
önümüzdeki dönemde 
SAYP kapsamına dâhil 
olacak üniversite ve 
kuruluşları şöyle sıraladı:
Gebze Teknik Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi, Kırıkkale 
Üniversitesi ve MKEK.
Tören; İTÜ, ROKETSAN ve
FNSS tanıtıcı sunumlarının
ardından, imzaların 
atılması ile sona erdi.
Aynı gün, İTÜ ARI Teknokent
binasında, SSM, İTÜ 
ve TUSAŞ arasında, 
TUSAŞ Döner Kanat 
Teknolojileri Merkezi
(DKTM) kapsamında onayı
verilen projelerin imza 
töreni de gerçekleştirildi.
Törende bilgilendirme 

yapan TUSAŞ Teknoloji 
Yönetimi Müdürü Hakan İşçi,
bu yeni projelerle DKTM’de
İTÜ ile yürütülen projelerde
çalışan araştırmacı sayısının 
28’e yükseleceğini söyledi.
DKTM genelinde yürütülen
projeler ile ilgili de bilgi
veren İşçi; 6 şehirde yer alan
12 farklı üniversite ve 
2 KOBİ ile çalıştıklarını ve
toplam araştırmacı sayısının
81 olduğunu açıkladı. 
Prof. Dr. Demir de söz 
alarak DKTM’nin özel 
bir örnek olduğunu 
vurguladı ve şunları söyledi:
“Üniversite, bilginin olduğu
bir kaynak. Bu kaynaktan,
sanayiye yollar döşememiz
lazım. Bu döşenen 
yollara da belirli ölçüde 
hız kazandırmamız 
gerekiyor. Bu da o 
adımlardan birisi.”
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SSM, FNSS, ROKETSAN ve TUSAŞ’tan İstanbul Açılımı
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında,
2013 yılında sözleşmesi imzalanan Özgün Helikopter 

Programı, 5 Ağustos’ta yaşanan iki gelişme ile ilerleyişini 
sürdürdü. Bunlardan ilki, program kapsamında prototip 
helikopterlerin geliştirme, üretim ve alt sistem entegrasyon 
çalışmalarının gerçekleştirileceği ve içinde test 
laboratuvarlarının da yer alacağı tesislerinin temel atma 
töreninin, TUSAŞ’ın Ankara Kazan’daki tesislerinde 
gerçekleştirilmesi oldu. İkinci gelişme ise helikopterin aviyonik
sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu için, TUSAŞ ile
ASELSAN arasında, bir alt yüklenicilik sözleşmesinin törenle
imzalanması oldu. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin
ve TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen törenlere, başta Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş, 
SSM Müsteşar Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Şeker, SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Yakup
Taşdelen, SSM Helikopter Dairesi Başkanı Köksal Liman, 
SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, ASELSAN Genel
Müdürü Faik Eken ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Özgün Helikopter Programı kapsamında; 5 ton sınıfında, 
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü sertifikalı, sivil ve askeri kullanıma uygun bir 
helikopter geliştiriliyor. Ön tasarım aşaması tamamlanmak
üzere olan programda, 2018 yılı içinde ilk uçuşun gerçekleştirilmesi
ve ilk helikopterin 2020 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.
TUSAŞ ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında,
sivil ve askeri konfigürasyonda, yaklaşık 40 adet ekipmandan
oluşan aviyonik sistemin tasarımı gerçekleştirilecek. 
Geliştirilecek aviyonik sistemlerin, Özgün Helikopter’in dünya
piyasasında rekabetçi ve yenilikçi olmasını destekleyecek, 
ileri teknolojili modern yapıda olması öngörülüyor. Konu ile 
ilgili ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, firmanın, bu
program ile kendi özgün sivil aviyonik sistemini geliştireceği; 
bu sistemin sivil sertifikasyon alacağı ve sistemin dünya 
pazarında var olan veya tasarlanmakta olan sistemler arasında
en yenilikçisi olmasının hedeflendiği vurgulandı. ASELSAN 
tarafından borsaya yapılan açıklamada ise imzalanan 
sözleşmenin bedeli, 68 milyon dolar olarak bildirildi.
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Özgün Helikopter 
Programı İlerliyor
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Özgün Helikopter'in
güncel tasarımı
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TUSAŞ, Polonya Silahlı
Kuvvetlerinin taarruz 

helikopteri ihalesinde 
(KRUK Programı) yarışan
T129 ATAK helikopterini, 
22 Ağustos-4 Eylül tarihleri
arasında, Polonya Tanıtım
Turu’na çıkartıyor. T129
ATAK, tanıtım turu 
süresince, hem Polonya 
devlet makamları ve 
silahlı kuvvetleri hem de 
Polonya’nın savunma 
sanayisi firmaları ile 
buluşacak ve Polonyalı 
havacılık tutkunları için 
uçuş gösterileri 
gerçekleştirecek.
T129 ATAK’ın Polonya 
semaları ile ilk buluşması,
22-23 Ağustos tarihleri 
arasında, Radom Havacılık
Fuarı’nda gerçekleşti. 
20 dakika süren gösteri 
uçuşunu, TUSAŞ standında
gerçekleşen resepsiyona 

katılan, başta Türkiye’nin
Polonya Büyükelçisi Yusuf
Ziya Özcan olmak üzere, 
birçok üst düzey Türk ve 
Polonyalı yetkili izledi.
Tanıtım turunun bir sonraki
ayağı, 28 Ağustos’ta, 
Varşova şehrindeki Babice
Havaalanı’nda yapılacak 
etkinlikle devam edecek. 
Bu özel etkinlikte, Polonyalı
ve Türk devlet yetkilileri, 
Polonyalı sanayi firmaları 
ve medya mensupları 
için T129 ATAK, bir 
uçuş gösterisi daha 
gerçekleştirecek ve 
TUSAŞ tarafından, Polonya
Taarruz Helikopteri 
Programı’na ilişkin bir basın
toplantısı düzenlenecek.
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının ve 
Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliğinin
koordinasyonunda milli 

katılım gerçekleştirilecek
olan ve 1-4 Eylül tarihleri
arasında Kielce’de icra 
edilecek MSPO fuarında ise
T129 ATAK, statik alanda
sergilenecek.
T129 ATAK ile ilgili bir 
diğer önemli gelişme ise
Erken Duhul Helikopteri
(EDH) teslimatlarının 
tamamlanması oldu. 
TUSAŞ tarafından, konuyla
ilgili 17 Ağustos’ta yapılan
açıklamada, T129 ATAK
EDH’lerin 9’uncu ve 
sonuncusunun Türk Silahlı
Kuvvetlerine başarıyla 
teslim edildiği bildirildi.
Açıklamada; teslimatı 
tamamlanan ilk filonun,
Türk havacılık ve savunma
sanayisi adına önemli bir 
mihenk taşı olduğu ve 
bu başarının, tedarik 
makamı Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve kullanıcı

makam Türk Kara Kuvvetleri
Komutanlığının da katkılarıyla
gerçekleştirildiği vurgulandı.
Teslim edilen helikopter, 
31 Temmuz’da, TUSAŞ’ın
Akıncı Tesislerinden 
havalanarak, Kara Kuvvetleri
Komutanlığının envanterine
giriş yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 35 adet F-16 Blok 30 uçağının yapısal ömrünü uzatmayı amaçlayan 
Yapısal Modernizasyon Programı için imzalar, 10 Ağustos’ta, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında atıldı.

TUSAŞ’ın ana yüklenici olarak görev aldığı programda; Lockheed Martin alt yüklenici, 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlığı ise 3’lü protokol kapsamında, 10 uçağın modernize edilmesi iş paketiyle yer alacak.

Polonya Semaları ATAK ile Tanıştı

F-16 Blok 30’lar, Doğdukları Yerde Gençleşecek
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Amerikan Deniz 
Piyadeleri, 31 Temmuz’da

yaptığı açıklama ile F-35B
Lightning II uçaklarının, 
başlangıç operasyon 
kabiliyeti (Initial Operational
Capability / IOC) seviyesine
ulaştığını bildirdi. 
Buna göre, Deniz 
Piyadelerinin VMFA-121 
filosuna bağlı 10 adet 
F-35B, 31 Temmuz itibarıyla
dünya genelinde görev 
yapmaya hazır hâle geldi.
IOC ilanının öncesinde, 
filo, 17 Temmuz’da başlayan,
5 günlük bir operasyonel 
hazırlık denetiminden 
geçmişti.
Amerikan Deniz Piyadeleri,
2013 yılında Amerikan 
Kongresi’ne gönderdiği
mektupta, F-35B uçakları 
ile IOC seviyesine,
2015 yılının Haziran ayı ile
Aralık ayı arasında ulaşmayı
hedeflediğini bildirmişti.
Uçaklar, bu seviyeye, 
Blok 2B yazılım sürümü ile
ulaştılar. F-35A sürümünün
ise bu seviyeye, Blok 3F 
yazılım sürümü ile ulaşması
planlanıyor.
Amerikan Deniz Piyadeleri,

IOC seviyesine ulaşıncaya
kadar, 50 F-35B pilotu ve
500 F-35B teknisyeni 
yetiştirdi. VMFA-121’i, 
2016 mali yılında, hâlen 

AV-8B uçakları ile uçmakta
olan VMA-211 filosu 
izleyecek. Deniz Piyadeleri,
envanterinde bulunan 
F/A-18, AV-8B ve EA-6B
uçaklarını F-35B ile 
değiştirmeyi planlıyor.
F-35 projesindeki bir 

diğer gelişme de F-35A 
sürümünün, dâhili 
ve entegre olarak taşıdığı 
25 mm’lik topunun, Ağustos
ayı başında gerçekleştirilen
testinde, tüm cephanesi 
olan 181 adet mermiyi, 
hiç durmadan atması oldu.
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F-35B 
Göreve Hazır
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F-35A, dâhili ve entegre olarak taşıdığı 25 mm’lik
topunu, radar yansımalarını önlemek için bulunan 
kapağın açılmasının ardından ateşliyor.
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Saab’ın Giraffe 
AMB radarlarının

kullanıcıları arasında
yer alan İngiltere, 
bu radarlar için yeni 
bir sipariş verdi. 
Saab tarafından 
24 Ağustos’ta yapılan
açıklamada, İngiliz 
Savunma Bakanlığının,
yeni radarlar alacağı;
ayrıca mevcut 
sistemlerin de 
güncellenmesini talep
ettiği duyuruldu. 
Toplam sözleşme bedeli, 610 milyon İsveç kronu (yaklaşık
207,5 milyon lira) olarak açıklandı. Bu yıl başlayacak 
teslimatlar, 2018 yılında tamamlanacak.
120 km menzile sahip olan ve 360 derecede oluşturduğu
hava resmini her saniye güncelleyebilen Giraffe AMB radarı;
küçük boyutlu insansız hava araçlarını da tespit edebiliyor;
ayrıca roketleri, top ve havan mermilerini tespit edip, 
düşecekleri yerleri de tahmin edebiliyor. İngiltere, 
ilk Giraffe AMB siparişini 2008 yılında vermiş ve radarları,
2010 yılında envanterine katmıştı.

İngiltere, Tekrar Giraffe Dedi
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SAVUNMA HABER

Humvee’nin Veliahdı Belli Oldu

Amerikan Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin 
müşterek olarak yürüttükleri ve Humvee olarak da 

bilinen HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle / Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli
Araç)’nin yerini alacak tekerlekli taktik aracın geliştirilme-
sini konu alan JLTV (Joint Light Tactical Vehicle / Müşterek 
Hafif Taktik Araç) projesinin kazananı belli oldu. Toplam 
sözleşme bedelinin yaklaşık 6,7 milyar dolara ulaşması 
beklenen projede, ipi göğüsleyen Oshkosh firması oldu. 
Amerikan Savunma Bakanlığından 25 Ağustos’ta yapılan
açıklamada, Oshkosh ile JLTV projesi kapsamında,
114.669.605 dolar değerindeki ilk sözleşmenin imzalanacağı
duyuruldu. Sabit fiyatlı olan ve opsiyonları da içeren 
söz konusu sözleşme, düşük yoğunluklu başlangıç üretimi 
ve tam ölçekli seri üretim çalışmalarını kapsıyor ve 
2024 yılında tamamlanması öngörülüyor. 8 opsiyonel yılı 
kapsayan sözleşmede, bu opsiyonel yılların 3’ünde düşük 
yoğunluklu başlangıç üretimi; 5 tanesinde ise seri üretim
gerçekleştirilecek. Oshkosh tarafından aynı gün yapılan 
açıklamada ise imzalanan ilk sözleşme kapsamında, 
yaklaşık 17.000 araç teslim edileceği belirtildi. Oshkosh, 
ilk aracı, sözleşme imzasının yaklaşık 10 ay sonrasında 
teslim edecek. Projenin bütününde, Amerikan Kara 
Kuvvetlerinin 49.099; Deniz Piyadelerinin ise 5.500 araç 
teslim alması öngörülüyor. Deniz Piyadelerinin araçlarının
teslimatının 2022 mali yılı içerisinde tamamlanması; 
Kara Kuvvetlerinin tedarikinin ise yaklaşık 2040 yılına 
kadar sürmesi planlanıyor. Amerikan Kara Kuvvetleri, 

baz aracın maliyetinin, 250.000 dolardan düşük olmasının
beklendiğini açıkladı.
Oshkosh Başkan Yardımcısı emekli Tümgeneral John M.
Urias, firmanın JTLV ihalesini kazanması ile ilgili şunları 
söyledi: “Aracımız, yoğun olarak test edildi ve hafif bir 
tankın balistik korumasına, MRAP sınıfı araçların gövde altı
korumasına ve Baja [bir arazi yarış arabası türü] yarış 
arabasının hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. 
Aracımız, askerleri, arazi koşullarında, günümüzün 
en üst standartlı aracı olan Oshkosh M-ATV’den %70 daha
hızlı intikal ettirecek.”
Araçlar, 2 ve 4 kişilik olmak üzere, 2 ana sürümde teslim 
edilecek. Genel maksat aracı olan 2 kişilik sürümün, 
alt sürümleri olmayacak. 4 kişilik sürüm ise genel maksat 
ve yakın mesafe silahları taşıyıcı sürümlerinde teslim 
edilecek. Ayrıca tüm sürümlerin kullanabileceği, 
bir de treyler bulunacak. JTLV, CH-47 ve CH-53 helikopteri
ile nakledilebilir özellikte de olacak.
Son yıllarda ABD’nin yürüttüğü tüm büyük projelerde olduğu
gibi, JTLV’de de kaybeden tarafların, yapılan seçime itiraz 
etmesi bekleniyor. ABD’deki uygulamaya göre, ihaleyi 
kaybeden firmalara, resmi bir brifing veriliyor. İtirazların, 
bu brifing sonrasında yapılması bekleniyor. Haber yayına 
hazırlandığı sırada, söz konusu brifingler henüz 
yapılmamıştı. İhaleyi kaybeden firmalardan AM General, 
25 Ağustos’ta, süreci izlediğine ve tüm seçeneklerin masada
olduğuna dair bir açıklama yaptı. Lockheed Martin ise henüz
konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.
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Avrupa genelinde; Fransa,
İtalya, İspanya, İsveç, 

İsviçre ve Yunanistan’ın 
ortaklığı ile geliştirilen 
Neuron muharip insansız
hava aracı (İHA), İtalya’daki
testlerini tamamladı. 
Dassault Aviation 
liderliğindeki, Alenia 
Aermacchi, Saab, Airbus 
Defence and Space, 
RUAG ve HAI firmalarının da
katılımıyla oluşturulan 
bir endüstri ekibi tarafından
tasarlanan Neuron, 
İtalyan Hava Kuvvetlerinin 
Sardinya’daki Decimomannu
Hava Üssü’nde, bir dizi 
operasyonel teste tabi 
tutuldu. Testler kapsamında
uçak, 12 adet yüksek 
hassasiyetli sorti 
gerçekleştirdi. Değişik

irtifalarda ve uçuş 
profillerinde gerçekleştirilen
bu sortilerde, Neuron’un
muharebe yeteneği, düşük
radar kesit alanı ve düşük
kızılötesi iz özellikleri 
doğrulandı. Söz konusu 
sortiler, hem kara konuşlu
hem de Eurofighter Typhoon
uçakları tarafından temsil
edilen hava konuşlu 
radar tehditlerine karşı 
gerçekleştirildi. 

Gelişmeler, Alenia 
Aermacchi’nin, 25 Ağustos’ta
yayınladığı basın bülteni 
ile duyuruldu. Neuron’un 
bir sonraki test kampanyası, 
İsveç’in Vidsel Hava 
Üssü’nde gerçekleştirilecek. 
Uçak, burada da yine 
radar kesit alanı testleri 
gerçekleştirecek; aynı 
zamanda, dâhili silah taşıma 
bölmesinden atışlar 
yapılacak.

Neuron 
Testlere
Devam Ediyor
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Hedefleri bölgesel bir çerçevede sınırlı kalmayan Türkiye, savunma 
ve havacılık sektöründe dünyanın yükselen ülkelerinden biri olmuştur. 
Savunma ve havacılık sektörü olarak istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. 

Yazılımdan donanıma, kara, deniz ve hava platformlarından lojistik hizmetlere, 
insansız sistemlerden haberleşmeye kadar farklı alanlarda, dünyanın ihtiyacını 
karşılayabilecek konuma geldik. Artan ihracat rakamlarımızdan da bu durum 
rahatlıkla anlaşılabilir. Sadece 7 sene önce 600 milyon dolar olan toplam 
ihracatımız, geçen yıl, 1,65 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonu için hedefimiz
ise 2 milyar dolar.

Türkiye için savunma ve havacılık sanayisi; sürekli gelişim gösteren, göstermek zorunda olan, önemli bir sektör. 
Türk savunma ve havacılık sektörü, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de teknoloji ve inovasyon odaklı gelişmektedir.
Bugün, dünya ile rekabet edebilen ürünler ortaya koyan, yenilikçi projeler geliştiren bir sektöre sahibiz. 
Nitelikli insan kaynağı, araştırma enstitüleri, Ar-Ge laboratuvarları, KOBİ’leri ve dünya çapında büyük firmaları ile 
kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı aracını, 
füze ve roket sistemlerini üreten; simülasyon ve yazılım geliştiren; F-35 gibi A400M gibi dünya çapında projelerde 
ortak olan; uydu üretim ve test merkezini inşa eden; uydu fırlatma üssü inşa çalışmalarına başlayan; 
muharip savaş uçağı ve özgün helikopter projelerini başlatan bir Türkiye görülüyor.
Küresel rekabette var olabilmek için uluslararası iş birliği; uluslararası iş birliği için ise bilinir olmanız şart. 
Çok iyi ürünler ortaya koyabilirsiniz, hatasız üretim gerçekleştirebilirsiniz, üretim takviminizde hiç bir aksama olmayabilir;
ama tanınmıyorsanız, bilinmiyorsanız, kimse sizin farkınızda olmaz.
Bu sebeple uluslararası fuarlarda boy gösteriyor, her sene katıldığımız fuar sayısını arttırıyoruz. 15-18 Eylül tarihleri 
arasında, Londra’da düzenlenen DSEI 2015 Uluslararası Savunma Sistemleri ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı da 
bu kapsamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile birlikte milli katılım organizasyonu gerçekleştireceğimiz fuarlar arasında 
bulunuyor. Sektörün dikkatle takip ettiği bu fuar, Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından da önemsenmektedir. 
Hall N9-Stand N9.152’de yer aldığımız fuarda, ayrıca “Uluslararası Partner” statüsü ile üst düzeyde boy göstereceğiz. 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin dünya ölçeğinde gelmiş olduğu nokta ve sanayimize gösterilen ilgi neticesinde, 
daha fazla ürünümüzü ve firmamızı tanıtmamız gerekiyor. Bu tarz özel statülü ve özel temalı fuar katılımlarımızı 
sürdüreceğiz.
Türkiye, ihracat hedeflerini gerçekleştirmek için farklı kıtalardaki farklı ülkelerde bu tür fuarlarda boy göstermeye 
devam edecektir.

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

Sanayimizi DSEI 2015’te Tanıtıp
Yeni İş Birlikleri Kuracağız
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Sheraton Ankara, MSI Dergisi 
Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.

Birol TEKİNCE: İngiltere’nin Osmanlı
İmparatorluğu’na atadığı ilk Büyükelçi
olan William Harborne, görevine, 
1583 yılında İstanbul’da başlamıştı. 
O zamandan beri İngiltere, Türkiye ile
pek çok alanda derin ilişkiler geliştirdi.
İngiltere’nin bugünkü Büyükelçisi 
olarak, İngiliz-Türk ilişkileri konusunda
ve bu iki ülkenin savunma alanındaki
ilişkilerine dair neler söylemek 
istersiniz?
Richard Peter MOORE: Sizin de belirt-
tiğiniz gibi, Birleşik Krallık ve Türkiye
arasındaki derin ve kapsamlı ilişkiler,
iki ülkenin uzun ve ortak geçmişlerine
dayanıyor. İki ülke de birbirlerine her
zaman büyük önem verdi ve bugün ül-
kelerimizin karşılıklı ilişkileri, her za-
mankinden çok daha önemli. NATO
müttefikleri olarak IŞİD’e karşı birlikte
çalışmaktayız ve Libya’dan Somali’ye
kadar birçok meselede yakın iş birliği
içerisindeyiz. Ülkelerimiz arasındaki
kültürel bağlar son derecede kuvvetli
ve serbest ticarete olan inancımız,
ortak dünya görüşümüzün temelini
teşkil ediyor. Harborne, Türkiye’ye Os-
manlı İmparatorluğu ile ticaret ilişkile-
rini geliştirmek için gelmişti; büyük bir
memnuniyetle belirtebilirim ki, Har-
borne’un bu görevi üstlenmesinin üze-
rinden yaklaşık dört buçuk yüzyıl geçti
ve ülkelerimiz arasındaki ticaret, her
geçen gün daha da artıyor.

Birol TEKİNCE: İki ülkenin silahlı 
kuvvetleri arasındaki ilişkilere yönelik
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Richard Peter MOORE: Ülkelerimizin
silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkiler,
son derece yakın. Türkiye, Britanya Si-
lahlı Kuvvetleri’nin de büyük itibar et-

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk-İngiliz ilişkileri, savunma ve havacılık 
sektöründe de güçlü bir şekilde devam ediyor. DSEI 2015 etkinliğinin arifesinde,
İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Peter Moore ile Türkiye ve İngiltere 
arasındaki savunma ve havacılık alanındaki iş birliği hakkında konuştuk.

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Peter Moore:  

“Türkiye bizim için 
bir pazar değil, bir ortaktır.”
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tiği, son derece etkin ve profesyonel bir
orduya sahip. NATO müttefikleri ola-
rak, Britanyalı ve Türk subaylar, birçok
alanda birlikte çalışmaya ve eğitim faa-
liyetleri gerçekleştirmeye alışkın. Hem
Britanya hem de Türk silahlı kuvvet-
leri, NATO’nun gereksinimlerini kar-
şılayan ve birlikte çalışabilir nitelikteki
teçhizata duyulan ihtiyacın farkındalar.
Kıdemli subaylarımız sık sık birbirle-
riyle istişare hâlinde. Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara
Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde,
Birleşik Krallık’a son derece başarılı
bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ayrıca si-
lahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkiler
-tıpkı ülkelerimiz arasındaki ilişkiler
gibi- uzun bir geçmişe sahip. Nitekim
Deniz Kuvvetleri Komutanımızın, bir
zamanlar Nelson’un Amiral Gemisi
olan HMS VICTORY’de, Türk Deniz Kuv-
vetleri Komutanı Oramiral Bülent Bos-
tanoğlu onuruna düzenlediği bir yemek
sırasında, Britanya’nın büyük kahra-
manı Amiral Nelson’un bir resmine ba-
karken, üniformasında, 1797 yılında
Türk Padişahı tarafından verilen bir
madalya bulunduğunu fark etmiştim!

Birol TEKİNCE: FNSS, Nurol Holding ve
BAE Systems arasında başarılı bir ortak
girişim olarak öne çıkıyor. Sizce İngiliz 
ve Türk firmalarının dâhil olduğu bu tür
ortak girişimlerin sayısı artmalı mı? 
Eğer öyleyse sizce bu tür ortak girişimler
hangi alanlarda kurulmalı?
Richard Peter MOORE: Evet, bu tür
ortak girişimlerin sayısı artmalı ve art-
maya da başladı. Britanya ve Türk firma-
larının ortak girişimler ve sanayi
ortaklıkları kurmaları, son derece
önemli ve diğer tüm sektörlerde kazanı-
lacak başarıların anahtarı. İş birliğimizi,
sadece bir ya da iki sektör ile sınırlama-
malıyız diye düşünüyorum. Birleşik Kral-
lık, dünyada ABD’den sonraki en önemli
ve kapsamlı ikinci savunma sanayisi
gücü. Türkiye de kendi savunma sanayisi

için büyük hedeflere sahip bir ülke.
FNSS, Britanya ve Türk şirketlerinin, bir-
likte çalışarak üçüncü ülkelerin pazarla-
rında önemli yerler edinebileceklerini
gösterdi. Hem Türkiye hem de Birleşik
Krallık, güçlü markalara sahip. Bir araya
gelip oluşturacakları ortak markaların
önünde ise kimsenin duramayacağını
düşünüyorum. Ayrıca Türk şirketlerinin
Britanya piyasasına da adım atmalarını
tavsiye ederim; tercihen Britanyalı ortak-
larla birlikte çalışarak. Türk firmalarının,
Britanya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını
karşılamaları konusunda herhangi bir
engel yok; dolayısıyla Türk firmalarının,
Britanya Savunma Bakanlığı İnternet si-
tesi www.contracts.mod.uk’ye bakma-
larını öneririm. Bu İnternet sitesi, Türk
firmalarının tedarik süreçlerinde izle-
meleri gereken prosedürler hakkında
bilgi veriyor.

Birol TEKİNCE: Bundan birkaç sene
önce, İngiltere, Type 26 Global Combat
Ship (GCS)’in tanıtımına yönelik, 
Türkiye’de yoğun çalışmalar 
yürütüyordu; fakat bu çalışmaların, 
zamanla gündemden düştüğünü 
gözlemledik. İngiltere ve Türkiye 
arasında, deniz sistemleri alanındaki
mevcut iş birliği fırsatlarına dair neler
söyleyebilirsiniz?
Richard Peter MOORE: Kendinizi gayet
diplomatik bir şekilde ifade ettiniz;
oysa bu benim görevimdi! Maalesef
GCS konusunda bazı hatalar yaptık;
ancak bu hatalardan gerekli dersleri
de çıkardık. Türk firmalarıyla iş birliği
yapan Britanya firmaları, sadece Tür-
kiye’de değil, aynı zamanda üçüncü ül-
kelerde de yeni fırsatlar kolluyor. 
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Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait bir MERLIN 
helikopteri, torpido atışı gerçekleştiriyor.
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BAE Systems ve Rolls-Royce, Türki-
ye’deki özgün programlar kapsamında
stratejik ortaklıklar kurmayı hedefli-
yor. MBDA, Ultra Electronics, Thales
UK, Qinetiq, Selex, Airbus, UTC ve diğer
Britanya firmaları ise yeni ortaklık fır-
satları kollayan hem Türk Silah Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
şirketleri hem de diğer Türk özel şir-
ketleriyle yakın bir şekilde çalışmalar
yürütüyor. Bu firmaların bazıları, son
yıllarda epey başarılı çalışmalar ger-
çekleştirdi. Denizcilik alanında iler-
leme kaydetmenin en iyi yolu, sanayi iş
birliğidir. Yenilik ve teknoloji alanında
dünya lideri olan Britanya denizcilik
sanayisi, dünyanın en gelişmiş ve mo-
dern gemileri üzerinde çalışmalar yü-
rütüyor. Türk denizcilik sanayisi de son
derece saygın bir konuma sahip. İki ül-
kenin denizcilik sanayilerini, sadece
Britanya ve Türk donanmalarının ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla değil,
aynı zamanda, dünyadaki diğer donan-
malardan çeşitli siparişler almaya yö-
nelik daha yakın iş birliği yapmaları
konusunda cesaretlendirmek isterim.

İngiltere’den TF-X’e Tam Destek
Birol TEKİNCE: Türkiye, kendi milli 
muharip uçağını geliştirmeyi ve bu uçağın
ilk uçuşunu da 2023 yılında gerçekleştirmeyi
planlanıyor. Milli muharip uçağın 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
çerçevesinde Türkiye, ayrıca yabancı bir
firmadan destek almayı düşünüyor ve 
BAE Systems’in bu konuda uygun bir aday

olabileceği düşünülüyor. Siz, böyle bir iş
birliğinde nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?
Richard Peter MOORE: TF-X programı,
son derece heyecan verici bir atılım ve
Birleşik Krallık’ın da tam desteğine sahip.
Böyle bir programa girişerek Türkiye, ke-
sinlikle doğru bir yol izliyor. Bu program
için ortak adaylarından birisi olan 
BAE Systems, Türkiye’nin hedeflerine





24

ETKİNLİK GÜNDEMİ

MSI Dergisi - Eylül 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

ulaşmasına yardımcı olacak gerekli ye-
teneklere haiz. Uçak tasarımı konusunda
BAE Systems, mükemmel bir geçmişe
sahip; firma, son olarak, Kraliyet Hava
Kuvvetleri için Typhoon uçağını geliştirdi.
BAE Systems ayrıca, diğer ülkelerle bir-
likte yerli uçakların geliştirilmesi konu-
sunda da iyi bir sicile sahip. Türk
sanayisinin bu projeye öncülük etmek is-
teyeceği açık. Ancak BAE Systems ve
diğer Britanya havacılık firmalarının,
Türk firmalarına çeşitli tavsiyelerde bu-
lunup destek olabileceklerinden ve bu
firmalarla FNSS örneğinde ya da dünya
genelindeki diğer örneklerde görüldüğü
gibi, ortaklıklar ile ilgili tecrübelerini pay-
laşacaklarından eminim.

Birol TEKİNCE: Milli muharip uçağının
motoru için hâlen seçim süreci devam 
ediyor ve bu ihaleye katılan firmalar 
arasında, EUROJET de bulunuyor. İngiltere,
bu ihalede EUROJET’e nasıl destek oluyor?
Richard Peter MOORE: Birleşik Kral-
lık’ın, EUROJET konsorsiyumunun or-
tağı olan tüm firmalara desteği tamdır.
EUROJET tarafından geliştirilen EJ200
motoru, kendi alanında dünya lideri ve
Türk firmalarının da EUROJET ekibi ile bir-
likte çalışma fırsatını değerlendirmek is-
teyeceklerinden eminim. EUROJET,
birçok alanda başarılı çalışmalar
yürüttü ve bu denli önemli bir
program için önemli kriterler olan gö-
reve hazırlık ile bakım yapılabilirlik ko-
nularında çok iyi bir şöhrete sahip.

Birol TEKİNCE: Türkiye, kendi hava 
kuvvetleri için yeni bir temel eğitim uçağı
arayışında ve BAE Systems’in 

Hawk uçağı, bu ihtiyaç için değerlendirilen
uçaklar arasında. Bu ihtiyaca yönelik rekabet 
çerçevesinde, BAE Systems’in Hawk uçağı
ne gibi avantajlara sahip?
Richard Peter MOORE: Dünyadaki en iyi
eğitim uçaklarından birisi olarak kabul
edilen Hawk, Kraliyet Hava Kuvvetleri
tarafından, ön cephelerde çarpışan pi-
lotları eğitmek için yıllardır kullanılıyor.
Uçak, kendisini birçok ülkede kanıtladı
ve Türkiye için de çok iyi bir seçenek.
Uçaktan ziyade bir platform olan Hawk,
sürekli güncellenip iyileştiriliyor. Dola-
yısıyla bu uçak, eğitim uçağı çözümleri
arasında en modern ve gelişmiş çözüm-
lerden birisi olmaya devam ediyor. BAE
Systems, Türkiye’de yatırımlar gerçek-
leştirip, FNSS gibi firmalarla başarılı or-
taklıklar kurdu. Birleşik Krallık, söz
konusu eğitim uçağı ihtiyacının, iki ülke-
nin hava kuvvetleri ve ihtiyaçları ara-

sında, yeni sinerjiler yaratmak için yeni
bir fırsat sağladığı kanısında.

Birol TEKİNCE: İngiliz firmaları, ticari 
havacılık alanında yoğun çalışmalar 
gerçekleştiriyor ve Airbus ile Boeing gibi
ana yüklenicilere; çeşitli sistemler, alt 
sistemler ve parçalar sağlıyor. Sizce Türk
firmaları, İngiliz firmalarıyla ticari havacılık
alanında nasıl iş birliği kurmalılar?
Richard Peter MOORE: Bu konuda ka-
pımız her zaman açık. Türkiye’nin, sivil
havacılık alanındaki büyük hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olmaya istekliyiz.
Birleşik Krallık, Türkiye’nin; kanat, motor,
aerodinamik unsurlar ve gelişmiş uçak
sistemleri dâhil olmak üzere, günümüzün
yolcu uçaklarında bulunan teknolojik açı-
dan en karmaşık ve en pahalı parçaları
tasarlayan, üreten ve birleştiren, sivil ha-
vacılığın küresel liderlerine erişmesini
sağlayabilir. Britanya firmaları, Türk fir-
malarıyla uzun vadeli ilişkilerin geliştiril-
mesini amaçlayan ortak girişimler ve
sanayi ortaklıkları da kurmak istiyor.

Uzun Vadeli İlişkilerin 
Kurulmasını Hedefliyoruz
Birol TEKİNCE: Birleşik Krallık Ticaret ve

Yatırım Kurumu (United Kingdom Trade
and Investment / UKTI)’nun Savunma
ve Güvenlik Teşkilatı (Defence and 
Security Organisation / DSO), İngiliz

firmalarına, ihracat konularında yardımcı
oluyor. UKTI DSO ayrıca, diğer ülkelerdeki
hükümetlerle ilişkiler kurarak, İngiliz 
sanayisinin ihracatına da katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.  Bu konuyla 

ilgili neler 
söylemek istersiniz?
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Richard Peter MOORE: Britanya sa-
vunma sanayisinin, dünyadaki çeşitli ih-
tiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler
sunabilmesini sağlamak amacıyla UKTI
DSO, savunma sanayimiz ile yakın bir şe-
kilde çalışıyor. UKTI DSO’nun, Ankara’da
da mükemmel bir ekibi bulunuyor; bu
alanlarda iş birliğini desteklemeye yöne-
lik faaliyetlere epey vakit ayırmam sebe-
biyle kendimi, bir nevi “Savunma İş
Birliği Müdürü” olarak da görüyorum.
Britanya savunma sanayisi, birçok tek-
noloji alanında dünya lideri konumunda.
Yurt dışındaki hükümetlerle iş birlikleri-
miz, Birleşik Krallık’ın, ihtiyaç duyulan
alanlarda sistemler, eğitim faaliyetleri ve
lojistik destek sunabilmesi ve uzun va-
deli ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir
kararlılık sergileyebilmemiz açısından
büyük öneme sahip. Ayrıca teknoloji
transferi, lisans verme ve benzeri konu-
larda da görüşmelerimizi daha erken
gerçekleştirebiliyoruz. Bir konuda biraz
taraflı bir şekilde görüş bildirmeme mü-
saade ederseniz… Teknoloji transferi ko-
nusunda, en başından itibaren, dürüst ve
açık bir şekilde davranacağımızı belirt-

mek isterim. Bazı ülkeler, en baştan tek-
noloji transferi konusunda abartılı söz-
lerde bulunup, daha sonra da müşteriye
“kancayı taktıktan” sonra, verdikleri bu
sözleri unutuyor. Biz asla böyle bir şey
yapmayız.

Birol TEKİNCE: Son yıllarda, bazı 
ülkelerin, Türkiye ile ortak girişimler 
gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Örneğin,
2014 yılının Ekim ayında, Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
(ICDDA) etkinliği, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’nin ev 
sahipliğinde ve Fransa’nın yakın iş birliği 
ile Ankara’da düzenlendi. Benzer şekilde,
Türkiye-İtalya Savunma ve Havacılık Sanayi
Günleri etkinliği, Ankara’da, geçtiğimiz Mart
ayında, UDF ve SASAD’ın ev sahipliğinde;
ODTÜ TSSK, OSSA ve İtalya’nın katkılarıyla
düzenlendi. İngiltere’nin, Türkiye ile 
savunma sanayisi iş birliğini geliştirmeye
yönelik benzer planları var mı?
Richard Peter MOORE: Birleşik Krallık,
her daim Türkiye ile savunma sanayisi
alanındaki iş birliğini iyileştirmeye yö-
nelik fırsatlar kolluyor. Birleşik Krallık

ve Türkiye, 2011 yılında, savunma sa-
nayisinde iş birliğini öngören ve iki ülke
arasında daha yakın bir çalışma ortamı
oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçla-
yan bir mutabakat muhtırası imzaladı.
Bu bağlamda, yürütülen sanayi kam-
panyaları ve girişimler kapsamında
kaydedilen ilerlemeleri değerlendir-
mek için, yıllık toplantılar da düzenle-
niyor. Her iki ülke ayrıca, bir Genel
Güvenlik Anlaşması üzerinde çalışıyor.
Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz “bir
sefere mahsus etkinlikleri” göz ardı et-
miyoruz – bu tür etkinliklerin de kesin-
likle kendilerine has bir önemi var.
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Ancak Britanyalılar olarak bizler, ge-
nelde, hem daha az gösterişli hem de
daha somut bir yaklaşım olan devlet-
lerarası mutabakat muhtıralarının im-
zalanması, ardından da Türk sanayisi
ile uzun vadeli ilişkiler kurulmasını
amaçlayan kampanyalar gerçekleşti-
rilmesini tercih ediyoruz. Bu yaklaşım
ayrıca, Türkiye tarafından da olumlu
karşılandı ve gerçek meyvelerini ver-
meye başladı.

Birol TEKİNCE: IDEF fuarında bulundunuz.
Hem IDEF hem de Eylül ayının ortalarında,
Londra’da düzenlenecek DSEI fuarı 
hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Richard Peter MOORE: IDEF’e ilk defa
bu sene katıldım. IDEF 2015, mükem-
mel bir fuardı ve oradaki 3 günümü,
UKTI DSO Başkanı Stephen Phipson,
onun kıdemli askeri danışmanı Hava
Tümgeneral Nigel Maddox, Türki-
ye’deki Britanya Savunma Ataşesi ve
hem Birleşik Krallık hem de Britanya
sefaretinden gelip fuara katılan büyük
bir ekiple birlikte geçirdim. Ayrıca
fuara, 30 Britanya şirketi de katıldı ve
bu firmaların her biri, bize fuarın son
derece başarılı geçtiğini anlattı.
IDEF; Britanya savunma sanayisine,
sahip olduğu kabiliyetleri vurgulamak
açısından mükemmel bir fırsat sun-
duğu gibi, aynı zamanda Britanya he-
yetlerine, İstanbul’daki Türk hükümeti
yetkilileri ve subayları ile görüşme fır-
satı da sağladı.
DSEI’nin, Birleşik Krallık’ta ve uluslar-
arası düzeyde, profillerini ve varlıkla-
rını arttırmayı amaçlayan Türk

firmalarına da benzer imkânlar suna-
cağını tahmin ediyorum.
Türkiye’nin DSEI’ye katılımına, SSM 
ve SSI’nin büyük bir Türk firması kafi-
lesi ile birlikte öncülük edeceği bilgisi,
benim için büyük bir memnuniyet 
kaynağı.
DSEI sırasında, UKTI DSO’nun; bireysel
askeri teçhizatlar, araçlar, insansız
sistemler, C4ISR sistemleri, el yapımı
patlayıcılara karşı tedbirler gibi çeşitli
ekipmanların tanıtıldığı bir standı ola-
cak. UKTI DSO standı, yurt dışından
gelen heyetlere, gereksinimleri ve im-
kânları hakkında bilgi veren ve aynı za-
manda, çeşitli Britanya ürünlerini
sergileyen yetkili personelle de gö-
rüşme fırsatı sunacak.
Ayrıca Kraliyet Donanmasının da
DSEI’de önemli bir varlığı olacak. Kra-
liyet Donanmasından fuara, şu gemi-
ler, araçlar ve personel katılacak:
n Bir WILDCAT helikopteri taşıyan

Type 23 fırkateyni HMS IRON DUKE.

n River sınıfı bir açık deniz devriye 
gemisi olan HMS TYNE.

n SEAFOX mayın imha sistemi ile 
donatılmış Hunt sınıfı mayın avlama
gemisi olan HMS HURWORTH.

n Bir MERLIN helikopteri.
n HMS IRON DUKE’te konuşlanmış 

ve taarruz botları ile PACIFIC 24 model
sert karinalı şişme botlar kullanarak
diğer gemilere denizde çıkarma tatbikatı
gerçekleştirecek Britanya Kraliyet
Deniz Piyadeleri. Deniz piyadelerinin
botlarının hem taarruz hem de silahlı
konfigürasyonları sergilenecek.

Dolayısıyla yapılacak ve görülecek çok
şey var. William Harborne, bizzat baş-
lattığı ilişkilerin, bugün ne kadar iyi ve
muntazam bir şekilde ilerlediğini gör-
mekten büyük memnuniyet duyardı.

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard
Peter Moore’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

©
C

row
n C

opyright

WILDCAT helikopteri





30

ETKİNLİK GÜNDEMİ

MSI Dergisi - Eylül 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

Meksika Deniz Kuvvetlerine ait 
“Cuauhtémoc” yelkenli gemisi, 

10-14 Ağustos tarihleri arasında, İs-
tanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyaret kapsamında, Meksika Büyükel-
çisi Martha Bárcena Coqui ve Cuauh-
témoc Komutanı Deniz Albay Pedro
Mata Cervantes tarafından, 10 Ağustos
akşamı, İstanbul Sarayburnu Lima-
nı’na demirli gemide, bir resepsiyon
verildi. Resepsiyona; İstanbul Boğaz
Komutanı Tümamiral Ercüment Tatlı-
oğlu, Meksika Deniz Ataşesi Tuğamiral
Raul Sanchez Martinez ve yabancı mis-
yon temsilcileri, askeri ataşeler ve çok
sayıda davetli katıldı.
Doğu Akdeniz 2015 Uluslararası Okul
Gemisi programı dâhilinde, geleceğin
deniz subaylarına denizcilik ruhunu
aşılamak ve Meksika’nın iyi niyet ve
dostluk duygularını iletmek amacıyla
toplam 18.847 deniz mili yol kat et-
mesi planlanan gemide, 42’si
denizcilik akademisi öğren-
cisi, toplam 212 mürettebat
bulunuyor. Gemide ayrıca,
Meksika Kara Kuvvetleri,
Hava Kuvvetleri ve Deniz
Ticaret Filosu’ndan da-
vetlilerle Brezilya ve

Peru Deniz Kuvvetlerinden 23 katılımcı
da yer alıyor. 25 Nisan’da Meksika Li-
manı Acapulco’dan yola çıkan Cuauhté-
moc, sırasıyla; Panama, ABD, İrlanda,
İngiltere, Fransa, İtalya
ve Yunanistan’ı ziya-
ret etti. Gemi, Türki-
ye’nin ardından;

Malta, İspanya, Porto Riko, Panama ve
Nikaragua’yı ziyaret edecek ve 11 Ka-
sım’da Acapulco Limanı’na geri döne-
cek. Böylece Cuauhtémoc, 13 ülkede 15
liman ziyareti gerçekleştirmiş olacak.
Deplasmanı yaklaşık 2.000 ton olan 
Cuauhtémoc, 90 m yüksekliğinde, 12 m

eninde ve 5,2 m drafta sahip.

Cuauhtémoc 
İstanbul’u 
Ziyaret Etti

Gemi Komutanı Deniz Albay Cervantes’in konuşması esnasında, aralarında Meksika Büyükelçisi Martha Bárcena 
Coqui, İstanbul Boğaz Komutanı Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu ve Meksika Deniz Ataşesi Tuğamiral Raul Sanchez 
Martinez’in de dâhil olduğu çok sayıda davetli hazır bulundu.

Meksika Donanmasına ait 
Cuauhtémoc yelkenli gemisi

Gemi Komutanı Deniz Albay
Pedro Mata Cervantes
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Makedonya Silahlı Kuvvetleri Günü, 
18 Ağustos’ta, Ankara’da verilen bir

resepsiyonla kutlandı. Maslahatgüzar
Shpresa Jusufi’nin, Savunma Ataşesi 
Alb. Zoran Djambaski ve eşi ile birlikte da-
vetlileri girişte karşıladığı geceye; Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’ni temsilen çok

sayıda general, subay ve astsubaylar, Tür-
kiye’de görev yapan askeri ataşeler, Türk
savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının
ardından bir konuşma yapan Alb. Djam-
baski, “4 yıl, 4 ay, 25 gün hizmet ettiğim

görevimden ay sonunda ayrılacağım.
TSK’ye bugüne kadar görevimi icra eder-
ken yaptığı katkılardan dolayı teşekkür
ediyorum.” dedi ve görev süresi boyunca
beraber birçok anı paylaştığı yabancı mis-
yon temsilcileri, ailesi ve Makedonya Bü-
yükelçiliği personeline şükranlarını sundu.

Makedonya Silahlı Kuvvetler Günü, Bir Vedaya da Sahne Oldu

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, Gnkur. Yabancı Ataşe Şb. Kd. Sb. Alb. Mustafa Kemal Kahraman,
Hindistan Savunma Ataşesi Vikas Slathia, Sigma Business Services Genel Müdürü Ahmet Doğan, ABD Savunma Ataşesi
Tuğg. Marc H. Sasseville, Fransa Savunma Ataşesi Alb. Remi Gauvain, Güney Kore Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb.
Jooseong Han, Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Aleksandar Lupov, Makedonya Cumhuriyeti Savunma Ataşesi
Alb. Zoran Djambaski, Kuveyt Devleti Askeri Ataşesi Tuğg. Ahmad Salem Al-Kharafi, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef
Viktorin, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Jahangir Shariat, Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan Kranjec, Irak
Savunma Ataşesi Tuğg. Waleed Turki Abdulhussein, Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jindrich Stanek.

Soldan sağa: Makedonya Cumhuriyeti Maslahatgüzarı
Shpresa Jusufi, Makedonya Cumhuriyeti Savunma
Ataşesi Alb. Zoran Djambaski ve eşi.





Birol TEKİNCE: High Tech Port by 
MÜSİAD Katar etkinliği, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi için bir ilk olacak.
Sektör, yıllardır uluslararası fuarlara 
katılıyor; ama ilk defa bir ülkeye yönelik
özel bir organizasyonda yer alacak. 
Öncelikle bu etkinliği düzenleme fikrinin
nasıl ortaya çıktığını sormak istiyoruz.
Bize kısaca bu etkinliğin düzenlenme 
sürecini anlatır mısınız?
Hakan KURT: High Tech Port by 
MÜSİAD’ın ilk etkinliği, geçen yıl, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
himaye ve katkılarıyla 26-30 Kasım’da,
İstanbul’da gerçekleşti. İlk fuarda elde
ettiğimiz tecrübe ve sonrasında yaptığı-
mız istişareler sonucunda, organizasyo-
nun Katar’da yapılması ve model olarak
da iki ülkenin bir iş geliştirme platfor-
muna dönüştürülmesine karar verildi.
Bahsettiğiniz gibi, uluslararası fuarlara
Türk savunma ve havacılık sanayisi
yoğun katılım gösteriyor. Ancak bu fuar-
larda, küresel rekabet de oldukça üst
düzeyde yaşanıyor.
Oysaki biz bu etkinlikte, sadece Katarlı
ve Türk firma ve kurumların katılımına
olanak sağlıyoruz. Böylece, diğer küre-
sel ve bölgesel firma ve kurumların ka-
tılımına kapıları kapamış oluyoruz. Bu
sayede, iki ülke ilişkilerine odaklanan bir

iş geliştirme olanağı sağlanmış olacak.
Etkinliğin en önemli özelliği şu: Firma ve
kurumlarımız, eğer bir iş geliştirme ola-
nağını değerlendirmek istiyorlarsa en
verimli modelin bu model olacağını sa-
hada görecekler.

Birol TEKİNCE: Herhangi bir fuarla 
karşılaştırdığımızda, tek bir ülkeye 
odaklanan böyle bir etkinliğin ne gibi
farklılıkları olacak?
Hakan KURT: Birincisi; muhatapları-
mız, sadece Türk firma ve kurumlarıyla
ilgilenecek ve görüşecekler. İkinci en
önemli nokta ise devletten devlete sa-
tışın yoğun olduğu bu platformda, iki
ülkenin devlet yetkilileri, sadece Türk
ve Katar iş birliğine odaklanmış ola-
caklar. Stratejik ürünlerimiz için, özel
toplantı ve davetler gerçekleştirmiş
olacağız. Diğer fuarlarda organizasyon
kontrolü bizde değil iken bu fuarda
bizim elimizde olacak.

Birol TEKİNCE: Katılımcı firmaları nasıl
bir etkinlik bekliyor? Üst düzey katılım 
ve genel katılım ile ilgili beklentilerinizi
paylaşabilir misiniz?
Hakan KURT: High Tech Port by 
MÜSİAD Katar; Cumhurbaşkanımızın
takdir ve önerileriyle Katar Emiri Şeyh

Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Tha-
ni’nin resmi himayelerinde gerçekle-
şecek. Katar, bu etkinliği, bir devlet
etkinliği olarak ele alıp, Katar Dışişleri
Bakanlığının resmi bir organizasyonu
gibi düzenliyor. Hatta organizasyon
toplantılarımıza, Katar Dışişleri Bakanı
da katılım gösteriyor. Bu anlamda; Sa-
vunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetleri, İç-
işleri Bakanlığı, ICT Katar, Katar
Teknoloji ve Bilim Parkı ve Qatar Air-
ways, projenin Katar tarafındaki part-
nerleri. Dolayısıyla katılım devlet
katında organize ediliyor ve geniş bir
tabana yayılıyor. Ayrıca bu fuarla eş za-
manlı olarak 19. Uluslararası İş Fo-
rumu (İBF) “İslam Ülkeleri Arasında
Savunma Sanayi ve İleri Teknoloji İş-
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SÖYLEŞİ

High Tech Port by MÜSİAD Katar
“Büyük Güç: Türkiye ve
Katar’ın Ortak Geleceği”

Belli bir ülkeye 
odaklanmış olarak 
düzenlenen High Tech
Port by MÜSİAD Katar 
etkinliği, 6-8 Ekim 
tarihlerinde, Katar’da
gerçekleştirilerek 
savunma ve havacılık
sektörü için bir ilk 
olacak. Sektöre yeni bir
dinamizm getirmesi 
beklenen bu etkinlik 
öncesinde, etkinliğin
konseptini ve High Tech
Port by MÜSİAD 
etkinliklerinin geleceğini,
High Tech Port 
Genel Koordinatörü
Hakan Kurt ile konuştuk.
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
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birlikleri” başlığıyla Katar’da toplanı-
yor. Buraya da 30 kurucu ülkeden IBF
üyeleri katılım gösterecekler. Dolayı-
sıyla etkinliğimizi, kapalı katılım ve ve-
rimlilik üzerine kurguluyoruz.

Birol TEKİNCE: Türk savunma ve 
havacılık sanayisi tarafından etkinliğe 
şu ana kadar gösterilen ilgi ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
Hakan KURT: Tabii burada önemle be-
lirtmek gerekir ki; Türk savunma ve
havacılık sanayisinin, Savunma Sanayii
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile
birlikte, çok agresif ve başarılı bir pa-
zarlama stratejisiyle yol aldığı çok

önemli bir gerçek. Burada, savunma ve
havacılık sanayisi için Müsteşarımız ve
ekibini önemli bir fırsat olarak görmek
lazım. Öncellikle bunu analiz edip, ka-
tılımı öyle değerlendirmek çok doğru
olur. Genel olarak yurt dışı fuarlara
baktığımızda, katılım açısından, son
yıllardaki en büyük etkinlik olmaya ve
rekor kırmaya adayız. Toplamda 
67 firma ve 3.000 metrekareye yakın bir
Türkiye katılımı söz konusu. Bu etkinli-
ğin verimliliğini çok önemsiyoruz. Hem
savunma hem de havacılık anlamında;
hem önemli bir katılım var hem de bu
katılıma karşılık olarak çok önemli
adımların atılacağını öngörüyoruz.

High Tech Port by MÜSİAD
Marka Hâline Geldi
Birol TEKİNCE: “High Tech Port by 
MÜSİAD”ın artık bir marka olduğunu
söyleyebilir misiniz?
Hakan KURT: High Tech Port by 
MÜSİAD; Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nin, Türkiye’nin orta
gelir tuzağından kurtulması için ortaya
koyduğu bir vizyon projesidir. Bu an-
lamda, bu işin fikir sahibi ve organizas-
yon sahibi olarak belirtmek isterim ki
High Tech Port by MÜSİAD, bugün, iki
devlet başkanı tarafından sahiplenil-
miş ve bu ölçüde değer gören bir
marka hâline gelmiştir.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 
ilk High-Tech Port by MÜSİAD etkinliği, 26-30 Kasım 2014 tarihlerinde,
İstanbul'da gerçekleştirildi.
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Birol TEKİNCE: Biraz da gelecekten 
bahsedecek olursak, önümüzdeki 
yıllarda, “High Tech Port by MÜSİAD”
markası ile savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik hangi etkinlikleri 
göreceğiz?
Hakan KURT: Şimdi, Katar’da önemli
bir iş modeli sergiliyoruz. Burada, sa-
vunma ve havacılık sanayisi, bu iş mo-
delini test etmiş olacak. Bizim ortaya
koyduğumuz model ve irade, küresel
rekabetten arındırılmış iş geliştirme
ortamları ve bu modelin, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi için çok
daha uygun olduğunu düşünüyoruz.
Seneye, bu etkinliği, Kasım ayında, yine
Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla İs-
tanbul’da düzenleyeceğiz. Ve bu etkin-
liğimizde, bu sefer Pakistan ve Malezya

yetkililerinin katılımı söz konusu ola-
cak. 2017 yılında ise bir başka körfez
ülkesinde etkinliğimizi gerçekleştiriyor
olacağız. Şu an için, High Tech Port by
MÜSİAD, 10 yıllık etkinlik planını hazır-
lamış durumda. High Tech Port’u şu-
raya konumlandırmak lazım: Bu
platform, Türkiye’nin ileri teknoloji ve
savunma ve havacılık sanayisi adına bir
iş geliştirme platformudur.

Birol TEKİNCE: Düzenlediğiniz 
etkinliklerde, sektörler arası sinerji 
yaratmak gibi bir hedefiniz de var mı?
Hakan KURT: Sektörler arası bir 
iş geliştirme modelimiz bulunmuyor.
Bu etkinliklerde temel amacımız, katı-
lımcılarımızı; doğru, hedeflenmiş ve
belirlenmiş muhataplarıyla buluştur-
mak. Örneğin Katar’daki etkinlikte, ha-
vacılık sektörümüzde faaliyet gösteren
firmalarımızı ve kurumlarımızı, hem

Qatar Airways hem de Katar Savunma
Bakanlığı yetkilileriyle; siber güvenlik-
çileri, hem ICT Katar hem de yatırımcı
özel sektör temsilcileriyle buluştur-
muş olacağız.

Birol TEKİNCE: Yine önümüzdeki 
dönemde, savunma ve havacılık sektörü 
açısından baktığımızda, genel fuar ve 
etkinlik takviminde High Tech Port by 
MÜSİAD’ı nereye konumlandırıyorsunuz?
Başta IDEF olmak üzere, çeşitli türlerde 
etkinliklerin düzenlendiği bir ortamda, 
High Tech Port by MÜSİAD, sektöre ne gibi
yenilikler getirecek, ne gibi katma değerler
yaratacak? High Tech Port by MÜSİAD’ın,
markalaşma yolunda önemli mesafe kat
eden Türk savunma ve havacılık sanayisine
ne gibi katkıları olacak?

Hakan KURT: IDEF, bu ülkenin olmazsa
olmazıdır. Ama bir iş geliştirme ortamı
değil, bir “gösteri” merkezidir. IDEF,
Türkiye’nin üretiminin, dünyaya sergi-
lendiği çok başarılı bir organizasyon-
dur. High Tech Port by MÜSİAD ise iş
geliştirme ve sonuç odaklı bir pazar-
lama projesidir. Burada çizgiyi doğru
çizmek lazım. High Tech Port by 
MÜSİAD, IDEF’e alternatif değil Türk
savunma ve havacılık sanayisi için, dev-
letten devlete önemli bir iş geliştirme
platformudur. Bizim ortaya koyduğu-
muz vizyon şudur: Teknolojiyi yönete-
bilenler, dünyayı idare edebilecek ve
güçlü olabilecek; Türkiye’nin orta gelir
tuzağından çıkış yolu da teknolojide
olacak.

Birol TEKİNCE: Başta Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 

(SSI) olmak üzere, diğer kurumlarla 
ilişkileriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Hakan KURT: SSM, bu sektörün en
önemli dinamiği. Az önce de belirtiğim
üzere, Müsteşarımız ve ekibi, sektör için
çok önemli bir fırsat. İzledikleri stratejik
ve agresif iş geliştirme planları, Tür-
kiye’nin, orta dönemde çok önemli ka-
zanımlar elde edebileceğini ortaya
koyuyor. Sonuç odaklı, paylaşımcı ve viz-
yonist yönetimleriyle Türk savunma ve
havacılık sanayisinin, bugün ulaştığı 
5 milyar dolarlık hacim ve 1,5 milyar do-
ları aşan ihracat rakamlarından, hızla
çok yüksek basamaklara çıkacağını ön-
görebiliyoruz. Yine SSI’nın varlığı ve ça-
lışmalarını, sürece katılımcı yaklaşımını
çok önemsiyoruz.

Birol TEKİNCE: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Hakan KURT: Son olarak altını çizerek
belirtmek isterim ki; Türkiye’nin çıkış
yolu, “ileri teknoloji bazlı stratejik sek-
törlerinin geliştirilmesi ve bu sektörle-
rin, doğru pazar geliştirme projeleriyle
dünyaya ürün satması ve katma değer
üretmesidir.” High Tech Port by 
MÜSİAD Katar,  sektörümüzün, Katar
ile ilgili önemli bir iş modeli geliştirme
ve birlikte gelecek oluşturma projesi-
dir. Biz bu projenin sloganını, “Büyük
Güç: Türkiye ve Katar’ın Ortak Gele-
ceği” olarak belirledik ve etkinlik pla-
nımızı bu şekilde gerçekleştirdik.
Katılımcı firma ve kurumlarımızla aktif
bir iletişim hâlindeyiz. Sizin aracılığı-
nızla bir kez daha belirtmek isterim ki;
her firma ve kurum kendi yeteneklerini
baz alıp muhataplarına ortak iş geliş-
tirme modellerini hazırlamalı ve bu şe-
kilde yol alınmalıdır.

High Tech Port Genel Koordinatörü
Hakan Kurt’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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High Tech Port by MÜSİAD Katar,  sektörümüzün, Katar ile ilgili önemli
bir iş modeli geliştirme ve birlikte gelecek oluşturma projesidir. Biz 
bu projenin sloganını, “Büyük Güç: Türkiye ve Katar’ın Ortak Geleceği” 
olarak belirledik ve etkinlik planımızı bu şekilde gerçekleştirdik. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul'da gerçekleştirilen 
ilk High-Tech Port by 
MÜSİAD etkinliğinde, 
stantları da gezmişti.





Avrupa’nın önde gelen
dört uçak motoru üre-
ticisi; Rolls-Royce,

MTU Aero Engines, Avio ve
ITP’den oluşan EUROJET
konsorsiyumu, müşterek
programlar ve teknoloji pay-
laşımı konusunda önemli 
deneyimlere sahip. Bu dene-
yimlerini yansıtmak isteyen
EUROJET, Milli Muharip Uçak
için motor seçimi aşama-
sında, Türkiye ve Türk sana-
yisi ile iş birliğini geliştirecek
fırsatları keşfetmeyi amaçla-
makta.
EUROJET tarafından geliştiri-
len EJ200 motoru, Milli Mu-
harip Uçak Geliştirilmesi
(TF-X) projesinin gereksinim-
lerini ve zaman içinde ortaya
çıkabilecek ihtiyaçlarını kar-
şılamak için optimum bir çö-
zümdür. En güncel motor
teknolojisine sahip olan
EJ200, benzer şekilde, en
güncel teknolojiye sahip ola-
cak TF-X uçağını, mükemmel
bir şekilde tamamlayacaktır.
EJ200 ile ilgili teklif, ayrıca tek-
noloji transferini de kapsamak-
tadır ve böylece, Türkiye’nin
özgün ve yerli yetenekler ka-
zanma amacına da hizmet
edecektir. EUROJET, motorla-
rın yerel olarak üretilmesi ve
desteklenmesine yönelik fır-
satların yanı sıra motor mo-
difikasyonu ve iyileştirilmesi
ile ilgili programlara katılım

konusunda da Türkiye’ye fır-
satlar sunmaktadır.
İngiltere, Almanya, İspanya ve
İtalya’nın Eurofighter Typhoon
programı kapsamındaki ortak
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirilen EJ200, hava üs-
tünlüğü sağlayacak ve bunu
uzun süre sürdürecek şekilde
tasarlanmıştır. Söz konusu
ülkelerin uçak motoru sana-
yileri tarafından geliştirilen
en üstün teknolojilere sahip
olan EJ200, silahlı kuvvetlerin
operasyonel imkânlarını önemli
ölçüde arttırmaktadır ve önceki
nesil savaş uçağı motorlarına
göre, kullanıcısına; üstün per-
formans, düşük ağırlık ve daha
yüksek güvenilirlik sunmakta-
dır. EJ200’ün tasarımı ve dik-
katlice seçilmiş teknolojileri,
ömür devri maliyetlerinin de
düşük olmasını sağlamaktadır.
Motor tasarımının esnekliği ve
şu ana dek motorun üzerinde
hiçbir değişiklik yapılmamış
olması, motorun gelişimi açı-
sından da çeşitli fırsatları be-
raberinde getirmektedir. Bu
durum, EJ200’ün, değişen ih-
tiyaçlara kolayca uyum sağla-
masına imkân tanımakta ve
bu genişleme potansiyeli,
ömür devrinin başlangıcın-
daki uçaklar için önemli
avantajlar sağlamaktadır.
Kendisi de ömür devrinin
başlangıcında olan ve 
hâlihazırda sınıfında üstün
performans gösteren EJ200,
gelecek açısından önemli bir
gelişme potansiyeline sahip-
tir. EJ200 için geliştirilen ve it-
kinin arttırılmasını, ömür devri
maliyetlerinin iyileştirilmesini
ve itki yönlendirmeyi konu
alan teknolojiler,  tasarım
aşamasının ötesine geçmiş ve
test koşulları altında perfor-
manslarını sergilemişlerdir.

38

MSI Dergisi - Eylül 2015                                                                                                                                          www.milscint.com

ANALİZ

Gereksinimlerden, 
Teknoloji Transferi 
ve Sertifikasyona
Kadar Tüm İhtiyaçları 
Karşılayan Çözüm: 

EJ200
Dünyadaki son nesil askeri uçak 
motorları için temel kalite kıstaslarını
belirleyen nitelikte bir motor olan 
EUROJET EJ200, hâlihazırda, dünya 
genelinde, Almanya, İtalya, İspanya, 
İngiltere, Avusturya ve Suudi 
Arabistan’dan oluşan 6 ülkenin hava
kuvveti tarafından kullanılıyor. Yakın
zaman içerisinde Umman’a da teslim
edilecek olan EJ200, yeni operasyonel
kavram ve süreçlerin geliştirilmesine
de büyük katkıda bulundu. EJ200, 
benzer şekilde, Türk Hava Kuvvetlerine
de çeşitli endüstriyel ve 
operasyonel avantajlardan
faydalanabilmesi 
için önemli bir 
fırsat sunabilir.
Wolfgang STERR
editor@savunmahaber.com
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Eurofighter Typhoon, gücünü çift EJ200 motorundan alıyor.



Özellikle itki yönlendirme kabi-
liyetinin geliştirilmesi ve göste-
rilmesi için, büyük yatırımlar
yapılmıştır. Bu geliştirme prog-
ramları çerçevesinde kat edil-
miş olan önemli mesafeler,
uçakların operasyonel etkinliği-
nin daha da arttırılabilmesi ve
diğer ihtiyaçların karşılanabil-
mesi açısından, EJ200’ün sun-
duğu yüksek esnekliğe duyulan
güveni daha da arttırmaktadır.

EJ200, hâlihazırda, kullanımı
sözleşme ile bir takvime bağ-
lanmış ve uzun bir süre 
boyunca, hatta 2040 yılı son-
rasında da kullanılmaya
devam edilecek, tek yeni nesil
savaş uçağı motorudur. Bu-
güne kadar, 1.100 adet EJ200
motoru teslim edilmiştir; 
çok sayıda motor ise teslim
edilmeyi beklemektedir. Dola-
yısıyla EJ200’ün üretim prog-

ramı, oturmuş ve önemli sa-
nayi yatırımlarından faydalan-
mış bir programdır. Motorun
üretiminde kullanılan ve dün-
yada, sınıfında en ilerileri olan
süreçler, geleneksel yöntem-
lere kıyasla, çeşitli maliyet ve
kalite avantajları sunmakta-
dır. Bunlar, EUROJET’in
Türk sanayisi için gerçekleş-
tirebileceği teknoloji transfe-
rinin önemli bir parçası
olacaktır.
Türkiye, ulusal çıkarlarının
tatmin edilmesi ile projenin
ihtiyaçlarını karşılayan bir
motorun geliştirilmesine, eşit
düzeyde öncelik vermektedir.
Herhangi bir kısıtlamaya tabi
olmadan harekât icra edebil-
menin, Türk Hava Kuvvetleri-
nin önemli hedeflerinden biri
olduğu bilinmektedir; bu 
çerçevede EUROJET; bakım
konseptleri, yerli üretim ve
ömür devri desteği konula-
rında, Türkiye’nin önemli kat-
kılar verebilmesine imkân

tanıyacak bir iş birliğini öner-
mektedir.
Üretim ve destek aşamaları
öncesinde, EUROJET ile 
Türk şirketlerinin tasarım,
geliştirme ve entegrasyon
faaliyetlerinde de birlikte ça-
lışabilecekleri öngörülmek-
tedir. Bu durum, Türkiye’ye,
dünyanın önde gelen motor
teknolojilerine erişim ve Av-
rupa savaş uçağı motor üre-
ticileri tarafından yaratılan
son derece etkin ve mühen-
dislik açısından düşük risk
taşıyan bir programa katıl-
ması konularında eşsiz bir
fırsat sunmaktadır. Yakın bir
çalışma ilişkisi, ayrıca, Türk
sanayisi tarafından gerçek-
leştirilecek çalışmalar açı-
sından da yeni fırsatlar
sunabilir. Özellikle motorla-
rın geliştirilmesi söz konusu
olduğunda, hem kısa vadeli
hem de gelecek açısından
çeşitli fırsatlar gündeme ge-
lecektir.
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EJ200’ün TF-X 
Uçağında Kullanımına
İlişkin Görüşler
EJ200, hâlihazırda Eurofighter
Typhoon uçaklarına itki sağ-
lıyor. Bu referansın, motorun
TF-X uçağına entegrasyonu
ve tüm kabiliyetleri ile TF-X
üzerinde kullanılabileceğinin
gösterilmesi ile ilgili riskleri
en aza indirgeyeceği değer-
lendiriliyor. Bununla birlikte,
uçağa entegrasyon ve arayüz

faaliyetleri, uçak geliştirme
programının en erken aşa-
malarında başlamalıdır.
Projenin ilk günlerinden beri
yoğun bir şekilde gerçekleş-
tirilen çalışmalar sayesinde,
Typhoon ve EJ200 arasındaki
motor-uçak arayüzü, son de-
rece iyi tanımlanmış bir ara-
yüzdür. Uçağın, envantere
girdikten sonra karşılaştığı
yoğun operasyon temposu da
bu arayüzün sağladığı yüksek

performansı doğrulamıştır.
EUROJET, mevcut EJ200 ara-
yüzünün avantajlarının TF-X
programına yansıtılabilmesi
için, TUSAŞ ile yakın bir şe-
kilde çalışacaktır. Bu yakla-
şım, TF-X programında riski
asgari düzeye indirip, motor
arayüz geliştirme programı-
nın da ölçeğinin sınırlı kalma-
sını sağlayacaktır.
EJ200’ün mevcut konfigüras-
yonu, TF-X platformunun fonk-

siyonel ihtiyaçlarını zaten kar-
şılamaktadır. Bu nedenle ilk
uçuş iznine ilişkin gereklilikler,
mevcut teknik verilerin ince-
lenmesiyle karşılanabilir.
Kapsamlı deneyim, birikim ve
uzmanlığı sayesinde EUROJET,
Türk sanayisine, uçuş testi
faaliyetlerinin gerçekleştiril-
mesi konusunda da destek
olabilir.
EJ200, NETMA (NATO Euro-
fighter Tornado Management

ANALİZ

EJ200'ün üretim programı,
oturmuş ve önemli sanayi

yatırımlarından faydalanmış
bir program olarak 

öne çıkıyor.
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Agency / NATO Eurofighter
Tornado Yönetim Ajansı) ta-
rafından sertifiye edilmiştir.
NETMA, iyi yapılandırılmış ve
hâlihazırda EJ200 motorlarını
kullanan ülkeler tarafından
desteklenen teknik bir ekibe
sahiptir. NETMA’nın, danış-
manlık hizmetleri vererek 
TF-X projesinde, EJ200 kalifi-
kasyon ve sertifikasyon faaliyet-
lerine de katkıda bulunabileceği
öngörülmektedir.

Tek Motor ile Çift
Motor Karşılaştırması
Motor teknolojilerinde önemli
mesafeler kat edildiği ve mo-
torların güvenilirliğinin askeri
jet motorlarının ilk günlerine
göre önemli ölçüde iyileştiği
bir gerçektir. Ancak tek
motor uygulamalarında, mo-
torun uçuş sırasında durma
oranını düşürmek adına yapı-
labilecek iyileştirmeler sınır-

lıdır; çünkü bazı motor
unsurlarının, daha güve-

nilir ya da yedekli yapılması
mümkün değildir. Örneğin
tek motor uygulamaları kap-
samında; belli bir boyuttan
daha büyük kuşların motora
çarpması, her zaman moto-
run sıkıştırma sisteminde
büyük hasara yol açıp 
motorun uçuş sırasında dur-
masına ve uçağın kaybedil-
mesine yol açacaktır.
İstatistiksel olarak bakıldı-
ğında, en modern askeri
motor teknolojileri kullanıl-
mış olsa da tek motorlu
uçaklarda, yaklaşık her
100.000 uçuş saatinde bir,
uçağın motor kaynaklı sebep-
lerden dolayı kaybedilmesi
söz konusudur. Çift motorlu
uygulamalar için ise bu ista-
tistik çok daha iyidir: Her iki
motorun da aynı anda prob-
lem yaşaması ve durması,
ancak 100 milyon uçuş saa-
tinde bir görülür. Dolayısıyla
çift motorlu bir uçağın, motor
kaynaklı bir sorun dolayısıyla
kaybedilme oranı, ihmal edi-
lebilecek kadar düşüktür.
Somut bir örnek vermek ge-
rekirse 20 yıl boyunca, uçak
başına yılda 200 saat uçuş
yapmış 200 uçaklık bir askeri
uçak filosu, yaklaşık 800.000
saat uçmuş olacaktır ve bu
durumda, tek motorlu uçak-

lar için, motor kaynaklı so-
runlar dolayısıyla 8 uçağın
kaybedilmesi söz konusudur.
Buna karşın, çift motorlu
uçaklar için, herhangi bir
kayıp gerçekleşmeyecektir.
Elbette bu sayıya, uçakların
uçak ve pilotla ilgili başka se-
beplerden dolayı kaybedilmesi
de eklenmelidir; fakat bu tür
kayıplar, uçaktaki motor sayısı
ile ilişkili değildir.
Türkiye için çift motorlu çö-
zümün bir diğer avantajı ise -
geliştirme açısından biraz
daha fazla çaba gerektir-
mekle beraber- daha büyük
ve kabiliyetli bir platformun
oluşturulmasına imkân tanı-
masıdır. 

Bazen çift motor konfigüras-
yonunun, savaş uçaklarının
görünmezlik özelliklerini
olumsuz etkileyebileceği yö-
nünde iddialar gündeme gel-
mektedir. Bu çerçevede,
radar kesit alanının azaltıl-
masına yönelik tedbirlerle il-
gili teknik tartışmaların
ayrıntılarına fazla girmeden,
mevcut “radara yakalanma-
yan uçakların” özelliklerine

bakmak faydalı olacaktır
(Bkz. Tablo 1).
Bu tablodan da görülebileceği
gibi, F-35 hariç, radara yaka-
lanmama özelliğine sahip tüm
savaş uçakları, en az iki mo-
tora sahiptir.
F-35’te tek motorlu bir itki
sisteminin kullanılma sebebi
ise F-35’in dikey kalkış ve iniş
özelliğine sahip F-35B konfi-
gürasyonunun ihtiyaçları
doğrultusunda, uçağın ha-
vada asılı kalmasını sağla-
mak için gereken hareketli
parça (örneğin nozul) sayısını
asgari düzeyde tutmaktır.
Dolayısıyla çift motorlu konfi-
gürasyonların da düşük radar
izi ihtiyacı ile uyumlu olduğu
sonucuna varmak mümkün-
dür. Aksi takdirde; F-22, B-2
ve F-117 gibi uçaklar, düşük
radar kesit alanı özelliğine
sahip olamazdı.
Bu nedenlerden dolayı
EJ200’ün, TF-X programının,
radara yakalanmama özelliğin-
den itkiye; teknoloji transferin-
den sertifikasyona kadar tüm
gerekliliklerini karşılayabile-
ceği açıktır. Bunlar göz ününde
bulundurulduğunda, hâlihazır-
daki en modern askeri uçak
projesi olan TF-X’e en gelişmiş
teknolojileri sunan EUROJET
üretimi EJ200’ün, proje için
ideal bir seçenek olduğunu söy-
lemek mümkündür.
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ANALİZ

Ülke Uçak
Motor Modeli Hizmete Radar Kesit
(Art Yanmasız / Art Yanmalı İtki) (kN) Motor Sayısı Giriş Tarihi Alanı (m)

ABD F-117 GE F404 (48 / -) 2 1983 0,003

ABD F-22 PW F119 (116 / 156) 2 2005 0,0001

ABD B-2 GE F118 (84 / - ) 4 1993 0,0001

ABD YF-23 PW YF119 (116 / 156) 2 - -

ABD F-35 F-135 (124 / 191) 1 2016 (A sürümü için planlanan) 0,005

Rusya T-50 117S (86 /143) 2 2016 (planlanan) 0,1

Tablo 1. Mevcut Radara Yakalanmayan Uçaklara Genel Bakış
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TF-X ile ilgili yapılan 
kavramsaltasarımlardan 
çift motorlu olanı.





MSI Dergisi: Fatih Bey, öncelikle ODTÜ
TSSK’nin kuruluş amacının ardındaki 
ihtiyacı sormak istiyoruz size. Bir açıdan
bakıldığında, “teknokent” kavramı ile
“küme” kavramının kesiştiği noktalar
var; bazı konularda aynı amaçlara hitap
ediyorlar. Dolayısı ile “teknokent” 
yapılanması, hangi noktalarda ihtiyacı
karşılamamaya başladı ve bir 
kümelenme gündeme geldi?
Fatih ÜNAL: Öncelikle TSSK’ye kendisini
tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür
ederim. Bildiğiniz gibi teknokentlerin
esas hedefi; Ar-Ge ve inovasyonun geliş-
mesi için ortam sağlayarak; üniversite-
sanayi iş birliğinin gelişimine ve ülkenin
Ar-Ge’ye dayalı sanayi gücünün ilerle-
mesine çarpan etkisi ile katkı vermektir.
Bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak en
önemli unsurlar:
n Teknokentlerin ortamı içindeki 

endüstri, üniversite ve araştırma 
kuruluşları gibi farklı rollerdeki
oyuncuların etkin ve birbirini 
bütünleyici bir etkileşim içinde ürün
ve teknoloji üretmeleri ve

n Bu ekosistemin içinde, ticarileşme
hedefleri doğrultusunda, pazar payı
hedefli yeni Ar-Ge ve ürün fikirlerinin
geliştirilmesi, büyütülmesi ve 
sürdürülebilmesidir.

Tüm bu unsurların gerçekleşmesi ve 
Ar-Ge ve inovasyon temelli büyüme ve
ilerleme, tabii ki dünyanın başka ülkele-
rinde de olduğu gibi, farklı dikey 
uzmanlıklardaki Ar-Ge şirketlerinin, üni-
versitelerin ve araştırmacıların etkin bir
şekilde birbirlerini bütünleyip, daha
büyük ölçekte ve sürdürülebilir ürün ve
işler yapabilmelerinden ve farklı pazar-
lara açılmalarından geçer. Bu kap-
samda, ülkemizin ilk teknokenti olan
ODTÜ Teknokent, 2000‘li yıllardan bu
yana, ülkemiz savunma sanayisinde iv-
melenmekte olan yerli ve özgün ürün
geliştirme çabasına paralel bir atılım
yapmak maksadıyla kuruluşundan 10 yıl
kadar sonra, 2010 yılında, ODTÜ Tekno-
kent Savunma Sanayi Platformu (TSSP)
adlı bir yapılanmayı başlattı. TSSP, ODTÜ
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TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal: 

“Yeni ve büyük programlarda
TSSK üyelerinin daha etkin olarak
yer alabilmesini hedefliyoruz.”

Savunma ve havacılık alanında teknolojik derinliğin
sağlanması ve tedarik zincirinin tabana yayılması için
büyük önem verilen teknokent ve kümelenme 
kavramlarının üzerine inşa edilen ODTÜ Teknokent
Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), yeni bir 
oluşum olmasına rağmen önemli işlere imza atıyor.
TSSK’nin çalışmalarını ve gelecek planlarını, TSSK
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Teknokent bünyesindeki; savunma ağır-
lıklı, Ar-Ge tabanlı şirketler arasında 
etkileşimi arttırmayı ve savunma sektö-
ründe, teknokent olarak daha güçlü bir
ses duyurabilmeyi hedefledi. Daha
sonra, 2012 yılında, tüm teknokentleri
kucaklayıp, ülkemizde, savunma ala-
nında Ar-Ge’ye dayalı ürün ve teknoloji
geliştirme gayreti içinde olan tüm tekno-
kent şirket ve kuruluşlarını bu ağın içine
dâhil edip sinerji yaratmak hedefi ile
TSSP, TSSK olarak yapılandırıldı. TSSK
yapısına, ODTÜ Teknokent savunma sa-
nayisi şirketleri dışında, örneğin Hacet-
tepe Teknokent ve Bilkent Cyberpark‘ta
faaliyet gösteren bazı teknokent şirket-
leri de dâhil oldu. Bu yaygınlık, gün geç-
tikçe de artıyor. Bu yapının oluşumunda,
ODTÜ Teknokent Yönetim Şirketi ODTÜ
Teknokent Yönetim A.Ş.‘nin lokomotif bir
katkısı oldu ve hâlen de bu şekilde
devam ediyor.
Yapının kurulmasının ardından, TSSK
üyesi firmaların gösterdiği adaylar ara-
sından, üyeler tarafından, elektronik ve
demokratik bir seçim yapıldı. Gönüllülük
ilkesine bağlı olarak aday olan ve 2 yıllık
bir görev süresi için seçilen TSSK Yönetim
Kurulu (YK) üyeleri, 2015 yılı içinde ikinci
dönem çalışmalarına başladılar. TSSK
YK, üye firmalardan gelen diğer gönüllü
temsilciler ile birlikte, teknokent sa-
vunma sanayisi oyuncularının güç birliği
ve sinerjisini arttırmaya yönelik 
faaliyet planları yapıyor ve bunları ger-
çekleştiriyor. Tabii ki bunları gerçekleşti-
rirken TSSK faaliyetine en önemli desteği,
ODTÜ Teknokent yönetim şirketi veriyor.
Küme kavramı, dünyada ve Türkiye’de
yaygınlaşan; günümüzün dünyasında ih-
tisaslaşmanın, verimliliğin ve KOBİ un-
surunun ekonomilere olan katkısının
öneminin ışığında gelişen ve “Bir el tektir
iki el güçtür.” anlayışından hareket eden
bir endüstriyel iş birliği modeli. Biz de
TSSK olarak ODTÜ‘de tohumunu attığı-
mız; ancak sadece ODTÜ’ye özgü olma-
yan ve tüm teknokentleri savunma
sanayisi anlamında kucaklayan, hem
küme hem teknokent kavramını bir
arada ele alan bir yapı oluşturduk. Bu
yapının temel amaçları:
n Teknokent firmalarının yeteneklerinin,

ilgili taraf ve platformlara tanıtımını 
daha güçlü bir şekilde yapabilmek,

n Buradaki firmaların, kamu veya
mevzuatlarla ilgili sorunlarının her
türlü ortamda ilgililere ve yetkililere
güçlü bir şekilde duyurulmasını ve
gündeme alınmasını bu yapı ile 
gerçekleştirebilmek ve

n En önemlisi, küme içi ve dışı -yerli 
ve yabancı- iş birliği imkânlarını 
arttırıcı faaliyette bulunmak şeklinde
sıralanabilir.

MSI Dergisi: Çeşitli savunma ve havacılık
sanayisi etkinliklerinde, kümelenme 
kavramı ile ilgili farklı görüşler dile 
getiriliyor. Bunları kabaca 2 gruba 
ayıracak olursak; bir grup, kümenin 
bir bütün hâlinde ilerlemesi ve projeleri
alarak işleri, üyeleri arasında dağıtması
gerektiğini savunuyor. Burada, üstü 
kapalı olarak, küme içinde bir rekabet 
olmayacağı kast ediliyor. Diğer grup ise
kümeyi, üyesi firmaları tek bir noktadan
temsil eden bir üst yapı olarak görüyor.
TSSK’nin kümelenme anlayışı ile 
ilgili neler söylemek istersiniz? 
Hangisine daha yakınsınız?
Fatih ÜNAL: TSSK’nin konumunu, şim-
dilik, üyesi firmaları tek bir noktadan
temsil eden, iş birliği bazında küme içi ve
küme dışı yerli ve yabancı taraflarla iş
birliği ortamı sağlamak üzere etkinlik
düzenleyip çaba gösteren bir üst yapı
olarak değerlendiriyoruz. Belki ileride,
küme içi ve dışı iş birliklerinin gelişimi ile
ihtiyaç hâlinde, küme adına iş alıp, işleri
küme içinde dağıtan bir yönetim şirketi
veya bunun bir türü düşünülebilir. Ancak
şu an için TSSK’yi, kümeyi tek noktadan
temsil eden bir üst yapı olarak yürütüyo-
ruz. Ancak, gerek şu anki yapılanmamız
ve faaliyetlerimiz gerekse bahsettiğiniz
gibi bir proje bazlı iş paylaşımından bes-
lenen gelecekteki olası yapı, aynı temel
noktadan, yani rekabet içinde iş birliği
yapabilmekten filizleniyor. Bizim yöne-
tim olarak yaklaşımımız ve kümelenme
üyesi firmalarımızın da giderek daha çok
benimsemeye başladıkları düşünce te-

meli; ortada hiçbir şey yok iken, birlikte-
likle -yani iş birliği ile- edinilebilecek en
ufak faydanın, üyeler arasındaki dağılı-
mının sıfırdan büyük olacağı. Bu da az
önce ifade ettiğimiz üzere, bize rekabet
içinde de olsa iş birliğinin nasıl bir artı
değer yaratabildiğini gösteriyor.

Ana Yüklenicilerle 
Güçlü İş Birliği
MSI Dergisi: ASELSAN, HAVELSAN 
ve TUSAŞ da ODTÜ Teknokent’te 
yerleşkeleri olması itibarıyla TSSK üyesi
ve bu durum, TSSK’yi, ana yüklenici 
firmaların da üyesi olduğu bir 
kümelenme hâline getiriyor. Bu durum,
TSSK’nin önüne ne gibi fırsatlar 
getiriyor? Diğer kümelere göre 
TSSK’ye avantajlar sağlıyor mu?
Fatih ÜNAL: Ana yüklenicilerin TSSK
bünyesinde olmasını, ilişkilerin daha ve-
rimli olarak geliştirilmesi açısından
uygun ve yararlı olarak değerlendiriyo-
ruz. Bununla birlikte, TSSK olarak; küme
içinde olmasa bile savunma sanayisi
içindeki FNSS ve Otokar gibi ana yükle-
nici firmalar ile de iş birliğini güçlendi-
recek etkinlikler ve ortak forumlar ve
tanıtım günleri yürütüyoruz. Aynı tekno-
kent, ya da daha geniş deyimiyle ekosis-
tem içinde olmamız, sektör odaklı
olmayan; ancak ODTÜ Teknokent yöne-
tici şirketinin öncülük ettiği birtakım et-
kinlik, faaliyet ve oluşumlarda kolaylıkla
bir araya gelebilmeyi ve böylelikle farklı
mecralarda da etkileşim içinde kalabil-
meyi sağlıyor diyebiliriz.

MSI Dergisi: TSSK’nin, küme olarak 
savunma ve havacılık sanayisindeki 
varlığına ilişkin rakamsal bilgiler 
verebilir misiniz?
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Fatih ÜNAL: TSSK, bünyesinde 90 
firmayı barındırıyor; 85 üye firma ise
KOBİ statüsünde. Kümelenme üyesi fir-
malarımızda; ASELSAN, TUSAŞ ve 
HAVELSAN gibi büyük oyuncuların,
ODTÜ Teknokent’teki kısmi operasyon-
larında yer alan araştırmacılar dâhil,
2.200 kadar Ar-Ge personeli istihdam
ediliyor. Büyük oyuncuları ayrı tuttuğu-
muzda, yaklaşık 1.500 kişilik bu personel
sayısı, yerli savunma sanayimizdeki her-
hangi bir büyük oyuncunun sahip olduğu
Ar-Ge personeli sayısı ile karşılaştırıla-
bilir bir seviyededir. Ayrıca bu platform
bünyesinde, yılın herhangi bir zamanında
baktığımızda, 400 kadar aktif Ar-Ge pro-
jesi yürütülüyor. Kümelenmenin 2014 yılı
sonu itibarıyla cirosu, 500.000.000 liranın
üzerinde; bu cironun yaklaşık 90 milyon
lirası ise ihracat kaynaklı. Bu performan-
sın %70‘i, küme içindeki KOBİ oyuncuları

tarafından gerçekleştiriliyor. Rakamlar,
TSSK’nin, sahip olduğu nitelikli teknik
insan gücü ve ekonomik boyutu ile ülke-
miz ileri teknoloji gelişimine katkısını
açıkça ortaya koyuyor. Biz, bu rakamları,
kümelenmeden alınan güç birliği ile
daha da yukarılara taşıyabileceğimize
inanıyoruz.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın, 1 Ekim
2014’te düzenlediği Buluştay etkinliğinde
yapılan TSSK sunumunda, TSSK’nin 
“İşbirliği ve Altyapı Geliştirme Grubu ”,
“Mevzuat Çalışma Grubu” ve “Tanıtım ve
Halkla İlişkiler Çalışma Grubu” olmak
üzere 3 tane alt çalışma grubu olduğu
bilgisi verilmişti. Bu grupların 
çalışmaları devam ediyor mu? Ediyorsa,
faaliyetleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Fatih ÜNAL: Bahse konu alt çalışma
gruplarını, içerik anlamında yer yer ör-

tüşmeleri nedeniyle yakın zamanda, iki
ana başlık altında topladık. An itibarıyla
“Tanıtım” ve “İşbirliği” olmak üzere iki
alt grubumuz, bu gruplarda çalışmaya
gönüllü üye firmaların temsilcileriyle
birlikte faaliyetlerine devam ediyor. Geç-
tiğimiz iki takvim yılı içinde, bilhassa iş
birliği çalışma grubunun faaliyetleri, 
kümelenme çatısı altında bulunan fir-
malarımızın birbirlerini yakından tanı-

SÖYLEŞİ

TSSK, SASAD platformunda, üyelerinin konularını gündeme aldırtmak
açısından daha geniş bir kitleyi temsilen güçlü bir ses oluyor. 
Bu kapsamda TSSK, hem zaten SASAD üyesi olan bizim gibi firmaları
ilgilendiren konuların daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesini 
sağlıyor hem de SASAD üyesi olmayan üyelerimizi temsil ediyor. 
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malarına odaklandı. Bu amaca hizmet
etmek üzere, belirli aralıklarla gönüllü
olan firmalarımız, diğer kümelenme
üyesi firmalarımıza faaliyet ve kabiliyet-
lerini tanıtarak samimi bir ortamda iş
birliği olanaklarına ilişkin görüş alışve-
rişinde bulunabiliyorlar. Bu tanıtım et-
kinlikleri, yalnızca kümelenme üyesi
firmalarımıza açık değil; etkinlikler, ile-
tişim ağı içinde bulunulan diğer şirketler
ve paydaşlara da duyurularak, aslında
kümenin kabiliyetleri ve potansiyeline
yönelik bir tanıtım gerçekleştiriliyor di-
yebiliriz. Bu iki alt grup, ilgi odaklarına
göre, TSSK’nin bilinirlilik ve tanınırlığına
yönelik çeşitli başka etkinlikleri planlar-
ken, önemli başka bir işlevi daha üstle-
niyor: Kümelenme birlikteliği için önem
arz eden ve sektörü yakından ilgilendi-
ren mevzuata ilişkin sıkıntı, görüş ve
önerileri, birliktelikten yaratılan sinerji
ile ilgili makam ve kuruluşlarla da pay-
laşıyor.

MSI Dergisi: TSSK olarak SASAD’ın 
asil üyeleri arasında yer alıyorsunuz.
TSSK üyelerinin bazıları da -örneğin 
SDT- doğrudan SASAD üyesi. Bu kapsamda,
TSSK’nin SASAD ile ilişkileri ve 
üyelerine sağladığı kazanımlar hakkında
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Örneğin SDT şapkasıyla bakacak 
olursanız; nasıl bir fayda elde 
ediyorsunuz bu durumda?
Fatih ÜNAL: Bahsettiğiniz gibi, küme-
lenme birlikteliğimiz altında yer alan fir-
malarımızın bir kısmı kendileri SASAD
üyesi iken, derneğe üye olmayan ve çok
daha küçük ölçekte kalan firmalarımız
da TSSK’nin dernek üyeliği sayesinde
bilgi ağı içinde kalabiliyorlar ve etkinlik-
ler, gelişmeler, görüş beklentileri ve
daha birçok konuda bu yolla varlık gös-
terebiliyorlar. TSSK, SASAD platfor-
munda, üyelerinin konularını gündeme
aldırtmak açısından daha geniş bir kitleyi
temsilen güçlü bir ses oluyor. Bu kap-
samda TSSK, hem zaten SASAD üyesi
olan bizim gibi firmaları ilgilendiren ko-
nuların daha güçlü bir şekilde gündeme
gelmesini sağlıyor hem de SASAD üyesi
olmayan üyelerimizi temsil ediyor. Ay-
rıca, SASAD’ın aktiviteleri ile duyuruları
hakkında, üyelere etkin bir bilgi akışı
sağlıyor. Son dönemde, TSSK’yi temsi-
len, SASAD Yönetim Kurulu’nda, KOBİ
temsilcisi kontenjanından, ODTÜ Tekno-
kent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıl-
taş görev yapıyor. Kızıltaş’ın, SASAD
yönetim kuruluna girişi, savunma sana-
yisine hizmet ve ürün geliştiren; ancak

dernek üyesi olmayan küçük ve orta öl-
çekli üye firmalarımızın da dernek yöne-
timinde temsil edilmesi bakımından
büyük önem arz ediyor. TSSK’yi ilgilen-
diren konularda, TSSK YK üyelerinin gö-
rüşleri de alınarak, TSSK firmalarının ve
KOBİ’lerin düşünceleri SASAD bünye-
sine aktarılıyor ve SASAD YK’nin çalışma
gündemine, TSSK ve KOBİ konuları ile il-
gili girdi sağlanıyor. TSSK olarak SASAD
yönetiminde görev alıyor olmamız saye-
sinde, ana yüklenicilerimizin yanı sıra
sektörümüz için çok kıymetli olduğuna
inandığımız KOBİ’lerimizin de sesinin
yankılanmasının, yalnız TSSK üyeleri
adına değil, bu kümelenmenin dışında
var olan sektör KOBİ’leri adına da çok
önemli olduğuna inanıyoruz.

MSI Dergisi: TSSK’nin diğer kümelerle
ilişkileri hakkında değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Fatih ÜNAL: OSTİM ile iş birliklerimiz
devam ediyor. Yakın zamanda, ODTÜ
Teknokent firmalarının yer aldığı, iş bir-
liklerine yönelik firma tanıtım toplantısı
düzenlendi. Biz bu noktada, tasarım ve
geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı TSSK
ile bu tasarımların hayata geçirildiğine
inandığımız OSTİM merkezli OSSA kü-
melenmesinin birbirlerini tamamlayıcı
nitelikte olduğunu düşünüyor ve bu dü-
şünceden hareketle iş birliğinin yönlen-
dirilmesi gerekliliğine inanıyoruz.
Benzer şekilde ve daha önce de ifade et-
tiğimiz üzere, TSSK, yalnızca ODTÜ Tek-
nokent içindeki savunma firmalarını
değil, adında da belirtmek istediğimiz
üzere, diğer teknokentlerde bulunan;
faaliyetlerini, savunma ve havacılık
odaklı sürdüren; Ar-Ge, tasarım ve ge-
liştirme üzerinde yoğunlaşmış firmaları
da kucaklıyor. Bu felsefeden hareketle
bilhassa Bilkent Cyberpark, Hacettepe
Teknokent ve İstanbul Teknopark ile iliş-
kilerimizi daha da geliştirmek için aktif
olarak çalışıyoruz.

TSSK, Etkinliklerle 
Fark Yaratıyor
MSI Dergisi: TSSK’nin katıldığı ve 
düzenlediği etkinlikler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Fatih ÜNAL: Ekonomi Bakanlığının
küme destek programlarını başlatması
ile birlikte TSSK olarak Birleşik Arap
Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi‘de dü-
zenlenen IDEX 2013 fuarına katılım sağ-
larken, aynı yıl Paris’te gerçekleşen
Paris Air Show’a da kümelenme adına
yönetim katılımda bulundu. Ertesi yıl,

www.savunmahaber.com



Mart ayında Katar’ın Doha kentinde ger-
çekleşen DIMDEX 2014 fuarına ve 
Washington DC’de AUSA 2014 fuarına
katılım sağlandı. AUSA 2014 sırasında,
ODTÜ Teknokent yönetiminin, bilhassa
savunma sanayisi firmalarının kullanı-
mına yönelik açtığı ODTÜ Teknokent USA
LLC. firmasının da açılış töreni gerçek-
leştirildi. Yine 2013 yılında gerçekleşen
IDEF’13 fuarında, TSSK birçok firmasıyla
katılımda bulunarak, ikili görüşmeler yo-
luyla kendini, yurt içi ve dışında tanıtma
imkânı yakaladı. 2014 yılında, kümelen-
memizle ilişkileri 2013 yılından beri ol-
dukça yakın olan, savunma ve havacılık
sanayisinin devlerinden bir uluslararası
firma ile Ankara’da özel bir etkinlik ger-
çekleştirerek, olası projelerin adının ko-
nulmasına imza atıldı. Böylece ilgili ülke
tedarikçileri, TSSK bünyesinde yer alan
KOBİ niteliğindeki firmalarımızın kabili-
yetlerini inceleme fırsatı yakaladı. TSSK
yönetiminin aktif bir yapıya kavuşmasının
ardından, geçtiğimiz 2 yıl içinde, gerek
yurt içinde ve gerekse yurt dışında; bir-
çok şov, fuar, toplantı ve iş birliği faali-
yetlerine iştirak etmekten ve eşleştirme
etkinlikleri düzenleyerek küme üyeleri-
mizle birlikte katılım gerçekleştirmek-
ten yana gururluyuz.
Bilhassa yurt dışında gerçekleştirilen et-
kinliklere, kümelenme üyesi firmaları-
mızla birlikte katılımda bulunurken,
yüksek maliyetler nedeniyle kamu 
desteklerinden yararlanmaya gayret edi-
yoruz. Kümelenmemizin, üye firmaların-
dan sağladığı sabit bir geliri
olmamasından ötürü, özellikle Ekonomi

Bakanlığının ihracatı geliştirme ve döviz
kazandırıcı ticaretin teşvik edilmesi
maksadıyla sağlamakta olduğu çeşitli
fonlardan yararlanarak, yurt dışı ziyaret
ve fuar organizasyonlarımızı, KOBİ’leri-
mizin üzerine düşen finansman yükünü
azaltacak biçimde planlıyoruz. 2015 yılı
içinde, yine Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) tarafından da desteklenen,
High-Tech Port by MÜSİAD Qatar fua-
rında, kümelenme üyesi firmalarımızın
katılımları ile temsil ediliyor olacağız.
Proje Pazarı etkinliğimizin, yoğun bir ka-
tılımla devamını, 2016 yılında planlıyo-
ruz. Proje Pazarı etkinliğimizin, amaç ve
hedefleri gereği, oldukça önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu yıl içinde de düzen-
lemeyi çok arzu etmiş olsak da sektörel
takvimin yoğunluğu nedeniyle gerçek-
leştiremedik.
Şunu da belirtmek isterim; bugüne
kadar, oldukça faydasını gördüğümüz
Ekonomi Bakanlığının küme destekle-
rini, 2015 yılında, gerek bir etkinlik için
gerekli asgari katılımcı firma sayısı gibi
kriterleri sağlamak konusundaki sıkın-
tılar gerekse destek ödemelerinin
zaman zaman gecikmeli gerçekleş-
mesi nedeniyle daha az kullanabildik.

Biraz önce de bahsettiğim gibi, aslında
TSSK, kendi parasal kaynakları olan ve
üyelerinden aidat toplayan bir yapı
değil. Faaliyetlerini gerçekleştirmek
için, ODTÜ Teknokent yönetim şirketi-
nin katkı ve çabalarıyla, Ekonomi Ba-
kanlığının destekleriyle ve üye
firmalardan da etkinlik bazında küçük
katkılar alarak ilerliyor. Destek sis-
temlerinde ön finansman bulunmadığı
için, bir etkinliğe katılımın planlanıp,
harcamalarının yapılıp gerçekleştiril-
mesinin ardından, yapılan başvuruya
cevaben destek ödemesinin bakanlıkça
gerçekleşmesine kadar geçen döne-
min finans yükü, ODTÜ Teknokent yö-
netim şirketi tarafından üstleniliyor.
2015 yılında, Ekonomi Bakanlığı kamu
destekleri için yaptığımız başvuruları-
mızda, sürecin çeşitli nedenlerle ya-
vaşlamış olması da 2015 yılı içindeki
etkinliklerimizin bir miktar yavaşlama-
sında etkili oldu.

MSI Dergisi: 4-5 Haziran tarihleri 
arasında, BAE Systems-ODTÜ Teknokent
Technology Roadshow / Project Fair 
etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğin somut
sonuçları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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Kümelenmemizin, üye firmalarından sağladığı sabit bir geliri 
olmamasından ötürü, özellikle Ekonomi Bakanlığının ihracatı 
geliştirme ve döviz kazandırıcı ticaretin teşvik edilmesi maksadıyla
sağlamakta olduğu çeşitli fonlardan yararlanarak, yurt dışı ziyaret ve
fuar organizasyonlarımızı, KOBİ’lerimizin üzerine düşen finansman
yükünü azaltacak biçimde planlıyoruz.
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TSSK, sıklıkla yerli ve yabancı 
konukları da ağırlıyor ve onlara,
kümenin yeteneklerini anlatıyor.





Fatih ÜNAL: Bahse konu etkinlikte, kü-
melenme firmalarımızın yanı sıra daha
birçok firma, BAE Systems şirketine ka-
biliyetlerini ve hedef projelerini anlatma
imkânı buldular. Bunun sonucunda,
TSSK üyesi firmalar özelinde konuşmak
gerekirse evvelce tek haneli sayılarla
ifade edilen iş birliği yapılabilecek proje
konusu, çok haneli rakamlarla ifade
edilmeye başlandı. Ancak elbette, tüm
bu fikirlerin hayat bulması, zamana 
yayılacak; gelişebilecekleri verimli top-
raklar buldukları anda ise hayata geçiri-
lecekler. Fakat şimdiden filizlerin
yeşermeye başladığını söyleyebilirim.

MSI Dergisi: IDEF fuarı TSSK açısından
nasıl geçti? İmzalanan sözleşme 
ya da mutabakat muhtırası oldu mu?
Fatih ÜNAL: TSSK, Ekonomi Bakanlığı
desteği ile 13’ü ortak bir stant yapısı içe-
risinde, toplamda 24 üyesi ile IDEF’e ka-
tıldı. Bir yandan yerli ve yabancı heyetler
ile TSSK üyesi firmaların tanıtım ve iş
birliği görüşmeleri faaliyetini aktif bir şe-
kilde yürütürken, bir taraftan da TSSK
üyesi olup IDEF’te ayrı standı olan üye
firmalarımızın da TSSK kimliği taşıma-
larını sağladık. Bu firmalar, özellikle ya-
bancı heyetlere TSSK’yi tanıtmak için,
stantlarında, TSSK logosunu görünür bir
şekilde kullandılar ve tanıtımlarında
TSSK vurgusunu yaptılar. Bu kapsamda,
TSSK firmaları, sadece ortak stant yapısı
altında, kayda geçen 50’nin üzerinde ikili
görüşme gerçekleştirdiler. Ayrıca, SDT
ve AYESAŞ gibi üyelerimiz, IDEF’te, ulus-
lararası firmalarla ileriye yönelik proje-
ler ve bazı ihracat çalışmaları için iş
birliği anlaşmaları imzaladılar.
Sözleşmelerin yanında, üye firmalarımız,

fuar sırasında gerçekleştirdikleri toplan-
tılarda, yeni proje ve fikirlerle yerli ve ya-
bancı firmalarla iş birliği içine girmek
adına önemli adımlar attılar.

MSI Dergisi: TSSK’nin önümüzdeki
dönem planları ve faaliyetleri ile ilgili
neler söylemek istersiniz?
Fatih ÜNAL: TSSK üyelerinin, özellikle dış
pazarlardaki rekabetçiliğini arttırıcı farklı
uzmanlıklar için, çeşitli konularda ortak
eğitim faaliyetleri, TSSK üyeleri için, Eko-
nomi Bakanlığı küme desteklerinden ya-
rarlanılarak üye şirketlerin düşük seviyeli
maddi katkısı ile sağlanıyor. Bu kap-
samda, üyelerimizin çeşitli uluslararası
yayınlara ve kıymetli ihtisas sahası ve dış
pazar analiz raporlarına, yine TSSK’nin
Ekonomi Bakanlığı küme ve rapor des-
tekleri sayesinde, hızlı ve ekonomik bir
şekilde erişimi olanaklı hâle geldi. Bu tür
destekler ve çalışmalar, önümüzdeki dö-
nemde devam edecek.
TSSK, geçtiğimiz yıl, SASAD gibi diğer
sektör kuruluşları ve SSM ile birlikte;
sektörde insan kaynağı sorunları ve fikri
mülkiyet hakları problemleri gibi husus-
ların, sektör çapında ilgili taraflarla tartı-
şılıp ele alındığı, işlem maddelerinin ve
ileriye yönelik planlamaların ortaya ko-
nulduğu, tarafları ortak anlayışa getir-
meye yönelik etkinlikler de düzenledi. 
Bu tür aktiviteler, yeni gündem maddeleri
ile önümüzdeki dönemde de ele alınacak.
Teknokent ve TSSK bünyesinde yer aldı-
ğımız mevcut ekosistem içerisinde, bir-
birinden farklı kabiliyetlerde firmalar
bulunuyor. Bu ortamda, sinerji sağlaya-
bilecek bir yapı içerisinde, iş birliktelik-
lerinin geliştirilmesi hedeflenmeli.
Örneğin, SDT, hâlen yürüyen veya ta-
mamladığı projelerinde, bu ilke ile hare-
ket eden, birlikte çalışabilme esasını
oturtabilen belli başlı firmalardan birisi.
Benzer bir rolü, farklı şekillerde üstele-
nen başka kümelenme firmalarımız da
var; tabir yerinde ise biraz daha ağabey-
lik yapabilecek bu boyutlardaki küme
üyelerimiz, giderek daha çok küme içi iş
birliğine inanarak bu yola başvuruyor ve
küme içi kabiliyetler ile çıktıları portföy-
lerine kazandırıyorlar.
Mevcut durumda ve önümüzdeki dö-

nemde, sektörümüz için önemli olan
Bölgesel Uçak, Milli Muharip Uçak,
Özgün Helikopter ve siber güvenlik pro-
jeleri gibi yeni ve büyük programlarda,
üyelerinin daha etkin olarak yer alabil-
mesini teminen, TSSK, yoğun gayret ve
çalışmalar içerisinde olmayı hedefliyor.
Bu kapsamda, 2015 yılı sonbaharı ve
2016 yılının ilk çeyreğinde, bahse konu
alanlarda rekabetçiliği ve teknik yetkin-
likleri arttırmaya yönelik eğitimlerin de
planlanarak, kamu destekleri ile 
gerçekleştirilmeleri söz konusu. Firma-
larımızın, faaliyet alanlarını ve müşteri
portföylerini çeşitlendirebilmeleri adına,
çift kullanımlı teknolojiler üzerinden,
sivil alanda da faaliyetlerini arttırmaları
için çalışmalarımız, önümüzdeki dönem-
lerde de devam edecek.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Fatih ÜNAL: Sektörümüzün, hem tekno-
lojik hem de ekonomik açıdan gelişimi
için çok kritik olan KOBİ’lerin ve özellikle
de teknolojik KOBİ’lerin iş birliği 
modeliyle büyümesi ve ayrıca üniversite-
sanayi iş birliği yönüyle de sanayici/araş-
tırmacı zinciri içinde etkin ve faydalı iş
birliklerini geliştirerek daha da fazla
katma değer yaratılması ve sinerjiyi art-
tıracak yönde faaliyet gösterilmesi için,
TSSK yapılanması son derece önemlidir
ve her geçen gün, her yönden gelişimini
sürdürmektedir. Bize bu fırsatı verdiğiniz
için tekrar teşekkür eder, bu küme faa-
liyetinin bu noktalara gelmesinde emeği
geçen tüm üye firmalara, ODTÜ Tekno-
kent A.Ş. yönetimi ve çalışanlarına, gö-
nüllülük esasına göre çalışan TSSK
Yönetim Kurulu üyelerine ve gönüllü ça-
lışan diğer üye firma çalışanlarına ve ay-
rıca bize bu alanda her zaman yol gösterip
destek olan sektörün lider kamu kuru-
luşu SSM ile bizlerden desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına
şükranlarımı sunarım.

TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Ünal’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Mevcut durumda ve önümüzdeki dönemde, sektörümüz için 
önemli olan Bölgesel Uçak, Milli Muharip Uçak, Özgün Helikopter ve
siber güvenlik projeleri gibi yeni ve büyük programlarda, üyelerinin
daha etkin olarak yer alabilmesini teminen, TSSK, yoğun gayret 
ve çalışmalar içerisinde olmayı hedefliyor. 
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TSK HABER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesinin şekillendiği 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 3-5 Ağustos tarihleri 
arasında, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında

icra edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararlar, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın tarafından açıklandı ve 
Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

YAŞ 2015 Kararları

Y AŞ’ın, 5 Ağustos’ta ta-
mamlanan Ağustos ayı
olağan toplantısında alı-

nan kararlar, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ona-
yına sunuldu ve onaylanan ka-
rarlar, 6 ve 7 Ağustos tarihli
Resmi Gazetelerde yayınlana-
rak yürürlüğe girdi. Alınan ka-
rarlara göre, Orgeneral
Necdet Özel’den boşalan Ge-
nelkurmay Başkanlığı gör-
evine, Orgeneral Hulusi Akar
atandı. Orgeneral Akar’dan
boşalan Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığına ise Orgeneral
Salih Zeki Çolak atandı. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı gör-
evinde bir değişiklik olmazken
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
görevine de Orgeneral Abidin
Ünal atandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö-

revli general, amiral ve albay-
lardan bir üst rütbeye yüksel-
tilecekler ile general ve
amirallerden görev süresi 1 yıl
uzatılacakların durumlarının
da görüşülerek karara bağlan-
dığı toplantıda, 30 Ağustos
2015 tarihinden geçerli olmak

üzere; 32 general ve amiral bir
üst rütbeye; 50 albay ise gene-
ral ve amiralliğe yükseltildi; 34
general ve amiralin görev sü-
releri ise 1 yıl uzatıldı.
Genelkurmay Başkanlığının
İnternet sitesinden yapılan
açıklamada, ayrıca bu yıl rütbe

bekleme süresini dolduran 33
general ve amiralin, kadro-
suzluk nedeniyle 30 Ağustos
2015 tarihinden itibaren; 1 ge-
neralin ise yaş haddini doldur-
ması sebebiyle 1 Eylül 2015
tarihinden itibaren emekli
olacakları da duyuruldu.
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 ORGENERAL HULUSİ AKAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - ANKARA GENELKURMAY BAŞKANI - ANKARA

2 ORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK 1'İNCİ ORDU KOMUTANI - İSTANBUL KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - ANKARA

3 ORGENERAL GALİP MENDİ EGE ORDUSU KOMUTANI - İZMİR JANDARMA GENEL KOMUTANI - ANKARA

4 ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI - ERZİNCAN 1'İNCİ ORDU KOMUTANI - İSTANBUL

5 ORGENERAL ABDULLAH RECEP HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI - YENİLEVENT/İSTANBUL EGE ORDUSU KOMUTANI - İZMİR

6 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANI - KKTC 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI - ERZİNCAN

7 KORGENERAL İHSAN UYAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI - ANKARA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI - (İNTİBAK) ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 KORAMİRAL VEYSEL KÖSELE DONANMA KOMUTANI - GÖLCÜK/KOCAELİ DONANMA KOMUTANI - (İNTİBAK) GÖLCÜK/KOCAELİ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV YERİ ATANDIĞI GÖREV YERİ

1 ORGENERAL ABİDİN ÜNAL MUHARİP HAVA KUVVETİ VE HAVA FÜZE SAVUNMA KOMUTANI - ESKİŞEHİR HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI - ANKARA

2 ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI - ANKARA YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYESİ - ANKARA

ORGENERAL ATAMALARI
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Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında Manisa’da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulundan mezun olmuştur.
1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı istihkâm birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı ile Mal Saymanlığı görevlerini yapan Orgeneral
Dündar, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 4’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında Mekanize Piyade Bölük
Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde Plan
ve Program Subaylığı, 41’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3’üncü Ordu Harekât Başkanlığında
Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5’inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO
Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28’inci Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral

rütbesi ile Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile
5’inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 3’üncü Ordu Komutanlığı
görevini yürütmüş, 2015 yılında 1'inci Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Orgeneral Ümit Dündar’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Hulusi AKAR

Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.
1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapan Orgeneral Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisinden
mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 7’nci Piyade Alayında Karargâh Bölük Komutanlığı, 12’nci Piyade Tümen Komutanlığında Lojistik Şube Müdürlüğü,
Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (AFSOUTH Napoli /
İtalya) İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde
Plan Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 51’inci İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri
Karargâhı (AFSOUTH Napoli / İtalya) Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2002 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi

ile Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Ko-
mutanlığı ve 3’üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II’nci Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2015 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Şule Akar ile evli olan Orgeneral Hulusi Akar’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK

Orgeneral Salih Zeki Çolak, 1954 yılında Trabzon’da doğmuştur. 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun olmuştur.
1986 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı topçu birliklerinde Takım Komutanlığı, Batarya Subaylığı ve Batarya Komutanlığı yapan Orgeneral
Çolak, 1988 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 4’üncü Piyade Tümen Komutanlığında Harekât ve Eğitim Şube
Müdürlüğü, 49’uncu Piyade Alayında Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Mali Plan Program Daire Başkanlığında Program Subaylığı, Batı Avrupa Birliğinde
(Brüksel/Belçika) Türkiye Askerî Temsilciliği ve Kurmay Başkanlığı, 108’inci Topçu Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Basın Yayın
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 19’uncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde
bulunmuş, 2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Zırhlı

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7’nci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı
görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ve 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2015
yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Melek Çolak ile evli olan Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Galip MENDİ

Orgeneral Galip Mendi, 1951 yılında Ankara’da doğmuştur. 1970 yılında Kara Harp Okulundan, 1971 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur. 
1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Mendi, 1985 yılında Kara Harp Akademisin-
den mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 73’üncü Piyade Alayında Tabur Komutanlığı, Maltepe Askerî Lisesinde Harekât ve Eğitim Kısım Amirliği,
70’inci Piyade Tugayında Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Öğretim ve Eğitim Grup Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığında
Özel Bölge Başkanlığı, 4’üncü Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.
1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 1’inci Komando Tugay Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekât
Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2003 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ve Ulaştırma
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Askerî Tarih ve

Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ile 8’inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde
bulunduktan sonra, 2012 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı
görevine atanmıştır.
Bayan Zeynep Merih Mendi ile evli olan Orgeneral Galip Mendi’nin iki çocuğu vardır.
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Orgeneral Abdullah RECEP

Orgeneral Abdullah Recep, 1955 yılında Giresun’da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulundan mezun olmuştur. 
1982 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Recep, 1984 yılında Kara Harp Aka-
demisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 19’uncu Piyade Tugayında Piyade Bölük Komutanlığı, 9’uncu Kolorduda Plan ve Harekât Subaylığı,
Genelkurmay Personel Daire Başkanlığında Proje Subaylığı, 61’inci Mekanize Piyade Tugayında Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı, Avrupa Müttefik Kuv-
vetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE Mons/Belçika) Harekât ve Lojistik Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü ve
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı ve 16’ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı gö-
revlerinde bulunmuş, 2006 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Transformasyon Komutanlığı (ACT Norfolk/ABD) Kurmay Başkanı

Kaynaklar ve Lojistik Yardımcılığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2010 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât Başkanlığı
ve 7’nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2014 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutanlığı görevini yürütmüş, 2015 yılında Ege
Ordusu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Alev Recep ile evli olan Orgeneral Abdullah Recep’in iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral İsmail Serdar SAVAŞ

Korgeneral İsmail Serdar Savaş, 1955 yılında Balıkesir’de doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında Topçu ve Füze Okulundan
mezun olmuştur.
1985 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Korgeneral Savaş, 1987 yılında Kara Harp
Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 2’nci Piyade Tümeninde Bölük Komutanlığı, Teşkilat ve Eğitim Subaylığı, Tabur Komu-
tanlığı ve Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 8’inci Kolorduda Plan ve Harekât Subaylığı, Kara Harp Akademisinde Öğretim Elemanlığı, Türk Askeri
Temsil Heyeti (TMR, Brüksel/Belçika) Kurmay Başkanlığı, 105’inci Topçu Alay Komutanlığı ve 1’inci Ordu Harekât Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
2001 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 49’uncu İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan
Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire

Başkanlığı, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2011 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral
rütbesi ile 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş
ve 3’üncü Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Nesrin Savaş ile evli olan Korgeneral İsmail Serdar Savaş’ın iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Korgeneral İhsan UYAR

Korgeneral İhsan Uyar, 1956 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1978 yılında Kara Harp Okulundan, 1979 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun olmuştur.
1988 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı topçu birliklerinde Takım Komutanlığı, Batarya Subaylığı ve Batarya Komutanlığı yapan Korgeneral
Uyar, 1990 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 59’uncu Topçu Er Eğitim Tugayında Harekât ve Eğitim Şube
Müdürlüğü, 3’üncü Ordu Harekât Başkanlığında Eğitim Plan Subaylığı, 39’uncu Piyade Tümeninde Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Personel Daire Başkan-
lığında General/Amiral Proje Subaylığı ve General/Amiral Şube Müdürlüğü ile 9’uncu Kolorduda 109’uncu Topçu Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2003 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanlığı ve 55’inci Mekanize
Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2007 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Daire
Başkanlığı ve Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2011 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 4’üncü

Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etmiş ve aynı
göreve atanmıştır.
Bayan Fatma Uyar ile evli olan Korgeneral İhsan Uyar’ın bir çocuğu vardır.

Koramiral Veysel KÖSELE

Koramiral Veysel Kösele, 1955 yılında Sakarya’da doğmuştur. 1975 yılında Deniz Harp Okulundan, 1976 yılında Güverte ve Makine Sınıf Okulundan
mezun olmuştur.
1982 yılına kadar Deniz Kuvvetlerine bağlı çeşitli gemilerde Yara Savunma Subaylığı, Elektronik Subaylığı ve Başçarkçılık yapan Koramiral Kösele, 1984 yılında
Deniz Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; Çıkarma Filo Komutanlığında İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma NBC Kısım Amirliği
ve Harekât, İstihbarat ve Muhabere Şube Müdürlüğü, TCG KOCATEPE Seyir Harekât Subaylığı, Yıldız Su Üstü Eğitim Merkezi Komutanlığında Eğitim ve Harekât
Subaylığı, TCG SOKULLU MEHMETPAŞA II’nci Komutanlığı, NATO Güney Deniz Hücum ve Destek Kuvvet (STRIKFORSOUTH Napoli/İtalya) Harekât Subaylığı, TCG
HASANPAŞA Komutanlığı, Genelkurmay Savunma Plan ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığında Dış Mali İlişkiler Şube Müdürlüğü, Eğitim Filotillası Komodorluğu,
İstanbul Boğaz Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

2003 yılında tuğamiralliğe terfi etmiştir. Tuğamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Personel Eğitim Daire Başkanlığı, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve Akdeniz Bölge Komutanlığı görevlerinde
bulunmuş, 2007 yılında tümamiralliğe terfi etmiştir. Tümamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığı ve Çıkarma Filo Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2011 yılında koramiralliğe
terfi etmiştir. Koramiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olarak oramiralliğe
terfi etmiş ve aynı göreve atanmıştır.
Bayan İnci Kösele ile evli olan Koramiral Veysel Kösele’nin iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.



Orgeneral Abidin ÜNAL

Orgeneral Abidin Ünal, 1953 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1975 yılında Hava Harp Okulundan, 1977 yılında Uçuş Okulundan mezun olmuştur.
1982 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı filolarda kol uçuculuğu yapan Orgeneral Ünal, 1984 yılında Hava Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay
subay olarak; Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı, 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında kol uçuculuğu ve 142’nci Filo Kol Komutanlığı, Millî Savunma Ba-
kanlığında F-16 Sistem Yönetim Dairesinde Program Yönetim Subaylığı, 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında 162’nci Filo Harekât Subaylığı ve Eğitim Kısım Amirliği,
9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 192’nci Filo Komutanlığı, Genelkurmay Savunma Uluslararası Güvenlik İşbirliği Dairesinde Proje Subaylığı, Avrupa Silahsızlanma
Konferansı Türkiye Daimi Temsilciliğinde (Viyana/Avusturya) Askerî Danışmanlık ve 5’inci Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2000 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığı, 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve
Hava Kuvvetleri Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri

Plan Prensipler Başkanlığı ve Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2008 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt
ve Denetleme Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1’inci Hava Kuvveti ve 6’ncı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (CAOC) Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2014 yılında
orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürütmüş, 2015 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Naile Ünal ile evli olan Orgeneral Abidin Ünal’ın bir çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Akın ÖZTÜRK

Orgeneral Akın Öztürk, 1952 yılında Gümüşhane’de doğmuştur. 1973 yılında Hava Harp Okulundan, 1975 yılında Uçuş Okulundan mezun olmuştur.
1985 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli filolarda Kol Uçuculuğu ve Kol Komutanlığı yapan Orgeneral Öztürk, 1987 yılında Hava Harp Akademisin-
den mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak; 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Kol Uçuculuğu, 131’inci Filoda Eğitim Subaylığı, 141’inci Filoda
Harekât Eğitim Subaylığı, Harekât Subaylığı ve Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Eğitim Dairede Plan Subaylığı ve Uçuş Eğitim Şube Müdürlüğü, İsrail
Askerî Ataşeliği ve 6’ncı Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.
2000 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanlığı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevlerinde bulunmuş,
2004 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri
İstihbarat Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı ve Hava Eğitim Komutanlığı

görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütmüş, 2015 yılında Yüksek Askeri Şura üyeliği görevine atanmıştır.
Bayan Tülay Öztürk ile evli olan Orgeneral Akın Öztürk’ün iki çocuğu vardır.
İngilizce bilmektedir.
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BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL - AMİRAL ve ALBAYLAR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             İSMAİL SERDAR SAVAŞ

2                KORGENERAL                                             İHSAN UYAR

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            SATI BAHADIR KÖSE

2                TÜMGENERAL                                            UĞUR TARÇIN

3                TÜMGENERAL                                            METİN GÜRAK

4                TÜMGENERAL                                            MUSTAFA ÖZSOY

5                TÜMGENERAL                                            İLYAS BOZKURT

6                TÜMGENERAL                                            İSMAİL METİN TEMEL

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             ERHAN UZUN

2                TUĞGENERAL                                             MEHMET GÖKTAN

3                TUĞGENERAL                                             MEHMET DİŞLİ

4                TUĞGENERAL                                             MUSTAFA İLTER

5                TUĞGENERAL                                             KEMAL YENİ

6                TUĞGENERAL                                             HASAN NEVZAT TAŞDELER

7                TUĞGENERAL                                             HAKAN ATINÇ

8                TUĞGENERAL                                             ASIM KOCAOĞLU

9                TUĞGENERAL                                             KEMAL BAŞAK

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                PİYADE KURMAY ALBAY                          ALİ KALYONCU

2                PİYADE KURMAY ALBAY                          İBRAHİM LÜTFİ NUHOĞLU

3                KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY        EKREM ÇAĞLAR

4                PİYADE KURMAY ALBAY                          SALİH KIRHAN

5                KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY        ÜNSAL ÇOŞKUN

6                PİYADE KURMAY ALBAY                          ALİ RİZA ÇAĞLAR

7                PİYADE KURMAY ALBAY                          CİHAT ERDOĞAN

8                PİYADE KURMAY ALBAY                          ADEM BODUROĞLU 

9                PİYADE KURMAY ALBAY                          AHMET ŞİMŞEK

10              PİYADE KURMAY ALBAY                          YUNUS KOTAMAN

11              PİYADE KURMAY ALBAY                          LEVENT ERGÜN

12              TANK KURMAY ALBAY                             MESUT SAVAŞ

13              MUHABERE KURMAY ALBAY                 KERİM ACAR

14              PİYADE KURMAY ALBAY                          MÜCAHİT TAMER

15              PİYADE KURMAY ALBAY                          ARİF SETTAR AFŞAR 

16              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ALPASLAN ÇETİN 

17              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ERSİN YILDIRIM 

18              PİYADE KURMAY ALBAY                          UĞUR ŞAHİN 

19              PİYADE KURMAY ALBAY                          MEHMET NAİL YİĞİT

20              PİYADE KURMAY ALBAY                          MURAT YAYGIN

21              TOPÇU KURMAY ALBAY                           YÜKSEL GÖNÜLTAŞ

22              KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY        KAZIM DALKIRAN

23              TOPÇU KURMAY ALBAY                           ENGİN DURAK

24              PİYADE ALBAY                                            MURAT SOYSAL 

25              İSTİHKAM ALBAY                                       OSMAN NADİR SAYLAM

26              MUHABERE ALBAY                                   GÖKSEL SEVİNDİK

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN KORAMİRAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                KORAMİRAL                                                                       VEYSEL KÖSELE

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMAMİRAL                                                                      ADNAN ÖZBAL

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                                       SİNAN AZMİ TOSUN

2                TUĞAMİRAL                                                                       MUSTAFA ZEKİ UĞURLU

3                TUĞAMİRAL                                                                       HASAN NİHAT DOĞAN

4                TUĞAMİRAL                                                                       AHMET ÇAKIR

TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  MURAT ŞİRZAİ

2                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  AYHAN BAY

3                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  ALİ SUAT AKTÜRK

4                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  MUSTAFA SÖZER

5                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  YALÇIN PAYAL

6                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  ERDAL ERGÜN

7                DENİZ KURMAY ALBAY                                                  İBRAHİM ÖZDEM KOÇER

8                DENİZ ALBAY                                                                    ÖMER MESUT AK

9                DENİZ MÜHENDİS ALBAY                                              AYDIN EKEN

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                                                  ZİYA CEMAL KADIOĞLU

2                TÜMGENERAL                                                                  YILMAZ ÖZKAYA

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                                                   SUAT MURAT SEMİZ

2                TUĞGENERAL                                                                   ŞABAN UMUT

3                TUĞGENERAL                                                                   SERDAR GÜLBAŞ

4                TUĞGENERAL                                                                   AHMET CURAL

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       YAVUZ ÇELİK

2                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       DURSUN PAK

3                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       FİKRİ ÖZGÜR

4                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                       ERSİN ESER

5                HAVA PİLOT KURMAY ALBAY                                        RAFET DALKIRAN

6                HAVA PİLOT ALBAY                                                         NECİP YILMAZ

7                HAVA UÇAK BAKIM KURMAY ALBAY                          MURAT YALÇINEL

8                HAVA SİLAH SİSTEM KURMAY ALBAY                       AYDIN GÜNDÜZ

9                HAVA PERSONEL KURMAY ALBAY                             ERSAL ÖLMEZ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                                                  ATA KALKAN
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TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                                                   MUSA ÇİTİL

2                TUĞGENERAL                                                                   GÜRAY ALPAR

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        VELİ TURAN

2                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        TANJU SELÇUK YÜCEL

3                JANDARMA KURMAY ALBAY                                        AHMET HACIOĞLU

4                JANDARMA ALBAY                                                          ADNAN ARSLAN

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA         RÜTBESİ                                                                                ADI SOYADI

1                PROF. TABİP ALBAY                                                        FATİH MEHMET MUTLU

2                PROF. HAVA TABİP ALBAY                                            MUTLU SAĞLAM

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             TAHİR BEKİROĞLU

2                KORGENERAL                                             YILDIRIM GÜVENÇ

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            ŞENOL ALPARSLAN

2                TÜMGENERAL                                            YAVUZ TÜRKGENCİ

3                TÜMGENERAL                                            TAYYAR SÜNGÜ

4                TÜMGENERAL                                            ERDOĞAN AKYOL

5                TÜMGENERAL                                            METE SALT

6                TÜMGENERAL                                            ALİ DOĞAN İNCE

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN

2                TUĞGENERAL                                             MEHMET ŞÜKRÜ EKEN

3                TUĞGENERAL                                             MEHMET TOPÇU

4                TUĞGENERAL                                             HALİL ERKEK

5                TUĞGENERAL                                             ORHAN GÜNDÜZ

6                TUĞGENERAL                                             MEHMET KARADAYI

7                TUĞGENERAL                                             CELALETTİN BACANLI

8                TUĞGENERAL                                             GÜRSEL YÜZ

9                TUĞGENERAL                                             NECDET TUNA

10              TUĞGENERAL                                             MESUT BEDRİ USTA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUĞAMİRALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞAMİRAL                                                 ÖMER FARUK HARMANCIK

2                TUĞAMİRAL                                                 HASAN DOĞAN

3                TUĞAMİRAL                                                 ALİ MURAT DEDE

4                TUĞAMİRAL                                                 MUHİTTİN ELGİN

5                TUĞAMİRAL                                                 HAYRETTİN İMREN

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TÜMGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            MUHİTTİN FATİH SERT

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             GÖKSEL KAHYA

2                TUĞGENERAL                                             UĞUR BULDU

3                TUĞGENERAL                                             İHSAN ÖZDAMAR

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                KORGENERAL                                             İBRAHİM YAŞAR

TÜMGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TÜMGENERAL                                            ALİ LAPANTA

2                TÜMGENERAL                                            ARİF ÇETİN

TUĞGENERAL

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             HACI İLBAŞ

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLER

SIRA         RÜTBESİ                                                         ADI SOYADI

1                TUĞGENERAL                                             YUSUF PEKER

2                TUĞGENERAL                                             UFUK DEMİRKILIÇ

3                TUĞGENERAL                                             SAİT BAĞCI
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Keysight Technologies, 
X Serisi ürün ailesinin
yeni amiral gemisi olan

N9040B UXA sinyal çözümle-
yicisini piyasaya sundu. UXA,
sınıfının en iyi faz gürültü per-
formansı ile 510 MHz’lik analiz
ve gerçek zaman bant genişli-
ğini sunuyor. Bu üç özelliği
büyük bir ekran ve dokunma-
tik bir ara yüz ile birleştiren
UXA, zor tespit edilen ve önce-
den bilinen ya da bilinmeyen
geniş bant sinyalleri için daha
geniş ve derin görüntüleme
imkânı sağlıyor. 
Görev açısından kritik radarla-
rın, elektronik harp ve iletişim
sistemlerinin geliştirilmesinde,
en ileri sinyal analizi, mükem-
mel faz gürültüsü performan-
sına ihtiyaç duyar. Keysight’ın
tescilli yerel osilatör (LO) tek-
nolojisi 1 GHz’de ve 10 kHz 
ofsette -136 dBc/Hz faz gürül-
tüsü; 10 GHz’de ve 100 kHz of-
sette ise -132 dBc/Hz faz
gürültüsü ile sınırlı kalır. 
UXA’nın 75 dBc üzerinde 
mükemmel bir parazitsiz di-
namik aralığına (PDA) sahip
510 MHz’lik azami çözüm-
leme bant genişliği ise tüm
frekans aralıklarında kullanı-
labilir. Bu özellik, bant geniş-
liği “chirp” doğrusallığı gibi
parametrelerin doğru bir şe-
kilde karakterize edilmesini
sağlar.

Tespit edilmesi son derece zor
sinyalleri izlerken veya yaka-
larken, opsiyonel 510 MHz
gerçek zamanlı spektrum çö-
zümleyici özelliği, 3,84 µs
kadar kısa süreler için bile
%100 yakalama sağlar. 
Keysight’ın Başkan Yardımcısı
ve Mikrodalga ve İletişim Bö-
lümü Genel Müdürü Andy
Botka, UXA ile ilgili şunları be-
lirtiyor: “Eşsiz teknolojileri-
mize dayalı olarak geliştirilip
inşa edilen UXA, sinyal çö-
zümlemesi alanında üstün
berraklık ve anlaşılabilirlik
sağlamaktadır. IF bölümleri-
nin eşsiz kalitesi, tasarımcının
sistemin içerisinde neler olup
bitiğini daha iyi anlamasını
sağlar ve bu sayede ürünün il-
gili performans hedeflerini
karşıladığını veya aştığını ka-
nıtlamasına yardımcı olur.”
14,1 inç ekranı ile UXA, çeşitli

esnek ölçüm göstergeleri
kullanarak sonuçların görün-
tülenmesini sağlar. X Serisi-
nin alışıldık menü yapısına
dayalı dokunmatik ara yüz,
çoğu kurulum seçeneklerini
ve ayarı sadece iki dokunuşla
erişilebilir kılarak ölçüm ve
analizleri kolaylaştırır ve
kontrol için gereken hareket
sayısını azaltır. 
UXA cihazı, detaylı sinyal ana-
lizi için Keysight 89600 VSA
yazılımını kullanır. 75’ten fazla
standart ve format destekle-
yen 89600 VSA yazılımı; radar,
elektronik harp ve iletişim uy-
gulamalarındaki karmaşık ve
zorlu sinyalleri çözümleyerek

anlaşılabilir bir hâle getirir. 
Sökülebilir katı hâl diski gibi
özellikler, cihazın güvenli 
ortamlarda en zorlu gereksi-
nimlere bile uyum gösterme-
sini sağlar. 
Cihaz ile ilgili daha fazla 
bilgiye İnternet üzerinden
www.sparkmeasure.com
veya www.keysight.com/find/
UXA sayfalarından ulaşabilirsi-
niz. Yüksek çözünürlüklü ürün
görsellerine ise www.key-
sight.com/find/UXA_images
sayfasından ulaşabilirsiniz. Ci-
haza dair ek teknik bilgi notla-
rına ise www.keysight.com/
find/UXA_backgrounder say-
fasından ulaşabilirsiniz. 
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ADVERTORIAL

Keysight Technologies’in 
Yeni UXA Sinyal Çözümleyicisi 
En İyi Performansı Sunuyor

Fonksiyonellik
n 3 Hz’den 8,4, 13,6, ya da 26,5 GHz’e; Keysight’ın akıllı karıştırıcıları ile frekans 

110 GHz’e kadar arttırılabilir, diğer tedarikçilerin karıştırıcıları ile THz düzeyine 
çıkartılabilir. 55-90 GHz’lik mmW aralığında geniş bant sinyal analizi için, 
Keysight’ın M1971E akıllı karıştırıcılarını destekler. 

n 10 MHz (standart), 25, 40, 255 veya 510 MHz çözümleme bant genişliği.
n 3,84 µs kadar kısa süreler için dahi %100 yakalama sağlayan gerçek zamanlı, 

tam bant spektrum çözümleyicisi.
n Hızlı tarama özelliği (standart); hızlı güç ölçümleri (opsiyonel). 

Performans
n ±0.16 dB genlik doğruluğu.
n >78 dBc parazitsiz serbest dinamik aralık, tam bant.
n 1 GHz taşıyıcı, 10 kHz ofsette -136 dBc/Hz faz gürültüsü.
n Önyükselteç ve Gürültü Tabanı Genişletilmesi (NFE) ile -172 dBm düzeyinde 

gösterilen ortalama gürültü seviyesi (DANL).

Ölçüm Uygulamaları ve Yazılım 
n N9068C faz gürültüsü, N9069C gürültü niteliği ve N9063C analog 

modülasyon ölçüm uygulamaları.
n 75’ten fazla sinyal formatı üzerinde gelişmiş çözümleme uygulamaları; 

89600 VSA yazılımı, UXA ile çalışmaktadır.
n Düşük gürültülü iletim hattı, dış karışma, mikrodalga ön seçici atlaması, 

geniş bant IF çıktısı ve gelişmiş görüntüleme paketi (tamamı standart).
n Keysight’ın tek tuşlu PowerSuite güç ölçümü (standart).

Otomasyon ve İletişim Ara Yüzü
n Ergonomi ve kullanım kolaylığı sağlayan, 14,1 inç dokunmatik ara yüz.
n LXI uyumlu, SCPI ve IVI-COM.
n USB 3,0, USB 2,0, 1000Base-T LAN, GPIB.
n Windows 7 işletim sistemi (standart).

N9040B UXA’nin Temel Özellikleri
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ANALİZ

Paletli araçların, engebeli arazilerde daha üstün hareket kabiliyetine sahip 
oldukları bilinen bir gerçek. Ancak paletli bir araca binmiş biri, bu deneyimini
kolay kolay unutamaz. Bu araçlar, özellikle asfalt yol gibi sert ve düz zeminlerde
sürüldüğünde, paletlerden gelen ses ve titreşimin yoğunluğu, insanın adeta 
zihnine kazınır...
Oykun EREN / eoykun@gmail.com

Kauçuk Palet, 
Çelik Paleti 
Tahtından 
İndirebilecek mi?



Paletli zırhlı araçlarda
meydana gelen titre-
şimler, mürettebatın

yorgunluğunu arttırmanın
yanı sıra sağlığını da olum-
suz etkiler. Günümüzde pa-
letli araç mürettebatı, aracın
içerisinde geçirdikleri her
1,5-2 saat için, genelde 20 da-
kikalığına istirahat ederler.
Vücudun taşıyıcı yapısı aracı-
lığıyla aktarılan titreşimlere –
örneğin, ayakta dururken
bacaklardan gelen; oturur-
ken de sırttan iletilen titre-
şimlere– tüm vücut titreşimi
(TVT / whole body vibration-
WBV) denir. TVT’ye kısa süre-
liğine maruz kalınması;
göğüs kafesinde rahatsızlığa,
bulantıya, baş ağrılarına ve
yorgunluğa sebep olabilirken,
TVT’ye uzun süreliğine maruz
kalınması; çoğunlukla bel
omurgası ve bel omurgasına
bağlanan sinir sistemini etki-
leyen ciddi sağlık sorunlarına
yol açabilir (Occupational He-
alth Clinics for Ontario Wor-
kers Inc, 2005). [1]
Özellikle paletler gibi hareket
eden parçalardan kaynakla-
nan titreşimler ile aracın,
arazi ve yol koşulları (örneğin
eğimler ve kayalar) ile etkile-
şimi, mürettebat kabini gibi
kapalı ortamlarda havayı uya-
rarak rezonans durumuna

sokabilir. Bu rezonans olu-
şumu, “akustik patlama” ya
da “kabin içi patlama” olarak
da bilinir. “Kabin içi patlama”,
kabin içerisindeki ses basın-
cının, mürettebat açısından
rahatsız edici düzeylere ulaş-
masına neden olabilir. [1]
Arlington, Virginia merkezli
bir düşünce kuruluşu olan
Lexington Institute’de görevli
askeri analist Dan Goure’ye
göre, çelik paletli bir zırhlı
araç içerisinde seyahat
etmek, askerleri tükenme
noktasına kadar sarsıp yora-
bilir. Oksboel’deki Danimarka
Kara Kuvvetleri Malzeme Ko-
mutanlığında zırhlı personel
taşıyıcı (ZPT) uzmanı olarak
görev yapan J.G. Brunbech

ise mürettebatın uzuvlarında
karıncalanma ve uyuşma
meydana geldiğini ve sürüş
boyunca, aracın güvenlik
kulplarına sıkı sıkı tutunma-
ları gerektiğinden, mürette-
batın ellerinin yorulduğunu
belirtmektedir. [2]
Çelik paletlerden kaynakla-
nan yüksek titreşim düzey-
leri, aracın içerisindeki
teçhizatın, özellikle de elek-
tronik aksamın yıpranmasına
yol açabilmektedir. Titreşim,
ayrıca, silah sistemlerinin
stabilizasyon sistemlerini de
olumsuz etkiler. Stabilizas-
yon sistemi, esas olarak yol
şartlarından kaynaklanan bo-
zucu etkileri ortadan kaldır-
maya çalışarak namlunun

yönelimini korumasını sağla-
yan bir sistemdir. Bu sistem-
lerin yükseliş ekseni boyunca
sağladığı stabilizasyon per-
formansı, paletli araçlarda
olumsuz etkilenmekte; hatta
bu araçlar, belli süratlerde ve
özellikle yol gibi sert ve düz
yüzeylerde ilerlerken, stabili-
zasyon performansı önemli
seviyede azalabilmektedir.
Çoğu zırhlı araçlarda kullanı-
lan standart çelik paletler,
tek ya da çift palet pimleri
aracılığıyla birbirlerine bağla-
nan ve yüzeylerinde lastik
pedler bulunan çelik bakla-
lardan oluşur. Bu baklalara,
bazen daha iyi kavrama sağ-
layabilmek için, palet tırnak-
ları da eklenir.
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Standart çelik paletler, birbirleriyle tek ya da çift palet pimleri ile birbirine bağlanan ve yüzeylerinde lastik pedler bulunan çelik baklalardan oluşur.
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İngiliz Kara Kuvvetlerinin kauçuk paletli Viking araçları, 
Afganistan’da bir görev sırasında görülüyor.



Kauçuk Paletler
Sonsuz kauçuk paletler (rub-
ber endless tracks) olarak da
adlandırılan kauçuk bant pa-
letler (kauçuk paletler), lastik
pedli standart çelik paletler-
den farklıdır.

Çoğu kauçuk palet, bir iskelet
ya da kayış etrafında şekillen-
dirilir. Bu iskelet; sonsuz (başı
ve sonu birbirine bağlı), kayış
şekilli ve lastiğe benzer elastik
bir öğeden ve bunun içine yer-
leştirilmiş, boylamasına hiza-

lanmış, enlemesine uzanan ve
genellikle metalden oluşan ta-
şıyıcı iskelet ve sonsuz elastik
parça içine yerleştirilmiş ve
gerilime dirençli iskeleti dıştan
çevreleyen çelik halatlardan
oluşur. [3]

ANALİZ

Kauçuk paletler, çelik 
paletlerden farklı olarak,

bir iskelet ya da kayış 
etrafında şekillendirilir.
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Kauçuk Paletlerin
Saha Deneyimi
Kauçuk paletler, askeri uygu-
lamalarda ilk olarak 1989 yı-
lında, Finlandiyalı Patria
firmasının, NA-140 paletli
aracında kullanılır. Bu palet-
leri geliştiren Kanadalı Soucy
firması, kauçuk palet tekno-
lojisini, 1970’li yıllarda, sivil
araçlar için geliştirmeye baş-
lar. 1990’lı yıllarda ise askeri
araçlar için kauçuk paletler
teslim etmeye başlanır. 1993
yılında Soucy, emektar M113
zırhlı araçları için de ilk kau-
çuk paletleri geliştirir.
NA-140 ve benzeri araçlar,
kauçuk paletler taşıyan ilk
seri üretim araçlar olurlar.
NA-140 aracından sonra,
Hagglunds’un (bugün BAE
Hagglunds) BV206 ile BVS10
araçları ile ST Kinetics’in
BRONCO aracı da kauçuk pa-
letlerle donatılır.
Kauçuk paletler, muharebe sa-
hasında ilk sınavlarını son de-
rece zorlu çevre koşullarına
sahip Afganistan coğrafyasında
verirler. Norveç, Soucy’nin kau-
çuk paletleri ile donatılmış
M113 araçlarını, ilk olarak 2004

yılında, Afganistan’a gönderir.
M113’de standart olarak kulla-
nılan T130 paletlerinin yerini
alan bu kauçuk paletlerin ağır-
lığı, çelik paletlerin ağırlığının
sadece %45’i kadardır. Norveç-
lilerin ardından Danimarka or-
dusu da M113G araçlarını
geliştirilmiş zırh kitleri ve Soucy
kauçuk paletleri ile modernize
eder ve bu araçları, 2009 yı-
lında, Afganistan’a gönderir. Bu
araçların Afganistan’a konuş-
landırılması, kauçuk paletlerin
gerçek muharebe ortamında
operasyonel olarak test edil-
melerine imkân tanır ve 
böylece kauçuk paletler, Afga-
nistan’ın zorlu koşullarında
kendilerini kanıtlar.
Norveç ordusu, 2010 yılında,
çıtayı bir adım daha yükselte-
rek kauçuk paletler ile dona-
tılmış iki adet CV9030N zırhlı
muharebe aracını, Afganis-
tan’a konuşlandırır. Bu
durum, kauçuk paletlerin uy-
gulanabildiği araçların ağırlık
seviyesi açısından da bir ilki
teşkil eder; çünkü CV90 araç-
larındaki kauçuk paletler, 31
tona kadar ağırlık taşıyabil-
mektedir.

www.savunmahaber.com
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Soucy’nin kauçuk paletleri,
ayrıca Amerikan Kara Kuv-
vetlerinin Future Combat
Systems (FCS / Geleceğin
Muharebe Sistemleri) prog-
ramı kapsamında geliştirilen,
18 ton muharebe ağırlığına
sahip NLOS-C kundağı mo-
torlu obüsünde de kullanılır.
BAE Systems Hagglunds,
2012 yılının Haziran ayında,
Norveç ordusunun, 100 adet
yeni CV90 aracının tedarikini
ve mevcut 44 adet CV90 ara-
cının da modernizasyonuna
ilişkin ihaleyi kazanır. Söz ko-
nusu ihale, zırhlı muharebe
aracı ile komuta ve istihkâm
araçları dâhil, 5 farklı konfi-
gürasyona sahip 144 aracın
teslimatını kapsamaktadır.
Program kapsamında tüm
araçlar kauçuk paletler ile do-
natılmaktadır. Kauçuk palet-
lere sahip bir diğer Hagglunds
aracı ise Danimarka ordusu-
nun, M113 Değiştirme Prog-
ramı (M113 Replacement

ANALİZ

Norveç’te düzenlenen 
tatbikatlarda 

görüntülenmiş, 
kauçuk paletlere sahip 

bir Norveç CV90 ZMA’sı.
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Norveç Ordusunun Kauçuk Paletler ile Deneyimleri
Norveç, kauçuk paletlerle özellikle Afganistan’da operasyonel deneyim kazanmış ülkelerden birisi. 
Türkiye’de görev yapan Norveç Askeri Ataşesi Espen Sanna, kauçuk paletlerle donatılmış CV90 araçlarının
kullanımıyla ilgili şunları belirtiyor: “CV90, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir araç. Bu özelliği de
bize, düşmanın, el yapımı patlayıcılar yerleştirebileceği alanların dışında hareket etme imkânı tanıyarak,
güvenliğimizi arttırdı. Bu özellik, aracın bize sağladığı koruyucu tedbirlerin başında geliyor. Ayrıca
CV90’ın yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, birimlerimiz, düşmanın güvenli zannettiği bölgelerden hızlı
bir şekilde saldırıya ya da karşı saldırıya geçebildi.”





Programme)’nın adayların-
dan birisi olan CV90 Arma-
dillo zırhlı personel taşıyıcı
aracıdır. Ancak 2015 yılında
Danimarka bu programda
seçimini Piranha 5 8x8 araç-
larından yana kullanır.

Alınan Dersler
1990’lı yılların sonlarına
doğru Amerikan Kara Kuv-
vetleri, bir M113A3 aracının,
standart tek pimli T130 palet-
lerini deneme amaçlı olarak
kauçuk paletler ile değiştirip
Yuma Test Sahası’nda çeşitli
testler gerçekleştirir. 
Bu testlerde, M113A3’ün as-
falt zeminde yuvarlanma di-
rencinin, mevcut T130
paletlerine göre, %67 daha
düşük olduğu saptanır.
Kumda yapılan testlerde ise
önemli bir farklılık gözlem-
lenmez. [5] Yuvarlanma di-

renci, aracın güç ihtiyacı ve
yakıt verimliliğini doğrudan
etkileyen bir parametredir.
Yapılan çekiş gücü testleri ise
kauçuk paletli M113A3 aracı-
nın buz ve çamur üzerinde
çekiş gücünün, çelik paletli
versiyonunun çekiş gücünden

daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bu durum,
palet tırnağı ile donatılmış
çelik paletler için de geçerli-
liğini korumaktadır. Kauçuk
paletlerin, frenleme mesafesi
açısından da benzer bir avan-
taja sahip oldukları, testler ile

kanıtlanır. Bu testler, kauçuk
paletlerin, aynı genişliğe
sahip çelik paletlere göre,
kum üzerinde %20 daha fazla
çekiş gücü, buz ve buzlu
karda ise yaklaşık %100 daha
fazla çekiş gücü sağladığını
gösterir.68

ANALİZ

Kauçuk paletler, Amerikan Kara Kuvvetlerinin
FCS programı kapsamında geliştirilen 18 tonluk
NLOS-C kundağı motorlu obüsünde de kullanılır.

©
B

A
E System

s
©

B
A

E System
s

Kauçuk paletlere sahip 
bir diğer Hagglunds aracı; 
CV90 Armadillo zırhlı 
personel taşıyıcısı.
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Günümüzde kauçuk paletler,
çelik paletlerin ağırlığının
%50’sine; yoğunluğunun ise
%25’ine sahiptir. Suya batırıl-
dığında, kauçuk paletler, çelik
paletlerden 5 kat daha hafif
hâle geldiği için, amfibi araç-
ların yüzebilirliğini olumlu bir
şekilde etkilemektedir.
Gerçekleştirilen testler ay-
rıca, kauçuk paletlerin, aşırı
sıcaklara (örneğin Orta
Doğu’daki sıcaklık seviyele-
rine) daha dayanıklı oldukla-
rını göstermiştir. Kauçuk,
160° C sıcaklığa kadar daya-
nabilmekte ve -50° ila +50° C
arasında ortam sıcaklıkla-
rında rahatlıkla kullanılabil-
mektedir. Kauçuk paletler,
yüzey sıcaklığı +80° C’ye
ulaşmış asfalt yollarda görev
yapabilmektedir.
M113A3 araçlarının, T130 pa-
letleri yerine kauçuk paletler
ile donatılması, bu araçların
ağırlığında 725 kg’lık bir azal-
mayı beraberinde getirmek-

tedir. [5] Bu durum, 12.150 kg
muharebe ağırlığına sahip
M113A3 aracının toplam ağır-
lığında %6’lık bir azalma an-
lamına gelmektedir ki, bu da
önemli bir başarıdır.
Danimarka ve Norveç gibi İs-
kandinav ülkelerinin katkıları
sayesinde, kauçuk paletler,
konvansiyonel çelik paletlere iyi
bir alternatif olabilecekleri ko-
nusunda kendilerini ispat etmiş
durumdadırlar. Daha da önem-
lisi, kauçuk paletler, bu başarıyı,
kontrollü test ortamlarında
değil, gerçek muharebe şartla-
rında gerçekleştirmiştir.
Kauçuk paletler üzerinde
gerçekleştirilen operasyonel
testler, şu ilginç sonuçları or-
taya koymuştur:
n Titreşim seviyeleri, %50-65

azalmaktadır. İngiliz 
Savunma Bakanlığı tarafından
CVR(T) araçları üzerinde
yapılan bir çalışma, kauçuk
paletlerin, titreşimi %50
azalttığını göstermiştir. [5]

n Gürültü seviyesi, 6-10 
desibel (dB) azalmaktadır.
Amerikan Ordusu Tank
Otomotiv Komutanlığı 
tarafından M113 araçları
üzerinde yapılan bir 
çalışma, kauçuk paletlerin,
araç içi gürültü seviyesini,
kamyon kabinlerinde 
görülen gürültü seviyesine
çektiğini göstermiştir.

n Kauçuk paletler, eşdeğer
çelik paletlerden %50
daha hafiftir.

n Kauçuk paletler, çelik 
paletlerden daha yüksek
dayanım göstermektedir.
M113 araçları üzerinde 
yapılan bir çalışma, 
kauçuk paletlerin, 
T130 çelik paletlerine
göre, iki kat daha 
uzun bir ömre sahip 
olduğunu göstermiştir.

n Sahip oldukları ağırlık
avantajı sayesinde, 
kauçuk paletlerin 
genişlikleri arttırılıp, daha

yüksek çekiş gücü 
sağlanabilmektedir.

n Daha geniş olmaları 
sayesinde kauçuk 
paletler zemin basıncını 
azaltmaktadır.

n Kauçuk paletler, yol 
yüzeylerine çok daha az
zarar vermektedir.

n Muharebe sahasında 
alev almaları durumunda, 
aracın 20 m kadar hareket
etmesiyle kendiliğinden
söndürebilmektedirler.

n Daha düşük yuvarlanma
dirençleri sayesinde 
kauçuk paletler, yakıt 
verimliliğini arttırarak
yakıt tasarrufu 
sağlamaktadırlar. M113A3
araçlarında, kauçuk 
paletlerin, T130 paletlerine
göre, %67 daha düşük 
yuvarlanma direnci 
sergiledikleri tespit 
edilmiştir.

n Kauçuk paletlerde 
korozyon oluşmamaktadır.
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Viking BVS10, araçları, değişik arazi koşullarında yeteneklerini sergiliyorlar.



Amerikan Savunma Bakanlı-
ğının kauçuk paletler ile do-
natılmış M113A3 araçları
üzerinde gerçekleştirdiği ça-
lışmalar; M113A3 araçla-
rında, kauçuk palet
dayanıklılığının (paletlerin
birbirlerinden ayrılmaya baş-
ladıkları noktanın), 12 ton
araç ağırlığı ve testlerin %20
ana yollar (asfaltlı), %40 sta-
bilize (çakıllı) yollar ve %40
arazi koşulları üzerinde ger-
çekleştirildiği durumlarda,
ortalama 4.700 km olduğunu
ortaya koymuştur. [5]
Ancak kauçuk bant paletle-
rin, sağladıkları önemli üs-
tünlüklerin yanı sıra bazı
dezavantajlara da sahip ol-
dukları bilinmektedir. Özel-
likle keskin taşların
bulunduğu arazi koşulla-
rında, kauçuk paletlerin
hasar görme olasılıkları çelik
paletlere göre daha yüksek
olduğu değerlendirilmekte-
dir. Ayrıca, muharebe koşul-
ları altında sahada kauçuk
bant paletlerin değiştirilmesi,
mürettebat için zorlu bir gö-
revdir. Bununla beraber, gü-
nümüzde kauçuk paletler için
hem muharebe sahası ona-
rım kitleri hem de sahada
palet değiştirmek için özel
alet ve avadanlıklar geliştiril-
miş durumdadır. Bu sayede,
M113 aracının tek bir tarafın-
daki kauçuk paletlerin yakla-
şık 40 dakika içerisinde; 35

tonluk bir aracın tek bir tara-
fındaki kauçuk paletlerin ise
1,5 saatten daha kısa sürede
değiştirilebilmesi mümkün
hâle gelmiştir.
Kauçuk paletlerin burulma
stabilitesi, yanal kuvvet taşıma
kapasitesi ve yanal kavrama
özellikleri, azami yük koşulları
altında, standart paletlere
göre fazlasıyla üstündür. [4]
Parçalı Kauçuk Bant Paletler
Tek parça bant paletlerin
montaj ve depolama konu-
sunda karşılaşılan sorunlara
yönelik bir çözüm, bir Alman
firması olan Diehl tarafından
geliştirilmiştir. Parçalı Kauçuk
Bant Palet olarak adlandırılan
bu çözüm kapsamında, kau-
çuk palet bağlantı arayüzle-
rine sahip dört parçaya
ayrılmaktadır. [4]
Bu yeni kauçuk paletler, sa-
hada ve harekât koşulları al-
tında, daha önceki kauçuk
palet modellerine göre, çok
daha kısa bir sürede değişti-
rilebilme imkânı sağlamak-
tadır. Ayrıca bu paletlerin bir
ya da birden fazla segmenti
yedek olarak araç üzerinde
taşınabilmekte ve böylece
paletlerin hasara uğraması
durumunda, yedek segmen-
tin hasarlı segment ile de-
ğiştirilmesi ile araç hareket
kabiliyetini kısa sürede tek-
rar kazanabilmektedir. Palet
yapısının yeni tasarımı ve
aynı zamanda dayanıklı ve

www.savunmahaber.com

Yapılan çalışmalar ve testler,
kauçuk paletlerin, çelik paletlere
göre, bir çok farklı zeminde daha
üstün performans sergilediklerini
göstermiştir.
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yüksek çekiş güçlü kauçuk
profili, bu paletlerin tüm
iklim koşulları altında ve çe-
şitli arazi türlerinde uzun
hizmet ömrüne sahip olma-
sını sağlamaktadır.
Ancak parçalı kauçuk 
paletlerin de bir takım deza-
vantajları olduğu belirtil-
mektedir. Bu paletlerin,
içerisine yerleştirilen çelik
iskelet sebebiyle tek parça-
dan oluşan kauçuk paletlere
göre daha yüksek ağırlığa
sahip oldukları değerlendi-
rilmektedir. Ayrıca her par-
çanın bağlantı noktası ve
mekanik eklemindeki artan
yoğunluk, bu paletlerin 
dayanıklılığını ve güvenilirli-
ğini olumsuz etkileyebilmek-
tedir. 
Palet komplesinde bir seg-
mentin değiştirilmesi,  mev-
cut kısımdaki aşınmadan
ötürü, diş kalınlığının, palet
boyunca aynı olmaması gibi
sorunlara yol açabilmektedir.

Bu sorun, aşınma durumuna
bağlı olarak segment yerine
tüm paletin değiştirilmesini
gerektirecek seviyede olabil-
mektedir.

Sonuç
Kauçuk paletler, özellikle İs-
kandinav ordularının bu ko-
nudaki talep ve kararlılıkları
ve bunun sonucunda gerçek-
leştirilen geliştirme ve 
operasyonel kullanım faali-
yetleri sayesinde, konvansi-
yonel çelik paletlere cazip bir
alternatif hâline gelmiş du-
rumdadır.
Silahlı kuvvetler ve zırhlı araç
imalatçılarının artan talebi 
ve bunun sonucunda kauçuk
paletlerin giderek büyüyen
seri üretim miktarları saye-
sinde, kauçuk paletlerin 
tedarik maliyetleri, günü-
müzde, konvansiyonel çelik
paletlerin maliyetleri ile eş-
değer duruma gelmiştir.
Kauçuk paletler, 15-40 ton

arası muharebe ağırlığına
sahip zırhlı araçlar ile titre-
şim ve gürültü seviyesinin
son derece önemli olduğu
keşif gibi bazı görevleri ye-
rine getirecek araçlar için
birer güç çarpanı durumuna
gelmiştir.

Teşekkür
Yazar, bu makalenin 
hazırlanmasında sağladıkları
önemli katkılardan dolayı, 
Soucy International 
firmasından Jack Jennings,
Eric Dion ve Geneviève 
Desautels’e teşekkür eder.
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Parçalı kauçuk bant paletlerin değişimi, tıpkı çelik paletlerinki gibi gerçekleştirilebilir.
Resimde, M88 Hercules aracının çelik paletlerinin montajını yapan askerler görülüyor.
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NATO’nun askeri kana-
dının en yeni tek tip
kuvvet komutanlığı

olan NATO LANDCOM Karar-
gâhı, İzmir’de, Orgeneral 
Vecihi Akın Kışlası’nda ko-
nuşlanıyor. NATO Müttefik
Harekât Komutanlığı (Allied
Command Operations/ACO)’nın
iyileştirilmesi projesi kapsa-
mında, önceki iki kara kuvveti
karargâhı olan Heidelberg,
Almanya Kuvvet Komutanlığı
ve Madrid, İspanya Kuvvet
Komutanlığı, 2013 yılı başla-
rında devre dışı bırakılarak,
görevleri ve kaynakları, NATO
Kuvvet Yapısı (NATO Force
Structure / NFS)’nın etkinli-
ğini ve verimliliğini geliştir-
mek üzere, tek bir kara
kuvveti karargâhı şeklinde
LANDCOM’a uyarlandı. 2010
NATO Stratejik Konsepti uya-
rınca, 1 Aralık 2012 tarihinde
tesis edilen LANDCOM’un, 23
ülkeden 350’den fazla perso-
nel kadrosu bulunuyor. Alay
seviyesindeki Ev Sahibi Ülke
Destek Grubu ile LAND-
COM’a katkı sağlayan Türki-

ye’nin, askeri ve sivil perso-
neli ile karargâha ve görevle-
rine verdiği destek beklenin
ötesinde geçmiş ve bu des-
tek, sıralı NATO makamları
tarafından takdirle karşılan-
mıştır.
LANDCOM’un oluşturulması
üzerine, dönemin Avrupa
Müttefik Yüksek Komutanı
(Supreme Allied Commander
Europe / SACEUR) Oramiral
James G. Stavridis, “NATO

içinde mevcut karşılıklı çalı-
şabilirlik geçmişte olduğun-
dan çok daha iyi; çünkü NATO
kuvvetleri, son 10 yıldır sü-
rekli birlikte eğitim yapmak-
tadır. LANDCOM’un görevi,
ISAF’tan alınan dersleri kay-
betmediğimizden emin ol-
maktır.” demiştir. Bu emir
uyarınca, herhangi bir günde,
LANDCOM’a tahsisli perso-
nelin, en azından üçte biri,
Avrupa sathında dağıtılmış

bir hâlde geçici görevde olup,
LANDCOM’un 3 maddeden
müteşekkil harekât hatlarına
(Line of Operation / LOO);
Kara Kuvvetleri Harekât Ka-
biliyeti (LOO 1), LANDCOM
Karargâhının Harekâta Ha-
zırlığı (LOO 2) ve Kara 
Danışmanlığı (LOO 3)’na yo-
ğunlaşmış durumdadır.
Barış zamanında, LANDCOM,
NATO Kara Kuvvetlerinin
standardizasyon, yeterlilik ve
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı: 
Faaliyetler ve Kazanımlar

İzmir’de, 1 Aralık 2012 tarihinde kurulan NATO Müttefik
Kara Komutanlığı (Allied Land Command / LANDCOM) 
Tam Harekât Yeteneği (Final Operating Capability / FOC)’ne
ulaştı. LANDCOM Komutanı Korgeneral John W. Nicholson,
bu gelişmeyi, Grafenwoehr, Almanya’daki, Müşterek 
Çokuluslu Eğitim Komutanlığında, 10 Aralık 2014 tarihinde
icra edilen, Trident Lance 2014 (TRLE 14) Tatbikatı sırasında
duyurdu. Türkiye, LANDCOM’a, alay seviyesindeki Ev Sahibi
Ülke Destek Grubu ile katılıyor; ayrıca komutanlığın kurmay
başkanlığı görevini de bir Türk Tümgeneral üstleniyor.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı

LANDCOM Komutanı
Korgeneral John W.

Nicholson, 
NATO Genel Sekreteri

Jens Stoltenberg 
ve beraberindeki

heyete, LANDCOM’u 
ziyaretleri sırasında

brifing veriyor.
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hazırlığının sağlanmasında
uzmanlık desteği sağlar; bu
anlamda, İttifak için kara kuv-
vetleri asli danışmanıdır. Ka-
rargâh, aynı zamanda, bu
kuvvetlerin değerlendirme ve
sertifikasyonundan da so-
rumludur.
LANDCOM, üst karargâhların
desteklenmesine yönelik ola-
rak planlama yeteneği sağ-
lar; ayrıca Müttefik Kara
Kuvvetleri arasındaki karşı-
lıklı çalışabilirliği geliştirmek
üzere; doktrin, eğitim, tatbi-
kat teknoloji konularında iyi-
leştirme tekliflerinde bulunur
(LOO 1). LANDCOM, NATO
Kuvvet Yapısı ve milli ordu
adına, sürekli uygun teklif ve
öneri sağlar (LOO 3).
SACEUR tarafından emredil-
diğinde, LANDCOM, İttifak’ın
beklenti düzeyine (LOO 2)
bağlı olarak, kara kuvvetleri-
nin komuta ve kontrolünün
senkronizasyonu ve kara ha-
rekâtının yönetiminden so-
rumlu olan Müşterek Kuvvet
Komutanlığı Karargâhı (Joint
Force Command Headquar-
ters / JFC HQ)’nın çekirdek
kadrosunu temin eder.
NATO’nun politik kararlarının
askeri çıkarımlarının olması
durumunda, LANDCOM, NATO
Komuta Yapısı (NATO Com-
mand Structure / NCS) dâhi-
linde faaliyet göstermek
suretiyle NATO’nun temel gö-
revlerinin (kolektif savunma,
kriz yönetimi ve ortak güvenlik)
uygulanmasına destek sağlar.
Bu komuta yapısı, coğrafi ol-
maktan ziyade, fonksiyonelliğe
dayalı 3 kademeli (stratejik, ope-
rasyonel ve taktik ya da unsur
seviyesi) bir yapıya haizdir.
Stratejik seviyede, ACO’ya
SACEUR tarafından komuta
edilir. SACEUR, ABD’nin Av-
rupa Komutanı sıfatıyla çift
şapkalı olup milli ve NATO
bağlamında, aynı coğrafi so-
rumlulukların pek çoğunu
paylaşır. Operasyonel seviye,
birisi Brunssum, Hollanda
(JFC BS), diğeri ise Napoli,
İtalya (JFC NP) olmak üzere,
iki Müşterek Kuvvet Komu-
tanlığı (JFC)’ndan oluşmakta-

dır. Bunlardan her biri, ope-
rasyonel seviyede kapsamlı
savaş ve sefer planlaması
yapmak ve Müşterek Görev
Kuvveti (Joint Task Force /
JTF) olarak harekât alanına
konuşlanmak üzere hazır 
durumdadır. Unsur veya tak-
tik seviyede, NATO, anılan
JFC’lerin yanı sıra 3 adet tek
tip kuvvet unsur komutanlığı
karargâhı tesis etmiştir. 
Bunlar; LANDCOM, Müttefik
Hava Komutanlığı (AIRCOM /
Ramstein, Almanya) ve Müt-
tefik Deniz Komutanlığı
(MARCOM / Northwood, İngil-
tere)’dır. LANDCOM’un tam
harekât yeteneğini kazandığı
tescil edildiğinden, dönüştü-
rülmüş NATO Komuta Ya-
pısı’ndaki intikal ettirilebilir
tek unsur komutanlığı olup,
JTF’nin Kara Unsur Komu-
tanlığı (Land Component
Command / LCC) olarak
görev yapmak üzere hazırla-
nacaktır.
NATO Komuta Yapısı’nın alt
bir parçası olarak NATO Kuv-
vet Yapısı, müttefik ülkelerin
kendi ilgili komuta ve kontrol
yapılarından İttifak’ın kullanı-
mına tahsis ettiği kuvvetleri
bir araya getiren organizasyo-
nel düzenlemeleri içermekte-
dir. LANDCOM harekâtları,
manevraların icrasında kar-
şılıklı çalışabilirliğin müttefik
ülkelerde tam olduğunun te-
yidi açısından, tüm NATO ül-
kelerinde (Baltık ülkeleri,
Estonya, Letonya ve Litvanya
dâhil olmak üzere) icra edil-
mektedir. Daha önceden be-
lirlenmiş hazırlık kriterleri,
konuşlandırmaya ilişkin ku-
rallar ve ülkeden ülkeye de-
ğişen kuvvetlerin NATO
komutasına yetki transferi
esasları uyarınca, bu kuvvet-
ler, NATO harekâtları için
müsait duruma getirilirler.
Bu kuvvet yapısı içinde; 
NATO’nun kara kuvvetleri ih-
tiyacını desteklemek üzere ve
LANDCOM’dan değerlen-
dirme ve sertifikasyon des-
teği almak üzere, 9 adet çok
uluslu Kara Harekâtı için 
Azaltılmış Hazırlık Seviyeli 
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Kuvvet (Graduated Readiness
Forces for Land / GRF-L) bu-
lunmaktadır.
Korgeneral Nicholson, daha
iyi bir koordinasyon ve karşı-
lıklı çalışabilirliği sağlamak
üzere, 10 Mart’ta, Alman-
ya’daki Ramstein Hava
Üssü’nde, LANDCOM Birlik
Komutanları Konferansı’na
ev sahipliği yaptı. NATO’nun
Avrupa Müttefik Yüksek Ko-
mutanı Orgeneral Philip M.
Breedlove’nin, LANDCOM
Komutanı ve 9 Kara Birliği
Karargâhının komutanları ile
bir araya geldiği konferansta,
NATO’nun Hazırlıklı Reaksi-
yon Kuvvetlerinin desteklen-
mesine yönelik olarak,
ihtimal planlaması kapsa-
mında, İttifak’ın ileriye dönük
adımlarının nasıl olması ge-
rektiği tartışıldı.
Bu GRF-L’ler, 12 aylık taah-
hütler dâhilinde, dönüşümlü
olarak NATO Mukabele Kuv-
veti (NATO Response Force /
NRF)’ne kara kuvveti desteği
sağlamaktadır. NRF, İtti-
fak’ın, ihtiyaç hâlinde süratle
konuşlandırabildiği, yüksek
hazırlık derecesinde, tekno-
lojik olarak gelişmiş çoku-
luslu kara, hava, deniz ve özel
kuvvetlerden oluşan unsur-
lardır. NRF’lerin komutası,
dönüşümlü olarak JFC BS ve
JFC NP tarafından yerine ge-
tirilir. NRF, müttefik ülkeler-
den sağladığı, 13.000 kadar
yüksek hazırlıklı unsurdan

oluşan müşterek bir kuvvettir.
Bunlara ilave olarak, bu kuv-
vet; Avrupa Birliği, Barış İçin
Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu ve
İstanbul İşbirliği İnisiyatifi Ül-
keleri nezdinde, NATO’nun,
bu ülkelerin kara kuvvetleri
ile karşılıklı çalışabilirliğini
göz önünde bulundurmalarını
temin edecek ve cesaretlen-
direcek şekilde gerekli koor-
dinasyonu sürdürmektedir.
Yakın zamanda, LANDCOM,
önemli NATO komutanlarını ve
milli makamları karargâhında
konuk etti. NATO Müttefik Dö-
nüşüm Komutanı Fransız Hava
Kuvvetleri mensubu Orgeneral
Jean-Paul Palomeros, 1 Nisan’da,
LANDCOM’u ziyaret etti. Ziya-
retin maksadı, karşılıklı ilgi 
konularda, ACT ve LANDCOM

arasında etkileşimi geliştirme-
nin yollarını belirlemekti. 
Orgeneral Jean-Paul Palome-
ros’a, LANDCOM’un görev,
faaliyetleri ve kazanımları ile
müstakbel iş birliği konula-
rında brifing verildi.
Dönemin Türk Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Hu-
lusi Akar ve dönemin Ege
Ordu Komutanı Orgeneral
Galip Mendi de 17 Nisan’da,
LANDCOM’u ziyaret ettiler.
Orgeneral Akar ve Orgeneral
Mendi’nin LANDCOM Kurmay
Başkanı tarafından karşılan-
dığı ziyaret kapsamında 
gerçekleştirilen toplantının
odağı, Türk Kara Kuvvetleri
ile LANDCOM arasındaki kar-
şılıklı çalışabilirlik ve karşı-
lıklı desteğin önemiydi.

Bu süreçteki önemli faaliyet-
lerden birisi de LANDCOM
karargâhının, 21 Nisan’da, İz-
mir’de Kuzey Atlantik Konseyi
toplantısına ev sahipliği yap-
mış olmasıydı. NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg ve
28 daimi üyenin, yeni güvenlik
riskleri karşısında, İttifak’ın
sürekli uyumunu tartıştığı gö-
rüşmelere, ayrıca Genel 
Sekreter Vekili Alexander
Vershbow ve NATO Askeri Ko-
mite Başkanı Orgeneral Knud
Bartels de katıldılar. Toplan-
tıda, büyükelçiler, İttifak’ın 
doğusu ve güneyinin güvenli-
ğindeki güncel gelişmelere
odaklanmışlar; Hazırlık Eylem
Planı’nın uygulamasını göz-
den geçirmişler; 2016’da, Var-
şova’da icra edilecek yaklaşan
zirve öncesinde, NATO’nun
sürekli uyumu konularını
tartışmışlardır. Hibrit nitelik-
teki tehditleri en iyi şekilde
irdelemek üzere, ortak ülke-
lerle iş birliğinin geliştirilme-
sinin yollarını da gözden
geçirmişlerdir.
Kuzey Atlantik Konseyi’nin, ev
sahibi ülke desteği veren Tür-
kiye ile birlikte LANDCOM ka-
rargâhında konuk edilmesi,
LANDCOM için büyük bir onur
kaynağıdır. Konseye, İttifak’ın
politik liderlerine daha iyi bir
askeri desteğin sağlanması-
nın önemi vurgulanmak 
suretiyle mevcut öncelikler
ve güvenlik alanındaki 
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Trident Lance 2014
sırasında gerçekleştirilen

basın toplantısı.

LANDCOM Komutanı Korgeneral John W. Nicholson, LANDCOM’un Tam Harekât Yeteneği’ne kavuştuğunu bildiren belgeyi, NATO’nun
Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Philip M. Breedlove’a takdim ediyor.





meydan okumalar konula-
rında, Korgeneral Nicholson
tarafından brifing verilmiştir.
Sonuç olarak, NATO’nun yeni
komuta yapısında, kilit ope-
rasyonel bir komutanlık olan
LANDCOM, görevini başar-
mak için kapsamlı bir plan
icra etmiştir.

LANDCOM’un Hazırlığı
Onaylanıyor: TRLE 14
TRLE 14 Tatbikatı’na katılan,
Müttefik Harekât Komutanlı-
ğından Genel Sekreter Yar-
dımcısı Vekili, Büyükelçi
Francesca Tardioli, NATO
Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg adına yaptığı konuşma-
sında, tatbikatın önemini şu
sözlerle açıkladı: “Trident
Lance Tatbikatı; NATO’nun
her türlü beklenmedik du-
ruma bilhassa 5’inci Madde
kolektif savunmayı da içere-
cek şekilde karşılık vermeye
hazır olmaya devam etmesini
sağlayacak yeteneklerini,

özellikle bu yeteneklerden
kara harekâtına yönelik olan-
larını muhafaza etmek ve 
geliştirmek için kilit mahiyet-
tedir.” Konuşmasının deva-
mında Tardioli, şunları
söyledi: “Özellikle, sabit ko-
nuşlu bir NATO yapısından,
daha hazır bir NATO yapısına

geçişi hedeflediğimiz bu 
süreçte, tatbikatlar hayati
öneme haizdir. Biz, konuş-
lanma konseptinden, hazırlıklı
olma konseptine geçiyoruz ve
bu bağlamda, tatbikatlar 
gereklidir. Mevcut harekâtla-
rımızda büyük gayretlerle
gerçekleştirdiğimiz uygun

seviyedeki karşılıklı çalışabi-
lirliğin muhafaza edilmesi,
kritik mahiyettedir.”
1990 yılından beri türünün ilk
örneği mahiyetindeki bu tat-
bikatta; LANDCOM, kara ha-
rekâtındaki temel vazifelerini
gerçekleştirdi ve 3 kolordu
seviyesinde askeri birliklere
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 21 Nisan’da ziyaret ettiği LANDCOM’da, askeri ve sivil personelin ödüllendirildiği törene de katıldı.





ve muhtelif çokuluslu destek
birimlerine ve kuruluşlarına;
NATO’nun kapsamlı bir müş-
terek harekât icra etmesi 
gerektiğinde, LANDCOM ta-
rafından komuta edilebildiği
gösterildi. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan SACEUR Or-
general Breedlove, “Bu tatbi-
katın mesajı, tüm Avrupa’ya,
özellikle NATO üyesi 28 ülke-
yedir. Bu mesaj, NATO’nun,
gerektiğinde, uygun yetenek-
teki kuvvetlerle süratle karşı-
lık vermeye hazır olduğuna
işaret ediyor.” şeklinde ko-
nuştu. “Geçtiğimiz birkaç ay
içinde gördüğünüz üzere,
Rusya’nın Ukrayna’daki sal-
dırgan eylemleri, askeri teş-
kilatlanmamızı, Avrupa’daki
yeni güvenlik ortamına uyar-
lamak ve müttefiklerimize

güven vermek üzere, İttifakı-
mızı bir dizi güven ve uyum
tedbirleri almaya sevk etti.”
diyen Orgeneral Breedlove,
sözlerini şöyle sürdürdü: “İt-
tifakımızın herhangi bir par-
çasına yönelik tüm güvenlik
meydan okumalarına daha iyi
karşılık verebilmek için ken-
dimizi geliştiriyoruz.”
Korgeneral Nicholson ise söz
konusu tatbikatın, tehdit artış
gösterdiğinde, LANDCOM’un
karmaşık kara-hava harekât-
larının başarıyla icrası ve anı-
lan kuvvetlerin süratle
İttifak’ın tehdit altındaki böl-
gelerine konuşlandırılması
hususlarını test ettiğini açık-
ladı. Bundan önceki birçok
eğitim tatbikatını içeren 2 yıl-
lık süreç, LANDCOM’un, 
NATO’nun dönüştürülmüş

Yeni Kuvvet Yapısı içindeki ilk
konuşlandırılabilir unsur ko-
mutanlığı olmasını sağladı.
Korgeneral Nicholson, “Tüm
İttifak çapında birçok bay ve
bayan, bu karargâhta temsil
edilen 23 ülkenin personeli
ve 21 ülkeden gelen takviye
personel ile bu tatbikata
destek sağlamak için çok ça-
lıştık. Bu nedenle İttifak
adına hepsine teşekkür
etmek istiyorum.” dedi. Söz-
lerinin devamında Korgeneral
Nicholson, “LANDCOM’da, önü-
müzdeki zorlukların farkında-
yız; bu tatbikattan çok şey
öğrendik, istifade ettik.
Ancak, bu tatbikattan da an-
laşıldığı üzere, liyakatimizin
yüksek olduğuna, İttifakımı-
zın büyük ölçekli kara hare-
kâtlarının icra yeteneğine

sahip olduğuna da eminiz.”
ifadelerini kullandı.
TRLE 14 tatbikatının sona er-
mesiyle NATO, gücünü ve
dikkatini, daha hazırlıklı bir
NATO yaratmaya odaklayarak
inşa edeceği geleceğe bak-
maktadır. NATO Müttefik Dö-
nüşüm Komutanı Orgeneral
Jean-Paul Palomeros’un şu
sözleri, bu açıdan da önemli-
dir: “Gelecekte birçok strate-
jik tatbikat olacaktır. Özellikle
Trident Juncture 2015’te,
25.000’ten fazla personelin
katılımıyla; İspanya, İtalya ve
Portekiz’de daha fazla görü-
nürlük sağlanacaktır… Aynı
zamanda alınacak tedbirlere
destek olmak adına, eğitim ve
tatbikat süresince, çok dina-
mik bir duruşu idame etme
yeteneğine de sahibiz.”
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Trident Lance 2014’ten bir görünüm.






