






İÇİNDEKİLER

MSI Dergisi - Kasım 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

4    SAVUNMA HABER
        ■  ASELSAN’ın Namlulu Hava Savunma 
         Çözümleri Rüştünü İspat Ediyor
        ■  BMA Teknoloji Yeni Tesisinde
        ■  BM, 70’inci Yılında İstanbul’da 
         Masaya Yatırılacak
        ■  Ekim Ayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
         Güç Verdi
        ■  STM’den Robotik Teknolojileri Raporu
        ■  TÜMOSAN AVL’yi Seçti
        ■  EGM İhtiyaçlarına Yerli Çözümler
        ■  Bilgi Güvenliği Derneği, ISCTurkey 
         Etkinliğinde Sektörün Fotoğrafını Çekti
        ■  OSSA, Bir Araya Getirici Rolünü Sürdürüyor
        ■  SETA ve SSM, Stratejik Hava Savunma
         Kavramını Açıklığa Kavuşturdu
        ■  CMII Eğitimleri Türkiye’de İlk Kez 
         Gerçekleştirildi
        ■  Dünya Teknoparklar Kongresi 
         2017’de İstanbul’da
        ■  ROKETSAN, Tapa Mükemmeliyet Merkezi
         Olma Yolunda
        ■  SAYP’ta Son Halka TOBB ETÜ Oldu
        ■  ODTÜ TSSK Kendini Anlattı
        ■  HAVELSAN, Siber Savunmada 
         Bir İlke İmza Attı
        ■  TRJ328, PW306B’den Güç Alacak
        ■  Airbus DS, Geleneksel Teknik Basın 
         Toplantılarının 6’ncısını Gerçekleştirdi
        ■  TÜBİTAK ve Rolls-Royce Gelecek için 
         İmza Attı

22  SSI’den / Latif Aral ALİŞ
      Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi 
      Tanıtıma Büyük Önem Veriyor
24  DSEI’15 ÖZEL / Birol TEKİNCE, 
     M. Emre YAZICI
      Türkiye, Milli Fuar Katılımı Zincirine 
      DSEI’yi de Ekledi
38  SÖYLEŞİ / Ümit BAYRAKTAR, 
     K. Burak CODUR
      Vestel Savunma, Enerji Teknolojilerine
      Türkiye’nin İmzasını Atmaya Hazır
46 ÖZEL HABER / Şebnem ASİL, 
     Birol TEKİNCE, Vehbi TUNCA 
      High-Tech Port by MÜSİAD Qatar, 
      Sektöre Yeni Bir Soluk Getirdi
62  7. DSS ÖZEL / Şebnem ASİL, 
     Ümit BAYRAKTAR, Naile BAYRAKTAR, 
     K. Burak CODUR, Birol TEKİNCE, 
     Vehbi TUNCA
      Deniz Sistemleri Semineri, 
      Katılımcılarını Memnun Etti
74  ÖZEL HABER / Naile BAYRAKTAR, 
     K. Burak CODUR
      Savunma Sanayisi, Ar-Ge Merkezi 
      Ödüllerindeki Başarısını Tekrarlayamadı
78  SÖYLEŞİ / Naile BAYRAKTAR
      TEI, Ar-Ge’de Zirveyi Bırakmıyor
82  ÖZEL HABER / Naile BAYRAKTAR, 
     Vehbi TUNCA
      BİTES, Ar-Ge Merkezine Dönüşerek 
      Teknokent’ten Mezun Oldu

86  SÖYLEŞİ / Vehbi TUNCA
      Gümrük ve Lojistik Hizmetlerinin 
      Adresi: Ünsped
88  ÖZEL HABER / Ümit BAYRAKTAR, 
     Vehbi TUNCA, M. Emre YAZICI
      TASAM, Sektörün Geleceği ile İlgili 
      Tartışmaları Alevlendirdi
92  ÖZEL HABER / Naile BAYRAKTAR, 
     Vehbi TUNCA
      TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin
      Gündemi İhracat Oldu
100 KİTAP / Vehbi TUNCA
      II. Dünya Savaşı’nda Ankara’da 
      Polonyalı Havacılar
102 ETKİNLİK GÜNDEMİ / Birol TEKİNCE
        ■  Almanya Milli Günü’nde Yakın İlişkiler 
         Vurgulandı
        ■  Hindistan’ın Teknolojik Fırkateyni 
         INS TRIKAND İstanbul’da
        ■  Doç. Dr. Temel Kotil’e Avusturya 
         Gümüş Nişanı
        ■  1956 Macar İhtilali’nin ve Özgürlük
             Savaşı’nın 59’uncu Yıldönümü 
         Kutlandı
        ■  Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma 
         Sanayisi, Pakistan Savunma Günü’nde 
         Buluştu
        ■  Romanya Silahlı Kuvvetleri Günü’nde 
         NATO ve Karadeniz Konuşuldu 
        ■  Suudi Arabistan Milli Günü’nde 
         Buruk Kutlama

2

Military Science &
Intelligence / MSI
Yerel Süreli Yayın
Kasım 2015 / Sayı: 125

www.savunmahaber.com

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

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

YAYIN
Genel Yayın Yönetmeni
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

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

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

Yayın ve Pazarlama Koordinatörü
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com

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

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

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

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR
editor@savunmahaber.com

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

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

Kapak:
TEI

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

24

4

3846

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



3

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Kasım 2015

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

Dz.K.K.lığı ve SSM, Deniz Sistemleri 
Seminerinde Sektörle Buluştu

Uluslararası İlişkiler Danışmanı
Dr. Savaş BİÇER

Hukuk Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hakan KIZILARSLAN

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

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

62

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

İLAN VERENLER / ADVERTISERS
■ FNSS ....................................................Arka Kapak
■ ROKETSAN...........................................Ön Kapak İçi
■ SSI ...................................................Arka Kapak İçi
■ Meteksan Savunma....................................1. Sayfa

■ Alp Havacılık.............................................21. sayfa
■ ASELSAN ..................................................33. sayfa
■ AYESAŞ.....................................................53. sayfa
■ Baykar Makina .........................................55. sayfa
■ DSA 2016..................................................81. sayfa
■ DIMDEX 2016 ............................................85. sayfa
■ Eurosatory 2016........................................99. sayfa
■ FİGES........................................................57. sayfa
■ FNSS ........................................................25. sayfa
■ Hexagon Studio.........................................77. sayfa
■ IDEAS 2016 .............................................107. sayfa
■ ICDDA 2016...............................................23. sayfa
■ Netvizyon..................................................71. sayfa
■ Nurol Makina ...........................................31. sayfa
■ Otokar ........................................................9. sayfa
■ Saab...........................................................7. sayfa
■ Samsun Yurt Savunma..............................61. sayfa
■ Sarsılmaz .................................................35. sayfa
■ SDT...........................................................69. sayfa
■ Sheraton.................................................105. sayfa
■ STM..........................................................13. sayfa
■ TEI............................................................17. sayfa
■ TUSAŞ ......................................................15. sayfa
■ YALTES .....................................................59. sayfa
■ Yonca-Onuk Tersanesi ..............................43. sayfa

■ Anova .......................................................26. sayfa
■ Ayyazılım..................................................95. sayfa
■ BİAS .........................................................45. sayfa
■ BİTES .......................................................37. Sayfa
■ CES...........................................................54. sayfa
■ CNK Havacılık...........................................89. Sayfa
■ Digitest.....................................................83. sayfa
■ Electra IC..................................................19. sayfa
■ Electra IC PLC2.........................................72. sayfa
■ EnginSoft..................................................50. sayfa
■ Gökser Makina..........................................29. sayfa
■ MEGE Teknik.............................................11. sayfa
■ Nero Endüstri............................................75. sayfa
■ Odak Kompozit..........................................79. sayfa
■ ONUK-BG..................................................97. sayfa
■ OSSA ........................................................73. sayfa
■ Sempro Danışmanlık.................................94. sayfa
■ T-Kalıp......................................................93. sayfa
■ TSS Haber.................................................91. sayfa
■ TTAF Savunma..........................................40. sayfa
■ Üçgen Yazılım ...........................................49. sayfa

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Yoğun bir etkinlik takvimine sahip olan Ekim, sektör
temsilcilerinin, adeta etkinlikten etkinliğe koştuğu
bir ay olarak geride kaldı. Özellikle benzeri diğer

etkinliklere ışık tutacak gelişmelere sahne olması ve çı-
karımlar yapılabilecek olması dolayısıyla bu etkinlikler
arasında yer alan 7’nci Deniz Sistemleri Semineri
(DSS)’ne ilişkin aldığımız notlardan bazılarını sizlerle
paylaşmak istiyoruz.

Seminerin öncesinde, etkinliğe katılıma ilişkin yaptığımız
değerlendirmelerde, değişen bir şeyler olduğuna işaret
etmiştik. Öyle de oldu. DSS, hem kullanıcı Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın -Sahil Güvenlik Komu-
tanlığını da kullanıcıya dâhil ediyoruz- hem de tedarik
makamı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın sahip-
lendiği bir etkinlik olarak icra edildi. Her iki tarafın sektör
temsilcileri ile bu buluşması, DSS ve benzeri sektör et-
kinliklerinde, kullanıcının da muhakkak yer almasının ve
daha geniş bir çerçevede iletişim ortamı teşkil edilme-
sinin gerekliliğini ve faydalarını gözler önüne serdi. Kul-
lanıcı açısından önemli tespitlerin de sektör kamuoyu ile
paylaşılmasına vesile olan etkinlikte, kullanıcı adına kür-
süye çıkan Dz.K.K.lığı Gemi İnşa Daire Başkanı Y. Müh.
Kd. Albay Mustafa Murat’ın konuşmasında yer alan şu
ifadeyi, bu açıdan önemli görüyoruz: “Türkiye’de son dö-
nemde ortaya konan ürünler ile ‘yerli üretim’ ile ‘milli
üretim’ arasındaki farkı daha iyi anlamaya başladık.”

Özellikle Dz.K.K.lığı ve SSM temsilcilerinin, etkinliğin icra
edildiği 2 günün, neredeyse tamamında hazır bulunma-
larını, DSS’nin önemini göstermesinin yanı sıra DSS’nin,
hem SSM’nin hem de Dz.K.K.lığının tam desteğini aldığı
şeklinde yorumlayabiliriz. Albay Murat’ın konuşmasında
yer verdiği aşağıdaki değerlendirme, bu tespitimizi doğ-
rular nitelikte:

“Yapılan ve yapılmakta olan çalışmalara yönelik bu tarz
milli ve uluslararası seminer, toplantı ve fuarların dü-
zenlenmesinin, bu ortamlarda bir araya gelerek görüş
alışverişinde bulunulmasının, sorunların tartışılmasının
ve ürünlerin değerlendirilmesinin, gelişmelere yön ver-
mek adına desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sizler
bir araya geldikçe, biz öncü ve yönlendirici olmaya devam
edeceğiz. Çünkü buradan çıkan sonuçlar, tam olarak
bizim problemlerimizin çözümüne yönelik olmaktadır.”

Burada bir parantez açarak, Albay Murat’ın şu sözlerine,
SSM ve Dz.K.K.lığı arasındaki ilişki açısından dikkat çek-
mekte yarar görüyoruz:

“Milli savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere destek
olmak maksadıyla özellikle MİLGEM ve daha bir çok pro-
jede, Dz.K.K.lığı olarak, performans sorumluluğu da ala-
rak öncü bir rol oynamayı hedefledik. Bundan sonraki
dönemde de çıtayı daha yükseklere taşıyabilmek için;
karışık, zor ve riskli projelerde öncü rolünü üstlenmeye
devam edeceğiz. Hedefimiz, milli platform ve sistemlere
sahip olmaktır. Bunun kolay olmadığının farkındayız.
Fakat SSM’nin önderliğinde yapılan bu çalışmalar ile kısa
zamanda alınan bu mesafe ve yaşanan gelişmeler, bizi,
geleceğe bakışımızda cesaretlendirmektedir.”

Parantezi kapatıp devam edelim. Sektörel etkinliklerde

genelde gözlemlenen, açılış konuşmalarının hemen
sonrasında katılımcı seviyesinde görülen hızlı erime,
DSS’de gerçekleşmedi. Burada, Dz.K.K.lığı temsilcileri-
nin etkinlikten ayrılmamaları ile birlikte, özellikle SSM
Deniz Araçları Daire Başkanı Müjdat Uludağ’ın ve ekibi-
nin performansının altını çizmek gerekiyor. Uludağ, SSM
açısından çıtayı çok yukarıya koydu ve bazı toplantılarını
da etkinlik kapsamında planlayarak, seminerin tama-
mında yer aldı. Hatta Uludağ’ın, ikinci günün akşamında,
seminerin kapanışının ardından katılımcıları uğurladığı
da gözümüzden kaçmadı…

DSS’de, hem Dz.K.K.lığı hem de SSM temsilcilerinin ko-
nuşmalarında, farklı beklentilerle de olsa ihracat vur-
gusu yer alması da dikkatimizi çekti. Albay Murat, bu
konudaki yaklaşımlarını;

“Ayrıca, önceliğin Türk Dz.K.K.lığının ihtiyaçlarına cevap
vermek olması gerektiğini değerlendirmekle birlikte,
milli olarak üretilen platform ve sitemlerin kritiklik se-
viyesine göre, sadece bizim tarafımızdan değil, dünyanın
diğer ülkeleri tarafından da kullanılması ve ülkemizin bu
sektörde söz sahibi ülkeler arasında yer alması, bir
başka önemli hedef olmalıdır. Bunun da ancak emsalleri
arasında temayüz etmiş özgün ve yüksek teknolojiye
sahip ürünler üretilmesi ile mümkün olabileceğini dü-
şünüyoruz.” sözleri ile dile getirirken Uludağ ise ihracat
cephesindeki beklentilerini şöyle ifade etti:

“Önümüzdeki dönem yürütülecek askeri gemi projele-
rinde, yerli sanayi kullanım oranlarının daha da artabi-
leceği değerlendirilmektedir. Türk sanayisinin geldiği bu
noktadan, artık geri dönülemeyeceği görülmektedir.
Bundan sonra, ana tahrik sistemleri gibi daha büyük ve
karmaşık sistemlerin millileştirilmesi ve ihraç edilmesi
vizyonu ile gelişim devam ettirilecektir. Firmalarımızdan
bu aşamada beklediğimiz; bizim dediğimiz, milli dediği-
miz, yerli dediğimiz ürünlerin, bir defa daha arkamıza
bakmamıza sebep olmayacak şekilde projelere sunul-
masıdır. Herhangi bir projede ihracat lisansı alamama
riskini firmalarımızın iyi yönetmesi lazım.”

Hem Albay Murat’ın hem de Uludağ’ın konuşmalarının
içeriği, verdikleri bilgi ve mesajlar açısından katılımcı-
lardan tam not alsa da diğer bazı sunumlar için aynı şeyi
söylememiz mümkün değil. Böylesine alana odaklı bir
topluluk karşısında yapılacak sunumların, sadece içerik
açısından değil kurumsal itibar açısından da değerlen-
dirilmesi gerekiyor. 2013 yılında düzenlenen 6'ncı
DSS’nin açılış oturumunda konuşan dönemin ASELSAN
Deniz Sistemleri Program Direktörü Y. Suat Bengür'ün,
“Savaş Sistem Entegratörü Bakış Açısıyla Askeri Gemi
İnşa Faaliyetleri” konulu sunumunu, sunumların nasıl
olması gerektiğine örnek olarak gösterebiliriz. Sunu-
munda önemli konulara değinen Bengür, ASELSAN’ın
mesajlarını da net bir şekilde vermişti.

Katılımcılara da kısaca değinerek, etkinliklere “gündem-
siz” ve ön hazırlık yapılmaksızın katılımın, en kısa sürede
bir kenara bırakılması temennisi ile noktayı koyalım.

Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşaca-
ğımız Aralık sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…



ASELSAN tarafından 
geliştirilen hava savunma

top sistemleri ile Eylül ayında
yapılan atışlı testlerde, hedef
uçak TURNA başarı ile vuruldu. 5 Ekim’de ASELSAN 
tarafında yapılan açıklamada, testlerde; ASELSAN tarafından
geliştirilen Hava Savunma Ateş İdare Cihazı (AİC)’nın,
ASELSAN tarafından modernize edilen 35 mm çekili hava
savunma toplarının ve yine ASELSAN tarafından geliştirilen 
35 mm parçacıklı mühimmatın kullanıldığı belirtildi.
Kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının
etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen 
AİC Sistemi, ASELSAN tarafından modernize edilen 35 mm
çekili hava savunma topları ve HİSAR projesi kapsamında
yine ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Alçak İrtifa
Hava Savunma Füze Fırlatma Sistemi’nin atış ve komuta
kontrolünü üstlenecek. Parçacıklı mühimmat ise 35 mm
hava savunma toplarının görevlerini; havadan karaya 
füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel
hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine
imkân sağlayacak.
ASELSAN, Ekim ayında imzaladığı 3 de sözleşme duyurdu:
■ 6 Ekim’de yapılan borsa açıklamasında, ASELSAN ile 

Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme 
Sistemi tedariki kapsamında, toplam bedeli 10.083.420 lira
olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

■ 20 Ekim’de yapılan borsa açıklamasında, ASELSAN ile 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, 19 Ekim’de, 
toplam bedeli 20.127.294 dolar olan Bomba İmha Robotu
Projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Sözleşme 
kapsamında teslimatlar 2017-2018 yılları arasında 
gerçekleştirilecek.

■ 26 Ekim’de yapılan borsa açıklamasında, ASELSAN ile 
yurt dışı bir müşteri arasında, 23 Ekim’de, toplam bedeli
14.536.600 dolar olan elektronik harp sistemleri satış 
sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Sözleşme kapsamında
teslimatlar, 2016-2019 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN’dan bir başka imza haberi de 8 Ekim’de geldi. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde 
düzenlenen bir törenle Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
DHMİ ve ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı. 
Protokol; SSM tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için tedarik 
edilen hava trafik kontrol radar sistemleri ve hava trafik yönetim
yazılımlarının, DHMİ tarafından kullanılan ürünler ile uyumlu
çalışabilmesini amaçlıyor. Protokol çerçevesinde, ASELSAN 
tarafından geliştirilecek olan hava trafik kontrol radar sistemleri
ve hava trafik yönetim yazılımları ile ilgili çalışmalara, DHMİ
Genel Müdürlüğü de aktif katılım sağlayacak. DHMİ, SSM’ye de 
sistemlerin teknik kriterlerinin belirlenmesinde destek verilecek.

İstanbul Güvenlik 
Konferansı 2015; 

“70. Yılında Birleşmiş 
Milletler ve Küresel 
Yönetişim” ana temasıyla 
ve Türk Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi
(TASAM) ve Marmara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü iş birliği ile
3-5 Aralık tarihlerinde, 
İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Birleşmiş Milletler (BM)’in

rolünün küresel, bölgesel
ve devletler düzeyinde 
yeniden değerlendirileceği
konferansta, çeşitli 
konularda 13 panel 
ve 6 özel çalıştay 

gerçekleştirilecek. 
Konferansla ilgili ayrıntılar,
şu İnternet sitesinden 
öğrenilebilir:
http://istanbulguvenlikkon-
feransi.org/index.php/tr/
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ASELSAN’ın
Namlulu Hava
Savunma 
Çözümleri
Rüştünü
İspat Ediyor

BM, 70’inci Yılında İstanbul’da Masaya Yatırılacak

BMA Teknoloji Yeni Tesisinde
Deniz araçlarında en yeni teknolojilerin kullanımını amaçlayan,

özellikle elektrikli sevk sistemleri ve platform kontrolü 
konularında Ar-Ge odaklı bir firma olan BMA Teknoloji A.Ş.’nin
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesislerinin açılışı, 
21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 güne yayılan etkinlikte,
benzer etkinliklerden farklı olarak bir tören gerçekleştirilmedi; 
konuklar için kokteyl düzenlendi. Konuklar, firma yetkilileri ile 
görüşme imkânı buldular ve tesisleri gezdiler. Bu süreçte 
firmanın çalışmalarına ara vermemesi sayesinde konuklar, 
yürütülen faaliyetleri de gözlemleme fırsatı buldular. 
Çevreci bir konseptle tasarlanan binada ise “yeşil” vurgusu 
kendini gösterdi.
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Ekim ayı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 3 önemli projesi
ile ilgili ardı ardına yaşanan önemli gelişmelere sahne

oldu. Bunlardan ilkinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) tarafından yürütülmekte olan Amfibi Gemi (LST) 
Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Denizcilik İnşaat
Kızakları (ADİK) Tersanesi tarafından inşa edilen ilk gemi, 
3 Ekim’de denize indirildi. Envantere BAYRAKTAR adı ile 
katılacak ve L402 borda numarasına sahip olacak gemi için
düzenlenen törene, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir olmak üzere, çok sayıda 
davetli katıldı. 2 geminin inşa edileceği projenin ilk gemisi
BAYRAKTAR’ın 2017 yılının Şubat ayında; ikinci gemi 
SANCAKTAR’ın ise 2017 yılının Ekim ayında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. SSM tarafından
konu ile ilgili yayınlanan basın bülteninde, projedeki yerli 
sanayi katılımı %70,68; bu katılım içindeki KOBİ payı ise %48
olarak verildi.
Ekim ayının önemli diğer gelişmeleri ise 8 Ekim tarihinde
gerçekleşti. MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek
4’üncü gemi KINALIADA korvetinin Sac Kesim Töreni, 
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi’nin açılışı
ve Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 

ilk denizaltı olan PİRİREİS denizaltısının İlk Kaynak Töreni, 
bu tarihte gerçekleştirildi.
KINALIADA korvetinin ilk sac kesimi, İstanbul Tersanesi 
Komutanlığında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu tarafından yapıldı. Geminin, 2017 yılının Aralık
ayında denize indirilmesi; 2020 yılında da hizmete girmesi
planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından konu ile ilgili
yapılan açıklamada, MİLGEM projesinin üçüncü gemisi olan
BURGAZADA’nın tekne ve blok inşasının, projenin ilk 
gemilerinde elde edinilen tecrübelerin de etkisiyle sözleşme
tarihine göre yaklaşık 1 yıl önce tamamlandığı ve geminin 
gelecek yıl Nisan ayında denize indirilmesinin planlandığı; 
KINALIADA korvetinin ilk sacının kesim işleminin de sözleşmeye
göre planlı tarihinden 6 ay erken icra edildiği belirtildi.
İstanbul Tersanesi Komutanlığında dünya standartlarında 
harp gemisi tasarım faaliyetleri icra etmek maksadıyla 2004 
yılında teşkil edilen Dizayn Proje Ofisi’nin, 5.400 m2 alana sahip
yeni binasının açılışı da Oramiral Bostanoğlu tarafından yapıldı.
PİRİREİS denizaltısının İlk Kaynak Töreni, Gölcük Tersanesi
Komutanlığında, Oramiral Bostanoğlu, Donanma Komutanı
Oramiral Veysel Kösele, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel ve aralarında Gölcük 
Tersanesi’nin eski komutanlarının da bulunduğu çok sayıda
davetlinin katılımıyla icra edildi. Denizaltının ilk kaynağı, 
Oramiral Bostanoğlu tarafından yapıldı.

STM, Ekim ayında, 
“Robotik Teknolojileri

Sektör Raporu”nu yayınladı.
Alt başlığı “Robotik, 
Otomasyon ve Yapay 
Zekâ: Genel Bakış ve 
Değerlendirmeler” olan ve
Mehmet Arda Mevlütoğlu 
tarafından hazırlanan rapor;
dünyadaki robot, yapay zekâ
ve otomasyon konusundaki
ilerlemeleri ve Türkiye’deki
durumu ele alıyor.
Raporda, robotik alanında
geliştirme ve üretim 
odaklı bir kabiliyetin elde
edilmesinin, etkin bir 
akademi ve sanayi altyapısının

tesisi ile mümkün olduğu 
belirtiliyor. Sektöre ait tüm
paydaşların etkin eşgüdümü
ile kurulacak bir bilim ve 
teknoloji politika yönetimi ile
bunun mümkün olduğu 
kaydedilen raporda, 
savaş sistemlerinin 
insansızlaşmaya başladığı 
ve robotik teknolojileri 
konusunda tüm paydaşların
eşgüdümü şart olduğu 
tespitleri yer alıyor.
STM Genel Müdürü Davut 
Yılmaz, raporla ilgili olarak
şunları söyledi: “Genellikle
Uzak Doğu ülkeleri ile
ABD’nin domine ettiği robotik

teknoloji sektörü, sadece 
ticari açıdan değil, stratejik
açından da büyük önem arz
etmektedir. Yakın zamana
kadar, sadece bilimkurgu
filmlerinde gördüğümüz 
robotlar, günümüzde, 
otomotivden havacılığa, 

tıptan savunma sektörüne
kadar pek çok alanda 
kullanılmaya başlandı.”
Rapora şu İnternet adresinde
erişilebilir:
http://www.stm.com.tr/
yayinlar/robotik-teknoloji-
leri/robotik-teknolojileri.html

STM’den Robotik 
Teknolojileri Raporu

Ekim Ayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Güç Verdi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 
ihtiyaç duyduğu insansız hava aracı

(İHA) sistemleri ile bomba imha 
robotlarını, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) üzerinden projelendirerek, 
yerli üreticilerden tedarik edecek.
SSM tarafından 19 Ekim’de yapılan 
açıklamada, tedarik edilecek İHA 
sisteminin özellikleri şöyle sıralandı:
■ Gece ve gündüz şartlarında keşif,

gözetleme, sabit ve hareketli hedef 
tespiti ve takibi amacıyla görüntü 
istihbaratı yapabilen,

■ EO/IR kamera faydalı yüküne ve 
tam otomatik taksi kabiliyetine sahip,

■ En az 20 saat havada kalabilen,
■ Faydalı yüklerden elde edilen bilgileri

yer sistemlerine iletebilen ve
■ Faydalı yük verilerinin analizini 

yapabilen bütünleşik İHA sistemi.
SSM, bu özelliklere uygun 2 adet İHA
sisteminin tedarik çalışmalarının 
başlatıldığını ve 31 Ağustos’ta Proje
Başlama Kararı’nın alınmasını 
müteakip; teklif değerlendirme ve 
sözleşme görüşmelerinin tamamlanarak
Baykar Makina ile 15 Ekim’de, 
EGM Taktik İHA Tedarik Sözleşmesi’nin
imzalandığını açıkladı.
Konu ile ilgili Baykar Makina 
cephesinde gelen açıklamada ise
EGM’ye toplam 6 adet Bayraktar 
Taktik Blok 2 (TB2) İHA ve 4 adet 
yer kontrol istasyonundan oluşan 
2 sistemin teslim edileceği; bu 
sistemlerin, 1 yıl içinde EGM kullanımına
girmesinin planlandığı belirtildi. 
Açıklamada, BAYRAKTAR TB2’nin,
kendi klasmanında, dünyadaki 
en gelişmiş 3 yedekli uçuş kontrol 
sistemi ve çift yedekli veri yolu 

mimarisine sahip olduğu; bu sayede de
hangardan çıktığı andan itibaren, 
tam otomatik bir şekilde taksi, kalkış,
seyir, iniş, fren ve park gibi aşamaları
gerçekleştirebildiği vurgulandı. 
Vurgulanan bir başka konu ise 
sistemin yerlilik oranının %93 olarak
gerçekleşmiş olması.
Bomba imha robotları ile ilgili 
sözleşme ise 19 Ekim’de, SSM ile 
ASELSAN arasında imzalandı. 
ASELSAN tarafından borsaya yapılan
açıklamada, sözleşme bedeli
20.127.294 dolar olarak açıklandı ve
teslimatın, 2017-2018 yıllarında 
gerçekleştirileceği belirtildi. 
ASELSAN’dan yapılan basın 
açıklamasında ise şu bilgiler yer aldı:
ASELSAN, EGM için iki kişi tarafından
taşınabilir, yeni nesil bir robot geliştirecek.
İlk etapta 100 adet üretilecek yeni nesil
robotun ismi, kullanıcı makam 
tarafından verilecek. Proje 
kapsamında, Otokar tarafından, 
Bomba İmha Robotu Taşıma Aracı da
geliştirilecek. Modüler bir yapıya sahip
olan robot, ikiye bölünerek helikopter
ile de taşınabilecek. Bomba İmha 
Robotları; yüksek hareket kabiliyetine
sahip dayanıklı bir araç platformu 
üzerine, göreve özel değişik faydalı
yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği,
ayarlanabilir otonomi seviyelerine
sahip, modüler kontrol konsolu ile
uzaktan komuta edilebilen son teknoloji
ile donatılmış yeni nesil bir ürün ailesi
olacak. Robotların uluslararası birlikte
çalışabilirlik standartlarına uygun
esnek mimarisi sayesinde, araçlara
yeni görev senaryoları ve faydalı yükler
kolaylıkla entegre edilebilecek.

TÜMOSAN tarafından, 
7 Ekim’de, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu 
üzerinden yapılan açıklama ile 
firmanın Güç Grubu Geliştirilmesi
projesinde Teknik Destek 
Sağlayıcı (TDS) olarak AVL List
GmbH ile çalışacağı bildirildi. 
Açıklamada, öncelikle proje 
ile ilgili gelişmeler 
özetlenerek:
■ Güç Grubu Geliştirilmesi 

projesinin sözleşmesinin, 
TÜMOSAN ile Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) arasında, 
17 Mart 2015 tarihinde imzalandığı
ve sözleşme bedelinin 190 milyon
avro olduğu,

■ Toplam 54 ay sürmesi planlanan
proje kapsamında, yurt içi 
mevcut imkân ve kabiliyetlerden
azami derecede faydalanılması 
ve ihtiyaç duyulması hâlinde, 
yurt dışından teknik destek 
alınması suretiyle, öncelikli 
olarak ALTAY tankında 
kullanılması planlanan güç 
grubunun, tüm haklarının
SSM’ye ait olacak şekilde 
özgün olarak tasarlanması, 
geliştirilmesi, prototip üretimi,
test ve kalifikasyonunun 
hedeflendiği hatırlatıldı.

Sözleşme çerçevesinde, 
TDS aday firmalarıyla uzun 
zamandır devam etmekte 
olan görüşmelerin 
sonuçlandırıldığı ve 7 Ekim’de 
AVL List GmbH firması ile 
Teknik Destek Sağlayıcı 
Sözleşmesi imzalandığı; 
bu sözleşme kapsamında, 
AVL firmasının, güç grubunun 
tasarım ve geliştirilmesi ile 
ALTAY tankına entegrasyonuna 
ilişkin olarak TÜMOSAN'a 
teknik destek sağlayacağı 
belirtildi.
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EGM İhtiyaçlarına 
Yerli Çözümler

TÜMOSAN 
AVL’yi Seçti
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Bilgi Güvenliği Derneği’nin; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gazi 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Uluslararası Bilgi Güvenliği
ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey)’nın 8’incisi, HAVELSAN ana
sponsorluğunda, 30-31 Ekim tarihlerinde, Ankara’da düzenlendi.
Konferansın bu yılki ana teması ise "Siber Güvenlik ve Kritik 
Altyapılar" olarak belirlendi. Konferansın ilk gününde, “Kritik 
Altyapılarda Siber Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Yerli Çözümler”
başlıklı paneller düzenlendi. Konferansın 2’nci günüde ise akademik
bildiriler sunuldu ve tüm gün süren bir eğitim düzenlendi.
Etkinliğin açılış konuşması, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay tarafından yapıldı. Atalay,
konuşmasında önemli mesajlar verdi; siber güvenlik ile ilgili 
mevcut durumu ve yapılması gerekenleri sıraladı.
Atalay, konuşmasına, durum tespiti yaprak başladı: “Bugün 
geldiğimiz noktada, artık siber güvenlik olgusu, milli güvenliğin
en önemli unsurlarından birisi hâline gelmiş vaziyette. Tehditler,
artık kritik altyapıları hedef alıyor. Bu durum, aynı zamanda, siber
savaş dediğimiz bir başka boyutu da öne çıkarıyor. Şu anda 
yaşadığımız bir takım olaylar bunu gösteriyor. Örneğin, ABD 
başkanı ile Çin devlet başkanı, bir süre önce bir araya geldiler.
Önlerinde tek gündem maddesi vardı: Siber güvenlik.  Herhâlde
bu iki ülke arasında yüzlerce, binlerce konu var; ama tartıştıkları
konu siber güvenlik. Artık ülkelerarası tartışılan konuların 
başında, siber güvenlik gelmeye başladı.”
Atalay, misyonu bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında 
farkındalık yaratmak olan Bilgi Güvenliği Derneği’nin geçtiğimiz
dönemde öncülük ettiği çalışmaları da şöyle sıraladı:
■ Dernek, Türkiye’nin bir siber güvenlik strateji belgesinin 

olmadığından hareketle bu dokümanın ilk taslağını hazırladı.
İlerleyen süreçte, doküman tamamlandı ve Resmi Gazete’de
yayınlandı.

■ Siber güvenlik ile ilgili meslek tanımlarının ortaya konulması
için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte çalışan dernek, 
Bilgi Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Güvenlik Denetmeni 
mesleklerinin tanımlanmasını sağladı.

■ Dernek, Türkiye’de bir siber güvenlik endüstrisi oluşturulması
konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır” sözünü siber güvenlik konusuna uyarlayan Atalay, “Siber
güvenlikte kendinizi korumak yetmiyor, hattı korumak yetmiyor,
tüm sathı korumanız gerekiyor. Bu çerçevede, bireyler arası, 
kurumlar arası ve uluslararası iş birliği kaçınılmaz. İlk defa bu 
etkinlik sayesinde, ENISA (European Union Agency for Network

and Information Security / Avrupa Birliği Ağ ve Bilgi Güvenliği
Ajansı) ile temasa geçtik. ENISA, Ekim aylarını bilgi güvenliği ayı
ilan etmişti; programına bu etkinliği de kattı. Bundan sonra,
ENISA ile daha yakın çalışacağız.” dedi.
Atalay, Türkiye’nin siber güvenlik ile ilgili eksikliklerini ise şöyle
sıraladı:
■ Siber güvenlik konusunun teknik seviyede sahibi ve koordinatörü

olacak bir kurum şu anda yok. Dolayısı ile bir sinerji 
yaratılamıyor. Bu konuda, TÜBİTAK BİLGEM görev alabilir.

■ Siber güvenlik mevzuatı, başta kişisel verilerin korunması 
kanunu olmak üzere eksik.

■ Kritik altyapıların henüz toplu bir tasnifi yapılmadı; envanteri
çıkartılmadı. Ayrıca zafiyet ve tehdit analizlerinin 
gerçekleştirilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi 
gerekiyor. Çeşitli kurumlar bazı çalışmalar yapıyor; 
ama aralarında bir koordinasyon yok.

■ Nitelikli personel ihtiyacı var. Bu konuda öğretim programları
artmalı.

■ Siber güvenlikte milli çözümler geliştirilmesi gerekiyor. Atalay,
bu konuda şunları söyledi: “Milli çözümlerin oluşturulması için
ortam yeterince müsait mi derseniz, yapılacak çok iş var. 
Örneğin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bütçesinin,
her yıl %20’si, bilgi teknolojileri ve iletişim alanında Ar-Ge 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığına aktarılıyor. Maalesef 7 senedir, 
buradan 1 kuruş sektöre aktarılabilmiş değil. Bunun, öncelikli
olarak siber güvenli kalanında kullanılmasının sağlanması
lazım. Savunma Sanayii Müsteşarlığının Ar-Ge bütçesinin de
önemli bir kısmı siber güvenlik çözümleri için ayrılmalı.”

■ Yapılan düzenlemelerle kurulan siber olaylara müdahale 
merkezleri, bilgi paylaşımı konusunda yetersiz kalıyor. 
Örneğin, analiz yapmak için bu merkezlerden bilgi alınamıyor;
Türkiye’de yapılan analizlerde, dış kaynaklı veriler kullanılıyor.

■ BTK’nın koordinasyonunda, siber güvenlik tatbikatları yapılıyor.
Gönüllülük esasındaki bu tatbikatların, artık zorunlu yapılması
gerekiyor. Atalay, bu konunun önemini, “Kötü niyetliler 
çok çalışıyor, iyi niyetliler en az onlar kadar çalışmalı.” 
sözleri ile ifade etti.

Atalay’ın ardından, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa
Alkan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve BTK Başkanı 
Dr. Ömer Fatih Sayan da birer konuşma yaprak faaliyetleri 
ile ilgili bilgi verdiler. Yoğun programı nedeniyle konferans 
katılamayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı 
Binali Yıldırım da bir video mesajla etkinlikte yer aldı. 
Açılış oturumu, plaket takdimi ile sona erdi.
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Bilgi Güvenliği 
Derneği, ISCTurkey 
Etkinliğinde 
Sektörün Fotoğrafını 
Çekti
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OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi

(OSSA), sektörün durumunu
ve kümenin ülke genelindeki
rolünü değerlendirmek
amacıyla 16 Ekim’de, 
Ankara’da bir “Sinerji 
Toplantısı” düzenledi. 
Toplantıya; Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi, Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş, Drexel 
Üniversitesi Biyomedikal
Mühendisliği Bilimleri 
ve Sağlık Sistemleri 
Fakültesinin Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Banu 
Onaral, OSTİM Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve firma 
temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasında,
OSSA’nın faaliyetleri 
hakkında bilgi veren 
OSSA Koordinatörü Hilal

Ünal, “SSM himayelerinde,
Ekonomi Bakanlığı 
desteğiyle uluslararası 
nitelikteki Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA)’ni,
2016 yılında, Ankara’da
üçüncü kez gerçekleştireceğiz.
Şimdiden sektörün yabancı
büyük firmaları, etkinlikte
yer almak için kayıt 
yaptırdı. Çalışmalarımızda,
firmalarımızdan gelen 
talepler bizler için çok
önemli. Kümelenmenin 
en büyük destekçisi 
Ekonomi Bakanlığına 
teşekkür ederiz. URGE 
projelerine devam 
edeceğiz.” dedi.
Ünal’ın ardından, üst 
düzey katılımcılar sırasıyla
birer konuşma yaptılar.
OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Ertuğ,
“OSSA; STK’ların, 
üniversitelerin ve kamunun
bir araya gelmesiyle 

oluşmuştur. OSSA, böylece
kümelenmeden ötedir. 
Ulusal ve sektörel bir 
kümelenmedir. Ankara, 
İstanbul, Kayseri, İzmir 
ve Bursa’dan 160 üyesi 
bulunmaktadır. Hedefimiz;
savunma ve havacılık 
sanayisinde yerli çözümleri
hayata geçirmek ve 
KOBİ’lerin ihracatını 
artırmaktır.” diye konuştu.
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 
şunları söyledi: “Savunma
Sanayii Müsteşarlığının 
sektöre hakimiyeti ve ilgisi,
bu kümenin oluşmasında ve
gelişmesinde önemli bir
katkı sağladı. Savunma 
sanayisinde, sektörüne
sahip, firmasına sahip, 
teknolojinin yönetimine
sahip bir kurum var. 
Türkiye’de en yapılmaz, 
başarılmaz işleri başarabilecek
bir takım var. Nereye 
gideceğini bilen bir strateji

var. Ankara Sanayi Odası da
bizim faaliyetlerimizi çok
önemsiyor ve hep yanımızda
durdu. Hep beraber iyi bir
noktaya geldiğimizi 
düşünüyorum.”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın önemine dikkat
çeken ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, görüşlerini, “Keşke,
büyüyen Türkiye sanayisinin
diğer sektörlerinde de aynı
şekilde uzmanlaşmış 
kadrolarla, gerek kendi 
işleri gerekse birbirleriyle
olan ilişkileri, SSM’deki gibi
yönetilse.” Sözleriyle ifade
etti.
Drexel Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği
Bilimleri ve Sağlık Sistemleri
Fakültesinin Kurucu Dekanı
Prof. Dr. Banu Onaral, 
savunma ve sağlık arasında
inanılmaz bir sinerji 
olduğunu anlattı: “Genellikle
savunmadan çıkan sağlığa
gider. Her iki sektörün de
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) tarafından düzenlenen, “Stratejik Hava Savunma Sistemleri ve Türkiye’nin Yol

Haritası” paneli, 26 Ekim’de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü SETA Güvenlik Araştırmaları
Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş’ın yaptığı panele, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, İzmir Ekonomi
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sıtkı Egeli, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Kaval ve ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy konuşmacı olarak katıldı.
Panelistlerin ortak vurgusu, “hava savunma” kavramının menzil uzunluğuna göre kademeli
olarak ele alınması ve özellikle uzun menzilde ve balistik füzelere karşı savunmanın özel
bir konu olduğuydu. Bu vurguyu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, 
hava savunma sistemi konseptlerini anlatan ve panelin başında katılımcılara gösterilen 
özel videolar, görsel olarak yaptı. Henüz kamuoyu ile paylaşılmayan söz konusu videolar,
katılımcılardan tam not aldı. Etkinlikle ilgili ayrıntılı haberi, MSI Dergisi’nin Aralık sayısında

okuyucularımızın ilgisine sunacağız.

OSSA, Bir Araya Getirici Rolünü Sürdürüyor

SETA ve SSM, Stratejik Hava Savunma 
Kavramını Açıklığa Kavuşturdu

Hilal Ünal Mithat Ertuğ Orhan Aydın
Nurettin 
Özdebir
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hassas bir tasarım ve üretim
süreci vardır. Bunun 
ötesinde de kullanımda 
güvenli ve etkin olmak 
zorundadır. Bazı yüksek
katma değerli ürünlerde,
yüzde 85-90 oranında dışa
bağımlıyız. Bunu azaltacak
hem altyapımız hem insan
kapasitemiz hem de dünyaya
gönderdiğimiz bir beyin 
gücümüz var. Bu beyin gücü,
her an sizlerle birlikte 
çalışmaya hazır.”
Toplantının son konuşmasını
gerçekleştiren Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
sektörün, diğer sanayiler 
olmadan tek başına daha da
ileri gitmesinin mümkün 
olmayacağına dikkat 
çekerek, “Çünkü sanayi 
ekosisteminde topyekûn 
bir güç lazım bu ülkeye. 
Bir öncü olarak yer 
almaktan da gurur 
duyuyoruz. Ama yapılacak
çok iş var. Sadece gurur
duymak yetmiyor; tam 

bağımsız olmak için, her
alanda iyi şeyler yapmak 
gerekiyor.” dedi. Küçük 
sanayicinin önemli olduğunu,
SSM’nin de ‘düşünen bir
kurum’ niteliği taşıdığını 
belirten Dr. Tüfekçi, 
konuşmasını şöyle 
tamamladı: “SSM’nin 
esasında misyonu, sizin 
gibi sanayicileri daha da
güçlendirmek; bunların 
sayısını arttırmak. Küçük 
sanayicilerin, büyüklerden
standart işleri almasından
ziyade, artık bunların daha
yenilikçi teknolojileri 
Türkiye’de üretmesine
imkân tanıyacak 
mekanizmalar kurgulamaya
çalışıyoruz. Hem finansal
hem mekanizma olarak 
yeni fikirler üretmeden 
bir yerlere varamayacağımızı
düşünüyoruz. Teknolojiye
açık firmalar olarak rol 
almanızı bekliyoruz. 
Her türlü desteğe de açık 
olduğumuzu burada bir daha
belirtmek istiyorum.”

www.savunmahaber.com

Prof. Dr. 
Banu Onaral

Dr. Celal 
Sami Tüfekçi
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Değişiklik süreçlerini tanımlayan, her türlü projenin başlangıcı olan 
gereksinimleri; açık, kesin ve geçerli tutmayı ilke edinen bir iş yapış yöntemi

olan CMII (Configuration Management 2 / Konfigürasyon Yönetimi 2)’nun 
Türkiye’deki bilinirliğini arttırma çalışmaları, SEMPRO’nun önderliğinde devam
ediyor. SEMPRO, Ekim ayında, CMII ile ilgili bir dizi eğitim düzenledi. Bunlardan
ilki, 5-7 Ekim tarihlerinde, “CMII-13 Yazılım Yaşam Döngüsünü CMII ile Yönetmek”
konusu ile FNSS’de gerçekleştirildi. Tüm firmalara açık “CMII-01/IPE Entegre
Süreç Yönetimi” ve “CMII-02/ Gereksinimleri Oluşturmak ve Yönetmek ” eğitimleri
ise sırası ile 12-13 ve 14-15 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.
Eğitimlere, toplam 60 kişi katıldı. SEMPRO ve Konfigürasyon Yönetimi Enstitüsü
(Institute of Configuration Management / ICM) ortaklığı ile gerçekleştirilen 
eğitimlerde, ICM’den Eric Hales tarafından, şirketlerin sorunlarının metriklerle
analizi ve yaşanmış tecrübelerin ardından yapılan uygulamaların olumlu geri 
dönüşleri, örneklerle anlatıldı. SEMPRO tarafından eğitimlerle ilgili yapılan 
açıklamada, dünya genelinde CMII sertifikalı kişi sayısının yaklaşık 9.000 olduğu,
bunlardan 600’ünün Boeing’de çalışmakta olduğu ve CMII’nin Northrop Grumman
ve Lockheed Martin gibi savunma ve havacılık firmalarında da uygulandığı vurgulandı.

ROKETSAN, 20 Ekim’de yayınladığı basın
bülteni ile tapa sistemleri konusundaki

çalışmalarının son durumu hakkında 
bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: “Tapa tasarımı, üretimi, testleri ve
kalifikasyonu alanında hedeflediği imkân,
kabiliyet ve teknolojik altyapıya ulaşmak
maksadıyla 2012 yılında TAPASAN’ı 
devralarak yola çıkan ROKETSAN, modern
bir altyapı sağlayacak yeni tapa tesislerine,
2015 yılı sonunda sahip olma hedefiyle 
inşaat faaliyetlerine devam etmektedir.
ROKETSAN tarafından; hâlihazırda ATAK helikopteri dâhil çeşitli
hava platformlarında kullanılan 20 mm top mühimmatı; 107 mm,
122 mm ve 300 mm roket sistemleri; denizaltı savunma harbi 
roketi ve CİRİT füzesi tapalarının tasarım, geliştirme ve 
kalifikasyon süreçleri tamamlanarak seri üretimine geçilmiş 
ve önemli miktarlarda teslimat tamamlanmıştır.
Tapa üretiminde otomasyon hedefi doğrultusunda, ilk olarak 
20 mm top mühimmatı üretiminde otomasyona geçilmesi 
yönünde başlatılan çalışmalarda önemli bir yol kat edilmiş olup,
2015 yılı içerisinde, söz konusu otomasyon sistemi kullanılarak
üretim ve teslimat yapılması hedeflenmektedir.
300 mm füze sistemi ile Orta ve Uzun Menzilli Tanksavar 

Füze Sistemleri (OMTAS/UMTAS) için tapa
geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmış; 
her iki füze tapası için de kalifikasyon 
aşamasına gelinmiştir.
Roket ve füze sistemleri tapalarına 
yönelik kazanılan bilgi birikimi ve altyapı
kullanılarak, klasik mühimmat tapa 
ihtiyaçlarının da modern / yeni teknolojilere
haiz çözümler ile karşılanması ve maliyet
etkin ve rekabet gücü yüksek ürünlere sahip
olunması hedeflenmiştir. Bu kapsamda,

başta 155 mm, 76/62 mm ve 5/54 inç mühimmat tapaları olmak
üzere, farklı kalibrelerde kara ve deniz topçu mühimmatı için 
çok maksatlı tapalar ile ilgili bilgi birikimi ve teknolojik hazırlık 
seviyesinde belirli bir olgunluk seviyesine ulaşılmıştır.
ROKETSAN ayrıca, "3. Nesil Akıllı Tapa Geliştirilmesi" sürecine de
odaklanmış; mevcut silah sistemleri ve mühimmatın kullanımına
imkân veren, sadece tapa değişikliği ile hedefte vuruş hassasiyetini
arttıran çözümlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayrıca, ROKETSAN tarafından mühimmat tapalarında tekli 
programlama için ihtiyaç duyulan, kablosuz tapa programlama
ünitesi teknolojisi kazanılmış; roket ve füze sistemlerinde 
kullanılan çoklu programlama teknolojisi ile ilgili çalışmalara
devam edilmektedir.”
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CMII Eğitimleri Türkiye’de 
İlk Kez Gerçekleştirildi

ROKETSAN, Tapa Mükemmeliyet Merkezi Olma Yolunda

Teknopark İstanbul, ODTÜ 
Teknokent ve İTÜ ARI 

Teknokent'ten oluşan konsorsiyum,
2017 yılında düzenlenecek olan
34'üncü IASP (International 
Association of Science Parks and
Areas of Innovation / Uluslararası
Bilim Parkları ve Yenileşim Alanları
Birliği) Dünya Kongresi'nin resmi 
ev sahibi olmaya hak kazandı. 
22-25 Eylül tarihlerinde, Çin'in 
başkenti Pekin'de düzenlenen 2015
yılı olağan kongresinde yapılan 
oylamada, Pakistan ile yarışan 
konsorsiyum, 172 geçerli oyun 118'ini
alarak 2017 yılı resmi ev sahibi oldu.
Teknopark İstanbul tarafından 
17 Ekim’de yapılan açıklamada, 
söz konusu etkinliğin, dünyanın 70'e
yakın ülkesinden yüzlerce teknoloji ve
inovasyon yöneticisinin İstanbul'da
ağırlanması ve katılımcılara ülke 
tanıtımının yapılması açısından 
büyük önem teşkil ettiği belirtildi.

Dünya 
Teknoparklar 
Kongresi 2017’de
İstanbul’da
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Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP) kapsamında İşbirliği Protokol İmza Töreni, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TOBB ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (ETÜ) ile ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, STM 
ve TUSAŞ arasında, 27 Ekim’de, gerçekleştirildi. TOBB ETÜ
Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törene; TOBB ETÜ 
Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci başta olmak üzere, 
üniversite ve firma yetkilileri katıldı.
TOBB ETÜ ve SAYP tanıtıcı sunumları ile başlayan etkinlikte,
taraflarca protokol imzalandı ve günün anısına plaket takdimi
gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar sırası ile söz alarak
kısa konuşmalar gerçekleştirdiler.
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, imzalarla ilgili 
görüşlerini, “Bu bizim için gerçekten çok önemli bir fırsat.
Sorumluluğumuzun bilincinde olacağız.” sözleri ile ifade etti.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İsmet Atalar, “Bu 
programın, geleceğe bir yatırım olduğunu düşünüyorum.
Belki başlangıç aşamasında çok proje yok; ama sayıyı 
arttırmak istiyoruz. Bizim Macunköy kampüsümüze 
en yakın üniversite, TOBB ETÜ. Şu anda 20 civarında 
çalışanımız, burada yüksek lisans ve doktora yapıyor. 
SAYP’ın bu ilişkiyi güçlendireceğini düşünüyorum.” dedi.
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci, 
görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Gelirlerimizin yaklaşık
%30’u ihracattan. Bunu daha ileriye götürmek için, sizlerle
beraber Ar-Ge ve inovasyon konusunda daha çok şey 
yapmamız gerektiğine inanıyoruz. 12 ayrı üniversitede, 
65’e yakın öğretim üyesi ile 13 farklı projede çalışıyoruz. 
50’ye yakın makale, 20’ye yakın da yüksek lisans ve doktora
tezi üretmiş durumdayız. En önemli konularımızdan birisi de
siber güvenlik konusudur. Bu konuda, TOBB ETÜ’ye ve 
bize çok önemli görevler düşüyor. ”STM Genel Müdürü 
Yardımcısı Cebrail Uçur, yeni neslin farklı bir işveren 
aradığına değinerek, “Gençlerin ideal iş verenden beklentisi,
sırası ile 4 kavram: İnovasyon, prestij, teknoloji ve kalite.
Gençler, öğreten değil öğrenen işverenler istiyorlar; diğer bir
deyişle okul-şirket arıyorlar. STM olarak uzun yıllardır 
okul-şirket kavramına yatırım yapıyoruz. SAYP ile bu 
misyonumuzu bir adım daha öteye taşımak istiyoruz.” dedi.

FNSS Test Analiz ve Ar-Ge Yönetimi Müdürü Caner Taşan, 
üniversitelerin önemine vurgu yaptı: “Üniversitelerle birlikte
gelişiyoruz. Çok temel karmaşık problemleri çözemediğimiz,
bunlara kaynak ayıramadığımız alanlarda üniversitelerin bize
yol göstermesi çok önemli. Şu anda 2 SAYP projemiz var.”
TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı Oya Tansu da “Türkiye’nin
büyük hedeflerine giderken üniversite ile olan ilişkimizi çok
önemsiyoruz. TOBB ETÜ ile 2007’den beri çalışıyoruz. Yönetici
geliştirme çalışmalarımızda destek alıyoruz.” şeklinde konuştu.
Törenin son konuşmasını yapan Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise savunma sanayisinin 
geldiği noktayı özetledikten sonra, “Savunma sanayisi, bütün
dünyada gelişmekte olan tüm teknolojilerin lokomotifi olmuştur.
Teknolojiye vesile olması nedeniyle savunma sanayisine önem
vermemiz gerekliliği ortadadır. Bizim bu protokoller sayesinde
yapmaya çalıştığımız iş, esasında gençleri savunma sanayisine
çekmektir.” dedi. Dr. Tüfekçi, mevcut durumda, SAYP 
kapsamında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin 
bir savunma sanayisi firmasında çalışması gerekliliğinin 
bulunduğunu; önümüzdeki dönemde, bu gerekliliği kaldırmayı
planladıklarını da söyledi.
2011 yılında atılan imzalarla başlayan SAYP’a, bugüne kadar,
üniversite cephesinden; Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İTÜ, Kırıkkale Üniversitesi,ODTÜ
ve TOBB ETÜ; savunma sanayisi kurum ve kuruluşları cephesinden
ise ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, MilSOFT, MKEK, ROKETSAN,
STM ve TUSAŞ dâhil oldu. SAYP kapsamında, Ekim ayı itibarıyla
30 projede 36 araştırmacı görev alıyor. Önümüzdeki dönemde,
Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinin de SAYP
kapsamına dâhil olması kapsamında çalışmalar ise devam ediyor.
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SAYP’ta Son Halka 
TOBB ETÜ Oldu
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ODTÜ Teknokent Savunma
Sanayi Kümelenmesi

(TSSK) Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 22 Ekim’de, basın
mensupları ile ODTÜ 
Teknokent’te bir araya 
geldiler. Söz konusu basın
toplantısı, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin, 
KOBİ’ler açısından 
sorunlarının da tartışıldığı 
bir platform oldu.
Toplantıya; ODTÜ Teknokent
Genel Müdürü Mustafa 
Kızıltaş, ODTÜ TSSK Yönetim
Kurulu Başkanı ve SDT 
Genel Müdürü Fatih Ünal,
ETA Elektronik Kurucu 
Ortağı Hürsel Kendir, 
HAVELSAN-EHSiM Kurucu
Ortağı ve Genel Müdürü 
Hüseyin Ali Aydoğmuş, 
UDEA Elektrik Kurucu Ortağı
İbrahim Uğurlu ve Vestel 
Savunma İş Geliştirme 
Yöneticisi Ümit Ergin ile
basın mensupları katıldı.
Toplantının açılışını yapan
ODTÜ Teknokent Genel 
Müdürü Mustafa Kızıltaş,
“Sizleri, ODTÜ TSSK’da 
neler yapılıyor, ne tür 
faaliyetler var, ne tür 
başarılar var, ne tür sorunlar
yaşıyoruz, nasıl aşarız gibi
konuları konuşmak için 
davet ettik.” dedi. ODTÜ 
Teknokent’i tanıtan Kızıltaş,
bazı rakamsal bilgiler de
verdi. ODTÜ Teknokent’te,
320’nin üzerinde firma 

bulunuyor ve bu firmalarda,
yaklaşık 5.000 kişi çalışıyor.
Firmalar, bugüne kadar, 
850 milyon doları aşan 
ihracat gerçekleştirdiler.
Seri üretimden elde edilen
gelirler, bu rakama dâhil
değil. ODTÜ TSSK’da ise 
91 firma bulunuyor. Küme
üyelerinin 2014 yılı toplam 
cirosu 500 milyon lira, 
ihracatı ise 90 milyon lira
olarak gerçekleşti.
ODTÜ TSSK Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Ünal, kümenin
kuruluş nedenini şöyle 
açıkladı: “Savunma 
sanayisindeki ürünlerin 
teknolojik derinliğe sahip
olabilmesi için, dikey 
uzmanlık alanlarını 
geliştirmemiz, sanayiyi 
tabana yaymamız gerekiyor.
Bunlar, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın 
stratejik hedefleri arasında
yer alıyor… Büyük 
firmalar -örneğin Boeing ve
Airbus- binlerce alt yüklenici
ve çözüm ortağı ile 
birlikte çalışıyor. 
Savunma sektöründe de 
sürdürülebilirlik için bu 
gerekli. Bu stratejik hedefleri
gerçekleştirebilmek için,
teknokent ve küme 
kavramının birleştiği 
yapılara ihtiyaç var. Bizim 
sadece ODTÜ’den değil 

Hacettepe, Bilkent ve 
Gazi Üniversitelerinin 
teknokentlerinden de 
üyelerimiz var. Küme 
içerisinde, sabit bir 
modelimiz yok. Farklı 
uzmanlıklarda firmalar var
ve bunlar rekabet öncesi 
iş birliği de yapılabiliyor, 
bazı konularda rakip de 
olabiliyor.”
Toplantının ana vurgusu 
ise ETA Elektronik Kurucu
Ortağı Hürsel Kendir’in 
gündeme getirdiği; Türk 
savunma ve havacılık 
sanayisinde 1 milyar dolar-
200 milyon dolar bandında 
ve 30 milyon doların altındaki
bantta ciro yapan firmaların
olduğu; fakat 200 milyon-
30 milyon dolar bandının 
boş olduğu tespitiydi. Kendir,
platformlar ortaya çıksa da
bunları oluşturan alt 
bileşenlerin, bazen en 
küçüğünün tedarikinde, 
ihraç izinleri nedeniyle sıkıntı
yaşanabildiğine dikkat çekti
ve özellikle küçük boyuttaki
firmaların, bu tür alt 
bileşenlerin özgün olarak 
geliştirilmesi için çok önemli
olduğunu vurguladı. UDEA
Elektrik Kurucu Ortağı 
İbrahim Uğurlu, bu durumun,
aslında sektörde yapısal bir
sorun olduğuna işaret 
ettiğini belirtti.

HAVELSAN-EHSİM Genel
Müdürü Hüseyin Ali 
Aydoğmuş da ihracatın 
önemini gündeme getirdi.
Özgün bileşenler 
geliştirseler de iç pazarın 
kısıtları ile sınırlı olduklarını;
platform üreticileri ihracat
yaptıkça kendilerinin de 
satışlarının artacağını söyledi.
Vestel Savunma İş Geliştirme
Yöneticisi Ümit Ergin ise 
ihracat cephesinden 
baktıklarında, TSSK’da 
yer almaya çok önem 
verdiklerini belirtti ve 
Vestel Savunma’nın, 
200 milyon-30 milyon dolar
bandında yer almaya aday 
olduğunu ifade etti.
KOBİ’lerle ilgili önemli 
konuların gündeme geldiği
toplantı, karşılıklı sohbet 
havasında geçti. ODTÜ
TSSK’nın bir sonraki 
etkinliği, Ocak ayında 
düzenlenmesi planlanan
“Proje Pazarı” olacak.
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ODTÜ TSSK 
Yönetim Kurulu
Başkanı ve 
SDT Genel 
Müdürü 
Fatih Ünal





HAVELSAN, Ekim ayında,
bilişim alanında yaptığı

çalışmalarla ilgili haberlerle
gündeme geldi. Firma 
tarafından 16 Ekim’de 
yapılan açıklamada, 
HAVELSAN’ın, Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) ile birlikte 
geliştirdiği Seçmen Portalı
"secmen.ysk.gov.tr"nin,
2015 Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Yarışması’nda,
“e-hizmet kategorisi”nde
1’incilik ödülünü aldığı 
bildirildi. Türkiye Bilişim
Derneği İstanbul Şubesi 
ve Bahçeşehir Üniversitesi
tarafından düzenlenen 
yarışmada, ödüller, alanında
uzman 30 bağımsız jüri üyesi
ve halkın oyları ile belirlendi.
Seçmen Portalı’nın bir 
parçası olduğu SEÇSİS
(Seçim Bilişim Sistemi) de
2006 yılında, HAVELSAN 

ve YSK uzman personelleri 
ile birlikte geliştirilmişti. 
Sistemin bakım hizmetleri
de hâlen HAVELSAN 
tarafından veriliyor.
HAVELSAN, 22 Ekim’de 
yaptığı açıklama ile siber 
savunma kapsamında, 
Türkiye’nin ilk “A Yetkinlik
Seviyesi Sızma Testi Hizmeti
Veren Firma”sı olduğunu
duyurdu. HAVELSAN’ın 
yetkinlik belgesi, aynı 
zamanda sponsor olduğu 
ve 20 Ekim’de Ankara’da
gerçekleştirilen TSE 
4. Bilişim Teknolojileri 
Standartları Konferansı 
sırasında, Türk Standardları
Enstitüsü Başkanı Sebahittin
Korkmaz tarafından, 
HAVELSAN Siber Güvenlik
Direktörü Mazhar Kani 

Hacıpaşaoğlu’na takdim
edildi.
HAVELSAN, bu başarıya,
“Sızma Testi, Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmeti Veren
Personel ve Firmalar için
Yetkilendirme Kriterleri”ni
sağlayarak ulaştı. Söz 
konusu yetkinlik belgesi ile
HAVELSAN, Ağ ve Sistem
Altyapısı Sızma Testi, 
Web Uygulamaları ve 
Veri Tabanları Sızma Testi
hizmetlerini güvenilir bir 
biçimde sağladığını, onaylı
olarak göstermiş oldu. 
HAVELSAN tarafından konu
ile ilgili yapılan açıklamada,
şu ifadeler yer aldı: “Sızma
testi hizmeti alanındaki 
A yetkinlik seviyesi ile 
HAVELSAN, sızma testi 
hizmeti alan tarafların, siber

ortamdaki güvenliğinin 
sağlanmasına ve siber 
tehditlere karşı hazırlık 
düzeyinin arttırılmasına
katkı sağlamayı hedefliyor.
Teknolojik çözümlerle 
fark yaratarak bölgedeki en
güçlü ve en güvenilir ‘Siber
Savunma Hizmet Sağlayıcısı’
olma vizyonu ile HAVELSAN,
yerli, güvenilir ve yüksek 
kaliteli siber güvenlik 
çözümleri geliştiriyor; siber
güvenlik alanını öncelikli
alan olarak belirleyerek 
ulusal siber güvenlik 
bağımsızlığına ait ihtiyaçları
karşılamak ve siber 
ortamdaki güvenliği 
sağlamak amacıyla ihtiyaç
duyulan yetkinlikleri 
geliştirmek için çalışmaya
devam ediyor.”

TRJet, TRJ328 uçaklarında kullanılacak PW306B 
motorlarının özelliklerinin yükseltilmesi ve bu motorların

tedariki için, Pratt & Whitney Canada (P&WC) firması ile
anlaşmaya vardı. TRJet tarafından 14 Ekim’de yapılan 
açıklamada, iki firma arasında imzalanan mutabakat 
zaptının, TRJet'in 328 uçaklarının üretimine başlama 
girişiminde önemli ortaklarından biri olan ve bu uçakların
mevcut tip sertifikasını elinde bulunduran, Sierra Nevada
Corporation (SNC)'ın Almanya merkezli iştiraki 328 Support
Services GmbH firmasını da içerdiği belirtildi. TRJet'in 
32 kişilik yolcu kapasitesine sahip 328 serisi uçaklarında
kullanılması öngörülen PW306B motorların çalışmalarına,
2016 yılında, P&WC’nin Longueuil, Quebec'teki tesislerinde

başlanacak; böylece TRJ328 uçağının üretiminin tamamlanarak

ilk uçuşunu 2019 yılında yapmasıyla sonuçlanacak imalat
programının ilk adımı atılış olacak. Bu arada, T328 uçakları
için turboprop motor üretme çalışmaları da eş zamanlı 
olarak devam edecek.
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TRJ328, PW306B’den 
Güç Alacak
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328 Support Services Genel Müdürü Dave
Jackson ve P&WC'nin Pazarlamadan Sorumlu

Başkan Yardımcısı Richard Dussault

©
H

A
V

ELSA
N



Airbus’ın savunma ve uzay kanadı (Airbus Defence and Security / 
Airbus DS), her yıl düzenlemeyi geleneksel hâle getirdiği Teknik Basın

Toplantılarının 6’ncısını, 26-27 Ekim tarihlerinde, İspanya’nın Seville 
kentindeki San Pablo’da konuşlu tesislerinde, TMB’15 adı altında 
gerçekleştirdi. Daha önce 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi 
planlanmış olan toplantı, Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek 3’üncü
A400M’nin (MSN-23), 9 Mayıs tarihindeki ilk fabrika test uçuşunda yaşanan
kaza nedeniyle ertelenmişti. Bu elim kazada, hepsi İspanyol vatandaşı olan 
6 kişilik mürettebatın 4’ü hayatını kaybederken, ikisi ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılmıştı. Kazadan yaralı kurtulan iki mürettebattan birinin 
tamamen iyileştiği; diğerinin ise koltuk değnekleriyle de olsa yürümekte 
olduğu müjdesini hemen paylaşalım.
Bu seneki TMB’ye, 15 ülkeden 65 basın mensubu iştirak etti. İki gün süren
toplantılarda; askeri uçakların satış ve pazarlamasından sorumlu Antonio
Rodríguez Barberán’ın yanı sıra hafif ve orta sınıf nakliye (CN235 ve C295),
tanker (A330 MRTT), ağır nakliye (A400M) ve avcı (Eurofighter Typhoon)
uçakları programlarının üst düzey yetkilileri ile mühendislik, test ve satış
sonrası destek hizmetlerinin üst düzey yetkilileri birer brifing verdiler.
Airbus DS’nin askeri uçaklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Fernando
Alonso da basın mensuplarına verdiği yemekte, Askeri Uçaklar Bölümü’nün
durumu ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıya katılan Türk basın mensupları için ise Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı personelin, kendileri için üretilen dördüncü uçak olan
MSN-28’in kabul testleri amacıyla San Pablo’da bulunması hoş bir sürprizdi.
TMB’15 ile ilgili kapsamlı haberimizi, MSI Dergisi’nin aralık sayısında bulabilirsiniz.

Airbus DS, Geleneksel Teknik Basın 
Toplantılarının 6’ncısını Gerçekleştirdi
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TÜBİTAK ile Rolls-Royce
arasında, Türkiye’de 

Gelişmiş Üretim ve Teknoloji
Merkezi (Advanced 
Manufacturing and 
Technology Centre / AMTC)
kurulmasını konu alan 
protokol, 5 Eylül’de, 
İstanbul’da, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
ve İngiltere Ticaret ve 
Yatırımlardan Sorumlu 
Devlet Bakanı Lord Maude of
Horsham, TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Çelik ve Rolls-Royce Küresel
Üretim Direktörü Dr. Hamid
Mughal tarafından atıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının liderliğinde
ilerleyen, modelini 
Rolls-Royce'un oluşturduğu
merkez, Türkiye’nin milli
projelerinin temelini 
oluşturan endüstriyel 
beceri ve yeteneklerin 
geliştirilmesine öncülük
edecek. Sektörler arası
ortak bir araştırma 
kültürünü temel alan 
merkez, havacılık alanında
üretim kabiliyetlerinin ve
teknoloji uygulamalarının
geliştirilmesine odaklanan
bir kamu-özel sektör 
ortaklığı olarak kurgulandı.

Gelişmiş Üretim ve Teknoloji
Merkezi, hem uluslararası
şirketleri hem de Türk 
şirketlerini, bu yapılanmaya
üye olmaya çağıracak. 
Merkez, zaman içinde; 
sivil nükleer, denizcilik ve
diğer sektörleri de 
kapsayacak.
Rolls-Royce, merkezin ilk
endüstri lideri ve kurucu
üyesi konumunda bulunuyor.
Merkez ile ilgili çalışmalar,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın liderliğinde,
Milli Savunma, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nın desteğiyle 
ilerleyecek.
Atılan imzalar ile ilgili 
görüşlerini açıklayan Bakan
Işık, Rolls-Royce'nin, hem
Türkiye'nin jeostratejik 
konumundan, yaratıcı insan
gücünden hem de Türkiye'nin
bu noktadaki imkân ve 

kabiliyetlerinden 
yararlanacağını; buna 
karşılık, Türkiye’nin de
Rolls-Royce'nin bilgi birikimi
ve teknolojideki geldiği 
noktadan istifade edeceğini,
ortaya güzel bir iş birliği 
çıkacağını kaydetti.
Bakan Lord Maude of 
Horsham, İngiltere 
hükümetinin son derece
güçlü desteğiyle 
Rolls-Royce'nin bilgi 
birikimini ve tecrübesini tüm
dünya ile paylaştığını ifade
etti. Dr. Mughal ise şöyle 
konuştu: “Gelişmiş Üretim
ve Teknoloji Merkezi’ni 
hayata geçirirken Türk 
hükümeti ve sektörel 
ortaklarımızla son derece
yakın iş birliği içinde hareket
edeceğiz. Bu proje, uzun 
vadeli ve yüksek katma 
değerli bir ilişkinin başlangıcı...
Türkiye’deki bu merkez,
Rolls-Royce’nin Küresel İleri

Üretim Araştırma Merkezi
ağı kurma stratejisinin
temel adımlarından birini
oluşturuyor.”
Gelişmiş Üretim ve Teknoloji
Merkezi, Rolls-Royce’nin 
ortakları arasında bulunduğu
ve EJ200 motorunu Milli 
Muharip Uçak Geliştirilmesi
(TF-X) projesi için öneren
EUROJET’in, Türkiye ile
daha yakından iş birliği 
yapabilmesi konusunda da
önem taşıyor. EUROJET, 
gelişme ile ilgili şu açıklamayı
yaptı: “EUROJET, 
Rolls-Royce’nin Gelişmiş
Üretim ve Teknoloji 
Merkezi’nin kurucu üyesi 
olmasını büyük bir 
memnuniyetler karşılıyor ve
tüm tarafları tebrik ediyor.
Bu merkez, Türkiye’de 
teknolojik yeniliğin önünü
açacak ve hem EUROJET hem
de Rolls-Royce bu gelişmeyi
gönülden destekliyor.”
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish 
Defence Alliance / TDA), milli katılım sağladıkları 

fuarlarla dünyanın farklı bölgelerinde tanıtım faaliyetlerine
devam ediyor.

Türk firmalarının tanıtımının daha etkin bir şekilde 
yapılabilmesi için SSI, TDA ile birlikte, hedef pazarlara 
yönelik fuar katılımlarına ara vermeden devam ediyor. 

Milli katılım düzenlenen bu fuarlarda boy gösteren Türk firmaları, Türk sanayisinin 
son 10 yılda erişmiş olduğu yüksek seviyeyi, tanıttıkları ürünlerle alıcıların ilgisine sunuyor.
Güney Amerika’nın en önemli fuarları arasında yer alan ve Nisan ayında Brezilya’da 
düzenlenen LAAD 2015 uluslararası savunma ve güvenlik fuarına milli katılım gerçekleştiren 
SSI, bu bölgede bulunan müşterilerine, yeni ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

Milli katılım düzenlenen fuarlar arasında yer alan bir diğer fuar ise Eylül ayında, Polonya’da 
gerçekleşen MSPO 2015 uluslararası savunma sanayisi fuarı oldu. Bu fuarda sergiledikleri 
ürünleri ile firmalarımız, katılımcıların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Avrupa’da düzenlenen bir diğer önemli fuar olan DSEI 2015 uluslararası savunma sistemleri 
ve ekipmanları fuarı ve konferansı, milli katılım olarak iştirak edilen organizasyonlar arasında 
yer aldı. Eylül ayında Londra’da düzenlenen bu fuara, “Uluslararası Partner” statüsü ile 
katılım sağlandı.

Ekim ayında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen AUSA 2015 savunma ve güvenlik 
fuarına da katılan SSI üyeleri, dünya ölçeğinde üretilen ürünlerini, her platformda tanıtmayı 
sürdürüyor.

Bu yoğun fuar programına, 2-5 Kasım tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek 
Defense & Security 2015 savunma ve güvenlik fuarı ile devam edecek olan SSI ve TDA, 
milli katılım organizasyonlarına devam edecek.

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

Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisi Tanıtıma
Büyük Önem Veriyor
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Fuara, 42 tanesi ulusal pavyon açan 54 ülkeden, 1.683
firma katıldı. Firmaların 300’den fazlası, yeni katılımcı
firma olarak boy gösterdi. Fuarı; 34.000’i aşkın ziyaretçi,

yaklaşık 2.800 üst düzey yetkili ve 300 delegasyon ziyaret etti.
Fuara Türkiye’den katılan firmalar ve kuruluşlar ise şöyle sı-
ralandı: BMC, DEARSAN, DenAr, FEMSAN, FİGES, HAVELSAN,
Kilim Grubu, MKEK, Menatek, OSSA, Otokar, ROKETSAN,
Transvaro, TSKGV, TUSAŞ ve YDS.
Fuar sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi,
değerlendirmelerini şöyle iletti: “Savunma sanayisinde, İngil-
tere büyük bir oyuncu. İngiltere’nin çekiminde, dünyanın dört
bir yanından savunma sanayisi firmaları katılıyor. DSEI, bu
alanda çok önemli bir fuar. Türkiye açısından da önemli; çünkü
Türkiye dışarıya açılmaya, ortaklıklar yapmaya çalışıyor… Dün-
yanın önemli firmalarını burada yakalamışken, geliştirdiğimiz
silah sistemleri ve platformlarla ilgili onlarla iş birliği yapmak,
anlaşma imzalamak ve ileriye dönük planlar yapmak için en
güzel fırsatlardan birisi bu fuar.”
DSEI, IDEF 2017’nin tanıtım kampanyasının da başlangıcı oldu.
MSI Dergisi olarak yerinde izlediğimiz fuar ile ilgili öne çıkan
gelişmeleri, okuyucularımız için iler-
leyen sayfalarımızda derledik.

DSEI’15 ÖZEL 

Türkiye, Milli Fuar Katılımı 
Zincirine DSEI’yi de Ekledi

Londra’da, 15-18 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirilen DSEI 
fuarında, Türkiye, etkinliğin tek 
“Uluslararası Partner” ülkesi olarak
yer aldı. Türkiye’nin milli katılımı, 
Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI) ile Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında
imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında, SSI tarafından 
organize edildi. 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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Bu yıl etkinliğin tek “Uluslararası Partner” 
ülkesi olan Türkiye ile ilgili tanıtım afişleri, 

önemli geçiş yollarında yer aldı (üstte ve sağ altta).





DSEI’ye ilk defa katılan BMC, yoğun etkinlik takvimi nede-
niyle araçlarını getiremediği fuarı, dünya genelinden çok

sayıda heyetle görüşme gerçekleştirme fırsatı olarak kullandı.
BMC Pazarlama Müdürü Ufuk Yılmaz’dan, firmanın faaliyetle-
rinin son durumuna ilişkin aldığımız bilgilere göre, hâlihazırda
BMC’nin, savunma tarafında devam eden 3 sözleşmesi bulu-
nuyor. Bunlardan ilki kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
için, 46 adet su tankeri üretiliyor ve ilk teslimatın, Kasım ayında
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkinci proje kapsamında, Em-
niyet Genel Müdürlüğü (EGM)’ne 181 adet TOMA’nın teslimatı,
partiler halinde devam ediyor. Sözleşme imzalandığı zaman
150 olan araç adedi, opsiyonun kullanılması ile 181 adede çı-
karıldı. Yine EGM ile yürütülen bir diğer proje kapsamında ise
60 adet VURAN 4x4 aracının üretimi ve teslimi ile ilgili çalış-
malar devam ediyor. Yılmaz, VURAN ile ilgili şunları söyledi:
“Bu, VURAN için ilk marşa basma projemiz. VURAN yerini
buldu; çok talep var.”
BMC’den gelen sürpriz haber ise Tunus’un yeni bir KİRPİ siparişi
vermiş olmasıydı. IDEF 2015 sonrası gerçekleşen bu sipariş, 101
adet aracın teslimatını kapsıyor. Araçlar; ambulans, uzaktan ko-
mutalı silah istasyonlu araç ve keşif gözetleme aracı konfigü-
rasyonlarında üretilip teslim edilecek. Değişik sürümler için
entegrasyon faaliyetleri, BMC tarafından gerçekleştirilecek.
Araçların 50 adedinde, RPG serisi roketlere karşı koruma sis-
temi de bulunacak. Diğer araçlar, gerektiğinde bu sistem ile do-

natılabilir durumda olacaklar. Araçların 30 adedinin bu yıl, geri
kalanının gelecek yıl teslim edilmesi planlanıyor.
BMC’nin önümüzdeki dönemde sonuçlanmasını beklediği pro-
jelerden bir tanesi de Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
yürütülen Akaryakıt Tankeri (AKTAN) projesi. Kara ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının muharebe sahası akaryakıt tankeri
ihtiyacının yurt içi imkânlar kullanılarak karşılanmasını konu
alan projeye, BMC de teklif vermişti.

DSEI’15 ÖZEL 

Tunus, BMC KİRPİ’den 
Vazgeçmiyor
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Fuarda dağıtılan 
BMC basın kitinde,
8x8 taktik tekerlekli
araçla ilgili 
bu görsel de 
yer aldı.
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DenAr, Deniz
Ölçümlerinde
İddialı
Kıyı ve deniz araştırmala-

rında hidrografik, oşino-
grafik ve batimetrik çalışmalar
yapmak maksadıyla 2007 yı-
lında kurulan DenAr Deniz
Araştırmaları A.Ş., yetenekle-
rini, uluslararası arenada an-
latma fırsatı buldu. Firma ve
faaliyetleri ile ilgili bilgileri,
fuar sırasında görüştüğümüz
İş Geliştirme Müdürü Dr.
Mustafa Özyalvaç’tan aldık.
Su altı akustiği konusunda,
2011 yılında başladığı 
Ar-Ge faaliyetleri kapsa-
mında, TSonic markası al-
tında geliştirdikleri ürünleri
Türkiye ve dünya piyasalarına
sunan firma, ilk olarak iskan-
dil üzerine yoğunlaştı. Hidro-
grafik ve seyir maksatlı olmak
üzere, öncelikle iki ayrı tip is-
kandil geliştirildi ve şu an, her
iki ürün de ODN-10 ve ODS-10

olarak dünya pazarında satı-
lıyor. DenAr, Dalgıç Tespit So-
narı (Scorpion) ve Torpido
Tespit Sistemi (Baracuda)'nin
tanıtımını ise fuar sırasında
gerçekleştirdi. Her iki ürün de
dünyadaki rakipleri tarafın-
dan dikkatle incelendi ve çok
değişik uluslararası müşteri-
ler tarafından bilgi talep
edildi. Yine DenAr tarafından,

yerli imkânlarla geliştirilen
piezo elektrik seramik ve
transdüserler, firmanın yazı-
lım ve donanımla olduğu
kadar ıslak ürünlerle de 
ilgilendiğini gösterdi. Dr. Öz-
yalvaç, kendi bünyelerinde
geliştirdikleri ve yazılım ve
donanım olarak bütün hakları
kendilerinde olan Dalgıç 
Tespit Sonarı ve Torpido Tes-

pit Sistemi ile ilgili, yurt içi 
taleplere de açık olduklarını
ifade etti. DenAr ekibinin
önemli bir kısmı, MİLGEM
projesinde de çalışmış emekli
personelden oluşuyor. Firma,
halen MİLGEM ve LPD proje-
lerinde kullanılacak sonarlar
konusunda resmi ve özel 
kurumlarla temaslarını sür-
dürüyor.

DSEI katılımı ile kendini, sektöre ve uluslararası pa-
zara tanıtan firmalardan bir tanesi de Kilim Group

oldu. Görüştüğümüz Kilim Group yetkilileri, kendilerini
şöyle tanıttı: “ 1953 yılında Kartaltepe Mensucat Fabri-
kaları T.A.Ş. olarak kurulan ve bugün 5 şirketi (Kartal-
tepe Mensucat Fabrikaları, Kilim Dış Ticaret ve
Pazarlama, Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası, Hamle
Tekstil ve Kilim Mensucat) bünyesinde barındıran Kilim
Group, pamuktan ipliğe, kumaştan konfeksiyona, tekstil
sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteriyor. 
Grup, toplam 96.000 m2 alanda, aylık 2.000.000 m do-
kuma kumaş, 2.500 ton iplik üretim ve 400.000 adet
aylık konfeksiyon kapasitesine sahip. Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) için de üretim yapan Kilim Group,
geniş ve çeşitli makine ve tezgâhları, nano teknoloji-
nin de aralarında bulunduğu üretim teknolojileri ve
tüm testlerin gerçekleştirilebildiği laboratuvarları ile
öne çıkıyor.” Yetkililer, iddialarını; “Bugüne kadar
TSK’yı giydiren en önemli üretim grubu olmamıza
rağmen, Kilim markası olarak çok önde gözükmedik.
Ancak bu fuarla beraber,  uluslararası arenada mar-
kalaşma yolunda çalışmalarımızı hızlandırdık. TSK
ile oluşturduğumuz referanslarımızı, diğer ülke pa-
zarlarına da açılarak pekiştireceğiz. Diğer ülkelerin
her türlü üniforma ihtiyaçlarının en önemli tedarik-
çilerinden olma yolunda ilerliyoruz.” sözleri ile ifade
ettiler.

Kilim Group, Potansiyelini
Gözler Önüne Serdi
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HAVELSAN, DSEI’de, GENESİS
savaş yönetim sistemi

(SYS) ile AW139 simülatörü
çözümlerini ön plana çıkarttı.
Her iki ürün ile ilgili sergilediği
maketler üzerinden çözümle-
rini anlatan HAVELSAN, fuar
öncesinde yayınladığı basın
bülteni ile bu ürünlerle ilgili
bilgilendirme de yaptı.
Bugüne kadar, Türk Silahlı
Kuvvetleri envanterinde bu-
lunan 8 adet Gabya sınıfı
(Amerikan Oliver Hazard
Perry sınıfı) fırkateyne ve 
2 adet Ada sınıfı korvete en-
tegre edilen GENESİS, inşa
sürecinde olan 2 adet Ada sı-
nıfı korvete, Amfibi Gemi
(LST) projesi kapsamında
inşa edilen gemilere ve Ha-

vuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)
projesi kapsamında inşa 
edilecek gemiye de entegre
edilecek. Böylece GENESİS,
Türk Deniz Kuvvetlerinin stan-
dart SYS’si haline gelecek.
GENESİS, bir yandan da gelişi-
mini sürdürüyor. GENESİS’in,
ağ destekli yeteneğe sahip
olacak ADVENT (Ağ Destekli
Veri ENTegre) sürümü, Ada
sınıfı korvetlerin 4’üncüsü ile
hizmete girecek. Bu sürüm,
LPD projesinde ise amfibi
harekât yeteneklerinin yanı
sıra bir birleşik ve müşterek
NATO karargâhının tüm ihti-
yaçlarına cevap verebilecek

ilave yetenekler ile donatılacak.
HAVELSAN, GENESİS proje-
sinde kazandığı tecrübeyi, ihra-
cat projelerinde değerlendirmek
üzere de yoğun bir şekilde tanı-
tım ve pazarlama faaliyetlerine
devam ediyor. Özellikle Orta
Doğu ve Uzak Doğu pazarına,
hücumbot ve karakol botu sını-
fında gemiler için özel olarak
tasarlanan ve GENESİS-MINI
(GEMINI) olarak adlandırılan bir
sürüm öneriliyor. GENESİS’in
ilk uygulaması olan Oliver 
Hazard Perry Sınıfı fırkateyn-
ler ise ihracat çalışmalarında
bir diğer odak olmaya 
devam ediyor. Bu maksatla

Pakistan, Mısır, Bahreyn ve
Polonya gibi bu sınıf fırka-
teynleri kullanan ülkelerde
pazarlama çalışmaları yürü-
tülüyor.

HAVELSAN, 
Simülasyon Tecrübesini
AW139’a Taşıdı
İntibak ve tazeleme eğitimle-
rini, yüksek doğruluktaki
sentetik senaryolar ile bü-
tünleşik olarak sağlamak
için özel olarak tasarlanan
HAVELSAN AW139 Tam
Görev Simülatörü (TGS)’nün
başlıca kabiliyetleri; intibak
eğitimi, acil durum (emer-
censi) ve prosedür eğitimleri,
görev tazeleme eğitimi ve
görev provası olarak sırala-
nıyor. Helikopter üreticisi ve-
rilerine dayalı aerodinamik
simülasyonun gerçekleştiril-
diği sistem, 6 serbestlik de-
receli hareket yeteneğine ve
JAR FSTD H FMS ve FAA AC
120-63 Seviye D kalifikasyo-
nuna sahip. Simülatör, mevcut
konfigürasyonunda, Katar ve
Körfez ülkelerini kapsayan ve
yüksek çözünürlüklü uydu gö-
rüntülerinden oluşan görsel
veritabanı ile birlikte geliyor.
HAVELSAN’ın AW139 için ge-
liştirdiği simülasyon ürün ai-
lesinin diğer üyeleri; Uçuş ve
Seyrüsefer Prosedürleri Eği-

DSEI’15 ÖZEL 

HAVELSAN’ın DSEI Gündemi, 
GENESİS ve AW139 Simülatörü Oldu
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HAVELSAN, AW139 helikopteri için bir dizi simülasyon sistemi geliştridi.

AW139 TGS
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ticisi (USPE), Arka Kabin
Ekibi Eğiticisi, Taktik Kontrol
Merkezi (TKM) ve Debrifing
Sistemi olarak sıralanıyor.
TGS’nin pek çok işlevine
sahip olan, diğer yandan 
hareket kabiliyeti bulunma-
yan USPE, Seviye JAR-FSTD
H FNPT Level II MCC konfi-
güre edilebilir kalifikasyona
sahip. Arka Kabin Eğitici-
si’nin başlıca işlevleri ara-
sında; operasyonel pendant
kontrollü fiziksel vinç simü-
lasyonu, Kaska Monteli Gös-
terge, Yüksek sadakat
seviyeli MAG58/M240-1 ma-
kinalı tüfek replikası ve ma-
kineli tüfek atış simülasyonu
yer alıyor. TKM’de ise 1 yöne-
tici konsolu ile 3 adet rol oy-
natıcı istasyonu bulunuyor.
TGS, USPE ve TKM, aynı se-
naryoda ortak uçuş yapa-
bilme kabiliyetine de sahip.
HAVELSAN, AW139 simülas-
yon ürünleri için, perfor-
mansa dayalı entegre lojistik
destek hizmeti de veriyor.

Rota, Siber Savunma
ve Eğitim
Fuar sırasında görüşme fır-
satı bulduğumuz HAVELSAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Taner Düvenci, firmanın önü-
müzdeki dönemki stratejisi
ile ilgili önemli ipuçları verdi.
İki konunun öne çıktığının al-
tını çizen Düvenci, bunları,
siber savunma ve simülasyon
faaliyetlerini eğitim faaliyet-
leri ile birleştirmek olarak 
sıraladı. Düvenci, siber sa-
vunma ile ilgili şunları söyledi:
“Siber ortamda, küresel bo-
yuttaki güvenlik çözümlerinin,
ulusal kaynaklarla, yerli 
olarak gerçekleştirilmesi yo-
lunda önemli çalışmalar yapı-
yoruz. HAVELSAN bünyesinde,

Siber Güvelik Direktörlüğü-
müz bulunuyor. Bu direktör-
lük yapısı altında, 
HAVELSAN Siber Savunma
Teknoloji Merkezi’ni kuruyo-
ruz. HAVELSAN’da mevcut
olan ve kısa sürede kazana-
cağımız tüm yetenekleri,
bunun altında toplayacağız.
Ayrıca yerli firmalarımızla da
çalışacağız; hem kendi ürün-
lerimiz hem de onların ürün-
lerini kullanacağız. Fiziki yapı
aşağı yukarı tamamlandı.
Merkezi, yıl sonuna kadar
işler hale getirmeyi planlıyo-
ruz. Bu merkezde, bir Güven-
lik Operasyon Merkezi de
olacak. İhtiyaç duyan kamu
kurumları ya da özel kuruluş-
lar, bizden siber güvenlik hiz-
meti alabilecek.”
Eğitim alanı ile ilgili planla-
rından da bahseden Düvenci,
simülasyon alanında bölge
lideri firmanın HAVELSAN ol-
duğunu; DSEI sırasında, dünya
genelinde önde gelen firma-
larla yaptıkları görüşmelerin
de bu durumu teyit ettiğini vur-
guladı. HAVELSAN, eğitim ko-
nusuna eğilirken, bir yandan
simülasyon geliştirme faali-
yetlerine de devam edecek.
Düvenci, yapmak istediklerine
örnek olarak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterindeki si-
mülatörlerin kullanılmadığı
saatleri, başka ülkelere kira-
lamayı gösterdi. Böyle bir 
iş modelinde, kiralama be-
deli verilebileceği gibi, kulla-
nılan saatlerin karşılığında, 
HAVELSAN’ın simülatörlerin
bakım ve idamesini ücretsiz
olarak yapabileceğini belirtti.
Düvenci, her durumda, bu tür
bir iş modelinin, Türkiye ile il-
gili ülkenin askeri eğitim iş bir-
liği anlaşması imzalamasını
gerektireceğini de vurguladı.

©
H

A
V

ELSA
N

Arka Kabin 
Ekibi Eğiticisi
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Tanklar ve zırhlı araçlara yönelik parça ve alt sistem üretimi ko-
nusunda çalışan, İstanbul merkezli bir firma olan Menatek, ilk

fuar katılımı olan IDEF 2015’in ardından, uluslararası arenada ilk
fuar tecrübesini ise DSEI ile yaşadı. Fuar sırasında görüştüğümüz
Menatek Yönetici Ortağı Mehmet Ali Ünal, firmayı şöyle tanıttı:
“Menatek, 20 yıllık bir firma. 1994 yılında, babam emekli Yüksek
Mühendis Albay Kazım Ünal ve annem Nermin Ünal tarafından ku-
ruldu. Kardeşimle ben, şirketin 2’nci nesil sahipleriyiz. Babam 25
sene Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne hizmet etti. Bu süreçte M48A5
T1 ve T2 modernizasyon çalışmalarında görev aldı. Emekli olduk-
tan 2 sene sonra da annem Nermin Ünal’ın teşviki ile Menatek’i
kurdu. 2000 yılına kadar, sadece TSK’nın yedek parça alım ihale-
lerine katıldık. 2000 yılında Menatek, ABD’de 2 farklı şirket ile iş
birliği yaptı ve Amerikan Kara Kuvvetlerine parça sağlamaya baş-
ladı. Tüm bu süreçlerde Menatek, herhangi bir üretim yapmadı;
mühendislik firması olarak faaliyet gösterdi. Türkiye’deki alt yük-
lenicilerine sözleşme bazlı üretim yaptırıp daha sonra da kullanı-
cıya teslim etti. 2005 yılında ise Menatek, Amerikan Kara
Kuvvetlerinin ana yüklenicisi haline geldi ve Amerikan Savunma
Bakanlığı ile doğrudan çalışmaya başladı. ABD’de iş birliği yaptı-
ğımız firma sayısı da bu süreçte yaklaşık 20’ye çıktı.”
Hâlihazırda üretim, montaj, kalite kontrol ve test faaliyetleri de
gerçekleştiren Menatek, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların; süs-
pansiyon sistemi parçaları, güç aktarım elemanları, ısıtma-so-
ğutma sistemlerine ait parçalar ve şase donanımına ait parçalar
üzerinde çalışıyor. Firma, bünyesinde CNC talaşlı imalat yapıyor,
ayrıca 3 ve 4 boyutlu torna ile 4 ve 5 boyutlu işleme merkezlerine

de sahip. Firma;  talaşlı imalat, montaj, kalite kontrol ve test faa-
liyetleri dışındaki tüm üretim süreçleri için ise Türkiye’nin, alanın-
daki önde gelen firmalarla çalışıyor. Ünal, ülke genelinde, yaklaşık
250 firma ile çalıştıklarını belirtti.
2014’ün başında Menatek, ilk defa yedek parça ve montajdan daha
ileri giderek, bir alt sistemi, POYRAZ aracının fren sistemini üret-
meye başladı. Ürettikleri sistem 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı
tarafından üretilen ilk 22 adet POYRAZ aracında aktif olarak kul-
lanılıyor.
Çalışan sayısı 40 olan Menatek, 2.100 m2 kapalı alana sahip yeni
bir tesise taşındı. Bu yeni yerleşke, daha önce ayrı olan ofis ve üre-
tim alanlarını aynı çatı altında topluyor. Firma ile ilgili bir diğer ge-
lişme de ABD pazarına yönelik olarak Detroit’te bir şirket kurması
oldu. 
Ünal, Türkiye pazarına yönelik çalışmaları ile ilgili ise şunları söy-
ledi: “Türkiye’de kara platformu firmaları ile görüşmeler içerisin-
deyiz fakat şu ana kadar kendileri ile bir çalışmamız olmadı; ama
ALTAY projesinde, offset yükümlülükleri kapsamında, yurtdışı
menşeili bir firmanın alt yüklenicisi olacağız. En büyük amaçları-
mızdan birisi marka bilinirliğimizi arttırmak. Fuarlara katılmaya
başlamamızın nedeni de bu. Türkiye, savunma projelerinde offset
yükümlülüğü getiriyor; biz de bu kapsamda yurtdışındaki büyük
firmaların alt yüklenicisi olmak istiyoruz.”

DSEI’ye ikinci kez katılan ve
fuar sırasında yabancı ana

yüklenici firmalarla önemli 
görüşmeler gerçekleştiren
OSSA, üyelerinin yeteneklerini
tanıtmayı sürdürdü. OSSA Ko-
ordinatörü Hilal Ünal, bilinir-
liklerinin yurt dışında da
arttığını; hatta yurt dışındaki
kümelerde aradığını bulama-
yan firmaların da kendilerine
gelmeye başladığını belirtti.
Ünal, OSSA’nın farkını ise
şöyle anlattı: “Üye alırken dik-
kat ettiğimiz 2 kriter var: 
İmalatçı veya bir teknokentte
yer alan bir Ar-Ge firması ol-
malı ve savunma ve havacılık
alanında hâlihazırda çalışıyor
olmalı. Biz, savunma ve hava-
cılık sektörüne henüz iş yap-
mayan; ama bu sektörde
çalışmak isteyen firmaları, bu
aşamada üye olarak kabul et-
miyoruz. Diğerlerinden ayrıldı-
ğımız ana nokta burası. Bizde
kişisel üyelik de bulunmuyor.
Sadece firmalar üye olabiliyor.

Dolayısı ile savunma ve hava-
cılığa imalat yapan ya da bu
sektörde Ar-Ge faaliyeti yürü-
ten, sektörce onaylanmış fir-
malar bütünüyüz. Böylece
stratejimizi belirlerken, adım-
lar atarken, hep aynı amaca
yönelmiş firmalar olarak ka-
rarlar alıyoruz. Gündemimizde
başka konular olmadığından,
odağımız dağılmıyor. Biraz
önce, önemli bir yabancı ana
yüklenici buradaydı. Hap bilgi

gibi verdiğimiz bir üye yetenek
matrisimiz var. Gelen ilgili,
‘Böyle bir şeyi hazırlamak 
4-5 haftamı alırdı; bu şekilde
vermeniz çok önemli.’ dedi.
Firmalarımızı yakından tanıyo-
ruz; dolayısı ile ana yüklenici-
leri doğru yönlendirebiliyoruz.
Bize geldiklerinde, zaman kay-
betmeden istedikleri bilgiye
ulaşıyorlar ve bu hizmeti üc-
retsiz sunuyoruz.”
2015 yılı faaliyetlerini ve 2016

yılı planlarını da değerlendi-
ren Ünal, “Çalışmalarımız
daha da hızlandı, artık bazı
adımları daha da hızlı atabili-
yoruz. Bunlar ihracat rakam-
larına ve yapılan anlaşmalara
da yansıyor. Diğer yandan,
yurt içindeki ana yüklenici fir-
malarla iş birliği konusunda
geçtiğimiz yıllarda kaydettiği-
miz artış hızını, bu sene 
göremedik. Muhtemelen, pro-
jelerle ilgili gelişmelerden
kaynaklanıyor. Kısaca, 2015’te
şu ana kadar yurt dışı bizi se-
vindirdi; yurt içi daha durağan
seyretti diyebiliriz. Geçtiğimiz
hafta, 2016 yılı planlarımızı
üyelerimize ilettik. Onlardan
gelecek girdilerle nihai hâlini
alacak. Burada herkes, ICDDA
etkinliğimizi soruyor, yabancı
firmalar kayıt olmaya başladı-
lar. Hatta ‘Neden her sene
yapmıyorsunuz?’ diye soran-
lar da oluyor.” dedi.

DSEI’15 ÖZEL 

Menatek, 
Uluslararası Fuarlara 
DSEI ile Merhaba Dedi

OSSA, Fark Yaratmaya Devam Ediyor
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Dünyanın önemli fuarlarında
mutlaka boy gösteren ve

küresel pazardaki varlığını pe-
kiştiren Otokar, DSEI’deki stan-
dında, MIZRAK-30 uzaktan
komutalı kuleli ARMA 8x8
aracını sergiledi. Fuar sıra-
sında görüşme fırsatı buldu-
ğumuz Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, DSEI’ye,
hedef pazar olarak gördükleri
bölge ve ülkelerden çok sa-
yıda heyetin katıldığını; bu
açıdan fuarı çok faydalı gör-
düklerini belirtti. Görgüç,
2015 yılının geride bıraktığı-
mız dönemini, Otokar açı-
sında şöyle değerlendirdi:
“Otokar için 2015 yılı, plan-
landığı gibi geçiyor. 2014’te
belirli bir aşamaya gelmiş,
2015’te karar aşamasına ge-
leceğini umduğumuz, Afrika
ve Körfez bölgelerinde yürü-
yen, 5 tane ihale vardı. Bun-
lardan 2 tanesi sonuçlandı ve
bu projelerle ilgili imalat ça-
lışmalarımız devam ediyor.
Bir tanesinde, teslimatı bu
sene içerisinde tamamlaya-
cağız; diğerinde ise teslimat-
lar, gelecek sene Mart ayının
sonuna kadar sürecek. Her
iki proje de 5 yıllık entegre lo-
jistik destek paketlerini içeri-
yor. Müşterilerimiz, ağır
bakım hariç, diğer bakım faa-
liyetlerini kendileri yapabile-
cekler. Müşterilerimizden bir
tanesi, daha önce de ürünü-

müzü kullanıyordu; dolayısı
ile orada zaten kurulmuş
olan bir lojistik sistem var. 
Diğerinde ise bu sistemi kur-
maya başladık. Bakım perso-
nelini eğitip, bakım ekipleri
kuracağız ve müşterimizle 5
yıl boyunca birlikte çalışaca-
ğız. Diğer 3 ihaleyi takip 
etmeye devam ediyoruz.
Uluslararası ihalelerde büyük
bir rekabet var. En az 2-3 şir-
ketle birlikte, hem perfor-
mans hem de bütçe ile ilgili
kriterleri karşılayabilmek için
yarışıyorsunuz. Politik et-
menler de devreye girebili-
yor. Dolayısı ile kullanıcılar da
hemen karar veremiyorlar.”
Görgüç, yurt içindeki proje-
lerle ilgili de şunları söyledi:
“Silah Taşıyıcı Araç proje-
sinde, en iyi teklifler alındı;
biz de teklifimizi verdik. Karar

aşamasına gelindi. Bir diğer
proje olan Özel Maksatlı Tak-
tik Tekerlekli Zırhlı Araç pro-
jesinin teklifini de geçtiğimiz
hafta verdik. Bu projenin çe-
şitli opsiyonları var; bu açıdan
teklif vermesi de bu teklifleri
değerlendirmesi de karmaşık
süreçleri içeriyor. Kararın
2016 yılına sarkabileceğini
değerlendiriyoruz.”
Son olarak, artan terör olay-
ları ve bu ortamda Otokar’ın
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) envanterindeki araçla-
rını nasıl desteklediğini 
sorduğumuz Görgüç, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye, zor bir dönemden
geçiyor. Hem TSK hem EGM,
şekli, yönü ve mertebesi deği-
şen tehditlerle karşı karşıya.
Şu anda envanterde, 3.600’e

yakın aracımız var. Büyük bir
bölümü çatışma bölgelerinde,
yolda ve arazide sürekli kulla-
nılıyor. Kullanıcımız profesyo-
nel; araçlarını yakından
tanıyorlar, kabiliyetini biliyor-
lar. Olaylardan bağımsız ola-
rak, her zaman ‘Araçlarımızı
daha iyi hale nasıl getiririz, de-
ğişen tehditlere göre ne gibi
ilaveler yapılabiliriz?’ konulu
çalışmaları müşterilerimiz ile
birlikte yürütüyoruz. Sadece
araçların geliştirilmesi değil,
araçların çok yoğun kullanıl-
ması nedeniyle bu dönemde
bakım konusu da öne çıkıyor.
Bakım yapılması gereken bir
aracın bulunduğu bölgeye
ulaşımın sorunlu olduğu du-
rumlar gerçekleşebiliyor. Her
aracın, en kısa zamanda hiz-
mete dönmesi için yoğun bir
şekilde çalışıyoruz.”

TUSAŞ, fuara, Yönetim Kurulu Üyesi Tuğg. (E) Ali Rıza
Kuğu başkanlığında bir heyet ile katıldı. Standında özgün

ürünleri ANKA, ATAK ve HÜRKUŞ’un tanıtımına öncelik
veren TUSAŞ’ın ana gündemi ise Milli Muharip Uçak Geliş-
tirilmesi (TF-X) projesi oldu. Bu proje kapsamında Savunma
Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonu altında görüşmeler ya-
pıldı.  TUSAŞ yetkilileri fuarın Türkiye’nin savunma sanayi-
sinin geldiği aşamayı tanıtmak açısından önemli olduğunu
ve DSEI fuar organizatörlerinin delegasyonları Türk firma-
ları ile buluşturma konusunda yeterince etkili olmadıklarını
belirttiler.  
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Fuarda Türk katılımın-
dan imza haberleri,
ROKETSAN cephesin-

den geldi. Bunların ilki 
kapsamında, ROKETSAN ve
Lockheed Martin, yeni nesil
havadan karaya seyir füzesi
olan SOM-J’nin, F-35 uçağı-
nın dâhili silah istasyonuna 
entegrasyonuna yönelik söz-
leşme imzaladı. Konuyla ilgili
ROKETSAN tarafından yapılan
açıklamaya göre, sözleşme,
Teknik Destek Anlaşması’nın
aktif hâle gelmesini ve 
SOM-J’nin uluslararası müş-
terilere pazarlanmasını sağla-
yacak. SOM-J’nin F-35
uçağına entegrasyonu, Blok 4

yazılım sürümüne göre plan-
landı. Uçuş testleri, ilk etapta,
Türk Hava Kuvvetleri’nin 
F-16’larında gerçekleştirilecek.
İkinci imza ise ROKETSAN ile
Thales UK firması arasında bir
İşbirliği Anlaşması için atıldı.
Anlaşma, firmalar arasında
devam eden çalışmalar ile ya-
kalanan uyum ve sinerjinin,
başka projeler ve füze sistem-
leri için de ortak geliştirme ve
işbirliği faaliyetlerine dönüş-
mesini konu alıyor. ROKETSAN
Pazar Geliştirme ve Tanıtım Di-
rektörü Hüdai Özdamar, bu im-
zanın Thales ile yürüttükleri ilk

çalışma olmadığını belirterek
şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Thales UK ile 2014 
yılında imzalanan sözleşme
HİSAR Hava Savunma Füzesi
Projesi lazer yaklaşma sen-
sörü geliştirilmesini konu 
alıyor. Üretim hattı ROKETSAN’da
kurulacak algılayıcı, ayrıca
Thales UK ile birlikte, uluslar-
arası müşterilere de pazarla-
nacak. O anlaşmada belli 
bir aşamaya gelindi, ekipler
birbirini tanımaya başladı. Önü-
müzdeki birkaç sene içeri-
sinde, küresel ihtiyaçları
değerlendirip, yeni ürünler or-

taya çıkartmayı öngörüyoruz.”
Fuarla ilgili de konuşan Öz-
damar, DSEI Fuarı’na 2007 yı-
lından beri, düzenli olarak
katıldıklarını ve bu etkinliği,
IDEF, Eurosatory ve IDEX gibi
önde gelen fuarlar arasında
gördüklerini ifade etti.
Özdamar’a, ROKETSAN’ın,
2015 yılı hedefleri konu-
sunda hangi nokta olduğunu
da sorduk. Özdamar, ekono-
mik gelişmeler ve devletler-
arası ilişkilerin bazı pazar
dinamiklerini etkilediğini;
ancak karamsar olmadıkla-
rını belirtti.
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M. Emre YAZICI: Türkiye, TF-X 
programının Kavramsal Tasarım 
Aşaması’nı başka bir şirketten destek
alarak tamamladı. Bu durum, programın
Ön Tasarım Aşaması için açılan ihale
kapsamında BAE Systems açısından 
bir olumsuzluk teşkil edecek mi?
Andy LATHAM: Öyle olacağını zannet-
miyorum. BAE Systems’in Türkiye’deki
varlığına baktığınızda, Türkiye’de uzun
zamandan beri var olan bir şirket ol-
duğunu görürsünüz. Ürünlerimiz, Tür-
kiye’de, 70 yıldan fazla süredir
kullanılıyor. Mesela İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra, Türkiye’de İngiliz uçak-
ları kullanılıyordu. Daha yakın
dönemden verebileceğim bir örnek ise
son 25 yıldır büyük başarılara imza
atan FNSS şirketi ile bizim de gurur
duyduğumuz ortaklığımız. Dolayısıyla
Türkiye’de kuvvetli bir varlığımız oldu-
ğundan söz edebiliriz. Bunu daha da
geliştirmek, Türkiye’ye daha fazla ya-
tırım yapmak istiyoruz. TF-X programı,
bunun için ideal bir fırsat sunuyor. Şu
ana kadar programa doğrudan dâhil
olmadık; şimdi ise koşulların, Tür-
kiye’deki varlığımızı çeşitlendirmek,
TF-X programına dâhil olmak ve bu
süreçte çeşitli yetenek, imkân ve de-
neyimlerimizi Türkiye’ye getirmek açı-
sından uygun olduğunu düşüyorum.
Zaman içinde gerçekleştirilmiş benzer
programlara baktığınızda, bunların,
giderek daha da iş birliğine dayalı
programlara dönüştüğünü görürsü-
nüz. İş ortamımızda böyle bir gidişat
var ve bu çerçevede birtakım farklı
modeller uygulanabilir. Mesela Saab,
yürütmekte olduğu Gripen progra-
mında aerodinamik ve uçuş testi ko-
nularıyla ilgili bazı sorunlarla
karşılaştığında, onlarla birlikte çalışıp
bu sorunları çözmelerine yardımcı
olduk. Ayrıca Eurofighter programı
kapsamında, Airbus ile birlikte çalış-
tık. Sağladığımız avantajlardan birisi
de İngiltere’de uçak üretimi için her
türlü imkâna sahip ve gerekli tüm test
tesislerine erişimi olan bir kuruluş ol-
mamız. Dolayısıyla kendi başımıza,
kendi uçaklarımızı üretebilme imkâ-
nına fazlasıyla sahibiz. Ayrıca daha
büyük bir iş birliği yapısının parçası
olup, üçüncü taraflara bilgi ve tesisle-

rimizi sunabiliriz. Koşullar gerektirdi-
ğinde, hemen uyum sağlayabiliyoruz ki
bu bence önemli bir avantajdır.

M. Emre YAZICI: BAE Systems’in 
teklifini diğerlerinden farklı kılan 
özellikleri neler?
Andy LATHAM: Güçlü olduğumuz bazı
noktalar var ve bunların bir araya gel-
mesi, teklifimizi farklı kılıyor. İngiliz
hükümetinin yaptıklarımızı destekle-
mesi ve arkasında durması; BAE
Systems’in sanayi uzmanlığı ve dene-
yimi; ortaklık kurmak konusunda de-
neyimimiz -örneğin Avrupa ve
ABD’deki iş birliklerimiz- ve programın

bir sonraki aşamasında gerekli olacak
test tesislerine sahip olmamız ve işlet-
memiz, bizi avantajlı kılan noktaların
başında geliyor. Ayrıca BAE Systems’in
Türkiye’de geçmişte gerçekleştirdiği
yatırımların da bir katkısı var.

M. Emre YAZICI: Yerel sanayi ile nasıl bir
iş paylaşımı öngörüyorsunuz?
Andy LATHAM: Bu son derece hassas
bir konu ve teklife çağrı belgesinde bu-
nunla ilgili belirtilen şartlara uymak
durumundayız. Türkiye’nin aradığı,
programda görev alacak Türk ana yük-
lenicisi ile pozitif bir şekilde çalışıp,
Türkiye’nin olumlu sonuçlara ulaşma-
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BAE Systems, TF-X ile Türkiye’nin
Havacılık Ortağı da Olmak İstiyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan TF-X (Milli
Muharip Uçak Geliştirme) projesinde BAFO (son ve en iyi teklif) 
aşamasına gelindi. Bu aşamada, teklif veren firmalardan Saab’ın,
Kavramsal Tasarım Fazında da projenin içinde yer almasının 
kendisine bir avantaj yaratıp yaratmayacağı ya da Airbus Defence 
& Space’nin devam eden yeniden teşkilatlanma sürecinin kendisine
bir dezavantaj teşkil edip etmeyeceği tartışılırken, biz ihalenin en 
az bilinen oyuncusu BAE Systems’in Askeri Havacılık ve Bilişimden 
Sorumlu İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Andy Latham’ın, projeye ve
yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini aldık.



sını sağlayacak bir ortak. Bizim de
mevcut yapıyı olumsuz etkilemeden
bunu sağlayabileceğimizi düşünüyo-
rum. FNSS ile ortaklığımız, nasıl çalış-
tığımıza dair çok güzel bir örnek. Başta
lisans altında üretim yapan FNSS,
şimdilerde ise Türk ve ihracat pazar-
ları için kendi araçlarını tasarlıyor. Bu
model, havacılık sektöründe de dene-
nip uygulanabilecek bir modeldir.

M. Emre YAZICI: Sizce TF-X’in birincil
teknik özellikleri neler olmalı?
Andy LATHAM: Bizler, Türk makamla-
rının belirlediği gereklilikler çerçeve-
sinde hareket ediyoruz. Türkiye neye
ihtiyaç duyduğunu ve bunları teknik
özellikler belgelerinde nasıl ifade ede-
ceğini biliyor. Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi, Ocak ayında gerçekleştirilen
toplantısında, 3 farklı tasarımı değer-
lendirdi. Hangi tasarımın seçileceğinin
bizim açımızdan pek bir önemi yok. Ta-
sarımla ilgili kararı Türkiye verecektir.
Bizler ise söz konusu karar verme sü-
recine olabildiğince destek olmak
adına, gerekli her türlü bilgiyi sağla-
maya devam edeceğiz.

M. Emre YAZICI: ITAR (International
Traffic in Arms Regulations / 
Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı) 
veya İngiliz hükümeti tarafından ortaya
konulan kısıtlamalar, sizce 
Türkiye ile iş birliğinizi olumsuz 
etkileyebilir mi?
Andy LATHAM: ITAR, başlıca ABD’yle il-
gili bir süreçtir. İngiltere ile çalışmak,
ITAR’dan kaynaklanabilecek sorunların
azaltılmasına yardımcı olacaktır. İngil-
tere ve Türkiye’nin birlikte çalışması,
ITAR’la ilgili riski olabildiğince azalta-
caktır. Durumun zaman içinde değişebi-
leceğini de göz önünde bulundurursak
şu an İngiliz hükümetinin sağladığı des-
tek açısından iyi bir konumda olduğu-
muzu belirtebilirim.

M. Emre YAZICI: Türkiye’ye yatırım 
yapmak istediğinizi belirtmiştiniz. 
Hangi alanlarda yatırım yapmayı 
düşünüyoruz?
Andy LATHAM: Türkiye, önemli bir sa-
vunma sanayisi altyapısına sahip ve
büyüyen bir uluslararası pazar olması
açısından, stratejilerimiz çerçevesinde
önemli bir yere sahip. Birlikte çalışma-

mızın her iki tarafa da faydalı olacağını
düşünüyorum. FNSS ile ortaklığımız iyi
bir model teşkil ediyor ve bu modeli,
havacılık sektöründe de uygulamak is-
tiyoruz.

BAE Systems Askeri Havacılık ve 
Bilişimden Sorumlu İş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı Andy Latham’a,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.



KOYP, teknoloji olarak, yüksek ve-
rimliliği, girdilerinin kolay bulu-
nabilirliği ve çevreye zarar

vermeyen çıktıları ile öne çıkıyor. İçten
yanmalı motorlarda verimlilik -diğer bir
deyişle yakıttaki enerjinin kullanılan
oranı- %20’ler mertebesinde iken KOYP
ile %60 civarında bir verimliliğe ulaşıla-
biliyor. Böylece, girdilerinden bir tanesi
mazot olabilen KOYP ile 3 kat verimlilik
artışı elde edilebiliyor. KOYP’un çıktıları
ise su ve kullanılan yakıt türüne göre, az
miktarda karbondioksit olarak sıralanı-
yor (KOYP ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
“Geleceğin Teknolojisi KOYP” başlıklı
kutucuğa bakınız).
Askeri açıdan KOYP, şimdilik 4 alanda
değişim ve gelişim vaat ediyor: Sahrada
mobil güç ünitesi olarak kullanım, kara
platformlarında düşük iz (özellikle ses ve
kızılötesi) ile gözetleme yapabilme,
küçük boyutlu insansız hava araçları için
elektrik gücü ve denizaltılar için ek güç
birimi olarak kullanım. Kara platformla-
rına yönelik uygulamalar kapsamında
Zırhlı Araçlar için 3 kW’lık Yardımcı Güç
Ünitesi Projesi (ZAYGÜP), 2009 yılında,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
Vestel Savunma arasında imzalandı ve
proje 2015 yılında başarıyla tamamlandı.
Vestel Savunma’nın çalışmalarını ve bu
teknolojinin geleceğini, Vestel Savunma
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Pamuk
ile konuştuk.

MSI Dergisi: Vestel Savunma, KOYP ile 
ilgili çalışmalara ne zaman başladı?
İbrahim PAMUK: Bildiğiniz gibi Vestel
Grubu, 2000’li yılların başında, savunma
sektöründe de faaliyet göstermeye karar
verdi ve 2003 yılının son günlerinde, Ves-
tel Savunma kuruldu. O sıralarda gele-
cek vaat eden konulardan 2 tanesi,
hidrojen teknolojisi ve insansız hava
aracı (İHA) idi; Vestel Savunma da bu

alanlarda faaliyet göstermeye karar
verdi. Hatta bu konular değerlendirilir-
ken Milli Savunma Bakanlığı ARGE ve
Teknoloji Dairesi de uydulara ve İHA’lara
yönelik yakıt pili projesini gündeme ge-
tirmişti. Dolayısı ile Vestel Savunma ku-
rulduktan yaklaşık 1 sene sonra, yakıt
pili konusunda çalışmaya başladı.
Başlangıçta, çalışmalarımızı öz kaynak-
larımızla yürüttük. 2004 yılında bir 
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SÖYLEŞİ

Vestel Savunma, 
Enerji Teknolojilerine Türkiye’nin 
İmzasını Atmaya Hazır

Enerji, hem askeri hem de sivil alanda, her türlü 
faaliyette kritik bir girdi konumunda. “Kritiklik” 
niteliği; bazı faaliyetlerde enerjinin maliyetinden, 
bazı faaliyetlerde enerjinin güvenilirliğinden, bazı
faaliyetlerde enerjinin çevreye etkisinden, bazı 
faaliyetlerde sağlanan enerji miktarından, 
bazı faaliyetlerde ise enerjinin sürekliliğinden 
kaynaklanır. Katı oksit yakıt pili (KOYP / solid oxide
fuel cell)  teknolojisi, hem askeri hem sivil alanda
enerjinin kritikliği ile ilgili birçok sorunu çözme 
potansiyeline sahip bir teknoloji olarak öne çıkıyor 
ve bu teknolojinin liderliğini, Türkiye’de 
Vestel Savunma yapıyor. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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TÜBİTAK TEYDEP projesine başvurduk.
KOYP, o sıralarda, akademik dünyada
çok bilinen ve desteklenen bir konu de-
ğildi; dolayısı ile başvurularımızda bu du-
rumun getirdiği zorlukları yaşadık. Ama
ilk çalışmalar sonuçlarını verdikçe, bu
konuya inanç arttı ve bir müddet sonra,
destekler almaya başladık. Bir kaçı 
TÜBİTAK TEYDEP, bir kaçı da uluslar-
arası destekli projelerimiz oldu. 2009 yı-
lında, ilk fiziksel çıktıları ortaya koymaya
başlayınca, bunun verdiği güvenle bir 
Ar-Ge projesi yürütmek için SSM’ye baş-
vurduk. SSM de yenilikçi ama nerelere gi-
deceği çok da kestirilemeyen bu konuyu,
büyük bir ileri görüşlülükle desteklemeyi
kabul etti. Böylece ZAYGÜP başladı.

MSI Dergisi: ZAYGÜP’te hangi 
ihtiyaca cevap olacak bir sistem 
öngörüldü? Projenin hedeflerinden 
bahseder misiniz?
İbrahim PAMUK: Aslında ZAYGÜP’ün
konu aldığı sistem, sadece Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin değil, dünya gene-
linde silahlı kuvvetlerin çözüm aradığı bir
darboğazı hedefliyor. Bir tank ya da zırhlı
araç, durağan konumdayken, örneğin
gözetleme yaparken, alt sistemlerini ça-
lıştırabilmek için güce ihtiyaç duyuyor.
Bu ihtiyacı ana motor ile karşılamak,
hem motor gürültüsü nedeni ile aracın
fark edilmesine neden oluyor hem de
enerji ihtiyacını verimsiz bir şekilde kar-
şılamış oluyor; aracın menzili ve görev
süresi, diğer bir deyişle harekât kabiliyeti
de kısıtlanıyor. Silahlı kuvvetler, alterna-
tif olarak jeneratör de kullanabiliyorlar;
ama gürültü açısından, jeneratör de
büyük bir fark yaratmıyor. Akü gibi çö-
zümler ise güç ihtiyacını yeterince karşı-
layamıyor. Burada çıkış yolu, yakıt
pilinde görülüyor.
ZAYGÜP, 3 kW’lık bir güce erişilmesini
hedefliyordu ve bunu başardık. 3kW’lık
güç, bizim açımızdan net güçtür; brüt
güç ise 5 kW’tır. Aradaki fark, yakıtın ha-

zırlanması gibi KOYP’un kendi iç işleyişi
için gerekli güçtür.
Tasarımımız, öngördüğümüzden biraz
daha büyük ve bir parça daha ağır oldu.
Ama bu tasarımı nasıl küçültebileceği-
mizi biliyoruz. Proje boyunca -tahmin
edeceğiniz gibi- sistemin yoğun Ar-Ge
çalışmaları gerektiren zorlu bileşenle-
rine odaklandık ve bu sebeple boyut ve
ağırlık konularına girmedik.

MSI Dergisi: Teknolojinin biraz 
ayrıntısına girecek olursak biraz önce
belirttiğiniz “yoğun Ar-Ge çalışmaları”
kapsamında yaptıklarınızı 
özetler misiniz?
İbrahim PAMUK: KOYP’un olmazsa ol-
mazı membran. Membranda ise kritik
konu, sıcaklığın düşürülmesi. Geliştirdi-
ğimiz membran, yurt dışındaki örnekler-
den biraz daha düşük bir çalışma
sıcaklığına sahip; bu da büyük bir avan-
taj. Şu anda dünyada bulunan membran-
ların çalışma sıcaklıkları, 800-1000°C
arasında. Bizimki biraz daha farklı bir
malzemeden üretiliyor ve 760°C. Burada
kritik olan, membranın çalışma sıcaklı-
ğında, kullanılan metalin özelliklerinin
korunması. Örneğin paslanmaz çeliğin
bu anlamda azami çalışma sıcaklığı,
650°C derece. Bu dereceye inebilirseniz
maliyetler en az yarısı kadar azalır; ay-

rıca sıcaklık düştüğü için, korozyon gibi
birçok olumsuzluk da azalır. Dolayısı ile
760°C gerçekten güzel bir rakam.
Bu arada, ZAYGÜP’ün yanı sıra yürüttüğü-
müz ve gerek ulusal gerekse uluslararası
destek programlarından yararlandığımız
projeler kapsamında, 730°C ve 680°C’de
çalışacak membranları da geliştirdik. Şu
anda, çalışma sıcaklığını 520°C’ye indire-
cek, uluslararası bir projenin ortakların-
dan birisiyiz ve bunun stakını biz
geliştirdik.
Stak, daha ayrıntıya girdiğimizde stakı
oluşturan hücreler, Ar-Ge’den ziyade,
tasarım ile elde edilen bileşenler. Diğer
yandan, hücrenin içine membranı 
yerleştirirken kullanılan, yapışmayı sağ-
layan ve sızıntıyı önleyen çeşitli malze-
meler var. Bunları da biz geliştiriyoruz ve
bu konuda çok iyi bir noktada olduğu-
muzu söyleyebilirim. Hatta membran ve
bu tür malzemelerin de satışına İnternet
üzerinden başlamak üzereyiz.
Bir de yakıt hazırlama bölümü var.
Stakta membran ne ise yakıt hazırla-
mada da katalizör bu nitelikte. Katalizörü
de biz geliştiriyoruz. Dünyada birçok ör-
neği var. Ancak, “bu sıcaklıkta, bu şart-
larda” diye belirli istekler söz konusu
olduğunda, geliştirdiğimiz katalizör, çok
da rastlanan bir ürün değil; oldukça ve-
rimli bir yapıya sahip. 39
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KOYP’un; karakollarda,
mobil hastanelerde,

sahrada ve konutlarda 
kullanım alanı bulması

bekleniyor.

KOYP ile ilgili çalışmalar, laboratuvar ortamında da yoğun olarak devam ediyor.©
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Risk Almadan Ar-Ge Olmuyor
MSI Dergisi: ZAYGÜP’ün konusuna 
ve yaptığınız çalışmalara baktığımızda,
araştırma çalışmalarının da geliştirme
kısmı kadar ağırlıklı olduğu bir proje 
görüyoruz. Böyle bir projeyi yürütürken
ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
İbrahim PAMUK: Proje, 2009’da başladı
ve bir prototip hedeflendi. Biz aşağı yu-
karı 3 senelik bir projeyi, yaklaşık 2 sene
gecikerek, 5 senede tamamladık ve bu
gecikmeyi, tamamen Ar-Ge faaliyetle-
rine bağlamak mümkün. ZAYGÜP’e baş-
lamadan önce, belli çalışmaları
yapmıştık. Diğer yandan, bu çalışmalar,
bir prototipi ortaya çıkartacak aşamada
değildi. Kabaca, ZAYGÜP’te yapacakları-
mızın 1/3’ü ile ilgili deneyimimiz vardı,
geri kalan 2/3’lük bölümü ise bu 1/3’lük
kısma bakarak tahmin ettik. Proje iler-
lerken, bu tahminlerimizin bir bölümü-
nün tutmadığını gördük.
Membran, hücre, stak ve yakıt hazırlayıcı
gibi bileşenleri geliştirdik. Bu süreçte,
teorinin pratiğe yansımasının o kadar
kolay olmadığına şahit olduk. Konu çok
inovatif olunca, yaklaşım tarzlarınızı de-
ğiştirmeniz gerekiyor. Bu tür şeyleri,
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Membran, hücre, stak ve yakıt hazırlayıcı gibi bileşenleri geliştirdik.
Bu süreçte, teorinin pratiğe yansımasının o kadar kolay olmadığına
şahit olduk. Konu çok inovatif olunca, yaklaşım tarzlarınızı 
değiştirmeniz gerekiyor. 
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makalelerde ya da İnternet’te arayarak
bulamazsınız. Bulduklarınız da sizleri
yanıltır. Fuar ve seminerlerde ise doğru-
dan değil; ama satır aralarında ve arka
planda bilgilere erişebilirsiniz.
Bu bileşenler ortaya çıktıktan sonra ise
bunları bir araya getirmek üzerine çalış-
tık. Bu çalışmaları ürün geliştirme ola-
rak nitelendirebiliriz. Projenin son 
2 senesi, bu çalışmalarla geçti ve bu sü-
reçte, bileşenlerin bir araya gelmesi ko-
nusunda ciddi bir bilgi birikim ve tecrübe
elde ettik.
Nihayetinde, projeyi, teknik isterler açı-
sından baktığımızda başarıyla tamamla-
dık; ama bu başarıya ulaşmak biraz
zaman gerektirdi.
Aslında şimdi baktığımızda, hem Vestel
Savunma hem de SSM, ZAYGÜP ile risk
aldı. SSM’nin de uymak zorunda olduğu
ve Ar-Ge’nin ön planda olmadığı bir mev-
zuat var. Örneğin, biz bu projede, çevre-
sel testlere girdik.
Vestel Savunma; bu riskin cezasını
maddi anlamda çekti; ama SSM’nin de
projede gecikme cezası keserken hoşnut
olmadığını düşünüyorum. SSM’nin Ar-
Ge projelerinde ceza uygulamaları konu-
sunda daha farklı ve toleranslı hareket
etmek istediğini ve bu doğrultuda çalış-
malar yapıldığını biliyoruz. Biz ilktik, ilk
olmanın bazen böyle dezavantajları da
oluyor.
KOYP konusunda, bu kapsamda çalışan,
Türkiye’de bizden başka bir ekip yok. So-
nuçta ZAYGÜP de bu noktaya gelme-
mizde önemli katkıda bulundu ve
kazanan Türkiye oldu.

MSI Dergisi: Proje ekibi hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İbrahim PAMUK: Ekibimiz çok büyük
değil. Böyle bir ekibi kurmak şu açıdan
zor: Yenilikçi bir alandan bahsediyor-
sunuz ve 5 sene sonra ne olacağını,
çok da net bir şekilde ortaya koyamı-
yorsunuz. Bu konuyu bilerek gelme
şansları yok. Siz de ne kadar biliyorsa-
nız onu anlatıyorsunuz. Yaparken öğ-
reniyorsunuz.
Ekibimiz bir yandan da doğurgan bir ya-
pıya sahip. Ekip üyelerinin, yüksek lisans
ve doktora çalışması yapmasını destek-
liyoruz. Doktora yapanlar ise üniversite-
lere geri dönüyorlar. Ama üniversiteye
dönünce de bu konuda çalışmaya devam
ediyorlar. Böylece bizim sorunlarımız
üzerinde çalışan, fahri elemanlarımız
oluyor. İlk başladığımız zamanki perso-
nelin, yaklaşık 1/4’ü hâlâ yola devam edi-
yor diyebiliriz.
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Geleceğin Teknolojisi KOYP
KOYP, temelde, hidrojence zengin gaz ile oksijenin birleşip su ve karbondiyoksit oluşturması
ve bu kimyasal reaksiyon ile elektrik akımı elde edilmesi ile çalışır. KOYP’ta, hidrojen 
kaynağı olarak bileşiminde hidrojen bulunan ve “yakıt” olarak adlandırılan gaz ve sıvılar
kullanılır. Mazot, doğal gaz ya da alkol, bu konuda örnek olarak verilebilir. Oksijen kaynağı
olarak ise hava kullanılır. Yakıt ile hava, bir membran aracılığıyla etkileşime girerek su,
karbondioksit ve elektrik enerjisi oluşturur. Bu açıdan bakıldığında, KOYP ile ilgili 
kritik teknoloji, membrandır. Membran etrafında, hidrojence zengin gazın ve havanın 
dolaşabileceği, metal içine kazınmış kanallar bulunur. Bu kanalların olduğu metal, 
membrana da değdiği için oluşan akımın toplanmasına olanak sağlar. Bu yapı, 
hücre olarak adlandırılır. İstenilen enerji miktarına ulaşılması için, bu hücrelerin 
üst üste konulması ile stak elde edilir.
KOYP’ta membran, 0,3 mm kalınlığında bir seramiktir. Seramiğin yukarıda anlatılan 
şekilde işlev görebilmesi için, 800˚C civarına ısıtılması gerekir. Ancak bu sıcaklıkta 
hidrojen ya da oksijene dayanabilecek metal ya da alaşım sayısı çok azdır. Bu da 
maliyeti arttırır. Membran ile ilgili araştırmalar, sıcaklığı düşürmeye yönelik olarak, 
yoğun bir şekilde yürütülüyor.
KOYP’un diğer yakıt pili teknolojilerine göre önemli bir üstünlüğü, saf hidrojene ihtiyaç 
duymamasıdır. Saf hidrojenin genelde yüksek basınç altında depolanması gerekir; 
bu da sistemin karmaşıklığını ve ağırlığını arttırır. KOYP’ta ise hidrojen kaynağı olarak
mazot, doğal gaz ya da alkol gibi sıvılar kullanılabilir. Reaktör adı verilen sistem
bileşeninde, hidrojen, bu kaynaklardan, su buharının da içinde olduğu bir işlem ile 
çıkartılır ve hidrojence zengin gaz, KOYP’un yakıtı olarak kullanılır. Bu işlemi 
kolaylaştırmak için, sistemde katalizör de bulunur.
KOYP’un çıktıları olan ısı ve su, yakıt hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulan ısı ve 
su buharı kaynağı olarak da kullanılabilir.
KOYP’ta yakıt olarak kullanılacak girdiden kükürdün ayıklanması gerekir. Kükürt, doğal
gaza, bir sızma durumunda insanlar tarafından tespit edilebilmesi için özellikle eklenir.
Diğer sıvı fosil tabanlı yakıtlarda ise doğal olarak bulunan kükürt, KOYP için istenmeyen 
ve işleyişini aksatan bir maddedir ve kükürt tutucu birim tarafından ayıklanmalıdır.
Basitçe KOYP; stak, reaktör, kükürt tutucu ve bunları bir araya getiren, hepsinin içinde 
yer alacağı özel izolasyonlu bölmeler ve elektronik kontrol biriminden oluşur.

Vestel Savunma ve SSM
kabul muayene heyeti,
KOYP prototipinin önünde
görülüyor.
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Bu kadar kısa zamanda bunları yapmak
azımsanmayacak bir başarı. Benzer işleri
yapan grupların yurt dışındaki büyüklük-
lerine ve bütçelerine baktığımız zaman,
övünmemek mümkün değil. Şu anda 10
araştırmacımız ve 4 teknisyenimiz var.
Ekibimiz büyük özveri ile çalışıyor. Ekibin
küçüklüğü, kişilerin birden fazla şapka
takmasına da neden oluyor. Bu grup, sa-
dece bu projeyi yapmıyor. Şu anda 1 tane
AB 7’nci Çerçeve, 2 tane 1003 Öncelikli
Alan, bir tane de Öncelikli Alan Uluslar-
arası projesini yürütüyoruz. Ayrıca ilk
aşamayı geçmiş bir uluslararası ve iki de
1003 Öncelikli Alan projemiz var. Proje
konuları, birbiri ile çok alakalı. Bir şeyi
yaparken bunun birkaç projede yer al-
masını sağlayacak bir mekanizma ile
bunu başarıyoruz.

MSI Dergisi: Projenin üniversite 
boyutundan bahseder misiniz? Makale 
ve patent konularında neler yaptınız?
İbrahim PAMUK: KOYP konusunda ça-
lışmalara başladıktan kısa bir süre
sonra, Niğde Üniversitesi ile iş birliği
yapmaya başladık. Membran ile ilgili ça-
lışmalar, Niğde Üniversitesi Hidrojen
Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri
Araştırma Merkezi (HYTEM) kapsamında
yürüyor; bizim de personelimiz orada ça-
lışıyor. Bazı adımlarda, üniversitenin alt-
yapısını kullandığınız zaman daha hızlı
ilerliyorsunuz.

Niğde Üniversitesi’nin yanı sıra ODTÜ,
Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi
ile de benzer çalışmalar yürütüyoruz.
Aşağı yukarı 10 patent ve faydalı mode-
limiz var. Diğer yandan, patent almaya
devam etmekte tereddüt yaşıyoruz.
Patent sayımız rahatlıkla 30-40 olabilir;
ama onları almanın ve korumanın ma-
liyeti de küçümsenmeyecek merte-
bede. Bir de patent ve faydalı model,
sizi belirli bir süre koruyor; devamını
getirmek için, uzun vadeli bir planlama
gerekiyor. Bunları alarak bazı kişilere
bildiklerinizi aktarma aşamasına da
geliyorsunuz. Bu noktada, patent ve
faydalı model çalışmalarını durdurduk
diyebiliriz.
Teknolojinin kalbi olan bilgileri verme-
den, önemli sayıda makale yayınladık; bu
konuda çalışmalarımız devam ediyor.

Fonlama Mekanizmaları 
Gözden Geçirilmeli
MSI Dergisi: KOYP konusunda ulusal 
ve uluslararası destekli projeler de 
yürütüyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

İbrahim PAMUK: Ulusal destekli projele-
rimizi; TÜBİTAK TEYDEP ve 1003 Öncelikli
Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı kapsamında yürüttük. Ayrıca
TTGV desteklerinden de yararlandık. 
Uluslararası arenada ise EUREKA, 
MNT-ERA, FP7 ve New INDIGO prog-
ramları kapsamında; İsveç, Finlandiya,
Portekiz, İngiliz, Portekiz, Hindistan,
Norveç, Polonya’dan ortaklarımızla ça-
lıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 
Ortaklarımızın her birinden bir şeyler
öğrenmeye çalışıyoruz.
Tabii destekler konusu açılmışken be-
lirtmemiz gereken bir konu var. Bu tür
desteklerde gerçekleşen fon aktarımı,
teorik miktarın yaklaşık yarısı kadardır.
Genel giderler, bazı programlarda da
personel harcamaları karşılanmaz. Ör-
neğin, bir TEYDEP projesinde, destek
oranı %50-60 denir; pratikte %25 civa-
rındadır. Ticari bir şirket açısından bakıl-
dığında, bazı projelere prestij ve kurulan
ortaklıklar nedeniyle girilir. Bir başka
örnek: TÜBİTAK projelerinde, ticari şir-
ketin kârlı olması istenir. Fon aktarımı
bu durumdayken ise bu tür destek pro-
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Uluslararası arenada ise EUREKA, MNT-ERA, FP7 ve New INDIGO
programları kapsamında; İsveç, Finlandiya, Portekiz, İngiliz, Portekiz,
Hindistan, Norveç, Polonya’dan ortaklarımızla çalıştık ve çalışmaya
devam ediyoruz. 
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Vestel Savunma, KOYP çalışmaları kapsamında
üniversitelerle yakın iş birliği yapıyor ve onlara
makine teçhizat da sağlıyor.





jeleri ile çalışmalar yapan bir şirketin kâr
etmesi beklenemez. Uluslararası proje-
lerde bu tür bir kriter yok; uluslararası
projelerimizin sayıca daha fazla olma-
sında bu durumun da etkisi bulunuyor.
Desteklerle ilgili bir diğer konu da ticari
şirketin, proje sonrasında teknolojinin
olgunlaşmasının gereği olarak somut bir
ürün ortaya çıkartmadığı durumda, son-
raki destek başvurularının kabul görme-
mesi. Bu da bizim gibi innovatif ve yeni
gelişen teknoloji ağırlıklı konuları içeren
nihai ürüne doğru giden yolda ara proje-
ler yapan firmaları zor durumda bırakan
bir nokta. Yani her konuda, bir iki proje
desteği sonrasında ticari bir ürünün
çıkma beklentisi doğru değil. Teknoloji-
nin özelliklerini değerlendirerek böyle
bir karara varılmalı.

MSI Dergisi: Vestel Savunma, bugüne
kadar KOYP ile ilgili çalışmalar için ne
kadarlık bir bütçe ayırdı?
İbrahim PAMUK: Vestel Savunma, bu
işe, şu ana kadar 15 milyon dolar civa-
rında kaynak yatırdı. Destekler kapsa-
mında kullanılan bütçe ise yaklaşık 
5 milyon dolar.

MSI Dergisi: Şu ana kadarki 
çalışmalarınızda, “ürün” olarak 
nitelendirilebilecek çıktılar oluştu mu?
İbrahim PAMUK: Son zamanlara 
kadar böyle bir düşünce yoktu. Hem 
TÜBİTAK’tan gelen sinyal hem de bir dizi
yere bu çalışmaların olumlu sonuçlandı-

ğını vurgulama ihtiyacı, satılabilir ürün-
ler ortaya koyma konusunu gündeme
getirdi. Örneğin, membran gibi ara ürün-
lerden bahsediyorum. Şu anda bu ürün-
lerin satışının altyapısını, lojistiğini
kurma aşamasındayız. Öncelikle İnter-
net’ten satmayı hedefliyoruz. Ara ürün
olduğu için, özelliklerini yayınlayacağız;
nasıl kullanılabileceği ile ilgili önerileri-
miz olacak. Bizim üretmediğimiz; ama
kullanılan bazı ara ürünler daha var. Bu
ürünleri de alıp “hepsini bir yerde bulun”
gibi bir yaklaşımımız da olacak. Tersini
de teklif edeceğiz.
Tam olgunlaşmamakla birlikte, şöyle bir
fikir de var: Acaba KOYP’un bilinirliğini
ve kullanımını, ülke içinde geliştirebilir
miyiz? Bir montaj seti gibi bir paket
yapıp, üniversitelerin araştırmalarında
kullanılabilecek hâle getirip satsak mı
diye de düşünüyoruz.

Zırhlı Araçlar 
Sadece Başlangıç
MSI Dergisi: KOYP’un askeri kullanımı ile
ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?
İbrahim PAMUK: ZAYGÜP, tankları ve
zırhlı araçları hedefliyordu. Diğer yan-
dan, askerin başka nerede daha çok ih-
tiyacı olur diye baktığımızda, enerji
güvenliği ve güvenilirliği konusu da öne
çıkıyor. Diğer bir deyişle istediğiniz anda,
istediğiniz kalitede enerjinin, sizin öngö-
receğiniz süre zarfından kesintisiz ola-
rak sağlanması. Bu, bir pili tanımlıyor:
Bir yerde pil olacak, istediğiniz zaman
alıp kullanacaksınız. Bunun için raf öm-
rünün çok uzun olması lazım. ABD,
bunun çözümünü KOYP’ta görüyor. Raf
ömrünün sonsuz olması -KOYP söz ko-
nusu ise- 2 depo mazotu bir yere koymak
ile eş değer oluyor. 1.000 kişilik bir birli-
ğin enerji ihtiyacının sağlanabileceğini
düşünüyorlar. Bu, bizim için de böyle;
Türkiye’nin askeri ihtiyaçları da böyle
karşılanabilir. Kalekol gibi noktalar,
sahra hastanesi gibi yapılar ya da farklı
bir bölgeye konuşlanacak herhangi bir
askeri birlik. KOYP, tüm bu senaryo-
larda, birleşik ısı ve güç sağlayacak bir
çözüm olabilir.
KOYP’u, bir el çantası boyutuna küçültüp
mobil şarj istasyonu olarak kullanabilir-
siniz. Artık askerlerin taşıdığı elektronik
cihazların sayısı artıyor; bunların sahra
koşullarındaki enerji ihtiyacı, bu şarj üni-
tesi ile karşılanabilir.
KOYP, bir kalem boyutunda da üretilebi-
lir. KOYP’un, küçük boyutlu İHA’larda,
lityum-iyon pillerle birlikte kullanıldı-
ğında, havada kalış süresini 4 kata kadar
arttırabileceği, yapılan gösterimlerle or-
taya konmuş durumda. KOYP, ani güç
değişikliklerine hemen cevap verebilen
bir teknoloji değil. Bu sebeple iniş ve kal-
kış için yeterli olacak lityum-iyon pile hep
ihtiyaç olacak; diğer bir deyişle hibrid bir
yapı olması gerekiyor.
İHA’larla ilgili bizim doğrudan bir çalış-
mamız olmadı. ZAYGÜP kapsamında
SSM, bizden bu konuda bir fizibilite çalış-
ması istemişti; bu çalışma ile konu hak-
kında ayrıntılı bilgi sahibi olduk. İHA’da
kullanım konusunda şöyle bir belirsizlik
var: İHA, KOYP’a göre mi tasarlanacak,
yoksa KOYP mu İHA’ya göre tasarlana-
cak? Bu konuda yapılan birçok araştırma
var; gördüğümüz kadarı ile tasarım bir
döngü sonrasında ortaya çıkmalı.
Denizaltı ya da elektrikli gemi, KOYP’un
diğer kullanım alanları olabilir. Fakat bu
konularda, şu anda yürüttüğümüz bir ça-
lışma bulunmuyor.
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Kendimize şöyle bir taslak plan
yaptık: Ev kullanımı için Vestel’e,
yeni Ar-Ge çalışmaları 
yapmadan, mevcut teknolojimizi
kullanarak 1-1,5 sene içerisinde
bir prototip hazırlayacağız. 
Hâlihazırdaki projelerin 
sonuçlarını kullanacağımız,
ürüne daha yakın 2’nci prototipi
ise 3 sene sonra teslim 
edeceğiz.
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MSI Dergisi: KOYP’un sivil kullanımı ile
ilgili planlarınız neler?
İbrahim PAMUK: Aslında en belirgin uy-
gulama, kombinin yerini alacak bir ürün.
1-2 kW’lık bir çözüm, evin elektrik ve ısı
ihtiyacını karşılayabilir. Böylece hem
elektrik santralden eve ulaşırken yaşa-
nan %5-10 arasındaki kaybın önüne ge-
çilir hem de KOYP daha verimli
olduğundan, daha az doğal gaz sarfiyatı
ile daha çok enerji elde edilir.
Kendimize şöyle bir taslak plan yaptık:
Ev kullanımı için Vestel’e, yeni Ar-Ge ça-
lışmaları yapmadan, mevcut teknoloji-
mizi kullanarak 1-1,5 sene içerisinde bir
prototip hazırlayacağız. Hâlihazırdaki
projelerin sonuçlarını kullanacağımız,
ürüne daha yakın 2’nci prototipi ise 3
sene sonra teslim edeceğiz.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için 
teknik hedefleriniz neler?
İbrahim PAMUK: İlk sırada, kuşkusuz
membran sıcaklığının düşürülmesi var.
Buna bağlı olarak metalin daha düşük
maliyetli bir alternatifle değiştirilmesi ya
da bu düşük sıcaklıkta çalışacak bir kap-
lama geliştirilmesi. Bu ikisi, teknolojinin

ana noktaları. Katalizör ve reaktör gibi
bileşenler, ürün geliştirme tarzı çalış-
malar olacak.
Faydalı olacağını değerlendirdiğimiz
çalışmalardan bir tanesi de hidrojence
zengin gaz elde etmenin yollarından bi-
risi olan organik maddeler konusunda
araştırmalar yapmak. Örneğin, gliserin
gibi çok miktarda elde edilen organik
kimyasalları yakıt olarak kullanmak
üzerinde çalışabilmek isteriz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
İbrahim PAMUK: Ekibimiz, hem mem-

bran ve hücre gibi KOYP’un Ar-Ge yoğun
bileşenleri konusunda hem de KOYP’un
tüm bileşenlerinin bir araya getirilerek
bir sistem ortaya konması konusunda
oldukça deneyimli bir hâle geldi. Dünya
çapında da çok iyi bir noktada olduğu-
muzu değerlendiriyoruz. Başta SSM ve
TÜBİTAK olmak üzere bize destek olan
paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Vestel Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Pamuk’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

KOYP’un ana bileşenleri
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Uluslararası İş Forumu (IBF) ile birlikte gerçekleştirilen
High-Tech Port by MÜSİAD Qatar’da, Türkiye’den 67,
Katar’dan ise 10 kurum ve kuruluş stant açtı. IBF kap-

samında ise savunma ve havacılık ile ilgili çeşitli paneller dü-
zenlendi. Her iki etkinlik de Türkiye’den gelen kalabalık bir
basın topluluğu tarafından izlendi.
IBF ve High-Tech Port by MÜSİAD Qatar açılış töreni; Katar
Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Katar Sa-
vunma Bakanı Hamad Bin Ali Al Attiyah, Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed
bin Jassim Al Thani başta olmak üzere, çok sayıda üst düzey
davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, etkinliğin,
Katar açısından, yükselen ekonomik gücünün ileri teknoloji ile
bütünleşmesi anlamına geldiğini vurguladı ve şunları söyledi:
“Bu sadece bir fuar değil, bir kalkınma medeniyeti projesidir.
Teknolojik birikimin dost ve müttefik ülkelerle paylaşılması ge-
rekir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ileri tek-
noloji paylaşımı ihtiyacı da bu etkinliği zorunlu kılmıştır…
Bundan sonraki hedefimiz, bu etkinliği, Suudi Arabistan, Kuveyt
ve Pakistan gibi ülkelerle devam ettirmek.”
Katar Savunma Bakanı Hamad Bin Ali Al Attiyah da bir ko-
nuşma yaptı ve High-Tech Port by MÜSİAD Qatar’la Katar ve
Türkiye’nin derin ilişkiler kuracağına ve ticari ilişkileri gelişti-
receğine emin olduğunu dile getirdi.
Törenin son konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanı Gönül,
Türkiye’nin geniş bir ürün ailesi oluşturmak ve teknolojiyi takip
eden değil, belirleyen ülke olmak yolunda ilerlediğini ve bu et-
kinliğin, bu çabanın göstergelerinden biri olduğunu belirtti.
Bakan Gönül, “Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. High-Tech Port,
ileri teknoloji alanında, gelecekte Türkiye ile Katar arasında
gerçekleşecek iş birliklerinin önünü açıyor.” sözleri ile etkinli-
ğin önemine dikkat çekti.
7 Ekim’de gerçekleştirilen panelde de bir konuşma gerçekleş-
tiren Bakan Gönül, şunları söyledi:“‘Bilim, bilim içindir.’ diyen
bilim adamlarınız varsa çok uzağa gidemezsiniz. Bilim hayat için
ise, uygulama için ise, üretim için ise o zaman teknolojiye ihti-
yacınız var demektir… Savaşlarda zafer, insan gücüyle değil tek-
noloji ile elde ediliyor. En ileri teknoloji de silahlı kuvvetler

tarafından kullanılır.” Bakan Gönül, konuşmasında, offset kav-
ramına ve önemine de vurgu yaptı. Aynı panelde konuşma yapan
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi,
insan kaynağı konusu üzerinde durdu ve Savunma Sanayii için
Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)’nı örnek olarak verdi.
Dr. Tüfekçi, dışa bağımlı olmamak için, Türkiye ile Katar’ın ortak
geliştirme programları yürütebileceğine de değindi.

Türkiye’nin Vitrini
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de etkinliğin
ilk gününde bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Demir, top-
lantının başında şunları söyledi: “İleri teknoloji alanı deyince,
Türkiye’nin vitrinine koyabileceği, Türkiye’nin gücünü temsil
edebilecek en önemli sektörlerden birisi savunma sektörü. Bu
nedenle bu etkinlik, bir savunma fuarı olmamasına rağmen,
Türkiye’nin teknolojisini göstermek ve ürünleri sergilemek

ÖZEL HABER 

High-Tech Port by MÜSİAD Qatar,
Sektöre Yeni Bir Soluk Getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed
Al Sani’nin himayelerinde, MÜSİAD 
tarafından, 6-8 Ekim tarihlerinde, 
Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen
High-Tech Port by MÜSİAD Qatar, Türk
savunma ve havacılık sanayisinin, bir 
ülkeye yönelik ilk etkinliği oldu. Türkiye
ile Katar arasındaki iş birliği ile ilgili
beklentileri üst noktalara taşıyan 
etkinlik, farklı formatıyla sektöre 
yeni bir soluk getirdi. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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amacıyla destek veriyoruz. Firmalarımız ve sektörümüz için
önemli olan bayrak gösterme ve tanıtım fırsatı olduğunu de-
ğerlendiriyoruz… Tanıtım, görünürlük ve bilinirlik, her şeyin ba-
şında geliyor. Bu alanda her türlü fırsatı değerlendirmek
gerekir diye düşünüyoruz. High-Tech Port by MÜSİAD etkinli-
ğinin 2’ncisini Katar’da yapmak da anlamlı. Çünkü Orta Doğu,
en önemli hedef pazar ve iş birliği coğrafyası olarak öne çıkı-
yor… Bu, aslında sadece iki ülke arasındaki bir fuar değil. Bu,
bizim bir anlamda bir vitrinimiz, alana çıkmamız. Bu, Türki-
ye’nin aldığı bir inisiyatif. Bu inisiyatif, temel olarak Türkiye’nin
tanıtımını hedefliyor. Türkiye’de düzenlemek ve tekrarlamak
yerine, dışarı açılarak ilgilenebilecek coğrafyaların ayağına git-
mek, orada bulunmak önem taşıyor. Aslında burası, dost bir
ülkenin bize ev sahipliği yaptığı, bizim ürünlerimizi sergileme-
mize imkân sağlayan ve tanınırlığımızı sağlayacak bir dışa açı-
lım süreci.”
Fuarın somut sonuçları ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Prof. Dr.
Demir, “Sonuç almak bir anlık bir olay değil. Dünyada savunma
sanayisinde Batılı ülkelerin yanında yeni bir oyuncu olarak or-
taya çıkıyor iseniz tanınırlığınızın, bilinirliğinizin sağlanması için
belli bir süre geçmesi gerekiyor… Bir iz bırakıyorsunuz; iz bı-
raktığınızda, izin derinliğini de tekrarlaya tekrarlaya arttırabi-
lirsiniz… Her faaliyet sonrasında mutlaka bir iz kalıyor, bir
teşebbüs oluyor, bir sonuç alınıyor. Bunun büyüğü küçüğü
olmaz. Zamanla bu bir kar topu gibi büyüyecektir.”

Türk-Katar İş Birliği İvme Kazandı
Etkinlik organizatörleri tarafından 9 Ekim’de yayınlanan basın
bülteninde, High-Tech Port by MÜSİAD Qatar ile ilgili başlıca
sonuçlar şöyle açıklandı:
■ 3 gün boyunca Türk firmaları 600 iş görüşmesi 

gerçekleştirdi. Bunların 500 tanesi ticari kuruluşlarla 
100 tanesi de Katar devlet kurumları ile yapıldı. 
Bu temaslarda, yaklaşık 500 milyon dolarlık iş hacmi 
gündeme geldi.

■ THY Teknik A.Ş. ve iştiraki Turkish Cabin Interior (TCI), 
Qatar Airways ile uçaklarında TCI üretimi mutfakların 
(galley) kullanılması konusunda görüşmeler yaptı. 
Bu görüşmelerin, 5 yıllık bir dönemde, yaklaşık 
50 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor.

■ Her iki ülkenin savunma bakanları ile ROKETSAN 
ve STM’nin gerçekleştirdiği toplantıda, kısa vadede 
200 milyon dolarlık iş hacmine ulaşabilecek görüşmeler
gerçekleştirildi.

■ Etkinlikte yapılan görüşmelerde, siber güvenlik ve 
akıllı şehir uygulamaları konusunda, kısa dönemde, Türkiye
ile 200 milyon dolarlık iş hacmi oluşabileceğinin sinyalleri
alındı. Bu konuda öne çıkan firmalar; ASELSAN, STM ve
Vendeka oldu.

■ Meteksan Savunma’nın uzun zamandır takip ettiği 
Katar Deniz Kuvvetleri Eğitim Merkezi Simülasyon 
Projesi’nde; Katar Deniz Kuvvetleri yetkilileri ile 
Meteksan Savunma yönetimi arasında, uzun görüşmeler
gerçekleştirildi. Anlaşmada sona gelinen proje, Türkiye’ye
20 milyon dolarlık katma değer oluşturacak.

■ Etkinliğin yıldızı ise BMC oldu. Ortaklarından bir tanesi 
Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstriyel Komitesi olan BMC, 
fuar süresince 50’yi aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi. 
BMC, yakın dönemde, 30 adet KİRPİ’yi Katar’a teslim etmiş
olacak. Ayrıca Tunus ve Türkmenistan için sözleşme 
aşamasına geçildi.

High-Tech Port Genel Koordinatörü Hakan Kurt, etkinliğin çok
başarılı geçtiğine ve Türk-Katar ilişkilerinin potansiyeline dik-
kat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “Elinde iş modeli
olanlar ve sabredenler, Katar’da mutlaka kazanacak. Sistem-
sel olarak Katar’a ayak uyduramayanların ise zaman kaybet-
meyip başka pazarlara yönelmesi doğru olacaktır.”
Bir sonraki High-Tech Port by MÜSİAD etkinliğinin, önümüz-
deki yıl, 9-13 Kasım tarihleri arasında, İstanbul’da, Suudi Ara-
bistan Savunma ve Havacılık Bakanlığı ile Pakistan Silahlı
Kuvvetlerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.
MSI Dergisi olarak yerinde takip ettiğimiz etkinlikle ilgili haber
ve söyleşileri, ilerleyen sayfalarda okuyucularımızın ilgisine su-
nuyoruz.

Etkinliğin açılışı, kalabalık bir davetli grubu tarafından izlendi.

Etkinliğin açılışının ardından, protokol üyeleri birlikte stantları gezdiler.

Etkinlikte MKEK de bir stant açtı ve çözümlerini Katarlı yetkililere tanıttı.

STM’nin Katar’daki gündem maddelerinden birisi de deniz platformları oldu.
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Birol TEKİNCE: High-Tech Port by 
MÜSİAD Qatar fikri nasıl oluştu?
Nail OLPAK: MÜSİAD olarak 25 yıllık bir
geleneğe sahibiz. 15 yıldır Türkiye’de dü-
zenlediğimiz uluslararası bir fuar var. Bir
de partner ülkelerle gerçekleştirdiğimiz
bölgesel fuarlar var. High-Tech Port by
MÜSİAD, geçen yıl, MÜSİAD’ın, kendi
içindeki yapılanmasının yenilenmesinin
sonucunda ortaya çıktı. Fuarlarda bu-
güne kadar, pozitif ayrımcılık yapıyorduk.
Sadece üyelerimizin ürünlerinin sergi-
lenmesini sağlıyorduk. Ziyaretçi olarak
ise herkesi alıyorduk. Oturup bir değer-
lendirme yaptık. Türkiye’nin gözbebeği
kurumlar, özellikle ileri teknoloji ve sa-
vunma alanında ön plana çıkmaya baş-
ladılar. Bunların hepsinin MÜSİAD’a üye
olmaları gibi bir durum da söz konusu
değil. Bazıları, isteseler de üye olamıyor;
örneğin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı’na bağlı firmaların bir iş
adamı derneğine üye olması uygun kar-
şılanmayabilir. Bu tür kuruluşlarla iş bir-
liğimizi nasıl geliştirebiliriz diye
düşününce, bir tanım ortaya koyduk:
Türkiye’de yerleşik olmak ve yüksek tek-
noloji alanında faaliyet göstermek şart-
larını getirdik. Bunları, “High-Tech Port
by MÜSİAD” şemsiyesi altında, ayrı bir
holde bir araya getirelim dedik. Geçen
seneki etkinlikte, 1 hol ayırmıştık; yet-
mediğini gördük.
Savunma sanayisinde, sadece kendi ül-
kenizin ihtiyaçlarını karşılayarak sürdü-
rülebilirliği sağlayamıyorsunuz; yurt dışı
pazarlara da açılmanız gerekiyor. Sa-
vunma sanayisi ve ileri teknoloji söz ko-

nusu olduğunda, ülkeler arasındaki iş
birliği de öne çıkıyor. Çünkü bazı tekno-
lojileri içeren ürünlerin satışı gündeme

geldiğinde, kararlar sadece firma düze-
yinde verilmiyor. Bu tespitleri göz önüne
aldığımızda, hangi ülkelerle iş birliği ya-

MÜSİAD, Misyonunu
High-Tech Port ile 
Sürdürüyor
Etkinlik sırasında, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ile kısa bir
söyleşi yapma fırsatı da bulduk. Olpak, High-Tech Port by MÜSİAD’ın
nasıl ortaya çıktığını ve ne yönde ilerleyeceğini anlattı.

MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak



pabiliriz diye düşünmeye başladık. Katar,
hem siyasi ilişkilerimizin iyi olduğu bir
ülke hem de son yıllarda kendini bölgede
pozitif yönde ayrıştırabilmiş durumda.
Savunma alanında ihtiyaçları var ve iş
birliğine açık. Sayın Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız ve Bakanımızla istişareler
yaptık. Teklifimizi Katar’a ilettik ve kabul
görmesi ile çalışmalarımızı ilerlettik.
Burada iki önemli şey yaptığımızı düşü-
nüyoruz. Birincisi, Türkiye’nin savunma
sanayisi alanında, yurt dışında, belki de
en güzel etkinliğini gerçekleştiriyoruz.
Sadece tek holde toplandık; ama bu
daha birinci adım. İkincisi de ortaya koy-
duğumuz ürünler ve organizasyonun ka-
litesi açısından, Türkiye’nin yüzünü
ağartan bir etkinlik olduğunu değerlen-
diriyoruz.

Birol TEKİNCE: Etkinlik sizce nasıl 
geçti, bu konuda değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Nail OLPAK: Biliyorsunuz, açılışa, Katar
Başbakanı da iştirak ettiler. Normal
şartlar altında, ikili ilişkilerde, bizim baş-
bakanımızın katılamadığı bir organizas-
yonda, Katar Başbakanı “Benim
muadilim yok.” deyip gelmeyebilirdi. Hiç
birimiz de en küçük bir yorum yapmaz-
dık. Ama böyle bir şey yapmadı. Bu, bize
ne kadar sıcak baktığının ve nerede gör-
düğünün bir nişanesi. Bunun vurgulan-
ması gereken bir detay olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca açılışta, tüm diplo-
matik misyonlar da hazır bulundu. Basın
katılımına da bir parantez açmak iste-
rim. Basının katılımını, bir “basın or-
dusu” olarak niteleyebiliriz. Herhâlde
son zamanlarda, Türkiye’nin hiçbir yurt
dışı organizasyonu, bu kadar kalabalık
bir basın topluluğu tarafından takip edil-
memişti. Özetlemek gerekirse etkinliğin
her yönüyle çok başarılı olduğunu de-
ğerlendiriyorum.

Birol TEKİNCE: Bu tür, bir ülkeye odaklı
etkinlikler gelecekte nasıl düzenlenmeli;
hangi konularda değişikliğe gidilmeli?
Nail OLPAK: Gelecekte, daha büyük
sergi alanlarına ihtiyacımız olacak. Tür-
kiye’nin geldiği nokta itibarıyla tek bir hol
yetmiyor. Aslında, Türkiye’nin fiziki şart-
ları da bize yetmemeye başladı; İstan-
bul’da fuarı gerçekleştirdiğimiz alanda,
tüm holleri dolduruyoruz. Belki çadır gibi
çözümlerle daha fazla firmanın daha
fazla ürününü sergileyebileceği bir yola
gideceğiz.
Bu tür etkinliklerde en büyük sorunlar-
dan bir tanesi, karşılıklı görüşmeler için

eşleştirme yaparken görüşmeyi iki tara-
fın da teyit etmesinin her zaman gerçek-
leşmemesi. High-Tech Port by MÜSİAD
Qatar etkinliği, bu konuda farklılık gös-
terdi; önceden tüm teyitleri aldık. Bu çok
iyi bir gelişme. Biraz daha ileriye giderek,
etkinlik sırasındaki görüşme öncesi, ön
temas ve görüşmeler gerçekleştirmek
mümkün olabilir. Böylece etkinlik sıra-
sındaki toplantı, doğrudan sonuca odaklı
olarak gerçekleşebilir.
Bu tür etkinliklere, iş modelinizi kafa-
nızda oluşturarak gelmeniz gerekiyor.
Ayrıca sabra ihtiyaç var. Fuarcılığın te-
melinde de sabır vardır. Bunlar, 1 kere
katılıp 2 kere görüşerek olacak işler
değil.

Birol TEKİNCE: Önümüzdeki yıl 
High-Tech Port by MÜSİAD etkinliğini,
Suudi Arabistan ve Pakistan temalı 
olarak, İstanbul’da gerçekleştirmeyi 
öngörüyorsunuz. Türkiye’de 
gerçekleştirilecek etkinliklerin, 
hedef ülkelerden yeterince üst düzey 
yetkili ve karar vericiyi çekmemesi 
gibi bir risk görüyor musunuz?
Nail OLPAK: Böyle bir risk görmüyoruz.
Niye görmüyoruz? Bizim uluslararası
fuarımız, geçen yıl 153 ülkeden 7.250 ka-
tılımcı ağırladı. 7.250 kişi ile ilgili lojistik
koordinasyon önemli bir iş ve maliyet.
Sadece 350 kişi, Ekonomi Bakanlığı des-
teği ile konakladı. Diğer tüm katılımcılar,
masraflarını kendileri karşıladılar. Bu
tabloya ek olarak, High-Tech Port by
MÜSİAD’ın yabancı katılımcılarının ağır-
lıklı olarak kamu kurumlarından gele-
ceği de düşünülürse, katılım ile ilgili bir
risk olmadığı görülebilir.

Birol TEKİNCE: Eklemek istediğiniz 
bir konu var mı?
Nail OLPAK: Bizim zor ve farklı bir alanı
seçmemiz gibi siz de MSI Dergisi olarak
zorlu ve farklı bir alanı seçmişsiniz. Faa-
liyetlerinizi 10 yılı aşkın bir süredir başa-
rıyla ve kendinize has bir tarzla
yürütmüş olmanız çok önemli. O yüzden
teşekkür etmek isterim. Elbette her işin
ticari bir boyutu var; ama bazı işlerin
aşkla yapılması gerekir. İçinizde bu aşk
olmasa başardıklarınız yapılamazdı. Sizi,
bu doğru seçiminiz nedeniyle de tebrik
ederim.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

www.savunmahaber.com                                                                                             



Altınay Havacılık, 
Başarısını Yurt Dışına 
Taşımak İstiyor

Etkinlikte, Altınay Grup şirketlerinden, Altınay Havacılık ve
İleri Teknolojiler (Altınay Havacılık) ile Altınay Modifikasyon

Merkezi, yeteneklerini ziyaretçilerin ilgisine sundu. Altınay Mo-
difikasyon Merkezi İşletme Müdürü Mert Uygun, Altınay Hava-
cılık’ın, yaklaşık 1 sene önce kurulsa da Altınay Grubu’nun, 2008
yılından beri savunma ve havacılık alanında faaliyet gösterdiğini
belirtti. İnsansız hava ve kara sistemleri, 7 serbestlik derecesine
kadar hareketli platformlar, fek-fesih sistemleri, batarya ve ba-
tarya yönetim teknolojileri, özel eyleyiciler, ve test sistemleri ile
ekipmanları konularında faaliyet gösteren firma, bugüne kadar,

Türkiye’de ilgili kurumlara çeşitli insansız sistemler teslim etti.
Altınay Havacılık, insansız hava aracı konusunda ise yerli bir
firma ile sözleşme aşamasında. Ayrıca, 40 adet teslim edilecek
yeni bir sistem üzerinde de çalışmalar sürüyor. Altınay Havacı-
lık, çok pervaneli insansız hava araçları konusunda, “terzi
usulü” çalışarak, müşterinin ihtiyaçlarına yönelik özel araçlar
tasarlayabiliyor. Tüm tasarımı Altınay Havacılık tarafından ger-
çekleştirilen araçların yazılımı da yine firmanın imzasını taşıyor.
Motor dışındaki donanım ise firma ya da yerli alt yüklenicileri
tarafından üretiliyor. Uygun, rakiplerine göre üstünlüklerini,
şöyle ifade etti: “Çok pervaneli insansız hava araçları konu-
sunda, bizim kadar entegre ve her yönüyle çalışan Türkiye’de
başka bir firma yok. Dolayısı ile rakibimiz yok. İthal ürünler üze-
rinde modifikasyon yapan firmalar bulunuyor; ama terzi usulü
çalışıp, kalifiye edip teslim edecek tek firma biziz.”

ÖZEL HABER 
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Katar’da
İmza, 
ASELSAN ve
ARES’ten
Geldi
Etkinliğin tek imzasını,

ASELSAN ile ARES Ter-
sanesi attı. DIMDEX 2014
fuarı sırasında imzalanan
sözleşme uyarınca, Katar
Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğına, farklı tiplerde 17 adet
bot inşa etmekte olan ARES
Tersanesi, bu botlar için,
ASELSAN MUHAFIZ 30 mm
ve STAMP 12,7 mm uzaktan
komutalı stabilize silah sis-
temlerini seçti. Söz konusu
sistemlerin tedarikini konu
alan mutabakat muhtırası, 
7 Ekim’de, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi ve Ulus-
lararası İşbirliği Daire Baş-
kanı Asuman Vangölü’nün
şahitliğinde, ASELSAN Yöne-
tim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sedat Nazlıbilek, Genel Mü-
dürü Dr. Faik Eken ve ARES
Tersanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Kalafatoğlu
arasında imzalandı. İmza tö-
reninde söz alan Dr. Eken,
“Güç birliği içinde, Katarlı
kullanıcılara daha üstün bir

teknolojik çözüm oluşturma
gayreti içinde olacağız.
ASELSAN’ın stabilize silah
sistemleri, Körfez bölge-
sinde bir çok ülkede aktif ve
yoğun olarak zaten kullanılı-
yor. Katar da bu ülkelere
dâhil. Bu proje ile bizim Ka-
tar’daki sistemlerimizin sa-
yısı artacak ve Katar Sahil
Güvenlik Komutanlığı da kul-
lanıcılarımız arasına gire-

cek.” dedi. Kalafatoğlu ise
“Milli tedarikçimizle çalışıyor
olmaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Projenin fiili üretimi
başlamış durumda. 2016 yılı
içinde, asgari 3 bot teslim
edilecek; yaklaşık 4 yıllık bir
süreçte de botların tamamı
teslim edilecek. 275 perso-
nel, tarafımızdan Katar’da
eğitilecek. Ayrıca çok kap-
samlı bir entegre lojistik

destek paketi de Katarlı
müşterimize sunulacak.”
şeklinde konuştu. Törende
son sözü alan Dr. Tüfekçi,
görüşlerini, “ASELSAN’ın
silah sistemleri, dünyanın en
gelişmiş sistemleri arasın-
dadır. ARES Tersanesi’nin
botları da dünyanın dört bir
tarafında satılan, kendini ka-
nıtlamış platformlardır.”
sözleri ile ifade etti.
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Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’nin de ortakları
arasında yer aldığı BMC, Katar’da ev sahibi pozisyonun-

daydı. Etkinlik alanının girişinde geniş bir stantta araçlarını ser-
gileyen firma, katılımcılardan da yoğun ilgi gördü.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı
Ethem Sancak, etkinlik sıra-
sında bir basın toplantısı dü-
zenledi. Sancak, etkinlikle ve
BMC’nin mevcut durumu ile il-
gili şunları söyledi: “Türkiye
için çok önemli bir gün. Kardeş
Katar’la, iki hükümetin büyük
desteği ile çok önemli bir stra-
tejik iş birliğinin adımlarından
biri olan bu fuarı, MÜSİAD’ın
önderliğinde yaşıyoruz. BMC,
gördüğünüz gibi tüm ürünleri
ile burada görücüye çıktı ve
kendini anlatıyor. BMC’nin
geçmiş yılları iyi değildi. Me-
şakkati göze alarak ihaleye

girdik ve BMC’yi sahiplendik. BMC; çalışanları, tedarikçileri ve
müşterileri ile birleşerek çok kısa bir zamanda ayağa kalktı. Şu
anda 1.400 çalışanı, bazen günde 3 vardiya ile üretim yapıyor.”

Sancak, BMC’nin ürünleri ve ihracat çalışmaları ile ilgili ise şu
bilgileri verdi: “Katar Silahlı Kuvvetleri, bizim stratejik ortağı-
mız. Katar’da hedeflerimiz olmaz, Katar’la birlikte hedeflerimiz
var… Son 1 yıl içinde, KİRPİ, 60’a yakın saldırıya uğradı. Hiç bi-
rinde şehit vermedik. KİRPİ, yüzünün akıyla çıktı. Başka ülke-
lerin de talepleri oldu, onları da karşıladık. Tunus, bizden 40
adet KİRPİ aldı. Araç ilk hafta bir saldırıyı atlattı; şehit vermedi.
Tunus, daha sonra 100 tane daha sipariş verdi. Çeşitli dost ve
kardeş ülkelerden talepler geliyor. Katar, KİRPİ kullanmaya
karar verdi. Türkmenistan’la bugün yarın anlaşma yapacağız...
Bir de VURAN aracımız var. Böyle markalar geliştirerek silahlı
kuvvetlerin ihtiyaçlarını giderme uğraşı içinde olacağız.”

Katar ile geçmişte iş yap-
mış firmalardan CTECH,

etkinliğe, ileriye dönük bek-
lentilerle geldi. CTECH
Genel Müdürü Dr. Cüneyd
Fırat, etkinlik ile ilgili değer-
lendirmelerini şöyle pay-
laştı: “Bu bizim Katar’a 6’ncı
gelişimiz. Tanıdığımız bir
ülke. Katar’a daha önce, 3G
canlı yayın cihazlarımızdan
da satmıştık. Beklentimiz,
esas itibarıyla katılım geniş-
liğinden ziyade, belli bir kon-
santrasyon sağlamak. Bu,
rutin bir fuar gibi değil; bire-
bir temaslar daha ağırlıklı.
Ortak bazı yatırım ve proje
fikirlerinin çıkarılması ve
keşfedilmesi amacıyla dü-
zenlenmiş. Önemsediğimiz
bir etkinlik. Şu ana kadar
bizim açımızdan gelişmeler,
belli hedefler var. Arzu edi-
len seviyede mi? %100 diye-
meyeceğim; ama bunlar
birden gelişecek hususlar
değil. Bunun farkında oldu-
ğumuzdan zaten başta çok
büyük bir beklenti içinde
değildik. Öte yandan burada
ortak yatırımlar yapmak,
belki firmamıza kısmi yatı-

rım almak gibi hedeflerle
geldik. Bununla beraber,
fuar sonunda somut çıktı
beklemiyoruz. Fuar sonra-
sında da görüşmeler devam
edecek.”
Dr. Fırat’tan, etkinliğin farklı
konsepti ile ilgili düşüncele-
rini de dinledik: “IDEF, IDEX,
CEBIT gibi etkinlikler, daha
geneldir; bunlar zaten peri-
yodik olarak düzenleniyor.
Ama bizde çok fazla örneği
olmayan daha odaklı faali-

yetlerin de gerçekleşmesini
arzu ediyoruz. CTECH’in ha-
berleşme, bilgi güvenliği ve
simülasyon alanlarında be-
lirginleşmiş çalışma odakları
var; konsantrasyonumuzun
önemli bir kısmını bu alan-
lara yönlendiriyoruz. Etkin-
liklerde, bu tür odaklara
yönelik bazı alt organizas-
yonlar olursa daha verimli
sonuçlar alınmasını da sağ-
layacaktır. Bu şekilde, küçük
ölçekte bile olsa, özel gün-

demli ve rafine buluşmalar
bizim için doğrudan ve daha
nokta atışı sonuçlara yol
açacaktır. Burası da genel
bir fuar olabilirdi; ama kon-
sept olarak odaklı olması
bence doğru. Bu tür organi-
zasyonların devamı gelirse
güzel olur, biz de pratik ka-
zanırız. Öte yandan gö-
rüşme gündemlerinin daha
erken belli olması bizlerin
de daha iyi hazırlanmasına
yol açacaktır.”

ÖZEL HABER 

BMC Katar’da Ev Sahibiydi

CTECH, Odaklanmış Organizasyonların Peşinde

BMC Yönetim Kurulu
Başkanı Ethem Sancak





HAVELSAN, etkinlikte, siber
güvenlik çözümlerini öne

çıkardı. Etkinlik katılımına iliş-
kin yaptığı açıklamada, siber
güvenliğin geleneksel yöntem-
lerden farklı olduğunu ve ancak
milli, yerli çözümlerle sağlana-
bileceğini belirten HAVELSAN
Genel Müdürü Ahmet Hamdi
Atalay, “Geleneksel savunma
sistemlerinde, topunuzu, tü-
feğinizi düşmanınızdan bile
parasını verip satın alsanız
artık o size hizmet eder; ama

siber güvenlikte olay böyle
değil. Siz parasını verir alır
kurarsınız; ama kime hizmet
ettiğini bilemezsiniz. Siber
güvenlik dünyası böyle bir
dünya, bu sebeple siber gü-
venlik alanında mutlaka yerli,
milli çözümlerin kullanılması
esastır.” dedi. Bu açıdan, 
HAVELSAN’ın siber güvenliği
stratejik alan olarak seçtiğini
söyleyen Atalay, son 2 yılda,
HAVELSAN’ın, hem kendi ele-
manları hem de piyasada bu

işi yapan irili ufaklı birçok
firma ile bir ekosistem oluş-
turduğunu ve bu ekosistem
ile Türkiye’nin milli siber gü-
venlik çözümlerini geliştir-
meye çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye’nin, 1-2 sene içeri-
sinde, dünyada siber güvenlik
çözümleri olan birkaç ülke-
den biri hâline geleceğini 
öngören ve bu süreçte loko-
motif durumundaki şirketle-
rin başında da HAVELSAN’ın
geldiğini vurgulayan Atalay,

“Katar’da yaklaşık 50 milyon
dolarlık satışımız var ve bun-
ların tamamına yakını, yazılım
temelli projeler. Birçok ülkeye
yazılım temelli güvenlik ve sa-
vunma çözümleri satıyoruz.
Bu noktaya gelmiş durumda-
yız. Yazılım yoğun teknolojik
çözümler geliştiren bir firma
olarak HAVELSAN’ın, gömülü
yazılımdan uygulama yazılı-
mına kadar yapamayacağı
hiçbir yazılım yok.” açıklama-
sında bulundu.

ÖZEL HABER 

HAVELSAN, Siber Güvenlik 
Çözümleri ile Öne Çıktı
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Çevre güvenliği konusunda 1978 yılından beri faaliyet gösteren KÖSEDAĞ Tel Örme ve Çit A.Ş. de etkinliğin katılımcıları
arasında yer aldı. Katar ile çalışmakta olan ve Doha’da birçok yolda bulunan çitleri sağlayan firma, yenilikçi yaklaşımlarla

tasarladığı güvenlik çözümleri ile ülkedeki varlığını arttırmayı hedefliyor. Bu çözümler arasında, çitlerin dışarıdan müdahale
ile yerinden çıkartılmasının önüne geçen tasarım, güneş enerjisi ile çalışan LED aydınlatmalı çit direkleri ve sınır çitine mü-
dahale olursa, ihlalin yapıldığı noktayı tam olarak belirleyen elektronik güvenlik sistemleri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde,
KÖSEDAĞ’ın hedefinde, Katar’ın sınır güvenliğine yönelik projeleri bulunuyor. Bu kapsamda, etkinlik sırasında, Katar Sa-
vunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi. 
KÖSEDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kösedağ, üretimlerinin %65’ini ihraç ettiklerini ve 70 ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını;
yeni tesisleri ile büyüyen fabrikalarında, tam otomatik makinelerle kapasitelerini arttırarak Türkiye’de ve dünyada daha
fazla noktaya ulaşacaklarını belirtti. 

KÖSEDAĞ Sınır Güvenliğine Talip

Meteksan Savunma, et-
kinlikte, Umman Deniz

Kuvvetleri için kurduğu ve
teslim ettiği, başarıyla görev
yapmaya da devam eden yara
savunma simülatörü ile Türk
Deniz Kuvvetleri için geliştir-
diği yara ve yangın savunma
simülatörü çözümlerini sergi-
ledi. Firmanın öne çıkarttığı
bir diğer ürünü de bölgenin
güvenlik ihtiyaçlarına cevap
verebilecek RETINAR Perso-
nel Tespit Radarı (PTR) oldu.
Meteksan Savunma’nın etkin-
lik katılımı ile ilgili olarak 
görüşlerini sorduğumuz Me-
teksan Savunma Genel Mü-
dürü Murat Erciyes, şunları
söyledi: “Katar’da yapılan bu
fuar, Türk savunma sanayisi
tarihinde, yabancı bir ülkede,

münhasıran Türk firmaları
için düzenlenen ilk fuar ol-
ması açısından önemli ve de-
ğerli. Bugüne kadar böyle bir
çalışma hiç yapılmamıştı.
Katar tarafında, yetkililerin
ilgi gösterdiği, geldiği bir fuar
oldu. Tabii Katar savunma pa-
zarı ve gereksinimleri, Tür-
kiye ile kıyaslanamayacak
kadar az. O itibarla Türkiye’de
alıştığımız yoğunlukların 
burada olmadığını söylemek,
diğer yandan bunu da normal
karşılamak lazım. Biz Katar’da,
yangın ve yara savunmanın
yanı sıra simülatörlerimiz ile
ilgili çalışıyoruz. Bu çalışmada,
yaklaşık 1,5 yıldır yaptığımız
faaliyetlerin bizi sonuca 
yaklaştırdığını görüyoruz. Bu 
fuarda da ilgilileriyle görüş-
melerimizi sürdürdük.”
Erciyes, gelecekte düzenlene-
cek benzer etkinliklerle ilgili
görüşlerini de şöyle ifade etti:
“Bu etkinliğin önemi malum.
Bundan sonra, benzer etkinlik-

lerden daha fazla çıktı ve daha
verimli sonuçlar elde edebil-
mek için, bu etkinliklerin yapıl-
dığı tarihlerden belki 6-8 ay
önce çalışmaya başlamanın;
hem sektör olarak hem devle-
tin ilgili kurumları olarak hem
de diplomatik misyon olarak
ortaklaşa hedeflere yönelik ça-
lışmalar yapmanın, gidilecek

ülkelerde ilgili makamlarla do-
kümanları teati etmenin, an-
laşmaları hazırlamanın ve bu
fuar faaliyeti sırasında bazı an-
laşmaları da imzalayabilmenin
daha iyi olabileceğini düşünü-
yorum. Bundan sonraki benzer
çalışmalarda, biz de sektör
olarak elimizden geleni yapa-
cağız.

Meteksan
Savunma 
İmzaya
Yakın
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MD-2, ilk yurt dışı etkinliğine,
Katar’da katıldı. Geri dönüşüm

konusunda çalışmalar gerçekleştir-
mek için 2005 yılında ODTÜ Tekno-
kent’te kurulan MD-2’nin kadrosunu,
geçmişte ROKETSAN’da çalışmış ki-
şiler oluşturuyor. Mühimmat imha
sistemleri konusunda, yurt dışında
önemli çalışmalara imza atan şir-
ket; NATO için, İtalya ve Ürdün’de
birer mühimmat imha tesisi kurdu.
Bu tesislerin ekipmanları da MD-2
tarafından tasarlandı, Türkiye’de
üretildi ve ilgili ülkedeki tesise
nakledildi. Özbekistan’da ise sıvı
yakıtlı roketlerde oksitleyici olarak
kullanılan melanjın geri dönüşümü
için mobil bir tesis, yine MD-2 tara-
fından tasarlanarak teslim edildi.
Bu tesiste, melanjdan gübre elde
ediliyor.

MD-2, savunma sanayisi için özel
test ekipmanlarının tasarımı konu-
sunda da çalışıyor. Bu ekipmanlar
arasında, katı yakıtlı bir roketin yan-
ması esnasındaki kuvvet moment
ölçümü için özel düzenekler ve mü-
himmatın ya da aracın ağırlık mer-
kezi ölçümü için düzenekler yer
alıyor. Firma, test ekipmanları ko-
nusunda, yakın zamanda FNSS ile
de çalışmaya başlayacak.
İş Geliştirme Müdürü Azra Timur,
etkinliğin, katıldıkları ilk fuar oldu-
ğunu belirterek şunları söyledi:
“Uluslararası alanda mühimmat
imhası konusunda talepler artıyor.
İhaleler başlayacak. Bu ihalelere
girmek istiyoruz. Rakiplerimiz çok
fazla değil. Örneğin melanj konu-
sunda, dünyadaki iki firmadan biri-
siyiz. Orta Doğu coğrafyasında,
mühimmat imhası konusunda, kap-
samlı bir proje henüz gerçekleşti-
rilmedi. Bir ihtiyaç olduğunu
değerlendiriyoruz; kendimizi tanıt-
maya çalışıyoruz. Şu anda adı kon-
muş bir proje yok; ama 3-5 sene
içinde başlayacağını değerlendiri-
yoruz.”

ÖZEL HABER 

MD-2 Geleceğe
Yatırım Yaptı

Katar’da çeşitli projeleri takip eden
MilSOFT; ARES Tersanesi’nin Katar

Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim
edeceği botların komuta kontrol sistemi
için teklifini verdi. Firma, Katar’da, elek-
tronik harp ve eğitim sistemi çözümlerini
de tanıtıyor.
Fuar sırasında görüştüğümüz MilSOFT
Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi
Tolga Çelik, fuar ile ilgili görüşlerini şöyle

ifade etti: “İki ülke arasındaki dayanış-
mayı göstermek üzere verilen mesaj 
anlamında güçlü bir fuar. Katar’ın ihti-
yaçları, muhtemelen bu kadar firmaya iş
olanağı sağlayacak kadar çok değil. Bu-
rada farklı şeyleri de düşünmek lazım.
Katar’dan gelen yatırımcılarla başka ül-
kelere açılmayı sağlayacak iş birliklerini
düşünmek lazım. Sermayeye odaklı bir
fuar da iyi olabilirdi.”

Öztiryakiler, Katar’da, askeri yetkililerin yanı sıra sivil kuruluşlarla da gö-
rüşmeler yaptı ve Katar’ın ihtiyaçları ve muhtemel yatırım alanları konu-

sunda bilgi edindi. Firma, etkinlikte, konteyner ve treyler tabanlı çözümlerini
tanıttı. Sivil tarafta ise sanayi tipi mutfak ürünlerine vurgu yaptı. Öztiryakiler
Askeri Ürünler Satış Müdürü Sait Karabayır, katılımları ile ilgili yaptığı değer-
lendirmede, “Katar’a, özellikle savunma sanayisi lojistik destek sistemlerimizi
tanıtmak, hem milli katılımcılarımız hem de Katarlı katılımcılarda bir farkın-
dalık yaratmak, savunma sanayisinin kurumsal hafızasına Öztiryakiler-OZTİ
olarak adımızı yazdırmak maksadıyla geldik. Bu konuda da önemli adımlar at-
tığımızı değerlendiriyoruz.” dedi. Karabayır, etkinlik ile ilgili görüşlerini ise
şöyle ifade etti: “Fuar sonrası hemen yapılacak bir Faaliyet Sonu İncelemesi
ile olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyup bundan dersler çıkarırsak kazanan
biz ve Türk ekonomisi olacaktır.”

MilSOFT, Katar’a 
Geniş Bir Pencereden Bakıyor

Öztiryakiler, Hem Askeri Hem de 
Sivil Sektöre Hitap Etti
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Katar’da üst düzey görüş-
meler gerçekleştiren

ROKETSAN, önemli proje-
lere imza atmaya hazırlanı-
yor. Yoğun programına
rağmen MSI Dergisi’ne de
zaman ayıran ROKETSAN
Genel Müdürü Selçuk Yaşar,
Katar ile ilgili çalışmaları
şöyle özetledi: “Katar’a dü-
zenli olarak geliyoruz; 
DIMDEX fuarlarına katılıyo-
ruz. En son Milli Savunma
Bakan Yardımcımız önderli-
ğinde bir ziyaret gerçekleş-
tirilmiş ve Pazarlama
Direktörümüz burada üst
düzey görüşmeler yapmıştı.
Büyük bir ilgi olduğunu gör-
dük. Körfez’deki konjonk-
türe baktığımızda, bu fuarın
düzenlenmesinin isabetli bir
karar olduğunu değerlendi-
riyorum.  Bu fuarda Katar
Savunma Bakanı ile baş
başa görüşme imkânı bul-
duk. Katar’ın ilgisini çekebi-
leceğini değerlendirdiğimiz
ürünlerimizle ilgili özel bir
hazırlığımız vardı. Kaideye
Monteli CİRİT’ten 120 km
menzilli güdümlü topçu fü-
zelerine kadar geniş bir
spektrumda, Katar’a yönelik
özel 5-6 paket hazırladık.
Bunlar, farklı teknik içeriğe
ve mali boyuta sahip paket-
ler. Çok yakından ilgilendi-
ler. Katar’ın mevcut durumu
nedeniyle bazı acil ihtiyaçları
olduğunu tespit ettik. Çok
hızlı tedarik etmek istiyorlar,
‘Şu kadar ayda teslim eder
misiniz?’ gibi talepleri oldu.
Hep olumlu geri bildirim de
bulunduk. Bu fuarda atılan
adımlarla bazı projelerin
gerçekleşeceğine inanıyo-
ruz. Bu temasların devamını
sağlayacak şekilde, çok hızlı
teklif hazırlamak, buraya
gelip görüşmek ya da müş-
teriyi tesislerimize davet
edip bazı kritik hususları ye-
rinde anlatmak istiyoruz. Bu
düşüncemizi olumlu karşıla-
dılar. Beklentimiz, 3 ila 9
aylık bir dönem içerisinde
bir takım ihtiyaçları sözleş-
meye dönüştürebilmek.”
Yaşar, ROKETSAN’ın müş-

teri taleplerine yaklaşımının
önemli bir avantaj sağladı-
ğına da vurgu yaparak şun-
ları söyledi: “ROKETSAN’ın
önemli bir avantajı, müşteri-
lerinin isteklerine ve ihtiyaç-
larına göre farklı çözümler
üretebilmesi. Bu özelliğimiz,
olumlu geri bildirimler alı-
yor. Tabii ki standart ürünle-
rimiz var. Ama ‘Bu sistem
şöyle olabilir mi? 40 tane ye-
rine 80 tane atabilir mi?’ gibi
özel isteklere, ürünlerimizin
tasarımcısı ve üreticisi oldu-

ğumuz için rahatlıkla cevap
veriyoruz. Bu esnekliğimiz,
başka bir bölge ülkesinde
bize avantaj sağlamıştı. Dün-
yanın büyük üreticileri, bu
esnekliği çoğu zaman gös-
termiyor. Katar’da da özel
talepler olabileceğini gör-
dük. Buna da hazır olduğu-
muzu ifade ettik. Bundan da
memnuniyet duydular.”
Etkinlikle ilgili görüşlerini de
paylaşan Yaşar, “Bu fuarlara
gelmeden önce, şirketler
bazında, bakanlık bazında,

bu ülkelerle ön temasların
gerçekleştirilmesi önem ar-
zetmektedir. Müşteri, bizi ilk
defa fuarda görmemeli. Dev-
let yetkilileri ile birlikte bu
ülkeleri ziyaret edip, ilk te-
masları kurup, fuara gelindi-
ğinde imzaların atılması
hedeflenmeli. Fuarları taç-
landıran konular bu imzalar-
dır. Burada imzalar henüz
atılmasa da bu süreç işle-
meye devam etmektedir.”
Yaşar, sözlerini şu değerlen-
dirmelerle tamamladı: “Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin ih-
tiyaçlarını yerli olarak karşıla-
dığımız oranda, bu bölgede de
uzun yıllar satış yapabileceği-
mizi düşünüyoruz. TSK’nın,
Milli Savunma Bakanlığının,
ROKETSAN gibi firmalara gü-
venmesi, bizlere ürün geliş-
tirme fırsatı vermesi, bizi
gelecek için çok güçlü kılıyor.
TSK’nın, 100-200’lük ihtiyacını
karşıladıktan sonra, bunun 10
katını ihraç etme fırsatını ya-
ratıyor. Biz de ürünlerimizle
dost ve kardeş ülkelerin ihti-
yaçlarını karşılamaya çalışı-
yoruz. Bu çabalarımız,
gelecekte de artan şekilde
sürecek ve 2023 hedeflerini
yakalayacağımızı umuyoruz.”

ÖZEL HABER 

Geleceğin Muharebe Sahasında Katar’ın 
İhtiyaçlarının Adresi: ROKETSAN
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Bu yıl seminerde, SSM sunumla-
rının ve misafir konuşmacıların
yanı sıra paralel oturumlarda,

26 sunum yapıldı. Etkinliğin gerçekleş-
tirildiği ODTÜ Kültür ve Kongre Mer-
kezi’ndeki fuaye alanında, 36 kurum ve
kuruluş stant açtı.
Seminerin açılış konuşması, Organi-
zasyon Komitesi adına, Dr. Dinçer
Bayer tarafından yapıldı. Dr. Bayer,
seminerin amacını, “Askeri gemi inşa
sektörümüze ve savunma gücümüze
katkı sağlamak ve ekonomimize
katma değer yaratmak amacıyla hiz-

met vermeye, ayrıca sektörde yaşanan gelişmelerin kaydını
tutmaya çalışıyoruz.” sözleri ile özetledi.
Dr. Bayer’den sonra kür-
süye, ODTÜ-BİLTİR Merke-
zi’nden Prof. Dr. Kemal
Leblebicioğlu geldi. Prof.
Dr. Leblebicioğlu, insan gü-
cünün önemine vurgu ya-
parak şunları söyledi:
“Problemlerden birisi de bu
konuda tecrübeli insan gü-
cünü arttırmak. İnsan gücü
ne kadar kabiliyetli olursa
olsun, tecrübenin önemi
çok fazla. Tecrübeli insanın
ve bilgi birikimini arttırma-
nın yolu ise bu konuda çalışan üniversiteler ile şirket ve devlet
kuruluşlarının araştırma merkezlerine yoğunlaşmak… Kabili-
yetli elamanları, standart üniversite dersleri ile yetiştirmek zor.
Mutlaka küçük projelerle bunların desteklenmesi lazım. Maa-
lesef TÜBİTAK 1001 Projeleri, belli bir seviyeye kadar destek

sağlıyor, dolayısı ile yapılması gereken projeler, şirket desteği
gerektiriyor. Bu tür projelerde, şirket ve akademik desteklerin
bir arada yürümesi lazım.”

Sektörün Kozu: Dz.K.K.lığı
Açılış oturumunda bir sonraki konuşma, Dz.K.K.lığı Gemi İnşa
Daire Başkanı Y. Müh. Kd. Alb. Mustafa Murat tarafından ya-
pıldı. Kullanıcı makam olarak kavramlara bakışlarını ve bek-
lentilerini açık ve net bir şekilde aktaran Y. Müh. Kd. Alb.
Murat’ın konuşması, dinleyiciler tarafından dikkatle not edildi:

7. DSS ÖZEL

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Deniz 
Sistemleri Semineri, 12-13 Ekim’de,
Ankara’da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz
yıllarda, özellikle “kullanıcı” makam
olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) katılımının beklenen 
seviyede olmaması nedeniyle 
eleştirilen etkinlik, gerek Dz.K.K.lığı
gerekse Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) temsilcilerinin gösterdiği ilgi ile
katılımcılarından geçer not aldı. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Deniz Sistemleri Semineri,
Katılımcılarını Memnun Etti
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Dr. Dinçer Bayer

Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu
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“Deniz Kuvvetlerimizin temel
sorunlarında biri olan dışa
bağımlılığın azaltılmasına
yönelik milli platform ve sis-
temlerin üretilmesi konu-
sunda, kısa zamanda alınan
mesafe memnuniyet verici-
dir. Dz.K.K.lığı olarak, 
milli ürünleri kullanmaktan
memnun olduğumuzu ve 
bu konudaki gelişmelerin
devam etmesi için, şimdiye
kadar olduğu gibi, bundan
sonraki dönemde de her
türlü desteği sonuna kadar
vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum.
Türkiye’de son dönemde ortaya konan ürünler ile yerli üre-
tim ile milli üretim arasındaki farkı daha iyi anlamaya baş-
ladık. Geçmişte, genel olarak parça birleştirme veya yurt dışı
firma desteği ile ürünler üretirken günümüzde; tasarım, ge-
liştirme, entegrasyon ve testleri ile tamamen milli imkân-
larla üretilen ürünleri kullanma noktasına geldik.
Yaşanan bu gelişmeler, memnuniyet verici olmakla birlikte,
dünyada bu konuda ortaya konan gelişmeler göz önünde bu-
lundurulduğunda, alınacak daha çok mesafeler olduğunu da
kabul etmek gerekir. Milli savunma sanayisinde yaşanan ge-
lişmelere destek olmak maksadıyla özellikle MİLGEM ve
daha bir çok projede, Dz.K.K.lığı olarak, performans sorum-
luluğu da alarak öncü bir rol oynamayı hedefledik. Bundan
sonraki dönemde de çıtayı daha yükseklere taşıyabilmek
için; karışık, zor ve riskli projelerde öncü rolünü üstlenmeye
devam edeceğiz. Hedefimiz, milli platform ve sistemlere
sahip olmaktır. Bunun kolay olmadığının farkındayız. 
Fakat SSM’nin önderliğinde yapılan bu çalışmalar ile kısa
zamanda alınan bu mesafe ve yaşanan gelişmeler, bizi, 
geleceğe bakışımızda cesaretlendirmektedir.
Bundan sonraki dönemde, sistem ve platformların dizayn ve te-
darikinde, çok yönlü tehditleri karşılayabilecek esnek ve modü-
ler çözümler üzerinde durulmasının; ömür devri maliyeti düşük;
fakat etkinliği ve kullanılabilirliği yüksek olan ürünlerin gelişti-
rilmesinin, bizim temel hedeflerimiz olmasını düşünüyoruz.
Yapılan ve yapılmakta olan çalışmalara yönelik bu tarz milli ve
uluslararası seminer, toplantı ve fuarların düzenlenmesinin,
bu ortamlarda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunul-
masının, sorunların tartışılmasının ve ürünlerin değerlendiril-

mesinin, gelişmelere yön vermek adına desteklenmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. Sizler bir araya geldikçe, biz öncü ve yönlen-
dirici olmaya devam edeceğiz. Çünkü buradan çıkan sonuçlar,
tam olarak bizim problemlerimizin çözümüne yönelik olmak-
tadır.
Ayrıca, önceliğin Türk Dz.K.K.lığının ihtiyaçlarına cevap vermek
olması gerektiğini değerlendirmekle birlikte, milli olarak üre-
tilen platform ve sistemlerin kritiklik seviyesine göre, sadece
bizim tarafımızdan değil, dünyanın diğer ülkeleri tarafından da
kullanılması ve ülkemizin bu sektörde söz sahibi ülkeler ara-
sında yer alması, bir başka önemli hedef olmalıdır. Bunun da
ancak emsalleri arasında temayüz etmiş özgün ve yüksek tek-
nolojiye sahip ürünler üretilmesi ile mümkün olabileceğini dü-
şünüyoruz.”

SSM, Emin Adımlarla
İlerlemek İstiyor
Protokol konuşmalarının
sonuncusu, SSM Deniz
Araçları Daire Başkanı
Müjdat Uludağ tarafından
yapıldı. Uludağ, konuşma-
sının başında, Türk denizci-
lik sektörü ile ilgili bazı
istatistiki bilgiler verdi. Tür-
kiye’de, 57’si faal 99 ter-
sane; 36’sı faal 46 tekne
imal ve çekek yeri bulunu-
yor. Bu tesislerin 24’ünde,
sadece gemi inşa; 30’unda hem gemi inşa hem tamir; 24’ünde
ise sadece tamir yapılıyor. Tamir yapılan 54 tesiste, geçen sene,
toplam 20 milyon DWT’luk 1.801 adet geminin bakım ve ona-
rımı gerçekleştirildi. Gemi inşa yapan 54 tesiste ise 28 farklı
gemi tipinde, 249 adet gemi inşa edildi. Bunların 94’ü Tuzla’da,
74’ü Yalova’da, 27’si Zonguldak’ta, 18’i İzmit’te, 16’sı Balıke-
sir’de, kalanı ise diğer bölgelerde inşa edildi. Bunların 10 tanesi
kimyasal tanker, 10 tanesi kuru yük gemisi, 10 tanesi akaryakıt
tankeri, 49 tanesi römorkör, 23 tanesi balık avlama gemisi, 22
tanesi platform destek gemisi, 20 tanesi polis botu, 19 tanesi
yolcu teknesi, 15 tanesi mega yat, 11 tanesi genel servis botu,
10 tanesi karakol devriye botu ve geri kalanı da diğer muhtelif
sınıfta gemiden oluşuyor. Tuzla’da 9.882, Yalova’da 6.954, İz-
mit’te 1.871 ve diğer bölgelerde 1.627 olmak üzere, sektörde,
toplam 20.334 kişi çalışıyor. Sektörün yıllık gemi inşa kapasitesi
4.200.000 DWT. Sektörün geçen yılki ihracatı, bakım ve onarım

hariç, 1,252 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
Uludağ, ilettiği istatistiksel bil-
gilerle ilgili şu değerlendirme-
leri yaptı: “Bu rakamlar,
bugün sektörün neredeyse dip
dediği bir pozisyonda gerçek-
leştirildi. 2007-2008 yılları ile
bugünleri karşılaştıramıyoruz.
O günlerde, tersanelerimizin
5-10 yıllık planları varken
bugün birkaç yıllık planlamayı
ancak yapabiliyoruz. Bu per-
formans, bu şartlara rağmen
oluştu. Tersanelerimiz, alt
yüklenicilerimiz, yurt dışında

Y. Müh. Kd. Alb. Mustafa Murat

Müjdat Uludağ
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satış yapabilmek için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Biz de bun-
ları, her daim izliyoruz, takip ediyoruz. Yaşanan zorlukların far-
kındayız.”
Uludağ, beklentilerini de şöyle ifade etti: “Önümüzdeki dönem yü-
rütülecek askeri gemi projelerinde, yerli sanayi kullanım oranları-
nın daha da artabileceği değerlendirilmektedir. Türk sanayisinin
geldiği bu noktadan, artık geri dönülemeyeceği görülmektedir.
Bundan sonra, ana tahrik sistemleri gibi daha büyük ve karmaşık
sistemlerin millileştirilmesi ve ihraç edilmesi vizyonu ile gelişim
devam ettirilecektir. Firmalarımızdan bu aşamada beklediğimiz;
bizim dediğimiz, milli dediğimiz, yerli dediğimiz ürünlerin, bir defa
daha arkamıza bakmamıza sebep olmayacak şekilde projelere su-
nulmasıdır. Herhangi bir projede ihracat lisansı alamama riskini
firmalarımızın iyi yönetmesi lazım.”

Ana Sponsorlar, 
Hedeflerini Anlattı
Açılış oturumunda, semine-
rin ana sponsorları adına 
da birer konuşma yapıldı.
ASELSAN Deniz Sistemleri
Grup Başkanı Bülent Mete,
ASELSAN’ın deniz sistem-
leri konusunda yürüttüğü
projeleri özetledikten sonra,
ASELSAN’ın hedeflerini:
■ Muhabere, sensör ve

silah sistem teknolojilerine
ülke olaraksahip olmak ve

■ Sektördeki paydaşlar ile iş birliklerinin arttırılması ve 
daha fazla alt yüklenici kullanılması

olarak sıraladı. Mete, ilk hedef ile ilgili sistemleri de dinleyici-
lere sundu:
■ Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin 

deniz platformlarına uyarlanması,
■ Özgün güdümlü mermiler ve parçacıklı mühimmat,
■ Uzun menzilli toplar için atış kontrol sistemleri,
■ Elektronik harp süiti,
■ Su altı akustik ağ,
■ “Hard-kill” torpido,
■ Yüksek enerjili lazer silahları ve
■ Silahlı ve silahsız insansız su altı, su üstü ve hava araçları.

HAVELSAN Komuta Kontrol
ve Savaş Sistemleri Prog-
ramlar Grup Müdürü Dinar
Öztürk de HAVELSAN’ın faa-
liyet alanlarını anlatan ve
projelerini tanıtan bir sunu-
mun ardından, HAVELSAN’ın
hedefleri ve yer almak iste-
diği muhtemel projeleri
şöyle sıraladı:

■ PREVEZE sınıfı denizaltıların yarı ömürmodernizasyonu,
■ BARBAROS sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonu,
■ Türk Tipi Hücumbot,
■ İ sınıfı fırkateyn ve
■ TF-2000 fırkateyni.

Gelecek Öngörüsü
Paylaşıldı
Etkinliğin 2’nci gününün
açılış oturumunda ise 2
misafir konuşmacının ve
SSM’nin sunumları ger-
çekleştirildi. İlk misafir ko-
nuşmacı, AMI International
Başkanı Guy Stitt oldu. As-
keri deniz araçları sektö-
rünün mevcut durumu ve
geleceği ile ilgili öngörülerini paylaşan Stitt, gelişmiş ekono-
milerin hâlâ durağan savunma bütçeleri ile çalıştığını, bu ül-
kelerin denizcilik sektöründe bir kapasite fazlası olduğunu,
bu sebeple firmalar arası birleşmeler yaşandığını ve firmala-
rın ihracat pazarlarına açıldığını anlattı. AMI International’ın
önümüzdeki 20 yıllık dönemde envantere alınacak platform
sayısı ile ilgili 2010 ve 2015 yıllarında yaptığı tahminleri, 
Tablo 1’deki gibi sunan Stitt, bu tablodan çıkan sonuçları şöyle
özetledi:
■ Küresel faaliyetler, amfibi gemi ihtiyacını arttırıyor.
■ Yardımcı gemilerdeki artış, bunların ticari standartlara 

göre de inşa edilebilmesi (örneğin şok dayanımı gereksinimi
olmadan), bunun da maliyeti düşürmesi ile açıklanıyor.
Dünya genelindeki donanmalar, farklı görevler için 
bu tür gemileri tercih etmeye başladılar.

■ Mayın avlama konusunda,
pek çok donanma, 
taşınabilir insansız araç 
çözümlerine yöneliyor. 
Bu da tedarik edilecek
platform sayısını 
düşürüyor.

■ Hücumbotların silah 
sistemlerinin maliyetleri
düşüyor; kapsama alanları
ise artıyor. Bu durum, 
bu tür gemilere 
duyulan ilgiyi arttırıyor.

■ Denizaltı sayısı 
tahminindeki artış dikkat
çekici. Denizin altında, 
denizin üstüne göre çok
daha az ülke etkinlik 
gösteriyor.

7. DSS ÖZEL

2015 2010
Amfibi Gemi 355 249
Denizaltı 370 263
Fırkateyn 291 267
Hücumbot 246 182
Karakol Botu 1.469 1.174
Korvet 112 112
Kruvazör 8 14
Mayın Avlama 153 184
Muhrip 146 136
OPV 299 242
Uçak Gemisi 16 15
Yardımcı Gemi 223 157

Tablo 1. Önümüzdeki 
20 yıllık dönemde envantere
alınacak platform sayısı ile
ilgili 2010 ve 2015 yıllarında
yapılan tahminler

Bülent Mete

Dinar Öztürk

Guy Stitt

Semineri Düzenleyen 
Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. 

Zafer Betoner
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Deniz Platformu
Projelerinin 
Önü Açık
SSM adına yapılan sunum-
ların ilki, SSM MEBS Daire
Başkanlığından Önder
Demir tarafından gerçek-
leşti. Daire Başkanlığı 
altındaki müdürlüklerde
yürütülen projeleri sırala-
yan Demir, simülasyon
projeleri konusunda özel
bir parantez açtı. Demir,
“Simülatörlerin sadakat
seviyesi mümkün olduğu
kadar yüksek olması istenir; ancak dünyada yapılan bazı ça-
lışmalarda, sadakat seviyesinin belli bir oranın üstüne çık-
ması durumunda, eğitimlerden alınan verim, aynı oranda
artmıyor. Sadakat seviyesinin en optimum seviyeye getiril-
mesi için firmalarla ortak çalışabiliriz.” dedi.

İkinci sunumu, SSM Deniz
Araçları Daire Başkanlığı
Destek Gemisi Projeleri
Grup Müdürü Özgür Özde-
mir yaptı. Bugüne kadar 26
projenin sözleşmesinin im-
zalandığını ve bunların top-
lam değerinin 9 milyar
doların üzerinde olduğunu
söyleyen Özdemir, 2016 yı-
lında teslim edilecek plat-
formları; 1 adet Denizaltı
Kurtarma Ana Gemisi, 2
adet Kurtarma ve Yedek-
leme Gemisi, 1 adet Sismik

Araştırma Gemisi ve 1 adet 25 tonluk sahil güvenlik botu olarak
sıraladı. Önümüzdeki dönemde ihale ve sözleşme çalışmaları
yapılacak projeleri ise şöyle listeledi:
■ Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC)
■ PREVEZE Sınıfı Denizaltı Modernizasyon Projesi
■ Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi İnşası
■ Milli Denizaltı Kavramsal Tasarım
■ Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi
■ Yeni Sualtı Taarruz Harekâtı Timleri için İntikal Botu 

(Yeni SAT Botu)

■ Yüzer Havuz Projesi
■ Araştırma Gemisi Projesi
■ Arama Kurtarma botu Projesi
■ MİLGEM 5-8 Projesi (İstanbul Sınıfı Fırkateyn Projesi)
■ TF-2000
■ Liman Kıyı Römorkörü
■ BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Modernizasyonu Projesi
■ Mayın Tarama Gemileri
■ Yeni Tip LCT
■ 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi
■ Yelkenli Okul Gemisi
■ Hastane Gemisi
■ Çok Maksatlı Açık Deniz Römorkörü
■ Türk Tipi Hücumbot Projesi
■ Süratli Devriye Botu Projesi

İsveç, Kıyı Muharebe 
Konseptini Anlattı
Seminerin son davetli konuşmacısı
olan İsveç Deniz Kuvvetleri Karargâhı
Planlar Başkanı Yarbay Stefan 
Larsson, İsveç Deniz Kuvvetlerinin
kıyı muharebe konseptini ve yetenek-
lerini anlattı. Yarbay Larsson, kıyı su-
larında deniz muhaberesinin başlıca
özelliklerini şöyle sıraladı:
■ Saklanmanın kolay, tespit etmenin

zor olduğu karmaşık çevre,
■ Kısa reaksiyon zamanı,
■ Savunma ve manevra için yeterli

derinliğin olmadığı dar alan ve kısa mesafeler,
■ Güdümlü füzeler, mayınlar, torpidolar, topçu, dalgıçlar 

ve küçük platformlar gibi geniş bir tehdit yelpazesi ve
■ Askeri olmayan pek çok platformun da söz konusu alanda

faaliyet gösteriyor olması.
Yarbay Larsson, kıyı muharebesinde kullanılan sistemlerin
açık denizlerde de etkin olduğunu özellikle vurguladı.
Seminerde, 2 gün boyunca, 2’şer paralel oturumda, bir dizi
sunum gerçekleştirdi. Bu yıl, seminere üniversitelerin ilgisi de
arttı ve Atılım Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri
Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden temsilciler
sunum yaptılar.
Seminerde, firmaların gerçekleştirdiği sunumlarla ilgili olarak
hazırladığımız haberleri, ilerleyen sayfalarda okuyucularımızın
ilgisine sunuyoruz.

Önder Demir

Özgür Özdemir

Yarbay Stefan Larsson

SSM Deniz Araçları
Daire Başkanı 
Müjdat Uludağ, 
Hexagon Studio’nun
çözümleri ile ilgili 
bilgi aldı.



66

MSI Dergisi - Kasım 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

ASELSAN, Deniz 
Platformlarının İhtiyaçlarını
6 Koldan Sağlıyor
ASELSAN, seminerde 6 sunum gerçekleştirerek geniş ürün yel-
pazesini tanıtmayı hedefledi. Zekeriya Şahin tarafından gerçek-
leştirilen, “Torpido Karşı Tedbir Teknolojilerindeki Gelişmeler”
başlıklı sunumda; aselsan ZARGANA, aselsan HZR, aselsan
TORK ve aselsan AKUSTIKA ürünleri tanıtıldı. Bunlardan, daha
önce tanıtımı yapılmayan ve TÜBİTAK TEYDEB 1511 desteği ile
geliştirilen aselsan AKUSTIKA, bir su altı haberleşme ağı. 
ASELSAN’ın, dünyadaki gelişmelere paralel olarak gündeme
getirdiği bu sistemin kullanım alanlarından bir tanesi, aselsan
ZARGANA sisteminin dekoyları arasında haberleşmenin sağlan-
ması olacak. Böylece bu dekoylar daha etkin bir şekilde çalışa-
cak. Liman izleme gibi başka amaçlarla da kullanılabilecek
aselsan AKUSTIKA’nın başlıca özellikleri şöyle sıralanıyor:
■ Hareketli araçlar ve platformlar arası haberleşme,
■ Otomatik ağ kurulumu,
■ Ağa herhangi bir zaman dâhil olabilme ve
■ Tespit edilmeye ve elektronik karıştırmaya karşı direnç.
ASELSAN’ın deniz platformlarına yönelik radar çözümleri,
Deniz Platformları Radarları Program Müdürü Atıl Seltürk ta-
rafından anlatıldı. Seltürk, ÇAFRAD ve TF-2000 fırkateyni ile il-
gili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. ASELSAN, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte, TF-2000 fırkateyninin çok
fonksiyonlu radar, aydınlatma radarı ve uzun menzilli radardan
oluşan RF sensörlerinin yerleşimi ile ilgili alternatifleri değer-
lendiriyor. Masada olan çözümler arasında:
■ Her 3 radar türünün de tek bir entegre direkte yer alması,
■ Ağırlık merkezini aşağıya çekmek için, uzun menzilli 

radarın köprüüstünün altına indirilmesi, diğer 2 radarın 
entegre direkte kalması ve

■ Uzun menzilli radarın dönen tipte geliştirilerek ayrı bir 
direkte yer alması ve diğer 2 radarın entegre direkte 
kalması bulunuyor.

Seltürk, devam eden ürün çalışmalarını ise şöyle sıraladı:
■ ASELSAN, kara konuşlu uygulamalar için geliştirdiği X bant

3 boyutlu arama radarını, deniz ortamı için uyarlıyor. 
Radarın deniz testleri, yakın zamanda tamamlanacak. 
Bu ürün, hücumbot gibi küçük boyutlu platformlarda 
kullanılabilecek; ayrıca LPD gibi platformlarda, 
helikopter kontrol radarı olarak kullanılması da mümkün.

■ ASELSAN, kara konuşlu uygulamalar için geliştirdiği 
bir diğer ürün olan Ku bant atış kontrol radarını da deniz 
ortamı için uyarlıyor. Küçük boyutlu platformları hedefleyen
bu radarın da deniz testleri yakında tamamlanacak.

■ Su üstü platformlarda ve denizaltılarda, X bantta çalışacak
seyir radarı olarak görev yapacak darbeli LPI radarı.

Deniz platformlarına yönelik elektronik harp çözümleri, Deniz
EH Program Müdürü Alaattin Dökmen tarafından sunuldu.
ASELSAN’ın elektronik harp çözümleri, 3 farklı sınıftaki 8 plat-
formda hâlen görev yapıyor. ASELSAN, 5 farklı sınıftaki 15 plat-
forma sistem teslim etmek üzere sözleşme imzalamış
durumda. 3 farklı sınıftaki 9 platform için sözleşme görüşme-
leri ise devam ediyor. ASELSAN, Türkiye pazarında, gelecekte
5 farklı sınıftaki 20’den fazla platforma elektronik harp sistemi
teslim etmeyi öngörüyor.
Dökmen, sunumunda, ASELSAN’ın ARES-2 elektronik destek
sistemi çözümünün bir ürün ailesi hâline geldiğini vurgulaya-
rak, sistemin; ADA sınıfı korvetlerde, RÜZGÂR sınıfı hücumbot-
larda, YAVUZ sınıfı fırkateynlerde ve AY sınıfı denizaltılarda
kullanıldığını belirtti.
Dökmen, ASELSAN’ın deniz platformları ile ilgili ölçümler için
özel olarak geliştirdiği ASELSAN Mobil EH Tehdit Simülatörü
(AMETS)’nü de tanıttı. AMETS, özellikle deniz kabul testleri sı-
rasında, sistemin yön doğruluğunun ölçülmesinde ve harekât
senaryoları altında gerçek zamanlı test edilmesini sağlıyor. Ka-
raya konuşlu olan AMETS ile test sırasında, deniz platformu 360
derece döndürülüyor ve tüm polarizasyonlarda, tüm frekans
bandında ve tüm yönlerde veri toplanıyor. Sistem, yön bulma
performansını da içeren bir raporu, otomatik olarak hazırlıyor.

7. DSS ÖZEL
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ASELSAN’ın sahil güvenlik uygulamaları ile ilgili çözümleri ise,
ASELSAN UGES Sektör Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Grup
Başkanı Dr. Ünal Koyaz ve Proje Mühendisi Yusuf Görkem Çelik
tarafından tanıtıldı. 
ASELSAN, sahil güvenliği sistemlerini; deniz üsleri ile liman ve
kıyı şeritlerinin, ileri teknoloji sensörler kullanılarak, kesintisiz
ve tam korunmasını sağlamak olarak görüyor. Bu kapsamda,
sabit platforma entegre edilmiş su üstü ve su altı gözetleme
tespit sistemleri ve araca entegre mobil gözetleme tespit sis-
temleri geliştiriyor. Mobil gözetleme sistemleri, hem askeri
hem de sivil araçlara monte edilebiliyor. ASELSAN, mobil çö-
zümünün askeri araca monte edilmiş sürümünden 5 adedini,
bir yurt dışı müşteriye de teslim etti.
Deniz araştırma faaliyetlerine yönelik çözümler de geliştiren
ASELSAN’ın söz konusu ürünleri, SST Sektör Başkanlığı Ticari
ve Özel Amaçları Gemiler Program Müdürü Ömer Tek tarafın-
dan anlatıldı. Tek, Sismik Araştırma Gemisi projesi kapsa-
mında geliştirilen çözümleri tanıttı.
ASELSAN’ın deniz platformlarına yönelik elektro-optik çözüm-
leri ise MGEO Sektör Başkanlığı Elektro Optik Deniz Sistemleri
Program Müdürü Serkan Dörtkardeşler tarafından sunuldu.
Dörtkardeşler; Denizgözü ürün ailesi, ASELFLIR-300D, PİRİ Kı-
zılötesi Arama Takip Sistemi, Denizaltı Periskop Termal Ka-
mera Sistemi ve Lazer İkaz Sistemi’ni tanıttı.

FİGES Tecrübesini Paylaştı
Bugüne kadar MİLGEM, YTKB, LST, Yeni Tip Denizaltı, Denizaltı
Kurtarma Ana Gemisi, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi,
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sismik Araştırma Gemisi ve
SAR-33 Modernizasyonu projelerinde görev alan FİGES, semi-
nerde, hem bu tecrübesini vurgu-
ladı hem de teknik bir sunum
yaptı. FİGES İstanbul Yapısal Me-
kanik ve Akustik Birimi Yöneticisi
Taygun Gülem, FİGES’in deniz
platformları tecrübesinin, proje-
lerde düzgün hesaplama model-
lerinin kurulmasının önemini
gösterdiğini belirtti. Gülem, bu
modellerin, yapılan analizlerin
doğruluğunu etkilediğine dikkat
çekti. FİGES adına diğer sunumu
gerçekleştiren Ahmet Yusuf Gür-
kan, “2 Serbestlik Derecesine
Sahip Kayıcı / Yarı Kayıcı Formlar
için Hidrodinamik Yüklerin Muka-
vemet Elemanlarına Olan Etkile-
rinin İncelenmesi” başlıklı
çalışmasını anlattı.

HAVELSAN, Komuta Kontrol
Sistemlerindeki Konumunu
Sağlamlaştırıyor
Seminerde, HAVELSAN adına 5 sunum gerçekleştirildi. Bu su-
numlar, firmanın komuta kontrol sistemleri konusunda öncü
projelerde görev alarak konumunu sağlamlaştırdığını gösterdi.
GENESİS ve GENESİS’in ağ destekli yetenek barındıran sürümü
ADVENT ile savaş yönetim sistemi (SYS) konusunda uzmanlığını
gösteren HAVELSAN, amfibi gemi projeleri ile birlikte, bu sis-
temlerin kapsamını, deniz platformunun dışına doğru genişlet-
meye başladı. HAVELSAN LST Proje Müdürü Dr. Doğan Özdemir,
LST projesinde kullanılan SYS’ye, tümleşik çoklu taktik veri linki
kabiliyeti ile amfibi harekât kabiliyeti eklendiğini söyledi. Veri
linki kabiliyeti kapsamında kullanıcılar, tüm konsollardan Link
11 ve Link 16 işlevlerine erişebilecek. Ayrıca sistem, Link 22 için
de hazır durumda.
Amfibi kabiliyet ile ilgili ayrıntıları, HAVELSAN Deniz Savaş Yö-
netim Sistemleri Teknoloji Merkezi Uygulama Yazılımları Kı-
demli Mühendisi Mert Yenen, “Deniz Savaş Yönetim
Sistemlerinde Amfibi Harekâta Yönelik Uygulamalar” başlıklı
sunumunda anlattı. Daha önceki projelerde, gemilerin savaş ha-
rekât merkezi (SHM)’ne yönelik çalışmalar yapan HAVELSAN,
LST projesiyle taktik harekât merkezi (THM) ile tanıştı. THM’de,
karargâh personelinin kullanımına uygun karar destek sistem-
leri bulunması gerekiyor. Amfibi gemilerle birlikte, yeni görev
tanımları da gündeme geliyor. Bu gemilerin; muharip olmayan-
ların tahliyesi ile doğal afet ve insani yardım gibi savaş dışı ha-
rekâtları da gerçekleştirebilmeleri gerekiyor. Gemilerin komuta
kontrol sistemleri, bu yeni görevleri kapsayacak şekilde, HAVEL-
SAN tarafından geliştiriliyor. Yenen, amaçlarını şu sözlerle açık-
ladı: “Esas hedefimiz, ürünümüz sayesinde, LST gemisinin, bir
NATO tatbikatına katıldığı zaman, komuta gemisi olarak görev
yapabilmesi.”
HAVELSAN’ın bir diğer önemli çalışması da Deniz Bilgi Sistemi
Ortak Veri Modeli’nin geliştirilmesi. Türkiye’nin denizcilik ile ilgili
farklı kurumları, farklı bilişim sistemlerinde ve farklı veri tanım-
ları kullanıyor; bu durum ise bu sistemlerin birbiri ile iletişim
kurmasının ve entegre bir şekilde çalışmasının önünde bir engel
olarak yer alıyor. HAVELSAN, Sahil Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) projesi kapsamında, ortak bir veri modeli geliştiriyor. 
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Bu konuda bir sunum gerçekleştiren Yazılım Takım Lideri Gen-
cer Naykı; kurumların sahip olduğu verileri analiz edip, veri is-
terlerini tanımlayıp, uluslararası veri modellerinin inceledikten
sonra, uluslararası bir modelin seçilmesi yerine, yeni bir modelin
tanımlanması gerektiği sonucuna ulaştıklarını anlattı. Sonuçta,
bazı tanımları uluslararası standartlardan alınan, bazı tanımları
da Türk mevzuatı uyarınca oluşturulan bir veri modeli ortaya
çıktı. Bu veri modelinin servis tanımları dokümanı, Eylül ayında
yayınlandı.
Seminerde MELTEM Proje Yöneticisi Hüseyin Cenk 
Turhangil, “Deniz Hava Platformlarında HAVELSAN Yetkinlik-
leri”, HAVELSAN İstanbul Ar-Ge Merkezi’nden Sistem Kıdemli
Mühendisi Serkan Turan da “Deniz Platformları Komuta Kontrol
Sistemleri için Sayısal Radar Video Dağıtım Sistemi Tasarımı”
başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Turhangil, sunumunda,
MELTEM projelerini anlattı. Turan ise teknik bir sunum gerçek-
leştirdi ve sistemin tasarımını anlattı.

Meteksan’ın Gündemi,
Akustik Vektör Sensör
Seminerde, Meteksan Savunma’nın vurgu yaptığı
konu, geliştirdiği akustik vektör sensörü oldu. “Su
Altında Yön Kestirim Amaçlı Akustik Sistem ve

Sensör Çözümleri” başlıklı bir sunum yapan
Ahmet Levent Avşar, yön bulmak için kulla-
nılan vektör sensörlerinin, ataletsel ve
MEMS tabanlı olmak üzere ikiye ayrıldığını;

Meteksan Savunma’nın da ivmeölçer içeren
ataletsel bir akustik vektör sensörü geliştirdiğini

söyledi. Sensör, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge
ve Teknoloji Yönetimi Dairesi ile yürütülen Vektör Sen-
sörler Geliştirilmesi projesi kapsamında tasarlandı.

Basınç algılama için, çevresinde PZT malzeme olan ve yakla-
şık 10 cm çapa sahip olacak şekilde paketlenen tek bir sen-
sörle Bilkent Göleti’nde yapılan denemelerde, 5 derece hata
ile yön kestirimi gerçekleştirilebildi. Yön kestirimi için özel al-
goritmalar da kullanıldı. Avşar, sensörlerin bir dizi
şeklinde kullanımı ile yön kestiriminin
çok daha hassas bir şekilde ger-
çekleşeceğini belirtti. Söz konusu
sensörler; su altı akustik sensör
ağlarında, platform sonarla-
rında, sonoboylarda, insansız
araçlarda ve boru hattı gibi kritik alan
güvenliği uygulamalarında kullanılabilecek.

STM, Deniz Platformlarındaki
Rolünü Benimsedi
MİLGEM projesinde alt sistem tedariki ve platformun yurt dı-
şında pazarlanmasından; Pakistan Denizde İkmal Tankeri pro-
jesinde ise geminin tasarımından ve alt sistemlerinin
tedarikinden sorumlu olan STM, seminerde, deniz platformla-
rına yönelik olarak üstlendiği bu rolleri vurgulayan sunumlar
yaptı. Kıdemli Makine Dizayn Donatım Mühendisi Ömer Faruk
Kaya, “Askeri Gemilerde Ana Tahrik Sistemi Seçimi ve Enteg-
rasyonu” başlıklı sunumunda, gemi tipine bağlı olarak gemi ma-
liyetinin %20’lik kısmını oluşturabilen ana tahrik sisteminin,
ağırlığı ve alan gereksinimi ile platform tasarımını etkileyen
önemli bir unsur olduğunu belirtti. Entegrasyon sürecinde ya-
şanabilecek sorunlara ayrı bir parantez açan Kaya, pek çok alt
yüklenicinin birbirleri ile uyumlu çalışmasının sağlanmasının ge-
rektiğini, buradaki en büyük zorluğun ise ortaya çıkan bir aksak-
lığın, hangi alt yüklenici ile ilgili olduğunun bulunması olduğunu
ifade etti.
Kıdemli Gemi Yapısal Mühendisi Fuat Kabakçıoğlu ise “Gemi Di-
zaynında Kaynaklı Parça Yönetimi” başlıklı bir sunumla bu ko-
nudaki süreçleri ve neler yapılması gerektiğini anlattı. STM’nin
kaynaklı parça yönetimini, 3 mühendis ve 14 teknik elemandan
oluşan bir ekip ile yürüttüğünü; Pakistan Denizde İkmal Tankeri
projesinde, bu konuda planlanan tarihten 1,5 ay öne geçtiklerini
belirtti.

7. DSS ÖZEL

STM yansılarında, firma tarafında geliştirilen konsept tasarımlar toplu halde gösterildi.
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7. DSS ÖZEL

YALTES,
Teslimatın 
Sonrasına
Odaklandı
YALTES Proje Yöneticisi
ve Müşteri Hizmetleri
Müdürü Ozan Yalçın,
seminerde, envantere
girmiş sistemlerin
bakım ve idamesinde
kullanılan çağdaş iş
modelleri ile ilgili bilgi-
leri içeren ve YALTES’in
konuya yaklaşımını an-
latan bir sunum yaptı. Performansa dayalı lojistik destek başlığı
altında toparlanabilecek destek yaklaşımları, sunumda; Talebe
Dayalı Destek Anlaşması, Servis Destek Anlaşması, Kullanıla-
bilirliğe Dayalı Destek Anlaşması ve Yeteneğe Dayalı Destek An-
laşması olarak sıralandı. Yalçın, YALTES’in bu yaklaşımları
uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

Navantia, Türkiye ile 
İş Birliğini Geliştirmek İstiyor
Türkiye ile iş birliğini LPD projesinin ötesine taşımak isteyen Na-
vantia, seminerde, fırkateyn ürün ailesi ile ilgili son gelişmeleri
anlattı. Navantia Türkiye Direktörü Jorge Garcia-Monedero ta-
rafından yapılan, “Navantia’nın Fırkateyn Ailesi ve İş Birliği Fır-
satları” başlıklı sunumda, hava savunma fırkateyninden hafif
fırkateyne uzanan ürün ailesi tanıtıldı. Navantia, İspanya ve Nor-
veç’in envanterine giren, Avustralya’nın ise envanterine girecek
olan F-100 fırkateyn ürün ailesi ile başlayan çalışmalarına, İs-
panyol Deniz Kuvvetleri için geliştirilmekte olan F-110 tasarımı
ve Avustralya’nın ASWD-SEA 5000 ihalesi için yapılan tasarım ile
devam ediyor. Avustralya’ya önerilen tasarım, ANZAC fırkateyn-
lerinin yerini alacak ve Avustralya’nın CEA-CEAFAR radarı ile
Saab Avustralya’nın 9LV savaş yönetim sistemini kullanacak.
F-110 konsepti ise askeri-sivil ortak görevler, asimetrik harp,
deniz güvenliği gibi görevleri de üstlenebilecek. Bu kapsamda
değişik modüllerin yerleştirilebileceği çok işlevli bir görev ala-
nına sahip olacak tasarım, aynı zamanda 50 kişilik ek yaşam
alanı içerecek.
Garcia-Monedero, Navantia’nın, Norveç ile Fridtjof Nansen sınıfı
fırkateynlerde ve Avustralya ile LHD gemisinde teknoloji trans-
feri ve birlikte inşa modeliyle; Avustralya ile hava savunma fır-
kateyninde tüm teknolojilerin transferi ve yerel inşa modeliyle
çalıştığını; Türkiye ve diğer ülkelerle talepleri doğrultusunda ça-
lışmaya hazır olduklarını vurguladı.
Seminerde, Navantia adına yapılan diğer sunumda, Ignacio Gu-
tirrez, Navantia’nın entegre yara kontrol sistemi ile ilgili bilgi
verdi. Gutirrez; tepki süresini kısaltmak, tam bilgi akışını sağla-
mak ve tam farkındalık sağlamak için otomasyonun gerekli ol-
duğunu; ancak fazla otomasyonun, beraberinde, içeriği tam
bilinemeyen otomatik tepkiyi ve bilgi yüklemesini getirebileceğini
belirtti. Navantia, bu nedenle insanların da çevrim içinde olduğu
bir otomasyon yaklaşımını benimsiyor.
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Navantia’nın 
fırkateyn 
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Nova Power Solutions 
Farkındalığı Arttırdı
Her fırsatta, askeri sistemlere sağlanan gücün kalitesinin önemine
vurgu yapan Nova Power Solutions, Deniz Sistemleri Semineri’nde
de bu konuyu gündeme taşıdı. Nova Power Solutions Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayra-
moğlu ve Nova Power Solutions İş Geliştirme Müdürü Kurt Wor-
den, deniz platformlarına yönelik bir sunum gerçekleştirdiler. Kara
konuşlu sistemler, daha geniş bir şebekeden güç alırken, deniz
platformlarındaki sistemler, platform üzerinde üretilen güç ile sı-
nırlı kalıyorlar. Bu durum, deniz platformları için güç kalitesini
daha kritik bir hâle getiriyor. Konu ile ilgili bir örnek veren Worden,
Amerikan Deniz Kuvvetleri envanterine giren bir gemide, ticari bir
kesintisiz güç kaynağından kaynaklanan sorunu, Nova Power So-
lutions ürünü ile çözdüklerini anlattı.

Rolls-Royce, Su Jetini 
Öne Çıkarttı
Deniz platformlarına yönelik ana tahrik sistemi çözümlerinin yanı
sıra su jeti ve pervane çözümleri de olan Rolls-Royce, seminerde,
su jeti ürünlerini ön plana çıkarttı. Su Jeti Satış Müdürü Niclas Dia,
su jetlerinin avantajlarını:
■ Yüksek sürat,
■ Saatte 25 deniz milinin üzerindeki süratlerde, diğer tahrik 

çözümlerine göre daha az yakıt sarfiyatı,
■ Pervane ve şaft gibi tekne altındaki bileşenleri olmadığından,

kıyı sularında kullanım avantajı ve
■ Tüm sürat yelpazesinde, yüksek manevra yeteneği olarak sıraladı.
Dia, Rolls-Royce’nin hidrodinamik simülasyon ve test altyapısına
da vurgu yaptı ve firmanın, Türkiye’nin yüksek performanslı ihti-
yaçlarına cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.

7. DSS ÖZEL
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Saab Kockums, Sektör ile
DSS’de Tanıştı
Deniz platformlarına yönelik muharebe sistemleri, ürünleri ve hiz-
metleri konusunda çalışan köklü firmalardan Saab, 2014 yılında
Kockums’u satın alarak ürün yelpazesine, deniz platformlarını da
ekledi. Saab, bu yeni iş kolunu Türkiye’de tanıtmak için ise Deniz
Sistemleri Semineri’ni seçti. Saab Kockums Pazarlama ve Ürün
Satışı Bölümü Kıdemli Satış Yetkilisi Ted Ackerstierna, seminerde,
“Saab Kockums Deniz İş Kolu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Saab Kockums’un ürün yelpazesinin tanıtıldığı sunumun vurgula-
dığı sistem ise A26 denizaltısı oldu. Saab Kockums tarafından İsveç
Deniz Kuvvetleri için geliştirilmekte olan A26, GOTLAND sınıfının
özellikleri olan Stirling motorlu havadan bağımsız tahrik sistemini
ve X şeklindeki dümen tasarımını kullanmaya devam edecek. Mo-
düler bir tasarıma sahip olan A26, 2 tane basınçlı bölmeden olu-
şuyor. Bu bölmelerin ortasında ise denizaltıdan kurtarma
operasyonlarında kullanılan kaçış kapağı bulunuyor. Denizaltı ta-
sarımının çapı ya da uzunluğu, kullanıcı talepleri doğrultusunda,
daha çok mürettebat barındırmak ya da daha çok kaynak (yakıt ve
yiyecek gibi) taşımak için arttırılabiliyor. A26’nın periskopları, ba-
sınçlı bölmeye girmiyor; böylece kontrol odasının denizaltının baş
bölümüne yerleştirilmesi mümkün olmuş.
A26 denizaltıları için, herhangi bir yarı ömür modernizasyonu ya-
pılmasına gerek olmayacak. Denizaltıların düzenli bakımları 2 yılda
bir, genel bakımları ise 8 yılda bir gerçekleştirilecek. Böylece, de-
nizaltının göreve hazırlık oranı %80’in üzerinde gerçekleşecek.

Thales, CAPTAS Ürün 
Ailesini Tanıttı
Thales’ten Sebastien Hermil, seminerde, değişken derinlikli so-
narın, deniz operasyonlarında sağladığı avantajları konu alan bir
sunum yaptı. Öncelikle su altı akustiği ile ilgili fiziksel gerçekler
doğrultusunda neden değişken derinlikli sonarın kullanılması ge-
rektiğini anlatan Hermil, daha sonra, Thales’in CAPTAS ürün aile-
sini tanıttı. CAPTAS değişken derinlikli sonarları ile Karadeniz, Ege
Denizi ve Akdeniz’de yapılan denemelerle ilgili bilgi veren Hermil,
gövdeye monteli sonar ile değişken derinlikli sonarın birlikte kul-
lanımının avantajlarından da bahsetti. Gövdeye monteli sonarın,
değişken derinlikli sonarın açık bölgelerini kapatabileceğini ve öz
savunma için önemli olduğunu belirten Hermil, sunumunun so-
nunda, CAPTAS ile ilgili olarak Türk firmalarla ortaklık yapabile-
cekleri mesajını verdi.
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Ö
zel sektör Ar-Ge mer-
kezlerinin ekonomik
hedeflere ulaşmadaki

rolünün tartışılacağı, bu mer-
kezlerde geliştirilen teknolo-
jik ürünlerin sergileneceği,
Ar-Ge Merkezleri Perfor-
mans Endeksi’nin kamuoyu
ile paylaşılacağı ve Ar-Ge
merkezlerindeki mali uygula-
malar ve mevzuat düzenle-
melerinin değerlendirileceği
bir etkinlik olarak düzenle-
nen zirvede, aynı zamanda 
70 Ar-Ge merkezinin stant
açtığı bir sergi alanı da yer
aldı. Bu alanda stant açan sa-
vunma sanayisi firmaları;
ASELSAN, FİGES, HAVELSAN,
Otokar, ROKETSAN, Sarsılmaz,
TEI ve TUSAŞ oldu.
Zirve, özel sektör Ar-Ge mer-
kezleri ile ilgili son durumu
da ortaya koydu. Zirvenin ya-

pıldığı tarih itibarıyla Tür-
kiye’de, 215 adet özel sektör
Ar-Ge merkezi bulunuyor.
Geçen yıldan beri, 56 firma
daha Ar-Ge merkezi belgesi
almaya hak kazandı. Özel
sektör Ar-Ge merkezleri,

Türkiye genelinde 28 şehirde
bulunuyor ve bu merkez-
lerde, yaklaşık 25.000 Ar-Ge
personeli istihdam ediliyor.
Bu merkezlerde, bugüne
kadar, yaklaşık 180 milyar
lira ciro elde edildi ve mer-

kezlerden 55 milyar liralık ih-
racat yapıldı.
Zirvede açıklanan perfor-
mans endeksinin hesaplan-
masına, 2012 yılı verileri ile
başlandı ve bu yıl, 3’üncüsü,
2014 yılı verileri ile hesapla-
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Savunma Sanayisi, Ar-Ge 
Merkezi Ödüllerindeki Başarısını
Tekrarlayamadı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından, 2012 yılından beri her yıl
düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi’nin 4’üncüsü, 
14 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl, ilk 2 sırasını savunma
sanayisi şirketlerinin aldığı Ar-Ge 
Merkezleri Performans Endeksi 
Genel Sıralaması’nda, bu sene 
savunma sanayisinden hiçbir firma 
yer alamadı. 
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık



narak açıklandı. Bu yılki he-
saplamada; “Girdi”, “Süreç”
ve “Çıktı” başlıkları altında,
33 performans göstergesi
kullanıldı. Söz konusu göster-
geler; literatür araştırması,
paydaşlarla ortak çalışmalar
ve akademisyen ve uygulayıcı-
ların görüşleri ile belirlendi.
Bu yıl, özellikle Ar-Ge mer-
kezlerinin yöneticilerinden alı-
nan görüşler doğrultusunda,

“Çıktı” başlığının ağırlığı, geç-
miş senelere göre arttırıldı.
Zirvenin açılış oturumunda, ta-
nıtım filmi gösteriminin ardın-
dan, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun
telgrafları okundu. Oturumda,
ilk konuşma, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürü Doç.
Dr. İlker Murat Ar tarafından

yapıldı. Ar, zirvenin amaçları ve
performans endeksinin hesap-
lanması ile ilgili bilgiler aktardı.

Her Şey Ar-Ge 
ve İnovasyon İçin
Ar’ın ardından kürsüye, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık geldi. “Orta gelir tu-
zağı”nı aşmanın kolay olmadı-
ğını ve çaba gerektirdiğini
vurgulayan Bakan Işık, “Orta

gelir tuzağını, yani kişi başı ge-
liri 10 bin dolardan 25 bin do-
larlara çıkarma sürecini, 
ABD 44, Japonya 22, Kore
Cumhuriyeti ise 19 yılda geçti.
Bunu aşabilecek hamle; bilgi
üretimi, bunun ürüne dönüş-
türülmesi, katma değerli
ürünlerin arttırılması, marka-
laşma ve tasarımın geliştiril-
mesi, bilgi ekonomisine geçiş
sürecinin hızlandırılmasıdır…
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Havacılık Sektörü’nde
birinci olan TEI’nin
ödülünü, TEI Genel
Müdürü Dr. Akşit,
Bakan Işık’ın 
elinden aldı.

Mühendislik ve Tasarım 
Sektörü’nde birinci olan
Hexagon Studio’nun 
ödülünü, Hexagon Studio
Genel Müdürü Tolga
Doğancıoğlu aldı.



Günümüzde, ‘Büyük bir icat
yaptım, muhteşem bir ürün
geliştirdim, artık benim önüm
açık’ diyemiyorsunuz. İcat
yapmaya, yenilik üretmeye
sürekli devam etmek zorun-
dasınız. Bugünün iş dünya-
sında yenilik, bir kerelik değil
tekrarlanabilir, sistemleştiri-
lebilir ve şirketlerin yapısına
yerleştirilebilir bir süreç ola-
rak karşımıza çıkıyor. Biz de
yenilikçi kültürün reel sektö-
rümüzde bir yaşam tarzı 
hâline dönüşmesi için çalışı-
yoruz.” dedi.
Bakan Işık, mevzuatta yapılan
bir değişiklikten de bahsetti:
“Ar-Ge merkezleri için yasal
sınır olan 50 Ar-Ge personeli
sayısını 30’a indirerek, özel-
likle orta ölçekteki firmaları-
mızın da araştırma geliştirme
merkezleri kurabilmelerini
kolaylaştırdık. 30 Ar-Ge per-
soneli istihdam edebilecek
olan firmalarımız Ar-Ge mer-
kezi kurarken, daha küçük
firmalarımızı da teknopark-
lara yönlendiriyoruz. Düzen-
lemeyle 150 olan Ar-Ge
merkezi sayımız, hızla arta-
rak 215’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl
içinde bakanlığımız, top-
lamda 24 Ar-Ge merkezi bel-
gesi verirken; 9,5 aylık sürede
verdiğimiz Ar-Ge Merkezi
belgesi sayısı 50 oldu.”
Bakan Işık, bugüne kadar Ar-
Ge merkezi belgesi alan fir-
maların 35’inin yabancı ya da
yabancı ortaklı firma oldu-
ğunu belirterek “Artık firma-
lar Türkiye’ye Ar-Ge yapmak
için geliyorlar.” dedi.

Bakan Işık’ın vurgu yaptığı bir
diğer konu da etki analizi oldu:
“Ar-Ge merkezlerimizi, nitelik
artışı konusunda da destekle-
yeceğiz. Burada önemli bir
adım attık. Bakanlık görevini
aldıktan sonraki ilk talimatım,
etki değerlendirme daire baş-
kanlığının kurulmasıydı… Bu
daireyi kurduk, kadromuza
çok yoğun bir eğitim verdik.
Dünyada etki değerlendirme
noktasındaki uzmanların bu
alandaki birikimlerinden fay-
dalanan bir çalışmayı, etki de-
ğerlendirmesini yapacak
arkadaşlarımıza aktardık. Şu
anda güçlü bir ekibimiz var.
Teknoloji geliştirme bölgeleri-
nin, Ar-Ge merkezlerinin per-
formans endekslerini 3 yıldır
çıkartıyoruz; bundan sonra, bu
noktada daha yoğunlukla ça-
lışacağız. Artık her bir Ar-Ge
merkezinin performansını ayrı
ayrı ölçeceğiz, raporlayacağız
ve sizlerle paylaşacağız. Bazı
Ar-Ge merkezlerinin perfor-
mansı yeterli olmayabilir; on-
ların ne yapmaları gerektiğini
de rapor olarak hazırlayıp su-
nacağız... Etki analizini artık
olmazsa olmaz bir yöntem
olarak görüyoruz.”

Birinciler 
Ödüllerini Aldı
Bakan Işık’ın konuşmasının
ardından, Performans En-
deks Sonuçları Ödül Töreni
düzenlendi. 2014 yılının en
başarılı 3 Ar-Ge merkezi; sı-
rasıyla Kordsa, Arçelik ve
Tofaş oldu. Sektör bazında bi-
rincilikler ise Havacılık Sek-

törü’nde TEI, Mühendislik ve
Tasarım Sektörü’nde Hexa-
gon Studio, Savunma Sa-
nayi’nde ise ASELSAN oldu.
TEI’nin ödülünü TEI Genel
Müdürü Dr. Mahmut Faruk
Akşit, Hexagon Studio’nun
ödülünü Hexagon Studio
Genel Müdürü Tolga Doğan-
cıoğlu ve ASELSAN’ın ödü-
lünü ise ASELSAN Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı İsmet Ata-
lar aldı. Elde ettiği sektörel
birincilik ile ilgili bir basın
bildirisi yayınlayan TEI, 2014
yılında ilk kez elde ettiği en
iyi havacılık merkezi Ar-Ge
ödülüne 2015 yılında bir 
kez daha layık görülerek, ku-
ruluşunun 30. yıldönü-
münde, büyük bir başarıya
daha imza attığını vurguladı.
TEI Genel Müdürü Dr. Mah-
mut Faruk Akşit, yürüttükleri
projelerin çok ciddi bir Ar-Ge
yatırımını gerektirdiğini be-
lirterek, “Bizler de bu yatı-
rımlarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Bakanlığı-
mızın ikinci kez bizi bu ödüle
layık görmesi, bizleri fazla-
sıyla onurlandırdı.” dedi. He-
xagon Studio tarafından
yayınlanan basın bülteninde
ise Doğancıoğlu’nun şu de-
ğerlendirmesine yer verildi:
“Aldığımız bu ödül, bizler için
çok anlamlı. Yaklaşık 10 yıl
önce tek kişiyle kurulan 
Hexagon Studio, bugün 
250 kişilik mühendis ve tasa-
rımcı kadrosunun çalıştığı,
Türkiye’nin en büyük tasarım
ve mühendislik firmalarından

biri hâline geldi. Kuruluşunda,
2020’li yıllar için koyduğumuz
hedefte, özgün tasarım ve
çözüm üreten bir firma olmak
vardı. Gerek gelişimimizin
hızlı olması gerekse ihtiyaçlar,
bu hedefi erken yakalama-
mıza sebep oldu. Özgün 
ürünlerimiz, hem savunma
sanayisinde hem tarım maki-
nalarında hem de ulaşım ala-
nında kendine yer buldu.
Türkiye’de üstlendiğimiz öncü
rolünü, layığı ile yerine getir-
diğimize inanıyorum. Şimdiki
hedefimiz, küresel boyutta
kendimizi ispat etmek ve ku-
ruluş vizyonunda hedeflediği-
miz boyuta erişmek.”
Etkinlikte, son 1 yıl içinde Ar-
Ge merkezi belgesi alan fir-
malara da belgeleri Bakan
Işık tarafından takdim edildi.
Belge alan firmalar arasında;
ASELSAN Ulaşım, Güvenlik,
Enerji ve Otomasyon Sektör
Başkanlığı, BİTES, BMC,
FİGES, Nurol Makina, Repkon
ve Sarsılmaz da yer aldı.
BİTES tarafından konu ile il-
gili yayınlanan basın bülte-
ninde, savunma sektörüne
daha iyi hizmet edebilmek ve
özellikle otonom kontrol sis-
temleri, yapay zekâ ve derin
öğrenme teknolojileri ile
kendi başına hareket eden
robot geliştirilmesi, akıllı
gözlükler ve giyilebilir bilgi-
sayar alanlarında çok daha
yenilikçi projelere imza ata-
bilmek maksadıyla yapılan
Ar-Ge Merkezi olma başvu-
rusu sonucunda bu belgenin
alındığı vurgulandı.
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BİTES’in Ar-Ge
merkezi belgesini,
BİTES Genel
Müdürü Uğur
Coşkun aldı.

ASELSAN 
UGES Sektör
Başkanlığı’nın
Ar-Ge merkezi
belgesini,
ASELSAN
Genel Müdür
Yardımcısı
Suat Bengür
aldı.





Naile BAYRAKTAR: Geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi, bu yıl da Ar-Ge Merkezleri
Performans Endeksi’nde, Havacılık 
Sektörü Birincisi TEI oldu. Öncelikle 
başarınızın sürekliliğini neye 
borçlusunuz; bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: TEI Ar-Ge
Merkezi olarak, ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda, kısa ve orta vadeli hava-
cılık motoru ihtiyaçları üzerinde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 2014 yılında
yaptığımız organizasyon değişikliğiyle
birçok uzmanlık alanının birlikte disiplin
içerisinde çalıştığı, proje bazında matris
organizasyona geçerek ana motor üreti-
cisi olma yolunda büyük bir adım attık.
Bu sayede, motor veya teknoloji geliş-
tirme projelerinde, proje ihtiyaçlarına
özel olarak, disiplin müdürlüklerinden
ekipler oluşturarak, projelerin etkin bir
şekilde yönetimini ve bilgi birikiminin ka-
lıcılığını sağladık.
Bunun yanı sıra çok maksatlı helikopter
ve bölgesel jet gibi farklı ihtiyaçlara
cevap verebilmek amacıyla “çekirdek
motor” kavramsal tasarımı çalışmaları-
mıza hız vermiş durumdayız. Sadece
kendi tasarım ve imalat teknolojilerimizi
geliştirmekle kalmayıp, yan sanayi geliş-
tirme faaliyetlerimize de devam ediyo-
ruz. 2015’in son çeyreğinde başlatılması
planlanan “Yüksek Basınç Türbin Palesi
İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi”
projesi kapsamında, TÜBİTAK-MAM ve
Gür Metal ile çalışarak, tek kristal
döküm ve sonraki ikincil prosesler ile
kanatçık üretim kabiliyetinin ülkemize
kazandırılmasını hedefliyoruz. Yan sa-
nayi geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra
üniversite-sanayi iş birliğini her alanda
destekleyerek, ülkemizde konusunda
uzman akademisyenlerimizle çalışmala-
rımızı sürdürmekteyiz.
Ar-Ge Merkezi performans endeksine
göre belirlenen başarımızı sürdürmemi-
zin temel sebebini, kendi değerlerimiz

açısından da kritik olan hedef odaklılık
ve ekip çalışmasına verdiğimiz önem
olarak özetleyebilirim.

Naile BAYRAKTAR: TEI Ar-Ge 
Merkezi’nin 2014 yılı faaliyetleri 
hakkında rakamsal bilgiler 
verebilir misiniz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: 2014 yılı faa-
liyetlerimiz kapsamında, tasarım ve
imalat teknolojileri alanında,
toplam 35 projeyi tamamla-
dık; 62 proje üzerinde de
çalışmalara devam ediyo-
ruz. Ar-Ge Merkezi çalışan
sayımız; 244 araştırmacı, 
26 teknisyen ve 13 destek perso-
neli olmak üzere, toplamda 283 kişi.
2014 yılında Ar-Ge’ye ayırdığımız toplam

bütçe, ciromuzun yaklaşık %5’i. Her
geçen yıl Ar-Ge’ye ayırdığımız pay, yük-
selen ciromuza paralel olarak artıyor.
2014 yılı sonu itibarıyla tescil edilmiş 
5 adet ulusal patentimiz ve 1 adet uluslar-
arası patent başvurumuz bulunuyor. 2014
yılı içinde yaptığımız toplam yayın ise 
18 adet.

MSI Dergisi - Kasım 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

SÖYLEŞİ

TEI, Ar-Ge’de Zirveyi Bırakmıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi
sırasında, bu yıl da Havacılık Sektörü’nde birinciliği
kaptırmayan TEI’nin Genel Müdürü Dr. Mahmut
Faruk Akşit ile kısa bir söyleşi yapma fırsatımız oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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Naile BAYRAKTAR: 2014 yılı Ar-Ge 
bütçenizin ne kadarı öz kaynaklarınızdan
ne kadarı dış kaynaklardan sağlandı? 
Dış kaynak olarak hangi destekleri 
kullandınız?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: 2014 yılında
Ar-Ge’ye yönelik yaptığımız harcamala-
rın %60’ını öz kaynaklarımızı kullanarak
gerçekleştirdik. Dış kaynaklarımızın
büyük bir kısmı ise SSM ve TUSAŞ’tan
aldığımız projelerden geliyor. Geri

kalan kısmını da TÜBİTAK TEYDEB ve
Avrupa Birliği (AB) destekli projeler
oluşturuyor.

Naile BAYRAKTAR: Ar-Ge’ye ayırdığınız
bütçenin cironuzdaki payının son 
5 yıldaki seyri ve bu paya ilişkin 
gelecek hedefleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Son 5 yılda
Ar-Ge harcamalarına ayırdığımız rakam,

toplam ciromuzun yaklaşık %5’i sevi-
yelerinde. Türkiye ortalamasının çok
üzerinde olan bu rakam, dünya sektör
ortalamasında da oldukça iddialı bir
rakamdır. Bu da bizim Ar-Ge çalışma-
larına verdiğimiz önemin en temel 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca her sene artan ciromuz dikkate
alındığında, Ar-Ge harcamalarına ayır-
dığımız payın da her sene arttığı görü-
lebilir.

TEI ekibi, ödülü, aralarında 
TEI Yönetim Kurulu üyesi Köksal
Liman ve SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanı Dr. 
Ata Şenlikci’nin de bulunduğu 
katılımcılarla kutladı.



Projeler Hız Kesmiyor
Naile BAYRAKTAR: Başlıca Ar-Ge 
çalışmalarınız ve güncel durumları 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: İnsansız hava
aracı (İHA) motorları ile ilgili tasarım ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Öncelikle
küçük boyutlu turbojet ve turboprop tipi
motorlar ile başlayan çalışmalarımızı,
son yıllarda, pistonlu motorları da kap-
sayacak şekilde genişlettik. TUSAŞ tara-
fından üretilen İHA platformlarına güç
vermek üzere, geliştirme faaliyetleri ta-
mamlanmış 2 adet turbo motorumuz
mevcut: 42 şaft beygir gücüne sahip
TP38 turboprop motoru ve 40 lbf itkiye
sahip TJ35 turbojet motoru.
TUSAŞ’ın ürettiği yüksek hızlı Şimşek
hedef uçağına güç vermesi planlanarak
2011 yılında başlatılan TJ90 Turbojet Mo-
toru Geliştirme Projesi’nde ise projenin
son fazı olan kalifikasyon sürecindeyiz.
Pistonlu motor projelerinde de TUSAŞ’ın
bir ürünü olan ANKA platformuna ve
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envan-
terinde bulunan platformlara yönelik ça-
lışmalarımız devam ediyor.
Motor projelerinin yanında altyapı ve tek-
noloji projeleri de yürütüyoruz. TUSAŞ ve
TEI iş ortaklığı modeli ile yürütmekte ol-
duğumuz DİLEK projesi, buna bir örnek.
Titanyum alaşımlarının süperplastik şe-
killendirilmesi prosesini geliştireceğimiz
projede, aynı zamanda proses model-
leme kabiliyeti de kazanılacak.
YAKUT projesinde, Koç Üniversitesi da-
nışmanlığında, katmanlı imalat teknolo-
jilerinden biri olan lazerle metal toz
ergitme prosesini, statik motor kompo-
nentlerinin imalatında kullanılmak üzere
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca parça
üzerinde oluşacak deformasyonların
proses öncesinde öngörülebilmesi ama-
cıyla proses modelleme kabiliyetinin ka-
zanımı da proje kapsamında yer alıyor.
İNCİ projesinde ise temel imalat yön-
temlerinden biri olan döküm işleminin,
titanyum malzemelere yönelik yerlileş-
tirilmesini hedefliyoruz.
2013 yılı sonunda çalışmalarına başladı-
ğımız bu projeler ile ülkemizde ihti-
yaç duyulan kritik ve ileri imalat
teknolojilerinin kazanımını sağ-
layacağız. Projeler kapsamında,
geçtiğimiz dönemde, ilgili alan-

larda dünyadaki akademik ve endüstriyel
seviyeyi belirleyerek kullanılacak yazı-
lım, ekipman ve ham malzeme teknik 
isterlerini tanımladık ve tedarik süreçle-
rini başlattık. Projelerimiz takvimlerine
uygun şekilde ilerliyor.
Daha güçlü ve daha hafif motor geliştiril-
mesi konusunda, dünyada yapılmakta
olan yenilikçi teknolojiler geliştirilmesi
çalışmalarını da yakından takip ediyoruz
ve özellikle AB çerçeve programları kap-
samında desteklenen projelere katılıyo-
ruz. Hâlihazırda AB 7. Çerçeve Programı
kapsamında yürütülmekte olan ESPOSA
ve RBF4AERO projelerinde rol alıyoruz.
Bunun yanı sıra Horizon 2020 dâhilinde,
geleceğin motor konseptlerinin çalışıldığı
Clean Sky 2 programına aktif katılım sağ-
lamak için çalışmalarımız devam ediyor.
Bildiğiniz gibi hedefimiz, Türkiye’ye yerli
ve özgün hava platformu motorlarını ka-
zandırmak. Bu hedefimize hizmet ede-
cek, Türkiye’ye ve TEI’ye faydalı olacak,
ortaklarımızın onayladığı iş birliği seçe-
neklerini de değerlendiriyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Gelecek sene, 
Ar-Ge merkezlerinin 2015 performansları
değerlendirilecek. 2015 yılının ilk 10
ayındaki faaliyetlerinizi değerlendirebilir
misiniz; gelecek seneki ödül için de 
iddialı mısınız?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: 2015 senesi
ilk 10 ay içinde yaptığımız faaliyetleri kı-
saca değerlendirmek gerekirse daha
önceki yıllarda yaptığımız çalışmalara
benzer olarak, ana motor üreticisi olma
yolunda gerekli olan tasarım ve imalat
teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla
yeni projeler başlattık. Devam eden proje
faaliyetlerimizi de bilgi birikiminin kalı-
cılığını sağlayarak yürütmekteyiz. 2015
yılında, Avrupa’da havacılık açısından ol-
dukça önemli programlardan biri olan
Clean Sky 2’de, diğer ana motor üretici-
leri ile birlikte ana paydaş (core part-
ner)’lardan biri olabilme yolunda
önemli bir adım attık. Snecma’nın

yürütücülüğünü yaptığı bir iş paketi al-
tında, önemli modüllerden birinin tasa-
rım ve imalatı konusunda; Türkiye’den
SDM Ar-Ge, Belçika’dan Von Karman
Enstitüsü ve Polonya’dan Rzeszow Tek-
noloji Üniversitesi iş ortaklığı ile proje
başvurusunda bulunduk. Sadece ulusal
anlamda değil, uluslararası iş birlikleri
konusunda da hem üniversiteler hem de
konusunda uzman KOBİ veya büyük fir-
malarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu bilgiler ışığında, birinci sıradaki yeri-
mizi korumak için iddialı olduğumuzu
belirtmek isterim.

Naile BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Dr. Mahmut Faruk AKŞİT: Bugün, sivil
havacılık alanında, gökyüzündeki her iki
uçaktan birinde, TEI’de üretilen parçalar
bulunuyor. Son 2-3 yıl içinde kazandığımız
ek siparişlerle dünya genelinde en çok
satan yeni nesil LEAP motorunun en
büyük tedarikçisi hâline geldik. Bu veriler
bile, TEI’nin dünya çapında havacılık sek-
töründe sahip olduğu yeri ifade etmeye
yetiyor sanırım. Bu konuların haricinde,
Özgün Helikopter projemiz kapsamında,
özgün motor geliştirilmesi çalışmalarını
da yürütüyoruz. Uzun vadede, Bölgesel
Uçak ve Milli Muharip Uçak projelerinin
motorlarının geliştirilmesine katkıda bu-
lunmayı planlıyoruz. Artık gayretlerimiz,
elde ettiğimiz bu başarıları, özgün tasa-
rım ve teknoloji geliştirme konularında da
tekrarlayarak, ülkemizi, havacılık ala-
nında dünyanın en önde gelen ülkeleri
arasına sokmak için olacaktır.

TEI Genel Müdürü Dr. Mahmut 
Faruk Akşit’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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TEI, son 2-3 yıl içinde kazandığı ek siparişlerle 
LEAP motorunun en büyük tedarikçisi hâline geldi.





Törene, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir ve Milli Sa-

vunma Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Tümgeneral Şaban
Umut başta olmak üzere, üst
düzey yetkililer ve davetliler
katıldı. Yoğun programları ne-
deniyle törene katılamayan
TBMM Başkanı İsmet Yılmaz,
Adalet Bakanı Kenan İpek,
Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı İdris Güllüce, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Feridun
Bilgin, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TCDD Genel
Müdürü Ömer Yıldız, MKEK
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet
Artunç ve EDOK Komutanı
Korgeneral Kamil Başoğlu’nun
ise kutlama mesajları okundu.
Törenin başında, “BİTES Sa-
vunma Vizyon 2015” başlıklı
tanıtım filmi gösterildi. Bu
filmde, firmanın mevcut du-
rumu ve başarıları, şu ana
başlıklarla anlatıldı:
■ Bu yıl kuruluşunun

10’uncu yılını kutlayan
BİTES, 130 kişiye ulaşan
uzman kadrosu ile milli
ve ileri teknoloji odaklı 
bir savunma şirketi 
olarak faaliyetlerine
devam ediyor.

■ Firma, 10 yılın ardından,
yurt içi ve yurt dışı 
müşterilerine daha iyi
hizmet verebilmek ve
daha yenilikçi projeleri
gerçekleştirebilmek
maksadıyla İncek’teki
yeni binasına taşındı ve 

bu yeni tesis, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge
Merkezi olarak tanındı.

■ İlk ihracatını, 2012 yılında,
Almanya’ya yapan BİTES,
bugün, aralarında Airbus
Defence and Space, 

Telespazio, Vitrociset, 
Sikorsky, BAE Systems,
AgustaWestland, 
Lufthansa Technical 
Training ve UTC Aerospace
Systems’in de bulunduğu
iş ekosisteminde 
yer alıyor.
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BİTES, Ar-Ge Merkezine Dönüşerek
Teknokent’ten Mezun Oldu

Savunma ve havacılık sanayisinde, üniversiteler bünyesinde
kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde filizlenip, ulaştığı
boyu itibarıyla bu bölgenin dışında faaliyet gösterme 
noktasına gelen firma örneği pek görülmüyor. Kurulduğu
günden bu yana, başarıyla tamamladığı projeler ve yenilikçi
ürünleri ile sürekli yükselen bir grafik çizen BİTES, 
önümüzdeki dönemde, bu konuda verilecek başlıca 
örnek olacak gibi görünüyor. Firmanın Ankara İncek’teki
yeni binasının ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışı, 14 Ekim’de 
gerçekleştirilen törenle yapıldı.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

A
ks

i b
el

ir
til

m
ed

ik
çe

 tü
m

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
M

SI
 D

er
gi

si



■ Airbus Defence and
Space, bu yıl, BİTES 
tarafından geliştirilen
gerçek zamanlı simülasyon
görselleştirme 
çözümlerini tercih etti.

BİTES 
Geleceğe Bakıyor
Törende bir konuşma yapan
BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun, 2001 yılında İstan-
bul’da başladığı kariyerinde,
işini büyüterek ve 2005 yılında
Ankara’ya gelip savunma
sektöründe çalışmaya başla-
yarak ilerlediğini anlattı ve
şöyle devam etti: “Babamın
da emekli bir asker olması
sebebiyle içinde bulunduğum
sektörü sahiplendim ve en
iyisini yapmak için, her
zaman en üstün gayreti gös-
terdim… Şu anda, 130 kişilik
bir ekibe ulaştık, kurumsal-
laşmayı tamamladık, CMMI
belgesi gibi sertifikalarımızı
aldık. 2014 yılında da ABD

merkezli bir dergi, bizi, eğitim
ve simülasyon konusunda,
dünyanın ilk 100 şirketi ara-
sında gösterdi. Bu bize şevk
verdi, daha büyük bir hırsla
işimize sarıldık… Sonuçta,
Sayın Serdar Demirel’in de
dediği gibi, Teknokent’ten
mezun olduk… Sizlerin des-
teği ve bize inancı ile daha
güzel yerlere geleceğiz.”

Yüreğini Koymuş 
İnsanlarla Çalışmak
İstiyoruz
Törende, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir de bir konuşma yaptı.
Prof. Dr. Demir, Coşkun’un
konuşmasını yaparken duy-
gulanmasına atıfta buluna-
rak, “Aslında bu sevinç
gözyaşlarını, heyecanı seviyo-

ruz. Sektörde böyle heyecanı
olan herkesi seviyoruz… Bu,
yüreğini koymak demek; yü-
reği ile iş yapmak anlamına
geliyor. İşte biz bu yüreği se-
viyoruz ve yüreği ile iş yapan-
ların destekçisi olmak
istiyoruz. Sektörü büyütmek,
geliştirmek bizim görevimiz.
Bunu, olabildiğince adil 
şekilde yapmak idealindeyiz.

BİTES 
Genel Müdürü 

Uğur Coşkun

Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir



Bu anlamda da sektörün her
kesimi ile temasta kalmak is-
teriz ve dinamik bir sektör
oluşturarak, katkısı bulanabi-
lecek herkesi, katkısını sağla-
mak üzere olabildiğince
sektörde tutmak istiyoruz.
Çünkü Türkiye’nin gücünü,
bizim buraya sevk etmemiz
lazım. Yoksa kısıtlı kalmış,
belli bir yere odaklanmış çalış-
malarla ancak bir yere kadar
gideriz. Türkiye’nin gücü, şu
anda ortaya koyduğumuzdan
daha büyük ve bunu ortaya çı-
kartmak önemli.”
Prof. Dr. Demir, konuşması-
nın sonunda, şu sözleri söy-
ledi: “Yüreğini koymuş, emeği
ile Türkiye’nin beyin gücünü
kullanmaya hazır, bizim dışa-
rıya bağımlılığımızı azaltmaya
hazır, dünyaya çıkıp orada gü-
reşmeye hazır şirketler, kişi-

ler istiyoruz. Onların da olabil-
diğince destekçisi olacağız. Bu
konuda herhangi bir engel,
sorun olursa da doğrudan
bana kadar ulaşabilirsiniz. Bu,
sizlerin ve bizlerin ideali.”

Açılış İmza 
ile Taçlandı
Açılış töreni, bir de imzaya
sahne oldu. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile ADİK
Tersanesi arasında, 2011 yı-
lında imzalanan Amfibi Gemi
LST Tedarik Sözleşmesi’nin
“Teknoloji Kazanım Yüküm-
lülüğü” çerçevesinde, BİTES
ile ADİK Tersanesi arasında,
“Arttırılmış Gerçeklik Des-
tekli Mobil Sanal Bakım Sis-
temi” sözleşmesi imzalandı.
SSM Deniz Araçları Daire
Başkanı Müjdat Uludağ, SSM
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Daire Başkanı Dr. Ata Şen-
likci, ADİK Tersanesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Sualp Ömer Ürkmez ve
BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun tarafından imzalanan
sözleşmenin konsepti ve ha-
zırlık çalışmaları, SSM Deniz
Araçları Daire Başkanlığı ile
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Daire Başkanlığı koor-
dinasyonunda yürütüldü.
Atılan imzalarla ilgili değer-
lendirme yapan Uludağ, “Bu,
dairemizin imzaladığı 9’uncu
teknoloji kazanım yükümlü-
lüğü projesi oldu. Bunların
toplam bedeli, 15 milyon
avro.” dedi. Ürkmez de gö-
rüşlerini “Sözleşmelerimiz-
deki Ar-Ge sorumluluğu
kapsamında, yaklaşık 8 mil-
yon avroluk Ar-Ge projesi im-
zalıyoruz. Gemi ile birlikte,

gemiyi takip edecek bir ürün
olacağını düşünüyorum.”
sözleri ile ifade etti. Coşkun
ise şunları söyledi: “Arttırıl-
mış Gerçeklik teknolojimiz,
Katar’da da çok beğenildi; bu
teknolojinin yurt dışına satıla-
cak ürünlerde fark yarataca-
ğını değerlendiriyoruz.”
Projede, BİTES tarafından; fi-
ziksel nesneler ve ortamların
kamera görüntüleri üzerine
sanal talimatlar ve bakım kı-
lavuz bilgilerini bindirerek,
gerçek platformlarda bakım
personelinin eğitimi ve reh-
berliğinde kullanılacak arttı-
rılmış gerçeklik teknolojisi
geliştirilecek. 18 ay sonunda;
kamera özelliğine sahip her-
hangi bir mobil ya da giyilebi-
lir cihazın kamera görüntüsü
üzerine, bilgisayar tarafından
üretilen ses, video, grafik 
ve konum verilerinin bindiril-
mesi ile görüntü zenginleş-
tirmeyi sağlayan bir arttırılmış
gerçeklik uygulama geliştirme
altyapısı üretilmiş olacak.
Tören, BİTES’in yeni binası-
nın resmi açılışının yapıl-
ması, tesis gezisi ve kokteyl
ile son erdi. BİTES’in, 6 dö-
nümlük bir arazi üzerinde yer
alan yeni binası, 2.000 m2’lik
kapalı alana sahip. Binada,
yaklaşık 300 m2’lik  açık ofis
ve 11 adet kapalı ofis bulunu-
yor. Tesiste, kapalı alanında
çalışma ofislerinin yanı sıra;
yemekhane, toplantı odaları
ile entegrasyon ve test çalış-
maları için kullanılabilecek
4,5 m tavan yüksekliğinde,
400 m2’lik bir hangar alanı da
bulunuyor.

84

MSI Dergisi - Kasım 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL HABER

©
B
İT

ES

SSM Deniz Araçları Daire Başkanı Müjdat Uludağ, ADİK Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sualp Ömer Ürkmez, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun ve SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikci

BİTES Genel Müdürü
Uğur Coşkun ve
Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir

BİTES tarafından geliştirilecek arttırılmış gerçeklik uygulaması ile ilgili temsili görsel.





Vehbi TUNCA: Dış ticaret gümrük 

işlemleri ve lojistik hizmetleri 

konularında faaliyet gösteren 

Ünsped, savunma ve havacılık da 

dâhil pek çok sektörle çalışıyor. 

Ünsped’i okuyucularımıza anlatabilmemiz

için, savunma ve havacılık sektörü 

özelindeki faaliyetlerinizi ve hizmetlerinizi

ana hatlarıyla anlatabilir misiniz?

Dr. Hakan ÇINAR: Ünsped, 1981 yılından
beri, gümrükleme hizmetlerini başarı ile
sürdüren, Türkiye’nin köklü firmaların-
dan bir tanesidir. Hacimsel büyüklüğü-
müzün ve yapımızın yanı sıra yönetim
anlayışımız, bizi sektörel uzmanlaşmaya
götürdü. Bu anlamda uzmanlaştığımız
alanlardan belki de en önemlisi ve son
dönemde de üzerine yoğunlaştığımız
alan, savunma ve havacılık sektörü oldu.
Bu alanda uzman bir kadro oluşturduk.
Gerek Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında
birlikte çalışmaya başladığımız ve Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne yıllarını vermiş
Hayri Esen ve Murat Canay gibi isimler
gerekse operasyon departmanlarımızda
çalışan diğer arkadaşlarımız, bizim sek-
töre bakış açımızı göstermesi açısından
önemli işaretler veriyor. Ankara Şube
Müdürümüz dahi bu alanda uzun yıllar
çalışmış ve emekli olmuş bir kişidir.

Vehbi TUNCA: Ünsped’i farklı kılan 

bir özelliği de savunma ve havacılık 

sektörüne yönelik özel bir ilginizin 

olması. Bu ilginizi, IDEF gibi sektörel 

etkinliklere katılmanızdan da görebiliyoruz.

Konuyla ilgili değerlendirmelerinizi 

alabilir miyiz? Savunma ve havacılığı,

sizin için bu kadar özel kılan nedir?

Dr. Hakan ÇINAR: Yalnızca IDEF’e katı-
lımla kalmayıp, yakın zamanda geride 
bıraktığımız İngiltere ve Katar’da ger-

çekleştirilen fuarlara katılımımız da sek-
töre bakış açımızı ortaya koyuyor. Sa-
vunma sanayisi, ülkemiz için büyük önem
arz ediyor. Aynı şekilde sivil havacılık ala-
nında da ülkemizde çok ciddi işler yapılı-
yor ve daha da yapılması muhtemel.
Böylesine önemli alanların dış ticareti de
son derece hassas ve önemli. Sektörde
firmamızın yeri belli. Dolayısı ile biz de bu
sektöre özel bir uzmanlık olarak baka-
rak, gerekli tüm desteği vermeyi kendi-
mize görev olarak addetmiş bulunuyoruz.
Bundan sonra bu sektörlerde adımızı çok
daha fazla duyacaksınız.

Vehbi TUNCA: Savunma ve havacılık 

sektöründeki iş hacminiz ile ilgili bilgi 

verebilir misiniz? Kaç firma ile 

çalışıyorsunuz, bir yılda kaç işlem 

yapıyorsunuz, yaklaşık ne kadarlık bir

ciro elde ediyorsunuz, bu cironun, 

genel cironuzun içindeki payı vb. gibi...

Dr. Hakan ÇINAR: Firma isimlerini ver-
meyeyim, ancak sektörün bazı önemli
firmalarına hizmet veriyoruz; bunlara
yenilerini de süratle ekliyoruz. Çünkü
tam onların istediği, arzuladığı hassasi-
yette hizmet verebiliyoruz. Masanın karşı
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Gümrük ve Lojistik 
Hizmetlerinin Adresi: 
Ünsped Lojistik faaliyetler, 

savunma ve havacılık 
sistemlerinin ömür devri
boyunca, yoğun bir 
şekilde; ama arka planda
kalarak devam ediyor.
Her ne kadar arka planda
olsalar da bu faaliyetler,
projelerin takvimini 
doğrudan etkileyebiliyor.
Her kritik faaliyette 
olduğu gibi lojistik 
faaliyetlerde de farkı, 
konunun uzmanları 
yaratıyor. Bu alanda 
iddialı olan firmalardan
Ünsped’in CEO’su 
Dr. Hakan Çınar ile 
firmanın sektöre 
sunduğu hizmetleri 
konuştuk.
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
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tarafını iyi bilen kişiler ile çalıştığımız göz
önünde bulundurulduğunda, daha çok
pay almaya hazırlandığımızı belirtmem
lazım. Sektörün de bunun farkında oldu-
ğunu biliyoruz. Ünsped, bugüne kadar
girdiği hiçbir işte başarısızlığa uğrama-
mış; her yıl ülkenin dış ticaret artış ora-
nından daha fazla büyüme sağlamayı
başarmış bir firmadır. Ciromuzdaki pay,
şu anda bizim için önem arz etmediğin-
den bundan bahsetmemeyi yeğlerim;
ancak önemli bir pay olduğunu söyle-
mekle yetineyim şimdilik.
Vehbi TUNCA: KOBİ’lerin savunma 

ve havacılık sektöründe daha çok iş 

alması ve ihracat yapması, sektörün 

her kademesinde dile getirilen bir konu.

Diğer yandan, gümrük ve lojistik gibi konular,

mühendislik ve üretim ile karşılaştırıldığında,

KOBİ’lerin çok da iyi olmadığı konular 

arasında yer alıyor. Ünsped gibi firmaların

KOBİ’lere sağlayabileceği hizmetler ile ilgili 

bilgi verir misiniz?

Dr. Hakan ÇINAR: Ünsped, 1.000‘i aşkın
çalışana ve 40 hizmet noktasına sahip bir
firma. Her şeyden önce, her yerde müş-
terimize yakınız; bu önemli. Aslını ister-
seniz, hizmet verdiğimiz firmaları,
müşterimiz gibi görmüyor, iş ortağımız
diye nitelendiriyoruz. İşin sırrı biraz da bu-
rada; KOBİ dahi olsa, bizim için onları iş
ortağı olarak görmek, zaten nasıl bir ko-
numlandırmada bulunduğumuzu da zan-
nederim gösteriyor. Bizim bir Mevzuat
Ar-Ge departmanımız mevcut. Burada
çok sayıda müşavirimiz yer almakta ve
sürekli olarak, bir tür Ar-Ge çalışması ya-
pıyor. Gerek mevcut mevzuatı sürekli ola-
rak inceleyerek gerekse gelişmeleri
yakından takip ederek, sektörün nasıl po-
zisyon alması gerektiği yönünde onlara
ışık tuttuğumuzu söyleyebilirim. Teknolo-

jiyi çok iyi kullanan bir firma olmamız da
ayrıca bir avantaj sunuyor; firmaların ma-
liyetlerini düşürmemizi sağlıyor, onları
süreç takibi, raporlama gibi pek çok dert-
ten de kurtarıyor. Biz, tümü ile her ko-
nuda uzmanlardan oluşan ve konunun
içinde yer alan alt başlıklarda da uzman-
ları olan bir firmayız. İşte bu durum, iş or-
taklarımız dediğimiz müşterilerimizin de
tümü ile kendi işlerine odaklanıp, güm-
rükleme ve lojistik alanında hiçbir risk al-
mamalarına ve kendilerini güvende
hissetmelerine yardımcı oluyor.

Vehbi TUNCA: Sektörün Ünsped ile 

çalışmasının başlıca avantajları neler;

sizi rakiplerinizden ayıran başlıca 

özelliklerinizden bahseder misiniz?

Dr. Hakan ÇINAR: Pek çok avantaj var.
Yaygın ağımız, sektörel uzmanların ol-
ması, savunma sanayisinden gelen çok
deneyimli isimler, teknolojiyi çok doğru
ve yerinde kullanıyor olmamız, mali me-
suliyet sigortamız, her türlü kurumsal
kaynak yönetimi (ERP) uygulaması ile
arayüz oluşturarak, sistemleri entegre
edebilmemiz gibi sayabileceğim pek çok
avantaj. Biz, firmaların hep yanındayız ve
kendimizi onların bir parçası gibi görü-
yoruz. Aslını isterseniz, başarımızın sırrı
da burada yatıyor.

Vehbi TUNCA: Havacılık ve Uzay 

Kümelenmesi Derneği (HUKD)’nin 

üyeleri arasında bulunuyorsunuz. Dernek

üyeliğiniz kapsamındaki faaliyetleriniz

hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu 

üyelik, Ünsped’e ve HUKD’a neler 

kazandırdı? Diğer kümelere de üye 

olmanız söz konusu mu?

Dr. Hakan ÇINAR: Ünsped’in HUKD’a
önemli bir avantaj sağladığını düşünüyo-
rum. Hepimizin bildiği üzere, ticaretin ana
fonksiyonlarından bir tanesi lojistik; bir de
bu uluslararası boyutta olduğunda, güm-
rükleme. Firmalar, kendi alanlarındaki
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Dr. Hakan Çınar
1969 da İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini 
tamamladıktan sonra 1987 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi.
1991 yılında mezuniyetini takiben sırasıyla 
“Para fve Banka”, “Finansman” ve “Uluslararası
İktisat” alanlarında yüksek lisans yaptı. 
Sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Avrupa 
Birliği üzerine doktora yaptı. 1988 yılından
itibaren profesyonel iş yaşantısını sürdüren 
Çınar, uzun yıllar bir Holding bünyesinde 
Dış Ticaret yöneticiliği ve ardından da üst düzey
yöneticilik görevleri üstlendi. 2001 yılında ise 
lojistik sektörünün en önemli firmalarından 
bir tanesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde
bulundu. 2014 yılı Temmuz ayında, Ünsped
grubuna CEO (İcra Kurulu Başkanı) olarak katılan
Çınar, 1993 yılından bu yana, aynı zamanda 
eğitmenlik ve akademisyenlik görevlerini de
yürütmektedir.
Ayrıca Dr. Hakan Çınar’ın yayımlanmış olan 
dört de kitabı bulunmaktadır.
Başta Dünya gazetesi olmak üzere, pek çok 
sektörel dergi ve yayın organında hâlen 



Çalıştaya, Milli Savunma
Bakanı Vecdi Gönül,
Dışişleri Eski Bakanı

Yaşar Yakış, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve Türk Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi (TASAM)
Başkanı Süleyman Şensoy
başta olmak üzere, sektörün
önde gelen isimleri katıldı. Ça-
lıştayın açılışında, yoğun prog-
ramları nedeniyle katılamayan
TBMM Başkanı İsmet Yılmaz,
Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç ise kutlama tel-
grafı gönderdiler.
Çalıştayın açılış konuşması,
TASAM Başkanı Süleyman
Şensoy tarafından yapıldı. Şen-
soy, konuşmasının başında, 
3-5 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirilecek, İstanbul
Güvenlik Konferansı ve kuru-
lan Milli Savunma ve Güvenlik
Enstitüsü hakkında bilgi verdi.
Dünyadaki stratejik gelişme-
leri özetlediği kısa bir ufuk
turu yapan Şensoy, bu konu-
ların, sektörü de ilgilendirdi-
ğini, sektörün nasıl konum
alacağını belirlediğini vurgu-
ladı. Şensoy, şöyle devam etti:
“Sektörde bir ölçek değişikli-

ğine gidilmesi gerekiyor. Ama
bu, ‘sektör reformu’, ‘güven-
lik reformu’,  ‘savunma re-
formu’, adına ne denilirse
denilsin, bunun nasıl yöneti-
leceği çok önemli. Belki tepe-

den aşağıya değil de aşağıdan
yukarıya doğru bir süreç in-
şasının daha sağlıklı olabile-
ceği gözüküyor.”
Şensoy, NATO’nun, yeni konsep-
tini stratejik iletişim olarak 

güncellediğini belirterek, “Sa-
dece sert güç değil, yumuşak
güç ile uyumlu, entegre edilebi-
len, modüler, hızlı ve ileri tekno-
loji içeren bir sert güç
konseptine ihtiyacımız var.” dedi.
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TASAM, Sektörün Geleceği ile
İlgili Tartışmaları Alevlendirdi

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından hazırlanan,
“Türk Savunma Sanayiinin Geleceği:  Sürdürülebilirlik ve
Güçlü İhracat için Strateji Raporu - 1” başlıklı rapor, 
15 Ekim’de, Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla açıklandı.
Rapor, sektörün geleceği ve sürdürülebilirliği ile ilgili 
tartışmaları da beraberinde getirdi. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

Öztiryakiler Yönetim
Kurulu Başkanı
Yusuf Öztiryaki
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Sürdürülebilirlik için
İhracat
Şensoy’un ardından kürsüye
gelen Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir,
şöyle konuştu: “Müsteşarlık
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ve diğer kurumların
ihtiyaçlarını karşılarken azami
yurt içi tasarım ve üretim
yapma konusundaki kararlılı-
ğımız devam ediyor. 2014 yılı
verileri, sektördeki ilerleme-
nin yüksek bir ivme ile devam
ettiğini göstermektedir. Sek-

törün daha dinamik, daha
üretken ve rekabet edebilir 
olması amacıyla sektörde de-
rinliğin arttırılması ve kabili-
yetlerin tabana yayılması
gerekmektedir. Toptan tekno-
loji seviyemiz, bilim seviyemiz,
üretkenliğimiz ve sanayimizin
genel görünümündeki yapı
sağlam değilse, sağlam ve
ileri teknoloji kullanan ve
dünya ile baş edebilecek bir
savunma sanayisinin inşa
edilmesi mümkün değildir. Bu
doğrultuda, müsteşarlığımız

üzerine düşeni yapmaya çalış-
makta ve kamuda yürütülen
çeşitli projelere örnek olacak
yaklaşım ve politikalar uygu-
lamaktadır. Bunu, çeşitli
kamu kuruluşlarının, uygula-
maya çalıştıkları projelerde
müsteşarlığımıza başvurma-
ları ve tecrübelerimizden fay-
dalanmaya çalışmalarından
anlıyoruz.”
Prof. Dr. Demir, sürdürülebi-
lirlik ile ilgili görüşlerini ise
“Sürdürülebilirlik; yurt dışı sa-
tışları ve buradan sağlanan

kaynakların teknoloji çalışma-
larında kullanılmasını gerek-
tiriyor.” sözleriyle açıkladı.

Offset Vurgusu
Çalıştayın açılışında son ko-
nuşmayı, Milli Savunma Ba-
kanı Vecdi Gönül yaptı. Bakan
Gönül, konuşmasının ba-
şında, tarihsel gelişmelere
değindikten sonra şöyle
devam etti: “Tarihi bu şekilde
bir nebze hatırladıktan sonra,
savunma sanayisinin karak-
terine temas etmek istiyo-

Türk Asya Stratejik
Araştırmalar 
Merkezi 
(TASAM) Başkanı 
Süleyman Şensoy 

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir

Milli Savunma 
Bakanı 
Vecdi Gönül



rum. Savunma sanayisi,
genel sanayinin bir parçası-
dır. Türkiye’de sanayi seviyesi
ne ise savunma sanayisi de
onun bir parçası olmak duru-
mundadır. Türkiye, bunun
fazlasını yapıyor. Araba yapa-
mayan Türkiye, tank yapabili-
yor. Bu, çok özel bir önem
verilme sayesindedir; ama
buna çok dikkat etmek lazım.
İkincisi, tüm dünyada en ileri
teknoloji, savunma sanayi-
sinde kullanılır. Mesela radar,
önce savunma sanayisinde
kullanılmıştır. ARPANET, ta-
mamen askerî amaçlı yapıl-
mıştır. Bugün ARPANET
olarak değil “İnternet” olarak
biliyoruz. Bir askerî haber-
leşme aracıyken sivil açılımla
oldu “İnternet”. Üçüncüsü,
yabancı kaynaklara sonuna
kadar güvenemezsiniz. Her
ne kadar iş birliği, bütün dün-
yanın globalleşmesiyle kaçı-
nılmaz ise de elinizden geldiği
kadar yerli kaynaklara dayan-
mak zorundasınız. Dördün-
cüsü de fosil kaynaklar
kullanan, üreten sektörle be-
raber en riskli sektör sa-
vunma sanayisidir. En çok
dikkat edilen, titizlenilen sek-
tör, bütün devletler için sa-
vunma sanayisidir. Ancak;
kendi ordusunu donatamamış
bir ülkenin ordusu ne kadar
mükemmel olursa olsun el-
bette zafer insanla kazanılı-
yor; ama o insanın eline
teknolojiyi vermezseniz, Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndaki so-
nucu hatırlamamız gerekir.”

Bakan Gönül, offset konu-
sunda da bir parantez açarak
“Önümüzdeki 10 senede,
Türkiye’nin değişik bakanlık-
ları, 600 milyar dolarlık itha-
lat yapacak; %50 offset
uygulanırsa 300 milyarlık yeni
teknoloji ile ürün üreteceğiz
demektir. Kim üretecek?
Türk sanayisi.” dedi.

Rapor Yankı Buldu
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, Dışişleri Eski Bakanı
Yaşar Yakış moderatörlü-
ğünde bir panel yapıldı. Panel
kapsamında rapor, raporu ha-
zırlayan Emekli Tuğgeneral
Dr. Oktay Bingöl ve Dr. Ali Bil-
gin Varlık tarafından anlatıldı.
TASAM’ın İnternet sitesinden
indirilebilen raporun ayrıntıla-
rına burada girmeyerek, söz
konusu çalıştayda bulunma
şansı bulamayan MSI Dergisi
okuyucularına, raporun sunu-
munun ardından gelen yo-
rumları iletmek istiyoruz.
Bakan Gönül, raporda da deği-
nilen, gayri safi milli hasıladan
savunmaya ayrılan pay ile ilgili
görüşlerini şöyle iletti: “Milli
savunma bütçesi, milli gelirin
%5,4’ünden %1,8’ine düştü gibi
görünüyor. Bu oranın içinde,
SSM ve Jandarma Genel Ko-
mutanlığı bütçesi yok. Bunlar
eklendiğinde, NATO’nun iste-
diği %2’lik seviyeye ulaşılabilir.
Batılı ülkelerle aramızda çok
önemli bir farklılık var. Bizim
savunma gücümüzün, Jan-
darma Genel Komutanlığını
dâhil etmezseniz 1/3’ü profes-

yoneldir. Dâhil ederseniz 
1/4’ü profesyoneldir. O yüzden,
ülkemizde askerlere ücret
ödenmemektedir. Askerler,
ücret karşılığı çalışmamakta-
dır, vatan hizmeti olarak çalış-
maktadır… Eğer biz o 2/3’e ya
da 3/4’e, asgari ücretten dahi
maaş verecek olsak bizim sa-
vunma bütçemiz %5-6’yı bulur.
NATO standartlarını fevkalade
geçer.”
SSM Kurucu Müsteşarı Vahit
Erdem, her çalışmada eksik-
likler olabileceğini; raporu
hazırlayanlara teşekkür ede-
rek, gördüğü birkaç eksikliği
ifade edeceğini belirtti ve
şunları söyledi: “İki hususta
eksiklik hissettim. Birisi teh-
dit değerlendirmesi. Ulusal
ve uluslararası, bölgesel teh-
dit değerlendirmesine, gele-
cek projeksiyonuna göre
savunma sanayisine görev
verilmesi… İkinci husus, off-
set konusunda herhangi bir
şey göremedim… Rapor, sa-
vunma sanayisinin kurulu-
şunu, NATO ile Türkiye’nin
stratejik görüşünün örtüş-
memesine de bağlıyor. Bu
teknik olarak da siyasi olarak
da doğru değil. NATO, bir ko-
lektif savunma kuruluşu.
Ama sizin iç savunmanız da
var. Diğer NATO ülkeleri ör-
tüşüyor-örtüşmüyor diye 
savunma sanayisi kurmu-
yor… Savunma sanayisinin
temel kuruluşu, 1990’larda
tamamlanmıştır... [Tama-
men] tamamlandı demek de
mümkün değil. Örneğin, İn-

giltere’nin savunma sanayisi
tamamlandı mı? Hayır. Dünya
şartları değiştikçe değişiyor…
Hazmetme kabiliyetimize
göre projelerin ele alınması
lazım… Pek çok kurum ve
kurul teklif ediyorsunuz.
Bunların çokluğu bürokrasi
yaratır, işleri yavaşlatır.”
Erdem, şu anda Milli Sa-
vunma Bakanlığının iki müs-
teşarlığının da birbiri ile
örtüşen projeler yürüttüğünü,
kuvvetlerin de alım yaptığını,
görev tanımlarının ve yetkile-
rin ayrılması gerektiğini de
vurguladı.

Sektör Kendini Anlattı
Çalıştayda söz alan Öztiryaki-
ler Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Öztiryaki, firmasının, 8
senede 100 milyon dolar ih-
racat yaptığını ve geniş bir
ürün yelpazesi geliştirdiğini
anlattıktan sonra, şöyle ko-
nuştu: “Bunları yaparken çok
para harcıyoruz. Uzun çalış-
malar yapıyoruz, satma ga-
rantisi yok… TSK’ya mal
satmak istiyoruz. 10 senedir
[ürünlerimizi] anlatamadık…
Türkiye’deki alım sistemini
gözden geçirin. Heyecanımız
devam etsin.”
FNSS Danışmanı Haluk Bu-
lucu da raporun çeşitli yönle-
rini değerlendirdi: “Raporun
hayati cümlesi şu: ‘TSK’nın,
orta ve uzun erimli projeleri
sona erdiği için ve bu projeleri
başarı ile tamamladığı için
savunma sanayimiz, iç piya-
sadaki misyonunun olgunlu-
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Genel Müdürü 
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Genel Müdürü 
Mehmet Kitiş



ğuna erişmiştir.’ Kabaca bu.
Buna itiraz ediyoruz. Daha
fraksiyonunda bile değiliz…
TSK’nın ihtiyaçları bitemez.
Savunma sanayisi de bunun
için var. Vakıf şirketleri, [sek-
törel] cironun %85’ini yapar;
Vakfın senedi çok açık: Silahlı
kuvvetlerin modernizasyonu
ve elde edilen kârın TSK’ya
verilmesi. Eğer bu rapordaki
argüman doğru ise vakıf 
şirketlerinin misyonu da 
tamamlanmıştır. SSM’nin 2
temel görevi vardır. Biri
TSK’nın modernizasyonu;
2’ncisi de bunun için gerekli
sanayinin kurulması. Eğer biz
olgunlaştıysak ve doruk nok-
tamıza ulaştıysak bu nedenle
ihracat yapmak durumun-
daysak, SSM’ye gerek yok.
Raporda, askeri fabrikaların
ihracat yapabilmesi mevzua-
tının konulmasını istiyorsu-
nuz. TSK askeri fabrikaları,
SSM’nin son sektör rapo-
runda, artık işlevlerini ta-
mamlamış, görevlerine geri
dönmesi gereken unsurlar
olarak nitelendirilmiştir. Do-

layısı ile daha iç ihalelere gi-
remeyen askeri fabrikaların,
dışarıya ihracat yapmaları
mevzuatını, raporda biraz de-
ğişik gördük.”
YALTES Genel Müdürü Meh-
met Kitiş de söz alarak, ihra-
cat ile ilgili görüşlerini dile
getirdi: “Geçen zaman içeri-
sinde, harcanan paranın kar-
şılığında zirveye gelmemiş
olabiliriz. Ama iç pazarımızın
belli bir doygunluğa geldiği ve
artık sürdürülebilirliğin sağ-
lanabilmesi için dışarıda
pazar aramanın gerekliliği
ortadadır. Onun için de güçlü
bir ihracat altyapısına ihtiyaç
var. İhracat dediğimiz zaman,
içeride kurduğumuz düzenin
ötesinde, dünyanın devleri ile
yarışabileceğimiz bir ortama
çıkmamız gerekiyor. Görebil-
diğim kadarı ile burada 3 tane
temel konu var. Satmaya ça-
lıştığınız ürünün teknik yeter-
liliği, son derece rekabetçi bir
fiyata sahip olması ve sektö-
rün çok özel bir sektör olması
nedeniyle bizim politik ilişki-
lerimiz. Bunların üçünün bir-

leşmesi ile ancak bir ürün
ihraç edebiliriz. Dolayısı ile
bizim bu işe, hedef olarak be-
lirlediğimiz ülkelerin ihtiyaç-
larının analizi ile başlamamız
gerekiyor. Bizim, herhâlde
Batı’ya yüksek teknoloji ürün-
leri satmak gibi bir hedefimiz
yok şu anda. Genelde doğuya
ve güneye doğru bir pazar he-
defleyerek gitmemiz lazım.
Belki büyükelçiliklerimizi de
içine alacak şekilde, hedef ül-
kelerin temin planlarına eri-
şerek, onların ihtiyaçlarını
gözden geçirerek, bir ürün
portföyünün gösterilmesi
lazım. Bunların pazarlama
stratejilerinin oluşturulması
lazım. Pazarlama konusunda
biraz daha örgütlenmeye ve
şirketlerimizde de bunun
önemsenmesine ihtiyaç var
gibi gözüküyor… Konunun
[FMS benzeri] finansman ba-
cağının da ayrıca değerlendi-
rilmesi yararlı olur.”
Büyüme konusuna değinen
AlpTeknik Havacılık Genel Mü-
dürü Yılmaz Güldoğan da şun-
ları söyledi: “Büyüme denince,

organik büyümeyi algılıyoruz.
Büyümenin, Türkiye’de ya da
yurt dışında şirket alımları
şeklinde de yapılması gerekti-
ğine inanıyorum. Türk şirket-
lerinin de inorganik büyümeyi
tercih etmelerinin, hem sektö-
rümüzün hem de Türkiye’nin
etkinliği açısından son derece
doğru olacağına inanıyorum.
Bir de tabii halka arz konusu
var. Sektör şirketlerinin, 
önümüzdeki dönemde buna
ağırlık vermesi gerektiğine
inanıyorum.”
İzleyiciler arasından son sözü
alan Emekli Tuğgeneral Doç.
Dr. Mehmet Akçay da değer-
lendirmelerini şöyle iletti ve
çalıştay sona erdi: “Birinci
problemimiz, konsept yazabi-
len, doktrin yazabilen subay-
lara sahip olabilmemiz. Tabii
sadece subay yetmiyor. Bu
konseptlerin, üniversiteler ve
diğer kurumlarla paylaşıla-
bilmesi gerekiyor. Bu askeri
konseptleri, teknik konsept-
lere dönüştürecek askeri
mühendislik teşkilatlarına ih-
tiyaç var.”
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Toplantı, Meclis Başkanı
Yılmaz Küçükseyhan’ın,
“Savunma ve Havacılık

Sanayiinin Durumu” başlıklı
sunumu ile başladı. Küçük-
seyhan, savunma ve havacılık
sanayisinin 2013-2014 per-
formansını, Tablo 1’deki gibi
sundu. Tabloda yer alan ihra-
cat rakamı, Savunma ve Ha-
vacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği (SSI) tarafından, güm-
rük çıkışları uyarınca der-
lendi. Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD) tarafından derlenen
“Yurt Dışı Satış Gelirleri” ra-
kamı ise SSI’nın rakamına,
firmaların, gümrük çıkışı 
olmayan, yabancı ülkelerde
yürüttüğü bakım ve moderni-
zasyon faaliyetleri ile elde
edilen gelirin eklenmesi ile
oluştu.
Sektörün kişi başı geliri,
163.273 dolar olarak gerçek-
leşti. 2010-2014 arasındaki
ihracat artışı ortalaması %15;
2013-2014 yılları arasındaki
artış ise %18 oldu. 2014’te,
ABD’ye yapılan ihracatta
%15’lik bir düşüş; Avrupa’ya
yapılan ihracatta %24’lük bir
artış; Asya ve Afrika’ya yapı-
lan ihracatta ise %55’lik bir
artış yaşandı.
Küçükseyhan, 2023 yılı ihra-
cat hedefleri ile ilgili şu iki de-
ğerlendirmeyi iletti:
■ İhracatta, %15’lik mevcut

ortalama artışın devam
etmesi durumunda, 2023’te,
5,804 milyar dolarlık ihracat
rakamına ulaşılabilecek.
Bu rakam, 2023 yılında 
5 milyar dolar savunma
ihracatı hedefi ile uyumlu, 
sektörün ihracat rakamları,
havacılığı da içeriyor.

■ Sivil havacılık ve uzay da
dâhil edilirse, 2023 yılında
toplam 25 milyar dolarlık
ihracat için, ortalama 
ihracat artış oranının
%35’e çıkması gerekiyor.

Küçükseyhan’ın sunumunun
ardından, TOBB Başkanlık
Özel Müşaviri M. Hakan Kı-
zıltoprak, Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi (CERN)
ile ilgili bir sunum gerçek-
leştirdi.

İç Pazar Büyümeli
Toplantı, Meclis Başkan Yar-
dımcısı Haluk Bulucu’nun,
“Anayurt Savunmasında Ger-
çekler ve Türk Savunma Dev-
rimi 2015” başlıklı sunumu ile
devam etti. Bulucu, Türki-
ye’nin bulunduğu coğrafyada
mutlaka güçlü bir ordunun
gerektiğini; bunun caydırıcılık
sağlayacağını ve diplomasiyi
destekleyeceğini vurguladı.
Komşularımızla mevcut du-
rumu özetledi.

Bulucu, sivillerin Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’ne yeterli
parasal kaynak ayırmadığını
belirterek şunları söyledi:
“Siviller olarak bir metafor
yaratmışız; ‘NATO’nun 2’nci
büyük ordusuyuz’ diye ve 17
milyar dolar ayırıyoruz yılda.
Ne hikmetse İtalya 33 milyar
avro, Almanya 66 milyar avro
harcıyor; ama onlar için böyle
bir şey söylenmiyor. Sonra,
eski ekipmanı hâlâ ordumuza
yeğ görüyoruz ve bedelli as-
kerlik çıkartıyoruz. Ordu-
muzu şaşkına çeviriyoruz,
siviller olarak. Buna karşılık,
milletin emrinde olan ordu-
muz, kendi prensipleri içinde
fazla konuşmuyor. Dolayısı ile
bir diyalogumuz çok fazla
yok. Biz ‘olsa olsa’ metotla-
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2013 2014
Ciro 5,076 5,101
İhracat 1,391 1,650
Siparişler 8 11
İthalat 1,327 1,351
Ar-Ge ve Teknoloji 0,926 0,887
Yurt Dışı Satış Gelirleri 1,569 1,855

Tablo 1. Savunma ve
havacılık sanayisinin 
2013-2014 performansı
(tüm rakamlar milyar dolar)

Araştırma ve Geliştirme Araştırma ve Teknoloji
Devlet Desteği 513 24
Öz Kaynak 220 130
Toplam 733 154

Tablo 2. Savunma ve Havacılık Sanayisinin 2014 yılında 
gerçekleştirdiği araştırma, geliştirme ve teknoloji harcamaları
(tüm rakamlar milyon dolar)

TOBB Türkiye Savunma 
Sanayi Meclisi’nin 
Gündemi İhracat Oldu
TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi, 29’uncu toplantısını,
20 Ekim’de, Ankara’da gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık
sektöründeki firmaların temsilcileri ile Ekonomi Bakanlığı
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerini bir araya
getiren toplantıda, gündem ihracat oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com



rıyla ‘ordu benden ne kadar
alır, benim cirom ne kadar
olur, ihracatım ne kadar
olur?’ diye formüllere başvu-
ruyoruz. Hâlbuki bilsek, çok
daha sağlam verileri oluştu-
rabiliriz.”
Bulucu, şöyle devam etti:
“‘mış’ gibi yapıyoruz. Sonra
da kendi söylediğimize inanı-
yoruz. 5 milyar dolar ciro yap-
tık; 1,7 milyar dolar da ihracat
yapmışsız. Güzel... 25 milyar
dolar da ihracat yapacakmışız
2023’te… 1,7 milyar doların 
1 milyar doları, çok kaliteli ih-
racat yapan kıymetli şirketle-
rimize ait. Ama savunma
sanayimizin özgün ürünlerini
kapsayan 700 ila 800 milyon
dolar. İşte performansımız
aslında burada ölçülecek.
Eğer [iç pazara yönelik] alımı
durdursak bu 1 milyar yok;
çünkü ofsetten geliyor. Dik-
kat çekmek istediğim nokta:
özgün ürün sıkıntımız var.”
Türk savunma ve havacılık
sanayisinin, iç pazardaki
durum nedeniyle ihracata
yönlendirilmesi konusunda
Avrupa’daki durumu örnek
veren Bulucu, “Avrupa’da
işler karışık. Oradaki sa-
vunma sanayisi çok büyük ci-
rolar yapıyor; ama düşüşte.
Diyorlar ki ‘büyük bir alım
yok.’ Ama kimse onlara ihra-
cat yapın demiyor. İçeride
neler yapabiliriz, onun arayışı

içindeler ve büyük program-
lar peşindeler.” dedi.
Bulucu, sunumunun so-
nunda, önerilerinin, gayri safi
milli hasılanın %3,5’inin sa-
vunmaya ayrılması olduğunu
ifade etti.

Destekler 
Sektörün Yanında
Toplantıda, Ekonomi Bakan-
lığı İhracat Genel Müdür-
lüğü’nden Daire Başkanı Ali
Rıza Oktay da “2023 Yılı İhra-
cat Hedefine Ulaşımda Neler
Yapabiliriz?” başlıklı bir
sunum yaptı. Ekonomi Ba-
kanlığının desteklerini anla-
tan Oktay, yeni destek
mekanizmalarını şöyle sıra-
ladı:
■ Tasarım ve ürün 

geliştirme projelerinin
desteklenmesini konu
alan; amacı, ihracatçı 
şirketlerde tasarım 

departmanlarının kurulması
ve geliştirilmesinin 
hızlandırılması ile 
ihracatta katma değerin
arttırılması olan Tasarım
Desteği,

■ Amacı, teknoloji transferi
yoluyla Ar-Ge yetkinliği
kazanmak olan İleri 
Teknolojili Şirket Alım
Desteği,

■ TİM tarafından veya 
TİM ile diğer iş birliği 
kuruluşu/kuruluşları 
ortaklığında yurt dışında
açılan, Türkiye’de üretilen
ürünlerinin tanıtım ve 
pazarlanmasında etkinlik
sağlanması amacıyla 
mağaza/ofis/depo/
showroom birimlerini 
bulunduran ve danışmanlık /
iş geliştirme hizmetlerinin
sunulduğu, Türkiye’nin
tanıtım ve lojistik üssü
olacak, süreklilik arz 

edecek bir yapı olan 
Türkiye Ticaret 
Merkezleri (TTM) Desteği.

Oktay, sektörün, Ekonomi 
Bakanlığı desteklerinden 
yeterince faydalanamadığını;
20/06/2012-30/06/2015 tarihleri
arasında, savunma ve havacılık
sektöründe düzenlenen yatırım
teşvik belgeleri istatistiğine ba-
kıldığında, silah ve mühimmat
imalatı ve hava ve uzay taşıtları
imalatı gruplarında toplam 59
başvuru yapıldığını; bu sayının
çok az olduğunu belirterek “Bu
rakamlara bakınca, 2023 he-
defleri açısında iç açıcı bir fo-
toğraf gözükmüyor.” dedi.
Oktay, sunumunun sonunda,
yeni bir desteğin müjdesini de
verdi: “Yeni çıkan, henüz ya-
yınlanmamış bir teşvikimiz
var: İleri Teknoloji Ürünlerin
Desteklenmesi. Daha önce
üretilmemiş yeni bir ürün
üretildiğinde, %30’luk bir

Meclis Başkanı 
Yılmaz Küçükseyhan

Meclis Başkan Yardımcısı 
Haluk Bulucu

SSM Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanlığından Ersoy Aksoy

T
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katma değer sağlıyorsanız ve
bu, ilgili sınıflandırmada yer
alan ileri teknoloji ürün ise bu
ürün destek kapsamına alını-
yor ve ürünün ihracatı yapıl-
dığında, ilk yılki ihracatın
%20’sini, 2’nci yıl %15’ini,
3’üncü yıl ise %10’unu nakit
olarak ödüyoruz. Bu ödeme-
ler, firmaya yaratılan katma
değerin %25’ini aşamaz. Ay-
rıca bu ürün ile ilgili yurt dı-
şında yapılacak tanıtımlar
için, 3 milyon dolara kadar
destek de verilecek.”
Bu sunumun ardından, Mec-
lis Başkanı Küçükseyhan, ge-
lecek toplantı ile ilgili olarak;
“Bundan sonraki meclis top-
lantısında, arkadaşlarımdan
şunu isteyeceğim: Bu [2023]
hedeflerin kırınımı. Mesela
TUSAŞ diyecek ki ben 4 mil-
yar dolar ciro yapacağım;
bunun 2 milyar doları da ihra-
cat olacak. Öbür yandan

FNSS bir şeyler söyleyecek.
Böyle bir kırınım üzerinde ça-
lışmayı düşünüyoruz. Herkes
eksiğini bilsin, noksanımız
varsa tamamlayalım.”

SSM, Yeni Strateji 
Geliştiriyor
Sonraki gündem maddesi ge-
reği, SSM’nin üzerinde çalış-
tığı İhracat ve Uluslararası
İşbirliği Stratejisi hakkında
bilgi, SSM Uluslararası İşbir-
liği Daire Başkanlığı’nda
uzman olarak görev yapan
Ersoy Aksoy tarafından ve-
rildi. Bu stratejinin geliştiril-
mesi ile ilgili takvim şöyle:
■ Hazırlık ve planlama:

Ağustos 2015
■ Durum Analizi 

(Paydaşlarla mülakatlar
ve araştırma-analiz):
Eylül-Aralık 2015

■ Strateji Geliştirme: 
Ocak-Mart 2016

■ Stratejilerin Projece 
Faaliyetler Düzeyinde 
Uygulamaya Alınması:
Nisan 2016’dan itibaren

■ Performans Yönetimi:
2016’da itibaren

Durum analizi faaliyetleri
kapsamında şu adımlar ger-
çekleştiriliyor:
■ Kurum içi görüşlerin 

alınması
■ İlgili kurumların ve 

firmaların görüşlerinin
alınması

■ Ülke tedarik raporları 
geliştirilmesi

■ Çok taraflı ilişkilerin 
gözden geçirilmesi

■ Dünya savunma pazarının
incelenmesi

■ İhracat ve iş birliği 
potansiyeli olan ürün ve
hizmetlerin belirlenmesi

■ Geçmiş dönem çalışma
(arama konferansı, vb.)
sonuçlarının incelenmesi

Ortaya çıkacak stratejinin, şu
konularda daha sağlıklı yön-
lendirmeler içermesi hedef-
leniyor:
■ Kurumsal / küresel 

strateji: Ürün / ülke 
hedeflemeleri

■ Potansiyel uluslararası 
iş birliği programları

■ Potansiyel yurt dışı 
yatırımlar, ortak girişimler,
teknoloji transferleri

■ Ofislerin yeniden 
yapılandırılması ve 

Ekonomi Bakanlığı 
destekleri

■ İhracat destek 
mekanizması ve mevzuat
geliştirme ihtiyacı

■ Öncelikli ürün ve ülkeler
■ Katılım sağlanması 

gereken fuarlar
Aksoy, firmaların, İhracat Stra-
tejisi çerçevesinde gelişmeye
açık alanlarını ise şöyle sıra-
ladı:
■ Stratejik yönetim ve 

pazarlama anlayışı
● Kurumsal strateji
● Global strateji
● İş stratejisi
● Fonksiyonel strateji

■ Pazar ve ürün 
çeşitlendirme

■ Sivil pazara yönelme
■ Birleşme ve satın almalar
■ Yurt dışı ortak girişim
Sunumun sonunda, Meclis
Başkanı Küçükseyhan, şu de-
ğerlendirmede bulundu: 
“Sanayici olarak talebimiz,
stratejilerin hazırlanmasında,
sanayi olarak baştan itibaren
müdahil olalım. Strateji,
Sayın Müsteşar’a çıkmadan
biz de bakalım.”

Geçiş Dönemini 
Hızlı Atlatmalıyız
Toplantıya katılan Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir de bir konuşma
yaptı. Prof. Dr. Demir, ihracat
ile ilgili değerlendirmelerini
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Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş
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şöyle aktardı: “Sektörümü-
zün ihracat performansı, hem
bizim için önemli bir gösterge
hem de sektörün sürdürüle-
bilirliğini sağlayacak önemli
bir dinamiktir… Bu yılki ve
geçen yılki rakamlara baktı-
ğımızda, bizim 25 milyar do-
larlık hedefimiz çok uçuk
kalabiliyor. Ancak benim al-
tını ısrarla çizdiğim bir husus
vardı… Aslında şu anki konu-
mumuz, bir anlamda üretici-
lik; ürün üreten konumdan
yavaş yavaş ürüne akıl katan,
kendi ürününü üreten, plat-
formlara doğru ilerleyen bir
konuma doğru gidiyoruz. Asıl
katma değerin olduğu nokta-
lar buralar. Bu geçiş döne-
mindeki rakamlara bakarak
moral bozmamak lazım; ama
geçiş dönemini de çok hızlı
atlamamız lazım.”
Prof. Dr. Demir, 2023 hedefleri
ile ilgili şunları söyledi: “İhra-
cat hedefinde olduğu gibi, çı-
tayı biraz yüksek tutmak
lazım… Tabii iddia güzel şey.
İddia aşırı olursa o zaman
ümidinizi de kırar. Bu noktada,
dengeli bir iddia önemli. Bizim
2023 hedefimiz gerçekten zor;
ancak ben imkânsız görmüyo-
rum. Her geçen gün, almamız
gereken tedbirleri almakta
biraz yavaş kaldığımızı görüyo-
rum. Belki böyle bir konuş-
mayı gelecek sene yaptığımda,
artık bu zor kelimesini imkân-
sıza doğru mu taşıyacağım,
yoksa daha da güvenerek ‘biz
bunu yapabiliriz’ mi diyeceğim.
Bunu hep beraber, el birliği ile
yapacağımız faaliyetler netice-
sinde göreceğiz.”

Prof. Dr. Demir, ihracatın ni-
teliğine de vurgu yaparak
şöyle konuştu: “İhracat ra-
kamlarında, rakamın kendisi
kadar içeriği de önemli. Net
katma değerin ne olduğunu
sorgulamamız gerekiyor… İt-
halat girdileri %80-90’larda
ise burada epey bir soru işa-
retinin aklımıza gelmesi 
gerekiyor. Burada da yerlileş-
tirme, ürün geliştirme ve alt
sistemlerde bu oranı arttır-
mak konusunda ısrarcı olma-
mız lazım. Bu konuda, tüm
sektör oyuncularını çok agre-
sif olmaya davet ediyorum.”
Prof. Dr. Demir’in konuşma-
sının ardından, meclis üye-
leri, sorularını ve yorumlarını
ilettiler. Türk Silahlı Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakfı
Genel Müdürü Orhan Akbaş,
iç pazarın doygunluğa ulaştığı
yönünde yapılan yorumlarla
ilgili şunları söyledi: “TSK’nın
savunma ile ilgili ihtiyaçları-
nın doyum noktasına geldiği
konusuna ben de katılamıyo-
rum. TSK’da yenileştirme 
ve modernizasyon ihtiyaçları
var. Ancak, yıllara göre büt-
çeden ayrılan kaynak gittikçe
azaldığı için, ihtiyaç duyulan
ve 10 yıllık tedarik planla-
rında olan binlerce proje,
maalesef yerine getirilemi-
yor. Kısıtlı kaynaklarla kısıtlı
şeyleri tedarik etmek zo-
runda kalıyorsunuz… Bu, iç
pazarın veya ihtiyacın doy-
duğu manasına gelmiyor.
Ayırdığınız kaynak kadar te-
darik edebiliyorsunuz.”
Soru ve yorumların iletilmesi
ile toplantı sona erdi.



Yarışmanın esinlendiği
“Capture The Flag”
(Bayrağı Yakala) ya-

rışma konsepti, 1990’ların
başında, Batı dünyasında,
özellikle ABD’de popüler hâ-
line gelen; mühendislik ala-
nında ve diğer tematik
alanlarda konan belli bir he-
defi yakalayarak ya da ele 
geçirerek amaca ulaşılan bir
yarışma türü. Bu konseptte,
farklı konularda ve alanlarda
yarışmalar düzenleniyor. Kon-
septi, Türkiye’de siber güven-
lik alanına uyarlayan ise 
STM oldu.
İlginin yoğun olduğu CAP-
TURE THE FLAG’15 siber gü-
venlik yarışmasında; kamu
kurum ve kuruluşlarından,
özel sektörden, üniversiteler-
den ve gönüllülerden oluşan
toplam 73 kişi, 20 takım oluş-

turarak bir araya geldi ve ya-
rıştı. Türkiye’de siber güven-
lik alanında yapılan en büyük
etkinliklerden biri olma özel-
liğini taşıyan yarışmada, siber
güvenlik uzmanları; kriptoloji,
tersine mühendislik, Wi-Fi
gibi alanlarda belirlenen 
26 adet hedefe, diğer takım-
lardan önce ulaşmak için 
yarıştılar. Bu doğrultuda, sis-
temlerdeki güvenlik açıkla-
rından yararlanarak, bayrağı
yakalamaya çalıştılar.

Özgün Ürün Vurgusu
Yarışma öncesinde kısa bir
açılış oturumu gerçekleşti-
rildi. Açılış konuşmasını
yapan Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) Muhabere,
Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Daire Başkanı Süreyya Yiğit,
“Siber güvenlik ve bilgi gü-

venliğinin hayatımızda ne
kadar önemli bir yer tuttu-
ğunu, her gün karşılaştığımız
değişik olaylarla yaşayarak
öğreniyoruz. Gazetelerde
bazen gördüğümüz ve teknik
aksaklık olarak belirtilen
olayların arka planında, as-
lında siber güvenlik açığının
olduğunu görüyoruz. Bu sa-
dece bizim değil, diğer ülke-
lerin de ortak bir sorunu.
Eskiden siber güvenlik de-
nince, virüslerle bilgi hırsız-
lığı ve bilgisayarların zarara
uğratılmasını anlıyorduk;
ama hayatımızda yaşayarak
gördük ki pek çok şey, özel-
likle kritik altyapılar çok
daha önemliymiş. Bizim,
özellikle kritik alanlarda ça-
lışan yazılımlarımızın özgün
olması, anahtarlarını kendi-
mizin üretebilmesi ve başka-

ları tarafından bunların bir
şekilde elde edilmesinin de
önüne geçilmesi lazım.”
dedi. Firmaların belirli özgün
konulara odaklanması, yatay
değil, dikey büyümeleri ge-
rektiğini belirten Yiğit, şu ör-
neği verdi: “Hepimizin bildiği
McAfee firması, muhteme-
len ASELSAN’dan daha fazla
cirosu olan bir firmadır; neyle
uğraştığı da bellidir. Bir yazı-
lım firması, ‘Her şeyde varım’
dememelidir. Çok şey bilen
değil de belirli bir konuyu iyi
bilen insanlara ihtiyacımız
var. Sadece masa üstü yazı-
lımlar değil, aynı zamanda
güvenlik duvarı gibi gömülü
sitemlerde de ciddi anlamda
yerlileşmeye ihtiyaç var.”
Yiğit, SSM’nin bu konudaki
görev tanımına da değindi:
“SSM olarak siber savunma
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Siber Güvenlikte 
Bayrağı STM Yakaladı
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CAPTURE THE FLAG’15 siber güvenlik yarışması, 27 Ekim
günü, Bilkent Üniversitesi Spor Salonu’nda yapıldı. Türünün
Türkiye’deki ilk örneği olan yarışma, siber güvenlik 
konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
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konusundaki bizim görevi-
miz; silahlı kuvvetlerimizin,
emniyet birimlerimizin ve ka-
nunla bize verilmiş olan so-
rumluluklarla tedarikinden
sorumlu olduğumuz kurum-
larımızın ihtiyaçlarını karşıla-
maktan ibarettir. Bu konuda
yasal olarak en büyük yü-
kümlülük, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı
ve TÜBİTAK’a düşmektedir.”

Türkiye’de üretilen yazılımlar
ve dışarıdan alınan yazılım-
larla ilgili bir otoriteye ihti-
yaçlarının olduğuna da dikkat
çeken Yiğit, “Dünya’da da bu
böyle, bir şekilde gerek fir-
malara gerekse kurumları-
mıza yazılım yapan insanları
ve firmaları sertifikalandıra-
cak ve bunların yazılımlarının
gerçekten milli olduğunu,
birtakım vektörler taşımadı-

ğını bize garanti edecek 
bir kuruma ihtiyacımız var.
Aksi takdirde, ortaya çıkan
sorunların, çıktıktan sonra
telafisi mümkün olmamakta-
dır. Bazen bir köprü çöktük-
ten sonra yerine yenisini
yapmak kolay oluyor; ama
bilgi hırsızlığını ve siber suçla
ilgili olarak ortaya çıkan so-
nuçları telafi etmek, bazen im-
kânsız hâle geliyor.” dedi.

Ekosistem Kurmak 
İstiyoruz
Yiğit’in ardından kürsüye gelen
STM Genel Müdürü Davut Yıl-
maz, “Bugün geldiğimiz yer,
artık klasik bilişim cihazlarının
İnternet’e bağlanmasıyla sı-
nırlı değil; evimizdeki buzdola-
bından, kullandığımız arabaya
kadar her şeyin İnternet’inden,
her an bağlı kalmaktan bahse-
diyoruz. Pek çok kolaylığı ve iş

SSM Muhabere, 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri 
Daire Başkanı Süreyya Yiğit

STM 
Genel Müdürü 
Davut Yılmaz

Bilkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 

Abdullah Atalar



fırsatlarını beraberinde getiren
bu dijital dünya, aslında yal-
nızca bizlere değil, illegal işler
yapanlara da ciddi fırsatlar su-
nuyor. Bunun sonucu olarak,
daha yakın zamana kadar çok
az kimsenin, şirketin veya dev-
letin gündeminde olan siber
güvenlik, son yıllarda, çok
büyük önem kazanmaya baş-
ladı. Oldukça kompleks ve di-
namik bir yapısı olan siber
güvenlik, diğer tüm alanlardan
çok daha farklı bir yapıya sahip.
Bu öyle bir alan ki bu alanda
hemen her gün bir şeyler deği-
şiyor. Bu alanda iş yapmak,
uzman olmak ya da uzman
kalmak istiyorsanız, kendinizi
sürekli ama sürekli güncel tut-
mak zorundasınız.” dedi.
Yılmaz, insanoğlunun son 
3 yılda ürettiği verinin, insanlık
tarihi boyunca ürettiği veriden
katbekat daha fazla olduğunu
söyledi ve veriyi korumanın, bir
anlamda siber savunma yap-
mak olduğunun altını çizdi.
İçinde ne olduğu bilinmeyen
yazılımlarla ve ithal çözüm-
lerle ticari sırları veya askeri
sırları korumanın mümkün ol-
mayacağını belirten Yılmaz,
“Bugün, yani barış zamanında
düzgün çalışan bir yazılımın,
savaş zamanında karşı tarafa
hizmet etmeyeceğinin garan-
tisi yoktur. Bunu garantiye al-
manın tek ve yegâne yolu, milli
ve özgün çözümler geliştir-
mektir.” dedi. Yılmaz, STM

olarak, bir yandan NATO’da
Avrupa Güvenlik Organizas-
yonu (EOS)’da ve Avrupa Siber
Güvenlik Koruma İttifakı
(SISPA)’nda Türkiye’yi temsil
ettiklerini, temsil ederken de
diğer yandan bu alanda milli
ve özgün ürünlere yoğunlaş-
tıklarını ifade etti. Bu alanda
Türkiye’deki kabiliyetleri ve
firmaları bir araya getirip bir
ekosistem kurmaya çalıştıkla-
rını da söyleyen Yılmaz, bu et-
kinliği de ekosistem kurma
çalışmasının bir devamı olarak
gördüklerini belirtti.
STM olarak kendilerinin, özel
sektörün ve kamunun en büyük
sıkıntısının insan kaynağı oldu-
ğuna dikkat çeken Yılmaz,
STM’nin bu sorunu aşmak için
birtakım inisiyatifler aldığını;
sadece bu alanda geçerli
olmak üzere, işe alımlarda üni-
versiteli olma şartını kaldırdık-
larını söyledi. Üniversite
ortamında bunu söylemenin
biraz garip kaçtığının farkında

olduğunu da belirten Yılmaz,
“Bu işin doğası bunu gerektiri-
yor. Biliyorsunuz, bu günlerde
11 yaşında bir çocuk, Apple’ı
veya Facebook’u hack edebili-
yor.” dedi. Yılmaz, bir diğer ge-
lişme kapsamında, yakında
faaliyete geçirecekleri STM
Akademi ile şu anda Türkiye’de
verilmeyen çok özel siber gü-
venlik eğitimlerini vermeye ça-
lışacaklarını, bu konuda pek
çok üniversite ile iş birliği yap-
tıklarını ve yapmaya devam
edeceklerini de ifade etti.
Yılmaz’ın ardından son konuş-
mayı, Bilkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar yaptı. Prof. Dr. Atalar,
güncel siber tehditleri özetledi
ve Bilkent Üniversitesinin ku-
rulduğu ilk yıllarda yaşadıkları
bir siber güvenlik sorunu ile il-
gili anısını anlattı.
Konuşmaların ardından, saat
10.00’da başlayan ve öğleden
sonra 16.30’a kadar süren ya-
rışmada, katılan 20 takım,

bilgisayarlarının başında, sis-
temlerdeki güvenlik açıkla-
rından yararlanarak, bayrağı
yakalamaya çalıştılar. Saat
16.30’da yapılan bir anons ile
yarışma sona erdi. 
Yarışma sonrası kürsüye gelen
STM Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Korkut, yarışmacılara ve
izleyicilere yarışma hakkında
bazı rakamsal bilgiler verdi. Et-
kinliğe katılan 21 takımın 13’ü
üniversite, 5’i özel sektör, 2’si
de kamu takımı olarak yarıştı;
1 takım da yedek olarak bek-
ledi. Korkut, aslında bu yarış-
manın bir siber güvenlik
tatbikatı olarak da değerlendi-
rilebileceğini söyledi. Yarış-
mada, takımların önüne 26
problem konuldu; bunlardan
20 tanesi çözüldü, 6 tanesi ise
bir sonraki yarışmaya kaldı. Ta-
kımların en başarılı olduğu
alan, Wi-Fi oldu.
Etkinliğe katılan yarışmacıla-
rın yaş ortalaması, 24,7 olarak
gerçekleşti. En genç takım
oyuncusu 19; en yaşlı oyuncu
ise 34 yaşındaydı.
Yarışmada ödüller ise şu şe-
kilde paylaşıldı: Genel klas-
manda, 1’incilik ödülünü,
yarışmayı 3.392 puanla bitiren
ve ODTÜ’yü temsilen katılan
OXDEFFBEEF takımı kazandı
ve 6.000 liralık ödülün sahibi
oldu. Oran Teknoloji’nin
TESLA takımı ise 2.782 puanla
2’nci oldu ve 4.000 liralık ödülü
aldı. 4 ayrı üniversiteden
(Dumlupınar, Anadolu, Bilkent
ve İzzet Baysal Üniversiteleri)
temsilcilerin oluşturduğu
RTFM takımı ise 2.138 puanla
3’üncü oldu ve 2.000 liralık
ödülü almaya hak kazandı.
Kamu kategorisinde, Merkez
Bankası NULL POINTER ta-
kımı 1.806 puanla; özel sek-
törde Türk Telekom TTGSEC
takımı 2.782 puanla; üniversite
kategorisinde ise Bilkent Üni-
versitesi’den SNORLAX takımı
1.626 puanla birinci oldu ve
2.000’er liralık ödülleri ka-
zandı. CAPTURE THE FLAG’15
yarışmasında, takımların içe-
risinde sadece 3 bayan yarış-
macının olması ise ayrıca
dikkat çekti.
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Kitap, II. Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye’ye
gelerek, Etimesgut’ta

bulunan Türk Hava Kurumu
(THK) atölyelerinin bir fabrika
olarak örgütlenmesinde ve
üretimlerinde, savaş sonuna
değin görev yapmış Polonyalı
tasarımcı, mühendis ve tek-
nisyenler gurubunun Türkiye
macerasını anlatıyor. Kitap-
taki bilgiler, o dönemdeki;
Başbakanlık, diğer devlet ku-
rumları, THK resmi yazışma-
ları ile de belgelendirilmiş.
Hikâye, Almanya’nın, 1 Eylül
1939 tarihinde Polonya’yı
işgal etmesi ve PZL uçakla-
rının üretildiği tesislere el
koymasıyla başlıyor. 1928
yılından beri uçak tasarımı
üzerinde çalışan mühendis-
lik bürosu RWD’nin ve 
prototip uçaklar üreten atöl-
yeleri organize eden Deney-
sel Havacılık Atölyeleri
(DWL)’nin de yöneticiliğini
yapan uçak mühendisi Jery
Wedrychowski, 1940 yılında
Polonya’yı terk eden çok sa-
yıda havacının dağılmadan
çalışmalarına devam edebil-

mesi için; İngiltere, Fransa
ve Yugoslavya’da girişim-
lerde bulunur ve sonuç ala-
mayınca, yıl ortasında,
Ankara’da THK’ya başvurur.
Devlet makamlarından
olumsuz görüşler olmasına
rağmen, hükümetin maddi
ve manevi yardımlarıyla
THK Başkanı Şükrü Koçak
ve yöneticileri, Wedryc-
howski ve arkadaşları ile
uçak ve motor fabrikası kur-
mak üzere girişim başlat-
mayı, THK Kongresi’nde
karar almaya gerek görme-
den kabul eder. İşe, Etimes-
gut’ta var olan küçük planör
atölyesinin genişletilmesi ile
başlanır. İlk önce 17 Polon-
yalı havacı, 7’si Romanya
üzerinden olmak üzere,
1940 yılı Ekim ayında Anka-
ra’ya gelir. Daha sonra, İn-
giltere’den 6, Fransa’dan 4
uçak mühendisi de 1941 yı-
lının Mayıs ve Haziran ayla-
rında Türkiye’ye gelir ve
sayı, Wedrychowski ile bir-
likte 28’e çıkar. Wedryc-
howski, uçak fabrikasının
kurulması ve yönetiminin

kendisine verilmesi ile 
yetinmez ve İstanbul Yüksek
Mühendis Mektebi (şimdiki
adıyla İTÜ)’nde Uçak Mü-
hendisliği Bölümü’nün açıl-
ması için, kurum
başkanlığına teklifte bulu-
nur. Polonyalı havacılar,
1941 yılının Ekim ayında,
İTÜ’de, öğretim üyesi olarak
uçak mühendisliği dersle-
rini başlatırlar. Daha sonra,
1942 ve 1945 yılları ara-
sında, 8 kişi daha ekibe ka-
tılır ve sayıları 36’ya çıkar.
Türkiye’ye gelen bu ekibin
mesleki dağılımı ise şu 
şekildedir: 14 uçak mühen-
disi (4 RDW/DWL, 6PZL, 
1 Lublin Uçak Fabrikası ve 
3 Havacılık Teknoloji Ensti-

tüsü kökenli), 13 mühendis 
(5 makine mühendisi), 2’si
uçak teknisyeni olmak üzere
7 teknisyen, 1 havacılık 
dergisi editörü ve 1 tane
diğer personel. Gelen 27
mühendisten 11’i, uçak mü-
hendisliği dersleri verecek
düzeyde deneyimlidir.
1940 yılında hazırlanan Eti-
mesgut Uçak Fabrikası 
Projesi, 1941’de hayata ge-
çirilerek inşaata başlanır ve
tesisler 1 yıl sonra tamam-
lanır. Kitaptaki bilgilere
göre, Etimesgut Uçak Fabri-
kası’nın müdürlüğüne Jery
Wedrychowski; yardımcılı-
ğına da Selahattin Beler
atanır. Rogalski ise üretim
müdürlüğünü üstlenir. Baş-
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kanlığını Teisseyre ve Dule-
ba’nın yaptığı tasarım büro-
sunda, THK tasarımı ilk
uçak ortaya çıkar. Önemli
mevkilerdeki tüm Polonyalı-
ların yanında, bir de stajyer
Türk yardımcı bulunur. Fab-
rikada, 1941 yılının başından
itibaren, THK ve askeri pilot
okullarında kullanılan eği-
tim uçağı Miles Magister’in
İngiliz lisansı ile üretimi için
çizimlerin hazırlanılmasına
başlanır.
İstanbul Yüksek Mühendislik
Mektebi’nde uçak mühendis-
liği dersleri ise makine mü-
hendisliğinin son iki yıl
öğrencilerini kapsayacak şe-
kilde, 1941 yılı Ekim ayında
başlatılır. İlk mezunlar olan 6
kişi, 1943 yılında diplomala-

rını alırlar ve fabrikada staj-
yer olarak işe başlarlar. Ki-
tapta, bu gençler ile ilgili şu
bilgiler verilmiş: “Mesleki de-
neyimleri fazla olmamakla
birlikte bu gençler Polonyalı
mühendislerin savurganlık ve
ülke ihtiyacı doğrultusunda
olmayan çalışmalar yaptıkla-
rını iddia ettiler. Bu gençlerin
ihtisas için ABD’ye gönderil-
meleri fabrikadaki gerginliği
geçici olarak durdurdu.
1946’da yurda dönen genç
mühendisler yine aynı fabri-
kada görev aldılar ve Polon-
yalıların tutumunu bu kez
daha şiddetle eleştirmeye
başladılar. Başta Vatan Gaze-
tesi başyazarı Ahmet Emin
Yalman olmak üzere basında
Polonyalılar aleyhine kam-

panya başlatıldı (Fakat Yal-
man’ın bir Amerikan uçak
şirketinin temsilcisi olduğu
yıllar sonra öğrenilebildi.).
Sonuçta zamanın Ulaştırma
Bakanı Şükrü Koçak, bazı Po-
lonyalıların kontratlarını iptal
etti.”
Polonyalı havacılar, 1941-
1948 yılları arasında, An-
kara’da 5 ila 8 yıl kalırlar ve
Etimesgut Uçak ve Gazi Uçak
Motoru fabrikasında görev
yaparlar. Bu fabrikalarda:
■ 74 adet uçak (İngiliz lisansı

altında Miles Magister 
eğitim uçağı),

■ 23 adet prototip uçak
(THK-2, THK-5, THK-10,
THK-11),

■ 1943-1944 yıllarında,
RWD-10’a benzeyen, 
tamamen ahşap, tek kişilik
akrobasi ve eğitim uçağı
THK-2 (Toplamda 12 adet
üretilmiş. Tek kişilik 
olduğu ve birtakım teknik
sorunları bulunduğu 
için Hava Kuvvetleri bu 
12 uçağı teslim almamış.),

■ 1944-1946 yıllarında, 
tamamen ahşap, hasta 
taşıma ve turizm uçakları
olan THK-5, THK-10 ve
THK-5A (Toplamda 10 adet
üretilmiş. Polonya kayıtları
14 adet gösteriyor. 
THK-5, ihraç edilen tek
Polonya-Türk tasarımı
uçaktı. 1947 yılında 
Danimarka’ya gönderildi
ve özel acil kurtarma 
servisi FALCK şirketi 
tarafından kullanıldı. 
Uçağın Türkiye’den 
Danimarka’ya nakliyesi;
İtalya, İsviçre ve Fransa
üzerinden hava yolu ile 
yapıldı.),

■ 1946-1947 yıllarında, 
tamamen ahşap, THK-11,
3 kişilik yolcu ve turizm
uçağı (Teknik sorunlar 
çözülemediği için 1 adet
üretilmiş),

■ 30 adet motor (İngiliz
GYPSY lisansı altında),

■ 10 adet su pompası 
motoru (prototip olarak, 
5 ve 10 BG’lik) 
üretilir.

Savaşın bitişiyle birlikte, THK
fabrikasının Polonyalı çalı-
şanları, Türkiye’den gruplar
hâlinde ayrılmaya başlarlar.
1946 yılının Haziran ayında,
fabrikada sadece birkaç Po-
lonyalı kalır. Bunların ara-
sında, Müh. J. Wedrychowski
ve S. Rogalski de vardır ve te-
sisin Türk mühendislere aşa-
malı olarak devredilmesi
maksadıyla 1948 yılına kadar
fabrikada çalışmaya devam
ederler. Kitap, bu bilgilerle
sona eriyor.

Konusunda 
En Önemli Kaynak
Kitapta, II. Dünya Savaşı sıra-
sında Ankara’daki Polonyalı
havacılar hakkında, o dö-
nemde, Türkçe yayınlanmış
hiçbir kitap, makale veya 
bilimsel tez olmadığı belirtili-
yor. Sadece, o dönemdeki
THK’nın kongre raporlarında,
yayınlanan bazı kitap ve der-
gilerde, çok kısa bir şekilde,
“ecnebi mütehassıslar” 
olarak tanımlanmışlar. Ki-
tapta, bu durumun, II. Dünya 
Savaşı’nda Türkiye’nin ta-
rafsız konumundan kaynak-
lanmış olabileceğine vurgu
yapılıyor. 2000 yılından
sonra yayınlanan Türkçe
kaynakların bazılarında, Po-
lonyalı havacılar ile ilgili kısa
da olsa bazı bilgilere rast-
landığı belirtiliyor. Polonya
kaynaklarında ise çok ayrın-
tılı bilgiler bulunuyor. Tüm
bu kaynaklar da kitapta lis-
teleniyor.
Büyükelçi Mieczyslaw Cieni-
uch, kitabın önsözünde şöyle
diyor: “II. Dünya Savaşı’nda
Ankara’da Polonyalı Havacı-
lar kitabı çok özel bir yayın.
Özel bir tarihte yayınlanıyor:
Türkiye ve Polonya arasında
diplomatik ilişkiler kurulma-
sının 600. yılını kutladığımız
2014 yılında ve II. Dünya Sa-
vaşı’nın 70. yılını anacağımız
2015’te. Bu her iki bağlamda
da ülkelerimiz arasındaki is-
tisnai bağlar ve birçok alanda,
özellikle de havacılık sanayi-
sindeki iş birliği vurgulan-
maya değer.”

101

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Kasım 2015

İstenmeyen Son
Hikâyenin, kitabın bittiği yerden sonraki kısmını da sizler için 
biz araştırdık ve Osman Yalçın’ın, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları’ndan 2013 yılında yayınlanan “Türkiye Hava Harp 
Sanayi Tarihi” kitabına başvurduk. Yalçın, kitabında, 1948 yılının,
“Türk Hava Harp Sanayi” için oldukça belirsiz bir dönem olduğuna
değinmiş. ABD’den alınan yardımların bu dönemde arttığını, 
daha ucuz ve hibe şeklinde yardımlar ile ordunun modernleştirilme
çalışmalarının hız kazandığını belirtmiş. Bu aşamada, THK’nın,
büyük yatırımlar yaparak hayata geçirdiği fabrikaya, ilgili 
kullanıcılar tarafından sipariş verilmemesi sebebiyle içine düştüğü
sıkıntıları ortaya koyan bir rapor hazırlayarak, THK Başkanı’nın
imzasıyla Başbakanlığa gönderildiği bilgisini vermiş. 1950’li 
yılların başında ise Etimesgut Uçak Fabrikası’nda, siparişlerin
tamamen durması ile kapatılmasının gündeme geldiğini ve 
5 Nisan 1952 yılında, THK’nın Olağanüstü Genel Kurultayı’nın 
toplandığını ve şu kararın alındığını belirtmiş. “Kurultay’ın
toplanma nedeni fabrikaların durumunun değerlendirilmesidir. 
Kurultay kararı ile üyeler tarafından; Mal sahibi sıfatıyla motor 
ve uçak fabrika tesislerini münhasıran devlet müesseseleri 
ve iktisadi devlet teşekküllerine dilediği bedel mukabilinde 
satmak veya dilediği müddet ve şartlarda kiraya vermeye 
THK Genel Merkez Kurulu’na tam ve kâmil yetki vermiştir. 
Yine aynı kurultayda bu yetkiye ilave olarak; dilediği anda kapatma
yetkisine haizdir maddesi oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.” 
Bu karardan sonra, Etimesgut Uçak Fabrikası 1952 yılında ve 
Gazi Uçak Motoru Fabrikası da 1954 yılında MKEK’ye devredilir.
Devirden sonra, MKEK, UĞUR-IV adıyla bir müddet daha uçak 
üretimi yapar. MKEK UĞUR-IV için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından 100 adet sipariş verilir. Ancak hibe uçak girişinin artışı
ve daha modern olması nedeniyle bu sayı 60 olarak yeniden 
belirlenir. Burada üretimi gerçekleştirilen uçaklardan 3 adedi,
daha sonra Ürdün’e hediye edilir. 1956 yılına kadar mevcut uçak
üretim projesine devam eden fabrikada, 1962 yılında, tüm havacılık
faaliyetleri durdurulur.
Gazi Uçak Motoru Fabrikası ise Ziraat Bankası ile ortaklık kuran 
bir Amerikan firması tarafından, traktör fabrikasına dönüştürülmek
üzere MKEK’den satın alınır.
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Almanya Milli Günü, 2 Ekim’de, Anka-
ra’da, Almanya Büyükelçiliği’nde dü-

zenlenen bir resepsiyon ile kutlandı.
Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann,
Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan
Yardımcısı ve Maliye ve Ekonomi Bakanı
Nils Schmid ve Savunma Ataşesi Albay
Michael Schraml ve eşlerinin konukları
girişte karşıladığı resepsiyona onur ko-
nuğu olarak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Vekili Ahmet Muhtar Gün, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, yabancı misyon
temsilcileri, askeri ataşeler ve Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi temsilcileri
ile çok sayıda davetli katıldı.
Kısa bir açılış konuşması yapan Büyükelçi
Erdmann, “Bugün, sizlerle birlikte Alman-
ya’nın birleşmesinin 25’inci yıl dönümü
kutlamaktan dolayı mutluyuz. 9 Ekim
1989’da, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı duygu
yüklü günden sonra, Almanya’nın Birliği
Günü, Alman tarihinde, Almanların en
büyük ikinci sevinç günüdür.” dedi.

Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan
Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nils
Schmid, Türkiye ile Baden-Württemberg
arasındaki ilişkileri daha da derinleştir-
mek istediklerini belirtti. Türkiye’deki zi-
yareti çerçevesinde, ağırlıklı olarak
yenilenebilir enerji alanında görüşmeler
yaptığını belirten Bakan Schmid, çevre
teknolojileri alanında, iki ülke ekonomisine
fayda sağlayabilecek iş birliği alanlarını in-
celediklerini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Vekili Gün ise Türkiye ile Al-
manya ile özel ilişkilerinin olduğunu vur-
guladı.

Soldan Sağa: Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Maliye ve Ekonomi Bakanı Nils Schmid, 
Baden-Württemberg Eyaleti Şarap Güzeli, Bayan Erdmann, Bayan Schmid, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Vekili Ahmet Muhtar Gün, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann

Soldan Sağa: Bayan Litmanen, Finlandiya 
Savunma Ataşesi Dz.Alb. Jyrki Litmanen, 
Hollanda Savunma Ataşesi Alb. Robert J. 
Geerdes, Norveç Savunma Ataşesi Alb. Espen
Sanna, Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb.
Jindrich Stanek, Romanya Savunma, Kara, 
Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian 
Costea, Almanya Savunma Ataşesi Alb. Michael
Schraml, Yunanistan Savunma Ataşesi Alb. 
Lazaros Kampouridis, Finlandiya Savunma 
Ataşe Yardımcısı Yzb. Ilkka Keinanen, Kosova
Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb.
Bekim Osmani, Hollanda Savunma Ataşe 
Yardımcısı Dz.Yb. Fred Schoonderwoerd, 
Bayan Sanna, Bayan Schraml, MSI Dergisi 
Yayın Koordinatörü Birol Tekince

Sheraton Ankara, MSI Dergisi 
Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.
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Michael Richard
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eğitimi, Alman Silahlı
Kuvvetleri Üniversitesi 

■ 1991 –1993: Karargâh
subay kursu, Alman
Silahlı Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Harp
Akademisi, Hamburg

■ 1995 –1996: Portekiz
karargâh subay kursu,
Lizbon

■ 2005 –2008: Savunma
Ataşesi, Lizbon, Portekiz

■ 2008 –2011: Bölüm
Askeri Meslek Başkanı, Kara Kuvvetleri
Hayatı Harp Destek Hizmetleri

Geliştirme Ofisi, Köln
■ 2011 –2013: Türkçe

eğitimi, Dil Okulu, Hürth
■ Alman Silahlı Kuvvetleri
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Nişan ve Madalyalar (Gold Cross) 
■ Eski Yugoslavya NATO

Harekâtı Nişanı
Bildiği Yabancı İngilizce, Portekizce, 
Diller Türkçe ve Almanca 
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Almanya 
Milli Günü’nde 
Yakın İlişkiler 
Vurgulandı

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Almanya Büyükelçisi
Martin Erdmann
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Hindistan Deniz Kuvvetlerinin; Batı
Asya, Afrika ve Avrupa sularındaki

varlığının bir parçası olan, gelişmiş tekno-
lojiye sahip fırkateyni INS TRIKAND, 
4-7 Ekim tarihleri arasında, İstanbul’a bir
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, aynı 
zamanda bu yılın başında TCG GEDİZ’in,
Ertuğrul fırkateyninin İstanbul’dan Yoko-
homa’ya uzanan rotasını izleyerek yaptığı
seyahatin bir parçası olarak Hindistan’ın
Bombay (Mumbai) ve Madras (Chennai)
şehirlerine yaptığı ziyarete karşılık olarak
gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında, Hin-
distan’ın Türkiye Büyükelçisi Shri Rahul
Kulshreshth ve INS TRIKAND Komutanı
Deniz Albay Vinay Kalia tarafından, 5 Ekim
tarihinde, İstanbul Sarayburnu Limanı’nda
ve gemi güvertesinde, bir resepsiyon ve-
rildi. Resepsiyona; Kuzey Deniz Saha Ko-
mutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu,
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay
Başkanı Tuğamiral Faruk Harmancık, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü
ve BM Kalkınma Programı Mukim Temsil-
cisi Kamal Malhotra, Hindistan Savunma
Ataşesi Albay Vikas Slathia, yabancı sa-
vunma ataşeleri, Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinden temsilciler, gemi
personeli, çok sayıda davetli ve basın men-
supları katıldı.
Türkiye ve Hindistan’ın milli marşlarının
okunmasıyla başlayan resepsiyonda konu-
şan Hindistan Büyükelçisi Kulshreshth,
Hindistan ve Türkiye arasındaki derin kül-
türel ve tarihi bağlara vurgu yaptı. Kuzey
Deniz Saha Komutanı Koramiral Korlu da
INS TRIKAND fırkateynini İstanbul’da mi-

safir etmekten dolayı mutlu olduklarını
ifade etti. Koramiral Korlu, aradaki mesa-
feye rağmen, Türkiye’nin iki ülke arasın-
daki politik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi
önemsediğini anlattı.
Resepsiyonda, gemi orkestrasının çaldığı
Hint müzikleri eşliğinde dans gösterisi su-
nuldu, Hint yemekleri ikram edildi.
Geminin İstanbul’da bulunduğu süre içeri-
sinde, Gemi Komutanı Dz. Alb. Kalia; İstan-
bul Vali yardımcısı Niyazı Can, İstanbul
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Eren

ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay
Başkanı Tuğamiral Faruk Harmancık’ı, ma-
kamlarında ziyaret etti. Gemi personeli,
Deniz Harp Okulunu ziyaret ederek bir bri-
fing aldı ve bir dostluk voleybol maçı oynadı.
Deniz Harp Okulu öğrencileri ve subayları
da INS TRIKAND’ı ziyaret ederek geminin
yeteneklerine ilişkin bilgiler aldı.
INS TRIKAND, 7 Ekim’de de
Deniz Kuvvetlerine bağlı
bir savaş gemisi ile bir
PASSEX (ikili tatbikat) icra etti.

Hindistan’ın Teknolojik Fırkateyni INS TRIKAND İstanbul’da

Soldan Sağa: Hindistan Savunma Ataşesi Alb. Vikas Slathia, ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. Benjamin T. Pipes, Yeni Zelanda
Savunma Ataşesi Alb. Peter Wood, Kazakistan Savunma Ataşe Yardımcısı Alb. Nurlan Teleubayev gemi personeliyle.

Kuzey Deniz Saha 
Komutanı Koramiral
Hasan Şükrü Korlu ile
Hindistan Büyükelçisi
Rahul Kulshreshth Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu ile 

INS TRIKAND Gemi Komutanı Dz. Alb. Vinay Kalia

Soldan Sağa: Hindistan Savunma Ataşesi Alb. Vikas Slathia, İstanbul Başkonsolosu Manish Gupta, Hindistan
Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Kuzey Deniz Saha Komutanı Kora. Hasan Şükrü Korlu, INS TRIKAND Gemi Komutanı Dz.
Alb. Vinay Kalia, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğa. Faruk Harmancık
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Avusturya Milli Günü, 7 Ekim günü ak-
şamı, Avusturya Büyükelçiliği’nde ve-

rilen bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi
Klaus Wölfer ve eşi, Başkatip (First Sec-
retary) Dr. Georg Oberreiter ve eşi, Sa-
vunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard
Schöberl ve eşi ile Ticaret Müsteşarı
Konstantin Bekos’un konukları girişte
karşıladığı resepsiyona, onur konuğu ola-
rak Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü

Doç. Dr. Temel Kotil, Türk Silahlı Kuvvet-
leri mensupları, yabancı misyon temsilci-
leri, askeri ataşeler, Türk savunma ve
havacılık sanayisi temsilcileri, çok sayıda
davetli ile basın mensupları katıldı.
Doç. Dr. Temel Kotil’in “Avusturya Gümüş
Nişanı”nı aldığı resepsiyonun açılış ko-
nuşmasını yapan Büyükelçi Wölfer, Avus-
turya ve Türkiye arasındaki diplomatik
ilişkilerin son derece yakın biçimde devam

ettiğini belirtti. Resepsiyona, karşılama-
dan itibaren bitimine kadar Viyana’dan
gelen “Avusturya Milli Muhafız Müzik
Bandosu (National Guard Music
Combo)”nun çaldığı ulusal ve uluslararası
müzikler eşlik etti. Resepsiyonda, THY
sponsorluğunda düzenlenen çekilişte,
Avusturya’ya gidiş-dönüş uçak bileti ödülü
ise Hindistan Büyükelçisi Rahul Kuls-
hreshth’a çıktı.

Macaristan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler
Günü, 23 Ekim’de, Ankara’da düzenle-

nen bir resepsiyon ile kutlandı. Macaristan
Büyükelçisi Gabor Kiss ve Savunma Ataşesi
Yarbay Janos Varga ve eşlerinin konukları gi-
rişte karşıladığı resepsiyona, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, yabancı misyon tem-
silcileri, askeri ataşeler, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisi temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı. 
Macaristan Büyükelçisi Kiss, yaptığı konuş-
mada, “Türk dostlarımızla gerçek dostumuz
ve müttefikimizle beraber, bağımsızlık günü-
müzü kutlamak için buradayız. Bugün, aynı
zamanda Macar Savunma Kuvvetlerinde hiz-
met verenleri onurlandırmak üzere, Macar
Silahlı Kuvvetler Günü’nü de kutluyoruz. Türk
ve Macar Silahlı Kuvvetleri arasındaki şimdiye
kadar olan seçkin iş birliğinin sürmesini ve

güçlenmesini ümit ediyoruz.” dedi.
Macaristan Millet Meclisi Başkan Yardım-
cısı Gergely Gulyaş da yaptığı konuşmada,
şunları söyledi: “Günümüz dünyasında zor
ve hayatları etkileyen anlarla karşılaşıyoruz.
Göçmen krizi ve Orta Doğu’daki istikrarsız-
lık, bütün Avrupa’yı etkilemektedir. Türkiye
stratejik ortağımızdır. Problemlerimizi yö-
netmede ve çözmede anahtar bir rol üstle-
necek bir ortak… Biz İslamiyet’e büyük saygı
duymaktayız ve İslam dünyasının ve kökle-
rinin çok güçlü olduğunu; hatta Avrupa’da
hakim olan Hristiyanlığın birleştiriciliğinden
daha güçlü olduğunu kabul ediyorum. Ma-
caristan’daki İslami toplum, çok çalışkan ve
saygılı bir toplumdur. Bu karşılıklı bir say-

gıdır. Ancak her iki toplumun da kendi ül-
kesinin gelişimine katkı sağlamak için so-
rumlulukları vardır. O hâlde, her toplumun
da kendi göçmenlik politikasına karar
verme hakkı vardır. Şahsi ve ülke egemen-
liğine saygı, dostane ilişkilerde kaçınılmaz
bir temeldir. Her iki ülkenin ortak tarihinin
en güzel kısımlarının, önümüzdeki yıllarda
olacağına ilişkin inancım tamdır. Yaşasın
Macar özgürlüğü! Yaşasın Türk özgürlüğü!
Yaşasın başarılı Türk-Macar dostluğu!”
Konuşmaları müteakip, Başkan Yardımcısı
Gulyaş tarafından, Macaristan’ın Antalya
fahri konsolosu Bekir Bülent Özsoy’a,
önemli çalışmalarından dolayı, Macar Liya-
kat Nişanı Şövalye Haçı takdim edildi.

1956 Macar İhtilali’nin ve Özgürlük 
Savaşı’nın 59’uncu Yıldönümü Kutlandı

Sağdan Sola: Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer ve eşi, Başkâtip (First Secretary) Dr. Georg Oberreiter ve eşi,
Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard Schöberl ve eşi ile Ticaret Müsteşarı Konstantin Bekos

Soldan Sağa: Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Slawomir Cecha, Cezayir Savunma
Ataşesi Alb. Mohamed Hadjaoui, Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos Varga, İtalya Savunma Ataşesi 
Dz. Alb. Daniele Civico, Norveç Savunma Ataşesi Alb. Espen Sanna, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince

Doç. Dr. Temel Kotil’e Avusturya Gümüş Nişanı

Soldan Sağa: Bayan Varga, Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos
Varga, Bayan Kiss, Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss

Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer “Avusturya Gümüş
Nişanı”nı THY Genel Müdürü Temel Kotil’e sunarken
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Pakistan Savunma Günü, 19 Ekim’de,
Ankara’da düzenlenen bir resepsiyon

ile kutlandı. Pakistan Büyükelçisi Sohail
Mahmood, Pakistan Büyükelçiliği Misyon
Başkan Yardımcısı Aisha Farooqi, Savunma
ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Pilot Tuğgeneral
Abbas Ghumman ve Kara Ataşesi Albay
Nauman Sidique’nin konukları girişte kar-
şıladığı resepsiyona; Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-
amiral Bülent Bostanoğlu, Sahil Güvenlik
Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, yabancı
misyon temsilcileri, askeri ataşeler, Türk
savunma ve havacılık sanayisi temsilcileri
ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyon, Pakistan Büyükelçiliği Okulu
öğrencilerinin eşlik ettiği, Türk ve Pakistan
milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Mü-
teakiben iki ayrı ekranda, Pakistan Savunma
Günü ve Silahlı Kuvvetlerini tanıtan bir bel-
gesel yayınlandı. Resepsiyonda açılış konuş-
masını yapan Büyükelçi Mahmood, “Bu yıl
50’ncisini kutladığımız Pakistan Savunma
Günü’nü, ağır saldırılara maruz kalmış ana-
vatanlarını savunmak için büyük kahraman-
lık göstermiş olan Pakistan Silahlı
Kuvvetlerine duymuş olduğumuz minnetin

bir ifadesi olarak kutlanmaktayız.” dedi.
Büyükelçi Mahmood, hâlihazırda Pakistan
Silahlı Kuvvetlerinin durumuna ilişkin,
“Günümüzde ise Pakistan Silahlı Kuvvet-
leri, terörizm ve fanatik güçler ile sayısız
mücadele yapmaktadır. Bu belanın orta-
dan kaldırılması amacıyla düzenlenen Zar-
e-Azb operasyonu ile çok etkili sonuçlar
elde edilmiştir. Pakistan Silahlı Kuvvetleri,
güvenliği sağlamanın yanı sıra doğal afet-
lerin yıkıcı sonuçları ile mücadele eden
milletimize destek olmaktadır. Büyük yı-
kımla sonuçlanmış olan 2005 depreminde,
2010 yılında meydana gelen sel felaketinde
hayat kurtarma, iyileştirme ve yeniden ya-
pılandırma çalışmalarında vermiş olduk-
ları hizmet oldukça önemlidir. Ayrıca
Pakistan, 55 yılı aşkın bir süredir, 40’ın
üzerinde BM barışı koruma operasyo-
nunda bulunmuş, operasyonlarda
150.000’in üzerinde iyi eğitimli ve becerili
barışı koruyucu ve 142 büyük birlikle üst
düzey mücadele göstermiştir.” dedi.

İki ülke savunma ilişkilerine de değinen Bü-
yükelçi Mahmood, sözlerini, “Pakistan ve
Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin ge-
lişmeye devam ediyor olması memnuniyet
vericidir. Geçtiğimiz hafta, Pakistan Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raheel Sha-
rif, Ankara’da üst düzey asker ve siyasilerle
görüşmeler yapmış ve iki ülke Hava Kuvvet-
leri, Pakistan semalarında ortak bir tatbikat
düzenlemiştir. Her iki taraf da bu ikili iş bir-
liğini daha da arttırmak; iki ülkenin çıkarları,
bölgedeki barış ve istikrar için yeni yollar
açmak üzere mutabık kalmıştır. Hiç şüphe
yok ki, iki ülkenin birbirlerine destek verme
geleneği, zaman içinde katlanarak artacak-
tır.” diyerek tamamladı.
Büyükelçi Mahmood, Milli Savunma Ba-
kanı Vecdi Gönül, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Sahil
Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan
Üstem ve Pakistan Savunma ve Kara Ata-
şeleriyle birlikte Pakistan Savunma Günü
pastasını kestiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayisi, 
Pakistan Savunma Günü’nde Buluştu

Öndekiler Soldan Sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, Pakistan Kara Ataşesi Albay Nauman Sidique, Azerbaycan Askeri Ataşe Yardımcısı Yb. Mushfik Memmedov,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Ali Koruk, Arnavutluk Askeri Ataşesi Dz.Alb. Razije Mehmeti, Pakistan Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Pilot Tuğgeneral 
Abbas Ghumman, Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim Osmani, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Slovenya Savunma Ataşesi Alb.
Milan Kranjec, Avustralya Savunma Ataşesi Alb. James Burns, Almanya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz.Yb. Marco Hans-Philipp Frohlich
Arkadakiler Soldan Sağa: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tedarik ve İrtibat Ataşesi Yzb. Mehmet Uyguroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari Ataşe Kd.Bçvş. Abdul Vahap Tepe,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kara Ataşesi Bnb. Mücahit Sazlık, Macaristan Savunma, Askeri ve Hava Ataşesi Yb. Janos Varga

Soldan sağa: Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Pakistan Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Aisha Farooqi,
Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Pilot Tuğgeneral Abbas Ghumman, Kara Ataşesi Albay Nauman Sidique 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Bülent Bostanoğlu, Savunma Bakanı Vecdi Gönül
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Romanya Silahlı Kuvvetleri Günü, 
26 Ekim’de, Ankara’da düzenlenen bir

resepsiyonla kutlandı. Romanya Büyükel-
çisi Radu Onofrei ve Romanya Savunma,
Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Ad-
rian Costea ve eşlerinin konukları girişte
karşıladığı resepsiyona, Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensupları, yabancı misyon temsil-
cileri, askeri ataşeler, Türk savunma ve
havacılık sanayisi temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
Kısa bir açılış konuşması yapan Büyükelçi
Onofrei, “Tarihte yaşadıklarımızın tekerrür
etmemesi için, bugün savunma gücümüzü
tekrar inşa ettik. NATO’nun bir üyesiyiz ve
NATO’nun Afganistan ve Balkanlar gibi yer-
lerde icra ettiği operasyonlara önemli kat-
kılar sağlamaktayız. Ayrıca BM ile beraber,
dünyanın farklı yerlerinde barış operasyon-
larına katılmaktayız. NATO ittifakının gü-
neydoğu kanadı için önemli bir ülkeyiz.
Özellikle son 2 yılda, Karadeniz’deki güç
dengesindeki değişikler, NATO’nun güney
doğu kanadında önemli rahatsızlıklar yarat-
mış; Romanya’nın ve diğer üye ülkelerin
yoğun mesai harcayarak yeni duruma

adapte olmasına yol açmıştır. Romanya, bu
yıldan başlayarak, iki önemli NATO Komuta
Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapmaya
başlamıştır ve önümüzdeki dönemde, doğu
sınırına yönelik herhangi bir olumsuzluğa
karşı hazır olacaktır. Ayrıca Romanya, 

NATO’nun en önemli inisiyatiflerinden biri
olan Aktif Füze Kalkanı (Active Layered
Theater Ballistic Missile Defence) sistemi-
nin bir parçası olmaya karar vermiş ve
geçen yıldan itibaren sistemin kurulumuna
başlanmıştır.” dedi.

Suudi Arabistan Milli Günü, 29 Ey-
lül’de, Ankara’da verilen bir resep-

siyonla kutlandı. Büyükelçi Dr. Adel
Şiraz Merdad ve eşi, Müşavir Abdullah
M.A. Algamdi ve Askeri Ataşe Dz. Alb.
Khalid Hussain Alassaf’ın davetlileri ka-
pıda karşıladığı etkinliğe; Milli Savunma
Bakanı M. Vecdi Gönül, Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensupları, Türkiye’de görev
yapan askeri ataşeler, Türk savunma ve
havacılık sanayisi temsilcileri ve çok sa-
yıda davetli katıldı. İki ülkenin milli
marşlarının çalınmasının ardından
devam eden resepsiyonda, Suudi Ara-
bistan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan
Hac faciası nedeniyle herhangi bir ko-
nuşma veya program yapılmadı.

Romanya Silahlı Kuvvetleri Günü’nde
NATO ve Karadeniz Konuşuldu

Suudi Arabistan
Milli Günü’nde
Buruk Kutlama

Soldan Sağa: Romanya Büyükelçisi Radu Onofrei ve Romanya Savunma, 
Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea ve eşleri

Soldan Sağa: Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei Sidomonidze, Hindistan Savunma Ataşesi Vikas Slathia,  Gnkur.
Ortadoğu Şube. Md. Dz. Yb. Murat Özen, Sırbistan Askeri Ataşesi Yb. Nenad Pejin, Ürdün Askeri Ataşesi Alb. Naser Alqutan, Irak
Savunma Ataşesi Tuğg. Waleed Turki Abdulhussein, Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Dz. Alb. Khalid Hussain Alassaf, Cezayir
Savunma Ataşesi Alb. Mohamed Hadjaoui, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince

Sağdan Sola: Suudi Arabistan Büyükelçisi Dr. Adel Şiraz Merdad ve eşi, Suudi Arabistan Büyükelçiliği Müşaviri Abdullah 
M.A. Algamdi, Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Dz. Alb. Khalid Hussain Alassaf 

Suudi Arabistan Büyükelçisi Dr. Adel Şiraz Merdad
ve Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül






