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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Kuruluşunun 30. yılını Kasım ayında geride bırakan
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’mızın bugün
geldiği noktayı anlatmak için sıra dışı bir şeyler

yapma motivasyonuyla SSM Kurumsal İletişim Müdür-
lüğü (KİM)’nün kapısını çaldığımızda, zor bir işe soyundu-
ğumuzun farkındaydık.

SSM KİM ekibi ile neler yapılabileceğini planlarken SSM
KİM’den, “anılar” üzerinden ilerleyelim önerisi geldiğinde,
doğruyu söylemek gerekirse biraz tereddüt de ettik. So-
nuçta belli bir standardı tutturmanın imkânsız olduğu bir
işe soyunuyorduk ve böyle bir çalışmanın, özellikle sektör
firmaları tarafından nasıl karşılanacağı, bizim açımızdan
büyük bir soru işaretiydi. Ancak, SSM KİM ekibinin cesa-
retlendirmesiyle tamam dedik ve üzerinde mutabık kalı-
nan planlama ışığında çalışmalarımızı başlattık.
Hazırlayacağımız içerik, SSM’nin 30. yılı anısına tarihe dü-
şülecek bir not olacağı için, bu çalışma bizi çok heyecan-
landırıyordu.

SSM KİM ile 3 aşamalı bir planlama yaptık: Başta Sa-
vunma Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile
SSM’nin 30 yılını değerlendireceğimiz bir söyleşi; deva-
mında, eski müsteşarlarımız ile SSM personelinin, kuru-
mun kuruluş ve gelişim sürecini anlatan anıları ve sektör
firmalarının kurumsal hafızasında yer alan SSM ile ilgili
anılarının yer alacağı özel bir içerik ortaya çıkartacaktık.
Kolları sıvadık ve bir taraftan SSM KİM’in belirlediği listede
yer alan SSM personeli ile bir araya gelip çizilen çerçeveye
uygun bilgileri toplarken diğer taraftan da SSM’nin kuru-
luş sürecini ve ilk yıllarını bir şekilde yaşamış olan firma-
larla iletişime geçtik.

Bu çalışma için seçilen, kuruluş yılı 1991 yılı ve öncesine
uzanan 25 Türk savunma ve havacılık sanayisi firmasından
gelecek bilgileri analiz edip yayına hazır hâle getirdikten
sonra SSM’nin de görüşlerini alarak yayınlamak fikri, aynı
zamanda çok büyük bir iş yükünün de altına girmemiz an-
lamına geliyordu. Zaman kısıtı dikkate alındığında, dar bir
takvim içerisinde tüm bu işlerin tamamlanması çok riskli
olacaktı. Bu risk bizi biraz tereddüde düşürmüş olsa da
beklediğimiz gibi olmadı. Bu konuya birazdan tekrar dön-
mek üzere, SSM tarafıyla devam edelim.

SSM’nin 30 yılına dair saatlerce süren söyleşilerden, SSM
KİM’den edindiğimiz mevcut verileri de dikkate alarak
derlediğimiz anılarda öne çıkan;

1- SSM’nin gerekliliğini sorgulamanın ve kapatılması
tartışmalarının artık kimsenin aklına gelmediği,

2- SSM’nin hamurunda “özel sektör” yaklaşımı olduğu,

3- SSM’nin, özellikle 2004’ten sonraki dönemde sanayiye
güvendiği,

4- Arzu edilmeyen bir gelişme olarak, SSM’nin 
iş yapış süreçlerinde bürokrasinin giderek arttığı,

5- Her ne kadar yasası ve fonu gibi kendine has özellikleri
olsa da SSM’yi asıl farklı kılanın insan kaynağı olduğu

gibi ortak noktaların da altını çizmek istiyoruz.

Özellikle insan kaynağı konusu açısından baktığımızda,
SSM’nin çekirdeğini oluşturan ekibin, adeta görünmeyen
bir el tarafından, farklı kaynaklardan SSM’ye yönlendiril-
diği dikkatimizi çekti. Bu konuyla ilgili anılar, neredeyse
birbirinin aynısıydı: Hiç planlarda yokken bir anda kendi-
lerini SSM’de bulan insanlardan bahsediyoruz…

Sektörün Kurumsal Hafızasında 
SSM ve Son 30 Yıl…
Firmalarla yürüttüğümüz çalışmalara geri dönerek biraz
da bu cepheye ilişkin gözlemlerimizden bahsedelim.
SSM’nin vizyonu mu sektörün vizyonu mu hep tartışılır
ya… SSM’nin 30. yılı için yaptığımız bu çalışma, SSM’nin
daha vizyoner olduğunu göstermek için kullanılacak bir
örneği daha ortaya koydu desek yeridir…

Marifet iltifata tabidir… Biraz da marifet sahiplerine iltifat
edelim ve bu sayımızda yer alması için SSM ile ilgili anı-
larını paylaşabilen 6 firmanın adını burada sıralayalım:
FNSS, Kalekalıp, Otokar, ROKETSAN, Selex ES Türkiye ve
TUSAŞ.

Geriye kalan 19 firmanın, SSM ile ilgili bir anısını paylaşa-
mıyor olması ise bizi çok şaşırttı.

Belki de SSM mi iz bırakamamıştı?

Her ne olursa olsun, SSM’nin 30. yılına özel bir çalışma
yaparken yaşadığımız bu tecrübenin üzerinde, hem
SSM’nin hem de Türk savunma ve havacılık sanayisine
hizmet veren firmaların yöneticilerinin biraz durup düşün-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle de büyük gelecek
hedefleri olan sektörün “kurumsallaşması” açısından.

Bu noktada, sektörün kurumsal hafızasında SSM ile ilgili
bir anı yokmuş demek, işin kolayına kaçmak olur. Çünkü
bize göre “yok” olan, tabii ki sektörün kurumsal hafızasın-
daki SSM ile ilgili anılar değil; bu anıların kamuoyu ile pay-
laşılabilmeleri için gerekli olan motivasyon ve yetkinlik.

Bu durum da her ay, MSI Dergisi’ni ve İngilizce versiyonu
MSI TDR’yi yayına hazırlarken yaptığımız işlerin ne kadar
önemli olduğunun bir göstergesi.

Sektörümüzün kurumsal hafızasının oluşması ve saklan-
ması sürecinde üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

MSI Dergisi ekibi olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı-
mızın 30. yılı anısına ithaf ettiğimiz bu özel sayı ile Müste-
şarlığımızın 30. yılını kutlarız.

Noktayı koymadan önce, SSM Kurumsal İletişim Müdürü
Cihangir Çilingir’e ve ekibine, bu özel sayının yayına ha-
zırlanması sürecinde; bizlere sağladıkları destek ve ser-
giledikleri pozitif yaklaşımları için de teşekkür etmek
istiyoruz.

Aralık ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşaca-
ğımız Ocak sayımızla yeniden birlikte olmak üzere. Bu ve-
sileyle 2016 yılı ile birlikte, Türk savunma ve havacılık
sanayisine dair daha fazla içeriği dünyaya ulaştıracağımız
bir sürece girdiğimiz müjdesini de vererek yeni yılınızı kut-
luyoruz.



Kamuoyu tarafından 
yakından takip edilen

Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi 
projesinde mevcut ihalenin
iptal edildiği, Milli Savunma
Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 17 Kasım tarihli
basın bülteni ile duyuruldu.
Bültende şu ifadeler yer aldı:
“Milli Savunma Bakanlığı
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze 
Savunma Sistemi projesi
üzerine yaptığı etraflı ve 
detaylı çalışmalarını, 
Sayın Başbakanımızın 
başkanlığında toplanan 
Savunma Sanayii İcra 
Komitesi’ne sunmuştur.
Yapılan değerlendirmeler
neticesinde, Komite, uzun
menzilli hava ve
füze savunma sistemimizin 
yerli imkânlarla
geliştirilmesi çalışmalarına
ağırlık verilmesi, bu 
çerçevede mevcut 
projenin iptal edilmesi ve 
bu konuda daha geniş 

çerçeveli bir yaklaşımın 
benimsenmesini, 
13 Kasım 2015 tarihinde 
kararlaştırmıştır.
Bu kararın alınma 
sürecinde, savunma 
politikalarımızın caydırıcılık
unsuruna ağırlık veren 
uzun vadeli milli çalışmalara
dayanması gerektiği 
değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda; bugüne 
kadar yapılan görüşmelerde
detaylı olarak tartışılan 
teknolojik iş birliği ve milli
kapasitemizi geliştirme 
imkânları, önümüzdeki 
süreçte tümüyle 
değerlendirilecektir. 
Bu değerlendirmelerin de 
katkısı ile çalışmaların
mümkün olduğu kadar 
geniş kapsamlı ve 
uzun soluklu, ülkemizin 
savunmasında en ileri 
sistemlerin kullanımına 
yönelik bir ortaklık 
anlayışında yürütülmesi 
yönündeki çabalara devam
edilmesi aynı toplantıda 
kararlaştırılmıştır.”

ELECTRA IC tarafından
Kasım ayında 

gerçekleştirilen bir dizi 
seminer ve eğitim, 
katılımcıların gösterdiği ilgi

ile öne çıktı. Teknopark

İstanbul’da, 2-3 Kasım 
tarihlerinde düzenlenen
FPGA seminerine 45 kişi
katılırken; Ankara’da,
ODTÜ Teknokent’te, 
5-6 Kasım tarihlerinde 

tekrar eden seminere ise
92 kişi katıldı. Yine ODTÜ
Teknokent’te düzenlenen,
“Compact ZYNQ for HW 
Designers” eğitiminde de 20
kişilik kontenjan, katılımcılar

tarafından dolduruldu.
ELECTRA IC, eğitim ve 
seminerlere, önümüzdeki
dönemde de devam edecek
ve bunları resmi iletim 
kanallarından duyuracak.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülecek Milli Muharip 
Uçak Geliştirilmesi (TF-X) projesinde, proje çalışmalarına

destek olacak yabancı ortak konusunda, Kasım ayında önemli
bir gelişme yaşandı. Proje Yönetim Ofisi (PYO)‘nin gözetiminde,
TUSAŞ tarafından yayımlanan Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’na
firmalar tarafından verilen cevaplar değerlendirilerek, 
öncelikli olarak görüşülecek Yabancı İşbirliği Firması (YİF)
adayı, BAE Systems olarak belirlendi. Konu ile ilgili Savunma
Sanayii Müsteşarlığı yetkililerinden aldığımız bilgilere göre,
proje; Tasarım ve Prototip Kalifikasyon (Dönem I), İlk Harekât
ve Tam Harekât Yetenekleri Kazanımı (Dönem II) ve Seri 
Üretim (Dönem III) olmak üzere, 3 dönem kapsamında ele 
alınacak. Hâlen Ön Tasarım Aşaması (Dönem I Aşama I) için,
ana yüklenici TUSAŞ ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Proje, imzalanacak olan ana ve alt sözleşme hüküm ve 
şartlarına göre yürütülecek.
Seçilecek olan YİF ile uzun vadeli stratejik iş birliğine girilmesi
öngörülüyor. Diğer bir ifadeyle projenin ömür devri boyunca,
üçüncü ülkelere satış da dâhil olmak üzere, iş birliği faaliyetleri
yürütülecek. Proje kapsamında konfigürasyon ve motor 
seçimlerinin, YİF ile birlikte, sözleşme imzası öncesi 
yürütülecek çalışmalar ile belirlenmesi planlanıyor.
Projede, STM ile imzalanan Danışmanlık Hizmetleri Tedariki
Sözleşmesi kapsamında ise proje ile ilgili teknik desteğin ve
danışmanlığın sağlanması; teknolojik yatırım ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve yerli alt yüklenici adaylarının teknoloji ve 
imalat hazırlık seviyelerinin tespiti gibi konularda hizmet 
alınması planlanıyor.
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Uzun Menzilli Bölge Hava
ve Füze Savunma Sistemi
Projesinde Plan Değişikliği

TF-X’te Aranan Ortak 
Bulundu: BAE Systems

ELECTRA IC Seminer ve Eğitimleri Amaçlarına Ulaştı
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Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan ASELSAN, 
13 Kasım’da, 5.000 çalışanı ile Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, saygı duruşunun ardından,
Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Ulu Önder Atatürk,
ASELSAN Ailesi olarak, kuruluşumuzun 40’ıncı yıl dönümünü
gururla kutlamanın heyecanı içinde bir kez daha yüksek 
huzurunuzdayız.
Milli savunma sanayimizin lideri konumunda, teknolojik 
bağımsızlık düzeyimizi en üst düzeye çıkarmak için büyük bir
azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Kazandığımız
teknolojik bilgi birikimi ile Dünyanın önde gelen savunma 
sanayi firmalarıyla rekabette her geçen gün daha çok 
güçleniyoruz.
Bundan 92 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini 
atarken gösterdiğiniz ‘muasır medeniyetler seviyesine
ulaşma’ hedefi doğrultusunda ASELSAN Ailesi olarak 
inançla yürüyor ve huzurlarınızda saygı ile eğiliyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”
Kasım ayında, ASELSAN’dan 2 de imza haberi geldi. 
Bunların ilki kapsamında, ASELSAN ve TAQNIA DST şirketi
arasında, Suudi Arabistan’da ortak şirket kurmaya 
yönelik çerçeve ön anlaşma, 22 Kasım’da imzalandı. 
Suudi Arabistan’da atılan imzalara, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve KACST (King Abdulaziz
City for Science & Technology / Kral Abdülaziz Bilim ve 
Teknoloji Kenti) Başkanı Prens Dr. Turki Saud Bin 
Mohammed Al-Saud şahitlik etti.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve ASELSAN tarafından
30 Kasım’da yapılan açıklamalarla tanka yaklaşan tanksavar
roketleri ve füzeleri tespit ederek 
havada imha edecek Aktif Koruma 
Sistemi (AKKOR) geliştirilmesi ile 
ilgili sözleşmenin, SSM ile ASELSAN
arasında imzalandığı bildirildi. 
54 milyon avro tutarındaki sözleşme

için imzalar; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken tarafından
atıldı. AKKOR sistemi, ALTAY tankında kullanılmak üzere 
geliştirilecek. Modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki
zırhlı araca uygulanabilmesi öngörülen AKKOR’un 
geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 
2008 yılında başladı. Sistem, aracın çevresinde 
360 derecelik bir koruma alanı oluşturacak şekilde; 
4 adet radar biriminden, 2 adet fiziksel imha mühimmatı 
lançerinden ve bir merkezi bilgisayardan oluşuyor. 
Radar, merkezi bilgisayar ve fiziksel imha mühimmatının 
denendiği testler, 2010 yılından itibaren başarı ile 
gerçekleştirildi.
Sistem, araca yönelen roket ya da füzeyi, yüksek 
çözünürlüklü radarı ile çok kısa zamanda algılayarak, 
karmaşık algoritmalarla en uygun imha noktasını hesaplıyor.
Çok yüksek hızlı lançer ile hedefe doğru fırlatılan fiziksel
imha mermisi, sahip olduğu akıllı tapa ile en uygun anda 
etkinleşiyor ve tehdidi imha ediyor. Sistem, herhangi bir 
optik algılayıcı kullanmaması sayesinde; toz, çamur, 
kar ve yağmur gibi çevre koşullarında da etkin olarak 

görev yapabiliyor. 
Tüm bu özellikleri 
sayesinde, sistemin 
ardıl etkisinin de 
asgari seviyede olduğu
vurgulanıyor.
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ASELSAN 40 Yaşında
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) tarafından 
12 Kasım’da yapılan açıklamada, Pakistan Hava 

Kuvvetlerine, T-37 uçaklarının ve ilgili teçhizatın hibe edilmesi
ve yedek parça satışının gerçekleştirilmesi ile ilgili imzaların
atıldığı duyuruldu.
34 adet T-37 eğitim uçağı ve 28 kalem teçhizatın Pakistan’a
hibe edilmesi ile ilgili anlaşma, 28 Ekim’de, Hv.K.K.lığı 
karargâhında, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Hava Pilot
Tümgeneral Serdar Gülbaş ve Pakistan Savunma Bakanlığı
Savunma Alımları Direktörü Tümgeneral Naveed Ahmed 
tarafından imzalandı. Söz konusu hibe anlaşması, imza 
aşamasına, iki ülke dışişleri ve askeri makamları arasında,
yaklaşık 8 ay süren görüşmeler 
sonucunda geldi. Ayrıca, 23 Eylül 1991 
tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki, 
T-37 Uçaklarının Tamir/Bakım Desteğine 
Ait Değişken Bedelli 
Sözleşmeye İlişkin Anlaşma 
kapsamında, 299 kalem 
T-37 uçağı yedek malzemenin 
Pakistan’a satışına yönelik Milli Savunma 
Bakanı Onayı da 7 Ağustos’ta alındı. 

Açıklamada, İzmir, Çiğli’de bulunan 2’nci Ana Jet Üs 
Komutanlığında hazır hâle getirilen yedek parçaların, 
Pakistan tarafından teslim alınmasının beklendiği belirtildi.
Hibe anlaşmasının imzalanması, Pakistan ile Türkiye arasında
yapılan, 11. Üst Düzey Askeri Diyalog Grubu Toplantısı
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden birisi oldu. 
27-28 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
toplantıda, Türk heyetine, Genelkurmay II’nci Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler; Pakistan heyetine ise Savunma 
Müsteşarı Emekli Korgeneral Muhammad Alam Khattak 
başkanlık etti. Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinden, 
konu ile ilgili 30 Ekim’de yapılan açılamada, Khattak’ın, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı makamında 
ziyaret ettiği ve bu ziyarette, Pakistan Büyükelçisi Sohail 
Mahmood, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral
Sezai Bostancı ve Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir’in da hazır 
bulunduğu belirtildi. Pakistan heyeti, 
aynı zamanda ASELSAN’ı da ziyaret etti.

Türkiye, T-37’lerini Pakistan’a Hibe Etti

Sektör Tayland’da, SSI ve 
SSM Liderliğinde Bayrak Gösterdi
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile imzalamış olduğu iş birliği

protokolü kapsamındaki 5’inci milli katılım organizasyonunu, 2-5 Kasım tarihlerinde, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta
gerçekleştirilen, Tayland 2015 Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda yaptı. Fuarda, SSI ve SSM’nin yanı sıra ASELSAN, BMC, 
Dearsan, FNSS, MKEK, Otokar, ROKETSAN, Sarsılmaz, TİSAŞ, Transvaro ve TUSAŞ da stant açtılar. Türkiye milli katılımı;
Tayland, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Kamboçya, Brunei, Endonezya, Sri Lanka ve Filipinler’den gelen resmi 
heyetler tarafından ziyaret edildi.
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OSSA, Kasım ayında, 
2 ayrı uluslararası 

etkinlikte boy gösterdi. 
Bunlardan ilki, Almanya’nın
Münih kentinde, 2-5 Kasım
tarihlerinde gerçekleştirilen
AIRTEC Havacılık Fuarı oldu.
OSSA, bu fuara, 7 küme
üyesi firma (Askar Makina,
Ces Kompozit, Dizayn 
Makina, Gür Metal, Mege
Teknik, Odak Kompozit ve
Yepsan) ile birlikte 
katıldı. Fuar öncesinde 
gerçekleştirilen organizasyon
sonucunda, etkinlik 
süresince, bu firmalar 
44 adet ikili görüşme yaptı.
OSSA tarafından yapılan
açıklamada, firmaların, 

Türkiye’ye siparişler alarak
döndüğü belirtildi.
İkinci etkinlik ise 
17-19 Kasım tarihlerinde 
Torino’da gerçekleşen 

Savunma ve Havacılık Zirvesi
oldu. OSSA; Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, TUSAŞ
ve TEI ile birlikte bu etkinliğe
katıldı. OSSA, etkinlik 
boyunca, başta Alenia 
Aermacchi ve AgustaWestland
gibi Finmeccanica grup 
firmaları olmak üzere, ikili
görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu görüşmelerin odak 
noktası, İtalyan firmalarının

Türkiye’deki offset taahhütleri
oldu. Ayrıca, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş, OSSA Koordinatörü
Hilal Ünal Türkan, 
TUSAŞ’tan Halil Atilla ve
TEI’den Emre Dalak; İtalya’dan
ve diğer ülkelerden katılan
havacılık ve savunma sektör
temsilcilerine 1 saatlik 
özel konferans verdi.

Airbus’un, geniş gövdeli yolcu uçağı 
pazarına yönelik yeni ürün ailesi 

A350 uçaklarının kanatçıklarını (aileron)
risk ortağı olarak geliştiren TUSAŞ, bu
ürün ailesinin en büyük üyesi A350-1000
için tasarlayıp ürettiği ilk kanatçıkları, 
3 Kasım’da, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen bir törenle 
teslim etti. A350 ürün ailesine yönelik ilk teslimatı, 
28 Mayıs 2012’de gerçekleştiren TUSAŞ, A350-1000 modeline
yönelik kanatçıklarla ilgili sözleşmeyi de 2 yıl önce imzalamıştı.
Kanatçıklar, A350 uçaklarının büyük bölümü gibi, güçlendirilmiş
karbon fiber polimer kompozitten üretildi. Konu ile ilgili

TUSAŞ tarafından yapılan basın açıklamasında, A350 
Programı dışında, Airbus için A400M, A330 ve A320 ürün 
ailelerine yönelik seri üretimlerin devam ettiği belirtildi 
ve bu çalışmaların başarısının, iki şirketin stratejik 
ortaklığının ileride gelişme potansiyeli bulunduğunun 
bir göstergesi olduğu vurgulandı.
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OSSA, Yurt Dışındaki Tanıtım Faaliyetlerine Ara Vermiyor

TUSAŞ, A350’nin 
En Büyük Üyesi için 
İlk Kanatçıkları 
Teslim Etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü

öğrencilerinden oluşan takım, Amerikan Havacılık ve Uzay 
Enstitüsü (American Institute of Aeronautics and Astronautics /
AIAA) tarafından, dünya genelinde düzenlenen uçak motoru 
tasarım yarışmasında birincilik elde etti. “Undergraduate Team
Engine Design Competition 2015” (Lisans Programı Takımları
Motor Tasarım Yarışması 2015) etkinliğinde yarışan ekip, Makine
Mühendisliği Bölümü öğrencileri; Fırat Kıyıcı, Bertan Özkan,
Ozan Can Kocaman ve Tekin Aksu’dan oluştu. Ekibin 
danışmanlığını ise aynı bölümde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. 
Dr. Sıtkı Uslu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Uslu, yarışma ile ilgili şu 
bilgileri verdi: “Yarışma, hâlihazırda uçuşlarına devam eden ve
asgari 700 yolcu kapasitesine sahip olan yolcu uçakları için daha
verimli bir motorun tasarımını kapsıyor. Yarışma isterleri olarak
ilk başta, uçuş irtifası olan 12.000 m’de, turbofan motorunun
daha iyi bir performans göstermesini ve gene çok önemli olmak
üzere, motor yakıt tüketimi, yanma emisyonları ve gürültü 
gibi istenmeyen motor parametrelerinin optimize edilerek 
azaltılmasını içeriyor. Tasarladığımız ‘ETU-II-TTF’ yüksek 
by-pass oranlı turbofan uçak motoru, %16 yakıt tasarrufuyla 
22 saatlik uçuş güzergâhı için, 21 ton daha az yakıt tüketiyor.
Üçüncülük ödülü aldığımız geçen yılki başarımızdan edindiğimiz

deneyim ile bu yılki yarışmada, motorun bileşenlerinin; 
kompresör, yanma odası, türbin ve itki lülesinin, hesaplamalı
akışkanlar dinamiği de dâhil olmak üzere, ayrıntılı tasarımına
daha fazla odaklandık. Ayrıca türbin kanatlarının soğutulması
için gerekli tasarımı ve inişte kullanılan ters itki sistemlerinin 
tasarımlarını, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile gerçekleştirdik.
Öğrencilerimiz, projeye, sadece yarışma gözüyle bakmadılar; 
işlerini yoğun bir çalışma ve büyük bir ciddiyetle gerçekleştirerek
projeden uluslararası bir kongre makalesi de çıkardılar.” 
Yarışmanın sonuçları, AIAA tarafından 29 Eylül’de duyuruldu.

TOBB ETÜ Makine 
Mühendisliği Öğrencilerinden
Geleceğin Motoru
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Amerikan Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Katrina G.
McFarland, F135 motoru için Türkiye’de kurulmakta olan

Bölgesel Bakım, Onarım, Yenileme ve Güncelleme (BOY&G / 
Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade / MRO&U) Merkezi
konusunda yapılan çalışmaları yerinde gözlemlemek amacı ile 
11 Kasım’da, TEI’nin Eskişehir’deki tesisini ziyaret etti. Ziyaret 
nedeniyle TEI tarafından yayınlanan basın bülteni ile bölgesel
BOY&G merkezinin son durum hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Merkez, daha önceden açıklandığı gibi, 1’inci Hava İkmal Bakım
Merkezi Komutanlığı (1’inci HİBMK.lığı) tesislerinde kurulacak.
Merkezle ilgili yeni gelişme ise bakım, onarım, revizyon ve bütün
idame işletme faaliyetlerinin, 1’inci HİBMK.lığı tesisleri çatısı 
altında, TEI ana yükleniciliği ile yürütülecek olması. Bu çerçevede,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı), F-35 Müşterek Proje Ofisi (Joint Project Office / JPO)
ve motorun üreticisi Pratt&Whitney (P&W) temsilcilerinin katıldığı
bir dizi ön hazırlık toplantılarından sonra, 2015 yılının ikinci 
yarısında, TEI, SSM ile birinci aşama ana yüklenicilik 
sözleşmesini imzaladı. Buna paralel olarak, TEI ve P&W firması

arasında, bir alt yüklenicilik sözleşmesi de imzalandı. Sözleşmeler
gereği oluşturulan iş modeli çerçevesinde, Hv.K.K.lığı ile TEI 
arasında yapılacak iş birliği ve protokol için taraflar çalışmalara
devam ediyor.
Kasım ayının bir diğer gelişmesi, General Electric (GE) tarafından
düzenli olarak organize edilen T700/CT7 Semineri’nin, 11-12 Kasım
tarihlerinde, TEI ev sahipliğinde düzenlenmesi oldu. Türk Silahlı
Kuvvetleri envanterinde bulunan BLACK HAWK, SEAHAWK ve
AH-1 Cobra helikopterleri ile CN235 uçaklarında kullanılan bu
motor ailesi için düzenlenen etkinliğe; Milli Savunma Bakanlığı,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve SSM’den temsilciler katıldı. Seminerde, 
GE ve TEI personeli tarafından, T700/CT7 motorlarının mevcut 
güncelleştirmeleri ve bu motorlarla ilgili gelecek planları hakkında
bilgi verildi. Ayrıca kullanıcıların bakım ve kullanımlarını 
kolaylaştıracak bilgiler paylaşıldı. Seminer esnasında kullanıcılar,
motorların tasarım aşamasında görev almış ve dünyanın dört 
bir yanına destek sağlayan GE personeline sorular sorarak sık 
karşılaştıkları sorunların çözümleri hakkında da bilgi sahibi 
oldular.
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F135 Motorları da 
TEI’ye Emanet
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STM tarafından hazırlanan, “Uydu Tabanlı Yaklaşma 
İniş Sistemleri Teknoloji ve Pazar Değerlendirme 

Raporu”, 20 Kasım’da yayınlandı. Raporda, uydu tabanlı
sistemlerin; uçuş emniyetini arttırdığı, yakıt tüketimini
azalttığı ve bakım ve idame masraflarını düşürdüğü 
belirtilirken, bu sistemler sayesinde, hava trafik 
verimliliğinin artacağı ve tüm hava şartlarında 
kesintisiz hizmet sunulacağı kaydedildi. 
Uydu Tabanlı Yaklaşma ve İniş Sistemleri’nin geniş 
kapsama alanı, düşük bakım ve idame maliyetleri, 
tüm pistlere ve tüm hava araçlarına hizmet edebildiğinin
altının çizildiği raporda, bu sistemlerin çevresel 
kısıtlardan etkilenmediği belirtildi.
Uydu tabanlı sistemlerin havacılık uygulamalarında 
kullanımı ve pazar paylarının giderek arttığı 
vurgulanan raporda, şu tespitler de 
yer aldı:
n Pazar Giderek Büyüyor: Küresel uydu tabanlı 

seyrüsefer sistemleri pazarına yönelik olarak 
2012-2021 arasında yıllık ortalama %11 büyüme 
öngörülüyor. Dünya pazarının, 2021 yılında, 
134 milyar avro seviyesine çıkması bekleniyor. 
Havacılık uygulamalarına yönelik pazar payının ise 
2021 yılında, 8,38 milyar avroya ulaşacağı 
değerlendiriliyor.

n Milli Sistem İçin Fırsat Var: Türkiye’deki sanayi altyapısı
ve akademik bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ile 
geliştirilecek milli sistem(ler) ile Türkiye’nin, hem 
kullanıcı hem de üretici tarafında potansiyel paydaş 
konumunda olduğu ve gerçekleştirilecek orta ve 
uzun vadeli planlamalar ile fırsatların 
değerlendirilebileceği öngörülüyor.

Raporda, STM’nin, gelecekte hayata geçirilmesi 
planlanan sistemlerin milli olarak üretimi konusunda 
öncü rol oynamasının hedeflendiği de vurgulanıyor. 
Rapora şu İnternet adresinden ulaşılabilir:
www.stm.com.tr/yayinlar/uydu-tabanli/uydu-tabanli.html

STM, Uydu Tabanlı Sistemlerde Gelecek Görüyor





Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ),

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın ortak
girişimi olan ODTÜ-TSK 
Modelleme ve Simülasyon
Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından, 2005 
yılından beri 2 yılda bir 
düzenlenmekte olan Ulusal
Savunma Uygulamaları 
Modelleme ve Simülasyon
(USMOS) Konferansı’nın
6’ncısı, 11-12 Kasım 
tarihlerinde, ODTÜ’de 
gerçekleştirildi. 
Konferansın ana teması,
“Proje Tedarik Sürecinde
Simülasyon Tabanlı Karar
ve Planlama: Askeri ve 
Sivil Uygulamalar” oldu. 
Bu yıl konferansa, 101 adet
bildiri yollandı. Toplam 
79 hakem tarafından yapılan
incelemeler sonucunda, 
49 adet bildiri kabul edildi.
Bildiriler ve 9 sponsor 
kuruluş tarafından 

hazırlanan 14 sunum, 
3 ayrı salonda, toplam 
22 paralel oturumda 
sunuldu. Bu yıl ilk olarak 
yapılan bir uygulama ile 
en iyi bildiri ödülü de verildi.
Etkinliğin fuayesinde ise 
14 firma stant açtı.
Konferansın açılış 
konuşması, USMOS 2015
Konferans Başkanı Prof. 
Dr. Veysi İşler tarafından 
yapıldı. Prof. Dr. İşler, 
konferansla ilgili bilgileri
katılımcılara aktardı. 
Ardından kürsüye gelen
ODTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Volkan Atalay, 
savunmanın, ODTÜ ve 
ODTÜ Teknokent’ın 
odaklandığı stratejik 
alanlardan birisi olduğunu
söyledi.
Açılış oturumunun bir diğer
konuşmacısı olan SSM 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Daire Başkanı Dr. Ata 
Şenlikci, günümüzde 
çok miktarda bilgi 
üretildiğine; modelleme ve
simülasyonun, bu bilginin
sunumunda kritik bir 
rol oynadığına dikkat çekti.
Dr. Şenlikci, diğer yandan,
Savunma Sanayii İçin 
Araştırmacı Yetiştirme
Programı (SAYP)’nda
modelleme ve simülasyon
alanında çalışacak kişileri
rahatlıkla bulabildiklerini de
söyledi.
Açılış oturumunun son 
konuşmasını, Genelkurmay
Başkanlığı Proje Yönetim
Dairesi Başkanlığı 
Modelleme ve Simülasyon
Şube Müdür Dz. Dr. 
Müh. Alb. Mustafa Dinç 
gerçekleştirdi. Alb. Dinç, 
silahlı kuvvetlerin, yakın 
gelecekte ciddi oyunlar 
(serious games), arttırılmış

gerçeklik, sanal gerçeklik
ve gömülü simülasyonlar
gibi yeni teknolojiler 
kullanmaya başlayacağını
belirtti. Etkinlikle ilgili 
değerlendirmelerini, 
şu sözlerle ifade etti: 
“Modelleme ve simülasyon
ekosistemi içerisinde 
TSK, kamu ve üniversite 
iş birliği için ortam 
sağlayan, ulusal seviyede,
alanında tek ve Türkçe 
olarak icra edilen USMOS
Konferansı, zaman zaman
farklı sebeplerle sekteye
uğramasına rağmen 
TSK tarafından 
çok yakından takip 
ediliyor. ”Etkinlik, 
davetli konuşmacılar 
Wim Huiskamp ve 
Prof. Dr. Erdal Çayırcı’nın 
sunumları ve paralel 
oturumlarla devam 
etti.14
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Modelleme ve Simülasyonun 
Akademik Adresi Yine USMOS Oldu

Lockheed Martin tarafından 6 Kasım’da yapılan açıklamada, Sikorsky’nin 
satın alınması ile ilgili sürecin tamamlandığı duyuruldu. Böylece, firmanın 

“Sikorsky Aircraft” olan resmi adı “Sikorsky, a Lockheed Martin company” 
(Sikorsky, bir Lockheed Martin şirketi) hâlini aldı. Lockheed Martin’in Görev Sistemleri
ve Eğitim (Mission Systems and Training / MST) iş koluna bağlı olarak çalışacak 
Sikorsky’nin başkanlığına, daha önceden MST iş kolunda, Gemi ve Havacılık 
Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dan Schultz 
atandı.

Lockheed Martin, Sikorsky’nin 
Satın Alma Sürecini Tamamladı
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Dassault Systèmes (DS)’in havacılık ve savunma 
sektörüne sunduğu 3 boyutlu çözümler, 5 Kasım’da, 

Ankara’da düzenlenen, “3DEXPERIENCE Havacılık ve 
Savunma Forumu”nda konuşuldu. Etkinlikte,  havacılık 
ve savunma sanayisine yönelik DS çözümlerinden
bahsedilirken, Türkiye’de ve dünyada DS çözümleriyle 
gerçekleştirilen projeler ve elde edilen katma değerler, 
detaylarıyla anlatıldı. Etkinlik için Ankara’ya gelen 
DS Euromed Bölgesi Genel Müdürü Guido Porro, etkinliğin
açılış konuşmasında, havacılık ve savunma sektörlerinin,
kendilerinin geleneksel olarak en güçlü oldukları sektörler
arasında olduğunu ve bu güçlerini, her yıl arttırarak 
sürdürdüklerini ifade etti. Şirketlerinin sektördeki 
referansları arasında, dünyada ve Türkiye’de endüstrinin 
en büyük oyuncularının yer aldığını anlatan Porro, bunların
arasında ROKETSAN, TUSAŞ, Safran, Airbus, FNSS ve 
Boeing’i de saydı.
DS Havacılık ve Savunma Genel Müdürü Patrick Fardeau ise
sektörün sistemsel karmaşıklıklar ve regülasyonlardan
doğan adaptasyon süreçleri gibi zorluklarla mücadele 
ettiğini; DS’nin sunduğu çözümlerin, tüm bu zorlukları 
gidermeyi amaçladığını dile getirdi.
Etkinlikte yapılan konuşmaların yanı sıra ROKETSAN da bir
başarı öyküsü sunumu gerçekleştirerek DS çözümlerinin
kendi bünyelerinde nasıl kullanıldığını katılımcılara anlattı.
Etkinlikte, SEMPRO 
Danışmanlık ve 
Mühendislik Hizmetleri’nin
kurucusu Semiha Yaşar da
“CMII ve Değişiklik 
Yönetimi” başlıklı bir 
sunum yaptı. Klasik 
konfigürasyon yönetimi 
anlayışı ile CMII 
arasındaki farkları anlatan
Yaşar, ürün ömür devri 
süreci yönetim araçlarının
değişiklik yönetimi sürecini
desteklediğini belirtti.

www.savunmahaber.com                                                             
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Dassault Systèmes Güncel
Çözümlerini Anlattı



Sitep Italia firmasının 
Türkiye temsilcisi Berkin

Mühendislik, 26 Kasım 
tarihinde, Ankara’da, Sitep
Italia tarafından üretilen
MAMS CS-424 (Multirole
Acoustic Motorised System /
Çok Rollü Akustik Motorize
Sistem) cihazının tanıtımını
yaptı. Düzenlenen ürün
tanıtım toplantısına; Sitep
Italia İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Giovanni Morelli ve Berkin
Mühendislik Genel Müdürü
Yücel Atalay ile firma yetkilileri,
savunma sanayisi firmalarının
ve özel tersanelerin 
yetkilileri ile basın 
mensupları katıldı. Ankara’da,
yerleşim bölgelerinin dışında 
düzenlenen tanıtımda,
MAMS CS-424 cihazının 
tanıtımının ardından, yaklaşık
olarak 1.000, 2.000 ve 3.000 m
mesafelerden testler 
yapıldı. Cihaz, kötü hava 
koşullarına rağmen, 
yeteneklerini başarılı bir 
şekilde sergiledi.
MAMS CS-424 cihazı; insan
sağlığına zarar vermeyen,
akustik ve optik alt 
sistemleri ile; arama ve 
kurtarma, asimetrik harp,
yasadışı göç önleme, tesis ve
karakol güvenliği, toplumsal
olaylara müdahale ve 
sınır güvenliğinde 
kullanılabilecek tümleşik 
bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Cihazın alt sistemleri 
şöyle sıralanıyor:
n Potansiyel tehditleri 

tespit ve teşhis etmek için
kızılötesi kamera
(640×512 piksel) ve
düşük ışık kamerası
(Full-HD, 30x 
yakınlaştırma özellikli).

n Dar bir huzmede, uzun
mesafeden (3.000 m) 
sesli mesaj göndererek,
potansiyel tehdidi aşırı
yüksek rahatsız edici 
ses ile uyarı yapan ses
sistemi.

n 3.500 m’ye kadar hedef
aydınlatma yapabilen ve
hedefi rahatsız edebilen,
12 Mcd gücünde, 
ayarlanabilir odaklı 
projektör.

n Hedefi geçici kör ederek
ve oryantasyonunu 
bozarak potansiyel tehdidi
etkisizleştiren lazer 
göz alıcı (dalga boyu: 
532 nm, güç: 5000 mW,
dağılım: 5 mrad)

n Hedef alınan canlıya 
zarar vermemek için,
canlının sisteme olan
uzaklığını ölçen lazer 
mesafe bulucu (örneğin,

lazer göz alıcının yaklaşık
1 km mesafeden daha
yakın kullanılmaması 
gerekiyor ve bu durumda
sistem, otomatik 
olarak lazer göz alıcıyı 
kapatıyor).

n Askeri özellikte kontrol
konsolu (dizüstü 
bilgisayarı ile de kontrol
edilebilir).

Sistemin bir diğer özelliği de
kendi dışındaki algılayıcılarla
bir ağ üzerinden entegre
edilebilir olması. Radar 
ya da hareket algılayıcısı, 
sistemin otomatik olarak 
hedefe yönlenmesini 
sağlayabiliyor.
Berkin Mühendislik Genel
Müdürü Yücel Atalay, sistemin
deniz sürümü olan MASS
CS-424’ün, İtalyan 
makamlarınca, Somali ve
Libya açıklarında etkin 
olarak kullanıldığını belirtti.
Sistemin bakımı ile ilgili bir
soruya cevap veren Sitep 
Italia İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Giovanni Morelli, tanımlı bir
periyodik bakım olmadığını,
durum bazlı (condition-based)
bir bakım yaklaşımları 
olduğunu söyledi. 
Sitep Italia ve Berkin 
Mühendislik, MAMS CS-424
cihazını, Türkiye’nin sınır 
güvenliği ihtiyaçlarını 
karşılamak için öneriyor. 
Tanıtım toplantısında yapılan
sunumda, sistemin, sabit 
ya da mobil platformlara 
entegre edilerek Türkiye’nin
güney sınırlarında 
kullanılabileceğini gösteren
bir yansı da yer aldı.

16
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Sitep Italia, MAMS CS-424 Cihazını Tanıttı
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)
olarak, 2011 yılında 60 üyeyle yola çıktık. 2012 yılında
üye sayımız 110’a; 2013 sonunda ise 220’ye çıktı. 

Bugün itibarıyla üye sayımız 400’e ulaştı. 2 milyar dolara 
yaklaşan bir ihracat rakamını yakalamış durumdayız.
Bu üstün başarıların tümünü, kuruluşumuzla birlikte bizim
yanımızda olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştirebildik.
SSI olarak ana hizmet amacımız; Türk savunma ve havacılık
sanayisinin ihracat potansiyelini arttırmak. Dolayısıyla 
sektörün ihracatını arttıracak her türlü faaliyeti, etkinliği, 
girişimi gerçekleştiriyor; tanıtım kampanyalarından, 
hedef ülkelerle karşılıklı alım heyetleri oluşturulmasına, 
fuar katılımlarından, pazarlama eğitimine kadar geniş bir 
yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu saymış 
olduğum faaliyetlerin hepsinde, SSM’nin vermiş olduğu 
katkı ve gösterdiği öncü rol yadsınamaz.
Kuruluşumuzun hemen ardından, sektörün genel 
değerlendirmesini yapmak üzere ve geleceğe yönelik 
hedeflerin belirlenmesini amaçlayan, arama konferansını 
düzenledik. Askeri ve sivil tüm unsurlarıyla sektörün 
tamamının ve savunma başta olmak üzere, ekonomi ve 
sanayi alanında devlet temsilcilerinin bir araya geldiği, 
yol haritamızın belirlendiği, bizler için mihenk taşı olacak 
nitelikte bir çalışma gerçekleştirildi. Açılış konuşmasından
sonuç bildirgesine kadar her aşamada SSM’nin varlığı, 
bizler için çok değerliydi.
Bizler, ihracat çatısı altında toplandık. Ancak en büyük 
referansımız, elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri. SSM’nin 
sanayimizin önünü açan ve yerli ürünleri destekleyen 
politikaları sayesinde, 30 yıl içinde büyük gelişme kaydettik.
Bugün kendi uçağını, helikopterini, zırhlı kara araçlarını, 
gemisini, tüfeğini; hatta uydusunu tasarlayan, üreten bir ülke
konumuna gelebildiysek bunun arkasında, 30 yıllık çaba,
emek, özveri ve kararlı politikalar olduğu unutulmamalıdır.
Bizler, SSM’nin desteğini, sadece ülke sınırları içinde 
görmüyoruz elbette. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen
fuarlara milli katılım organizasyonları düzenleyerek 
firmalarımızın en etkin biçimde dünyaya tanıtılmasına 
olanak sağlıyoruz. SSM koordinasyonuyla sektörümüzün
sahip olduğu ürünler, daha geniş bir yelpazede, 
daha büyük kitlelere ulaşmış durumda.
SSI olarak uluslararası savunma sanayisi fuarlarına, 
SSM ile birlikte Milli Katılım Organizasyonu düzenledik. 
Sektörün bir araya geldiği bu fuarlarda, ayrıca devlet 
yetkilileri ve askeri yetkililerin katılımıyla ikili ve heyetler
arası görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, katılımcı

firmaların üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir
nokta; çünkü savunma 
sanayisinde yapılan 
alımlarda, ülkelerin birbiri
ile kurduğu stratejik 
ortaklıklar ve iş birlikleri
önemli rol oynuyor. 
Bu sayede, katılımcı 
firmalarımızın sayısı, dolayısıyla Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin etkinliği daha da artıyor. Bu yüzden;
uluslararası, prestiji yüksek ve hedef pazarlara yönelik 
fuar katılımlarımız, önümüzdeki yılda da devam edecek. 
Bu yıl, birlikte milli katılım organizasyonu düzenlediğimiz 
fuarlar ise şu şekilde: 
n Güney Amerika’nın en önemli fuarları arasında yer alan ve

14-17 Nisan tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro 
şehrinde düzenlenen LAAD 2015 Uluslararası Savunma ve
Güvenlik Fuarı’na milli katılımda bulunarak, bu bölgede
bulunan müşterilere yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı 
bulduk.

n Milli katılım düzenlediğimiz fuarlar arasında yer alan bir
diğer etkinlik ise 1-4 Eylül tarihlerinde, Polonya’nın Kielce
kentinde gerçekleşen MSPO 2015 savunma sanayisi fuarı
oldu. Milli katılım organizasyonu kapsamında fuarda 
yer alan firmalarımız, sergiledikleri ürünleri ile
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

n İngiltere’nin başkenti Londra’da, 15-18 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilen ve Avrupa’da düzenlenen en önemli 
savunma fuarları arasında kabul edilen DSEI 2015 
Uluslararası Savunma Sistemleri ve Ekipmanları Fuarı 
ve Konferansı da milli katılım olarak iştirak ettiğimiz 
organizasyonlar arasında yer aldı. Söz konusu fuara,
“Uluslararası Partner” statüsü ile katılım sağladık.

n ABD’nin başkenti Washington’da, 12-14 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilen AUSA 2015 Annual Meeting and Exposition
Fuarı’nda da firmalarımızın, dünya ölçeğinde üretilen
ürünlerini, her platformda tanıtmaya devam ettik.

n Bu yoğun fuar programına, son olarak 2-5 Kasım 
tarihlerinde, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen,
Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’na milli katılım 
organizasyonu düzenleyerek devam ettik.

Müsteşarlık çalışanlarının bizlere gösterdiği yakın ilgi 
ve her alanda gösterdikleri destekten dolayı, 
teşekkürlerimi sunuyorum.
SSI olarak SSM’yi başarılarla dolu bu 30 yıl için 
yürekten tebrik ediyoruz.

Stratejik Ortaklar: SSI ve SSM

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





MSI Dergisi: Geride kalan 30 yılda,
SSM’nin pek çok alanda sektöre öncülük
ettiğini gördük. Hatta SSM’nin gelişimi ile
Türk savunma ve havacılık sanayisinin
gelişiminin birbirine paralel şekilde 
ilerlediği değerlendirmesini yapabiliriz.
Geriye dönüp baktığımızda, bu 30 yılın
dönüm noktalarının hangi olaylar ya da
gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: SSM, savunma
ve havacılık sanayisinin doğası ve süreç-
lerin uzunluğu göz önüne alındığında, bu
30 yıllık süreçte çok büyük aşamalar
kaydetti. Savunma ve havacılık sanayisi
politikamız ve stratejimiz, bu dönemde
devrimsel nitelikte değişimler geçirdi.
Hafızalarımızın da tazelenmesi amacıyla
kısaca bazı temel somut örneklerden
bahsedebiliriz. 90’lı yıllara kadar, kısıtlı
kabiliyetlerimiz nedeniyle projeleri-
mizde, genel olarak hazır alım modeli
uygulanıyordu. Bu kapsamda; AB-412
helikopteri, MLRS (Multiple Launch Roc-
ket System / Çok Namlulu Roketatar
Sistemi) gibi projeler yönetildi. Buradan
itibaren, yavaş yavaş bilgimizi arttırmaya
başladık ve 90’lı yıllar boyunca, tedarik
projelerimizde, ağırlıklı olarak ortak üre-
tim modelini benimsedik. Bu dönemde,
Zırhlı Muharebe Aracı, Cougar helikop-
teri, Hafif Nakliye Uçağı gibi projelere
önemli katkılar verdik. 2000’li yıllarla
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Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi alanında 
yaptığı atılımda, hiç kuşkusuz Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın çok önemli bir payı var. 

Hatta diğer sektörlerle kıyaslandığında, savunma ve 
havacılık için en büyük şansın, SSM gibi bir kurumun

varlığı olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmak
mümkün… 1985 yılında, “Savunma Sanayii Geliştirme

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SaGeB)” olarak 
kurulan; daha sonra, 1989 yılında SSM olarak yeniden

yapılandırılan Müsteşarlık, geride kalan 30 yılda, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sanayi arasında bir 

katalizör; belki de TSK ve sanayi arasında bir 
ara yüz oldu. Sistemin dönmesini sağlayan 

kritik çarkların bir arada toplandığı SSM’nin geride
kalan 30 yılını ve geleceğini, Savunma Sanayii 

Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir:   

“2020 ve Sonrası için 
Belirlemiş Olduğumuz Hedef;

Mutlak Yerlilik”
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30 Ağustos Geçit Törenleri zamanla görkeminden bir şey kaybetmedi; 
ama TSK içinde başlayan ve SSM'nin kurulması ile hız kazanan milli ve özgün ürün
geliştirme hamlesi ile törenlerin çehresi değişti.



birlikte de artık bir sonraki aşamaya ge-
çildi. Özellikle 2004 yılındaki Savunma
Sanayii İcra Komitesi kararları, bu kap-
samda çok büyük önem teşkil eder.
Toplam maliyeti 20,5 milyar dolar gibi
astronomik tutarlara ulaşan projelerde,
milli imkânların azami kullanımı ile yurt
içi üretimi ve özgün tasarımı esas alan
yeni tedarik modellerinin oluşturulması
kararlaştırıldı. Bu çalışmalarda, yerli-
yabancı ortak girişimlerde, yurt içi fir-
maların daha etkin olabilmelerini
sağlayacak imkânların hazırlanması da
benimsendi. Bu önemli dönemde;
ALTAY, MİLGEM, HÜRKUŞ ve ANKA gibi
ana platformlarda, özgün tasarımlar ha-
yata geçirildi. Kısmi olarak tasarımlarını
yapabildiğimiz bu ve bunun gibi jenerik
projelerde yeni hedefimiz, tamamıyla
teknolojilerine hakim olduğumuz özgün
tasarımlara geçebilmek. Dolayısıyla
2010’lu yıllardan itibaren çalışmalarımı-
zın ekseni, hep bu yöndedir. Milli Muha-
rip Uçak, Özgün Helikopter, GÖKTÜRK-3
uydusu gibi çalışmalar, hep bu anlayışın
ürünüdür. İlerleyen dönemlerde de bu
azim ve kararlılıkla yolumuza devam
edeceğiz ve ülkemizin bu alandaki ye-
terliliğini sağlayabilmek adına çok çalı-
şacağız.

MSI Dergisi: SSM’nin son 10 yılını 
dışarıdan gözlemlediniz; yaklaşık 
2 yıldır da Müsteşar koltuğunda
oturuyorsunuz. Masanın her iki tarafında
da görev yapmış birisi olarak dışarıdan
gördüğünüz SSM ve son 2 yılda 
gözlemlediğiniz SSM’ye ilişkin 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bir önceki 
görevim olan THY Teknik Genel Müdür-
lüğü sırasında da SSM ile sık sık temas
hâlindeydik, dolayısı ile son 10 sene için,
“yarı dışarıdan gözlem” şeklinde bir ta-
nımlama yapabiliriz. Bu “yarı dışarıdan”
bakışta, SSM’nin iyi bilenen yönleri; sana-
yileşme, proje yönetimi, offset uygulama-
larını zorlama gibi konularda, Türkiye’nin
öne çıkan kurumlarından bir tanesi olma-
sıydı. SSM bünyesindeki hiçbir proje, sa-
nayiye katkısı olmadan bırakılmıyor. Bu
konuda bir hassasiyet var ve SSM perso-
neli, bu konuyu büyük bir titizlikle takip
ediyor. Dışarıdan da SSM, bu konuda
zorlu bir müşteri olarak görülüyor ve
bazen süreçleri uzatsa da sanayileşmeye

verdiği önemden taviz vermiyor. Dışarı-
dan gözlemlendiğinde, projelerin biraz
uzadığı ve geciktiği gibi bir hissiyat da
vardı. Müsteşarlık görevini üstlendi-
ğimde, SSM’yi ve süreçlerini daha yakın-
dan izleme fırsatım oldu. Projelerimizin,
belli süreçleri takip etme pahasına çok
uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Tabii ki
bir kısmı geliştirme projesi olduğu için,
işin tabiatı gereği uzun sürüyor olabilir.
Dünyada da savunma ve havacılık sana-
yisindeki özgün geliştirme projeleri, söz
verilen sürelerde biten projeler olmaya-
biliyor. İleride neler çıkacağı bilinemiyor.
Diğer yandan, Türkiye olarak biz bunu to-
lere edemeyecek pozisyonundayız.
Çünkü yapmamız gereken çok iş var.
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Savunma ve havacılık sanayisi dediği-
mizde, sonuca bakmalıyız. “Ne başardık,
sahaya ne ürün verebildik, fonksiyonel ne
ürünümüz var, hangi alanda başkaların-
dan ne kadar öndeyiz, ne kadar geride-
yiz?” gibi ölçütleri kullanmadan, sırf
kendimizi içeriden değerlendirerek bir
sonuca varmamalıyız; bir dış gözün de-
ğerlendirmesini de dinlemeliyiz. Bu de-
ğerlendirmede de insanlar sonuçlara
bakar. Biz sonuçlarda da belli bir algı
oluşturmuş durumdayız; ama sonuçların
tam olgunlaşması için bir mükemmelleş-
tirme süreci gerekiyor. Bugün adını 
zikrettiğimiz ve kamuoyunun da bildiği bir
dizi yerli ürünümüzün, aslında şu anda
sahada tüm işlevleri ile kullanılamıyor ol-
duğunu; bazılarının hâlâ belli testlerinin
devam ettiğini biliyoruz. Bu da tabii ki bir
süreç; ama bunu hızlıca geçmek, biran
önce sahada kullanılan sistemler ortaya
çıkartmak bizim görevimiz.
Göreve başladıktan 1 ay sonra, Savunma
Sanayii İcra Komitesi toplantısı yaptık.
Orada, LST ihalesini kazanan şirket açık-
landı; sözleşme görüşmelerine başladık.
Karar Mayıs ayında alındı; sözleşme
Ekim ayında imzalandı. Ben son derece
sitemkâr bir şekilde, arkadaşlara
“Neden sözleşmeyi 5 ayda imzalayabil-
dik?” diye sordum. “Böyle bir şey kabul
edilemez!” dedim. Arkadaşlar da “As-
lında rekor kırdık; SSM tarihindeki en
hızlı imzalanan sözleşmelerden birisi.”

diye cevap verdiler. O zaman insan daha
da üzülüyor. Tabii ki sözleşmelerde titiz
olunmalı; ama gecikmenin normal ol-
ması beni daha çok şaşırtıyor. Alışkanlık
hâline geliyor. Çok mu koruyucu davra-
nıyoruz? İnce eleyip sık dokumak gere-
kir; ama kantarın topuzunu kaçırıyor
muyuz acaba?  O toplantıda alınan başka
bir karar da motor geliştirme projesinde,
riski azaltmak için iki farklı kanaldan yü-
rünmesi idi. İkinci kanal için kararı hâlen
veremedik; 18 ay geçti. Bu da bir yavaş-
lık. Ben burada olduğum hâlde. Ben de
henüz aşamadım, onu söylemek istiyo-
rum. Bir tıkaç var, bunu aşmak lazım.
Çünkü tekstil ya da gıda değil, savunma
sanayisindeyiz. İhtiyaç olduğunda ürü-
nün sahada olmamasının karşılığı insan
hayatı ile ölçülüyor. Bunları çok iyi de-
ğerlendirmemiz lazım.
Özet olarak, gösterdiğimiz titizlenmeden
ödün vermeden, kendi hızımızı ve 
projeleri yapan firmaların hızını nasıl art-
tırabiliriz; bu konuya odaklanmamız ge-
rekiyor.
Göreve geldikten sonra fark ettiğim bir
konu daha oldu. SSM’nin elinin biraz
daha serbest olduğunu düşünürdüm.
Zamanla fazla sayıda kıstılar oluşmuş;
3238 sayılı kanundan sonra yapılan bazı
düzenlemelerin, belli şeyleri geriye gö-
türdüğünü düşünüyorum. Burada her-
kes iyi niyetle çalışıyor. Onları biraz daha
serbest hâle getirmek lazım.

MSI Dergisi: Süreçlerin daha hızlanması
gerektiğinden bahsettiniz. Bu hızlanma
nasıl sağlanabilir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Yavaşlığın bir
nedeni, kendi ayağımızı bağladığımız yö-
netmelik ve yönergeler. Kendi kendimize
oluşturduğumuz iç yönergelerin, iş yapış
tarzımıza çok katı şekilde bir blokaj oluş-
turduğunu görüyorum. Bunlar bakanlık
ya da müsteşarlık seviyesinde hâlledile-
bilecek ve günün şartlarına uyarlanabi-
lecek şeyler olduğu hâlde, biz bunları
değişmez şeyler gibi görmüşüz. 30’a
yakın sayıda olan bu tür yönetmelik ve
yönergenin çoğunu bilmeyiz; ama hayat-
taki uygulamalarından dolayı belli bir
blokaj oluşturmuş durumdayız.
“Acaba bu niye olmasın?” diye sorsak bazı
şeyler değişebilir. Bir süreç analizi döne-
minden geçiyoruz. Program Yönetim Bilgi
Sistemi (PYBS) projemiz var. Bu proje
doğru yönetilir ise süreç analizi kapsa-
mında, belli tıkanma noktalarını çok net
olarak görebileceğimizi ve açmanın 
yollarını bulabileceğimizi düşünüyorum.
Müsteşarlık kararı ile çıkmış bütün yö-
nergeleri iptal ettik. Bir anda herkes, “İşi
nasıl yapacağız?” dedi. Ben 1 cümle koy-
dum, “Eğer eski yönergelerin geçerli ol-
duğunu düşünüyorsanız, onu uygulayın.”
Ama önünüzü tıkadığını düşündüğünüz
maddeler varsa onları kullanmayabilir-
siniz. Tabii bunların yerine yenisini koya-
cağız; ama onlar çıkana kadar böyle bir
karar alalım dedik.

MSI Dergisi: Konu Müsteşar olarak 
göreve geldiğiniz döneme gelmişken,
size ilginç gelen bir anınızı 
anlatabilir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Göreve başladı-
ğımın 3’üncü günü, bir Cuma günüydü. 
O zamanki Helikopter Daire Başkanı ar-
kadaşımız, akşam 18.30’da, odamın 
kapısında bekliyordu. ATAK projesi kap-
samında üretilen Erken Duhul Helikop-
teri (EDH)’nin kabulünün imzası için.
Göreve yeni başlamış bir müsteşara,
görevinin ilk günlerinde, akşam 18.30’da
bir şey imzaya çıkartılıyorsa onu imza-
lamamanız gerekir; çünkü muhtemelen
o konu ile ilgili bir sıkıntı vardır! Daire
Başkanımız konuyu anlatınca, benim ce-
vabım şöyle oldu: “Bir müsteşara, gö-
reve başladığının 3’üncü gününde,
akşam 18.30’da imzaya getirilen ko-
nuda, bir bit yeniği vardır derler. Ama
ben ATAK projesini çok yakından takip
ediyorum ve projenin çektiği sıkıntıları
biliyorum. Getir derhal imzalayayım.” ve
kabulü imzaladım.
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“Acaba bu niye olmasın?” diye sorsak bazı şeyler değişebilir. 
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analizi kapsamında, belli tıkanma noktalarını çok net olarak 
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ATAK helikopterinin envantere girmesi ile 
SSM ve Türk savunma ve havacılık
sanayisi, kendilerine güvenenlerin 

yüzünü kara çıkartmayacağını 
bir kez daha gösterdi.





MSI Dergisi: Geride kalan 30 yılda,
SSM’yi Türkiye’deki benzeri diğer 
kurumlardan farklı kılan, tüm kamu 
kurumları arasında ayrı bir yere oturtan
özellikleri sizce nelerdir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bizi farklı kılan
şeyler, kuruluş kanunumuzda da saklı.
SSM’nin genlerine işlemiş olan şu yak-
laşım var mesela: Biz bir ürünü hazır
satın alsak da geliştirsek de sadece pa-
rasını verip sahaya koyma taraftarı bir
kurum değiliz. Herhangi bir ürün söz ko-
nusu ise “Ben burada ne kadar neyi yer-
lileştirebilirim, Türkiye’de herhangi bir
şirkete ne kadar pay çıkartabilirim?” diye
bakıyoruz. Bu SSM personelinin ve dola-
yısıyla kurumun genlerine işlemiş bir
şey. En büyük farklılık bu.

MSI Dergisi: SSM, özellikle savunma 
ve havacılık sanayisini geliştirmeyi 
hedefleyen ülkeler başta olmak üzere,
yurt dışında da örnek alınan bir yapı 
hâline gelmiş durumda. Bu konuda 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Konuştuğu-
muzda, özellikle bizim fon yapımızı çok
ilginç ve zekice bulduklarını belirtiyorlar.
Fonun ve karar mekanizmasının akıllıca
kurgulandığını; savunma ve havacılık sa-
nayisi gibi bir alanda, yatırımların ve ge-
liştirme projelerinin bu şekilde çok daha
pratik olarak yapılabildiğini belirten bir
dizi ülke temsilcisi ile karşılaştım. SSM
ile çalışırken dikkatli olunması gerekti-
ğini de biliyorlar. Burada kurumsal ha-
fıza çok önemli. Herhangi bir firma ile iş
yapacağımız zaman, o firma ile 5-10 yıl
önce yaptığınız işleri masaya koyup per-
formansı sorgulamak da farklılık yaratan
başka bir unsur.

MSI Dergisi: SSM’nin başarısında, hiç
kuşkusuz çalışanlarının da büyük payı
var. SSM’nin mevcut insan kaynağına 

ilişkin sayısal verilere de değinerek, 
SSM çalışanlarını farklı kılan başlıca 
niteliklerini nasıl sıralarsınız?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Kurulduğu yıl
birkaç personel ile hizmete başlayan
Müsteşarlığımız, yıllara sâri olarak artan
iş yükü ile birlikte; 1995 yılında 184, 2002
yılında 259 ve 2015 yılı Ekim ayı sonu iti-
barıyla da 554 çalışan sayısına ulaşmış
bulunuyor. Bir kamu kurumu olarak, 
çalışan sayısı bağlamında, küçük sayıla-
bilecek bir organizasyona sahip olduğu-
muz düşünülebilir; ancak çalışanlarımızın
eğitim seviyesi gibi özellikleri ile unvan ve
pozisyonları göz önüne alındığında, 
SSM bir uzmanlık kuruluşu olarak ortaya
çıkıyor.
SSM çalışanlarının %70’i, 10 yıldan az sü-
redir SSM’de çalışıyor. Ayrıca, SSM’nin
mevcut kadrosunun yaklaşık %50’si 30
yaş ve altında; %24’lük bir bölümü ise 30-
40 yaş aralığında. Genç yaş ortalamasına
sahip bir kuruluş olmak, SSM’ye büyük
bir dinamizm kazandırıyor. 
Bilgiye ve uzmanlığa değer veren bir ku-
ruluş olan SSM’ye, çalışanlarının eğitim
düzeyi özelinde bakıldığında ise SSM’nin
yüksek eğitim düzeyi ile diğer kamu ku-
rumlarından farklılaştığı görülüyor. SSM
çalışanlarının %97’si lisans ve üzerinde

eğitim görmüş personelden oluşuyor.
Kurum çalışanlardan; %2’si doktora ve
üzeri, %24’ü yüksek lisans derecesinde
eğitim almış kişiler.
Müsteşarlık, çalışanlarının eğitim ve
gelişimine önem veriyor; bu kap-
samda, çalışanlarına yurt dışı eğitim
imkânı sunan sayılı kamu kuruluşları
arasında yer alıyor. Bugüne kadar, tüm
masraflar bütçeden karşılanmak
üzere, Dışişleri Bakanlığı koordine-
sinde, 6 ay süreli olan “NATO Koleji 
Kıdemliler Kursu”na 22 personelimizi
gönderdik; ayrıca 60 personelimizi, 
QS Üniversite Sıralama Listesinde ilk
50’de yer alan üniversitelerde olmak
şartı ile yüksek lisans eğitimi için 
yolladık.
SSM’de unvan ve pozisyonlara bakacak
olursak; 209 Savunma Sanayii Uzmanı, 
77 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı,
97 Proje Mühendisi ve Mühendis gibi
unvan ve pozisyonlarda çalışan değerli bir
insan kaynağı portföyü karşımıza çıkıyor.

MSI Dergisi: Bu 30 yılda, sektör 
SSM’nin beklentilerini ne kadar 
karşılayabildi? Hem ana yükleniciler 
hem de yan sanayi ve KOBİ’ler açısından
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
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SSM'nin öncülük ettiği bir diğer ürün olan Otokar COBRA, dünya genelinde
olduğu gibi TSK envanterinde de başarıyla görev yapıyor.

BAYRAKTAR İHA, SSM tarafından yürütülen,
geliştirme süreci olgunlaşma sürecine dönüşmüş 
ve seri üretim aşamasına gelmiş olan projeler 
arasında yer alıyor.



Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bugün itibarıyla
Müsteşarlığımızca yürütülmekte olan
birçok projede, geliştirme süreci olgun-
laşma sürecine dönüşmüş ve seri üretim
aşamasına gelmiş bulunuyoruz. ALTAY
tankı, BAYRAKTAR İHA, ATAK helikopteri
ve ANKA insansız hava aracı, bu proje-
lerden sadece birkaçı. Türk savunma ve
havacılık sanayisi, şüphesiz, son yıllarda
büyük bir ilerleme kaydetti; bunu sek-
törle ilgilenen yerli yabancı tüm gözlem-
ciler de kabul ediyor.
Ülkemizde savunma sanayisi, dünyadaki
uygulamalara benzer bir şekilde; vakıf şir-
ketleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel
sektör firmaları gibi çeşitli modellerin bir
arada yer aldığı bir yapıdan oluşuyor. 
Geçmişte, savunma ve havacılık alanında
çalışan firmalarımızın sayısı çok sınırlı
iken özel sektör firmaları, bu alanda yok
denecek kadar azdı. Bugün geldiğimiz
noktada, özel sektör tarafında, gerek ana

yüklenici gerekse yan sanayi özelinde çok
büyük bir dinamizm görülüyor. Son yıl-
larda, özellikle yan sanayi tarafında, çok
sayıda yeni firmanın sektöre girdiğini göz-
lemliyoruz. Günümüzde, iş birliği olanak-
larının artmasından sonra, yan sanayi
şirketleri daha rekabetçi hâle geldiler ve
bunların büyüme adımları hızlandı.
Sektörün dengeli ve istikrarlı bir şekilde
büyüyebilmesi için, Müsteşarlık olarak
gerekli önlemleri almaya gayret ediyoruz.
Müsteşarlık olarak savunma ve havacılık
sanayisi tedarik zincirinin bir piramit şek-
linde yapılanmasını hedefliyoruz. Bu ya-
pıda, sistem projeleri tepede yer alan ve
ana yüklenici nitelikleri taşıyan firmaların
sorumluluğunda yürütülüyor. Alt yükleni-
ciler, piramidin bir alt seviyesinde; ana
yüklenici sorumluluğundaki sistemi oluş-
turan alt sistemleri geliştiren, üreten,
testlerini yapan ve ana yükleniciye teslim
eden şirketler oluyor. Alt yüklenici firma-

ların altındakiler, sistemde kullanılan
parça ve aksamları sağlayan yan sanayi
rolünü üstlenen kuruluşlardır. Böyle bir
yapının, alt yüklenici firmaların; yenilikçi-
lik, üretim ve tasarım yeteneklerinin ge-
lişmesine olanak sağlayacağı ve buna
bağlı olarak da alt yüklenici firmaların ci-
rolarında sürdürülebilir bir artış olacağını
değerlendiriyoruz.
Küçük bir KOBİ'nin yapabileceği bir işi,
ASELSAN ve TUSAŞ gibi büyük ana yük-
lenicilerin çözmeye kalkması, bu ku-
rumların kaynaklarının çok verimsiz bir
şekilde tüketilmesi ve maliyet artışı ve
derinlik azalması sonucunu doğuruyor.

Müsteşarlık olarak savunma ve havacılık sanayisi tedarik zincirinin
bir piramit şeklinde yapılanmasını hedefliyoruz. Bu yapıda, sistem
projeleri tepede yer alan ve ana yüklenici nitelikleri taşıyan firmaların
sorumluluğunda yürütülüyor. 
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Bunu önlemek için Müsteşarlığımız, ana
yüklenici firmaların artan iş hacmi çer-
çevesinde, teknik kabiliyetine güvendik-
leri yerli şirketlerle iş birliği yapmaları
yönünde yönlendirici oluyor.
Bunun yanı sıra firmalarımızda, sadece
TSK ihtiyaçları için üreten bir sanayinin
uzun vadede sürdürülebilir olmadığı far-
kındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Sa-
vunma ve havacılık sanayisi projeleri
kapsamında geliştirilen kabiliyetlerin ve
ürünlerin, ihracat imkânlarının aranması
çabası yanında sivil sektörler için de kul-
lanılabilmesi amacıyla diğer bakanlıklar
ve sektörler ile irtibat hâlindeyiz; onların
yol haritalarında savunma ve havacılık
sanayisi firmalarımızın yer alabilmesi
için çalışmalar yürütüyoruz.

Uluslararası İş Birliğine Açığız
MSI Dergisi: Bu süreçte temasta 
bulunduğunuz yurt dışı paydaşlarınıza
ilişkin neler söylemek istersiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Ülkemizin sa-
vunma alanındaki ihtiyaçlarının tedarik
modellerine bakıldığında; 1990’lı yıllara
kadar hazır alımın, sonrasında bir
dönem ortak üretimin, 2002’den başla-
yarak ise yurt içi geliştirme modelinin
ağırlık kazandığı görülebilir. Tedarik mo-

dellerinde değişim olmakla birlikte, her
dönemde çok uluslu iş birliği teşkilatları,
muadil kurumlar, firmalar ve diğer ilgili
yabancı kuruluşlarla iletişim içerisinde
çeşitli iş birliği konuları gündeme alındı,
bir kısmı hayata geçirildi.
Bildiğiniz üzere, savunma ve havacılık sa-
nayimizin son 10 yılda göstermiş olduğu
gelişim, bizleri milli muharip uçak, bölge-
sel uçak, milli denizaltı ve entegre füze sis-
temleri gibi büyük ölçekli platformları
geliştirme konusunda daha da cesaretlen-
dirdi ve bu yönde programlar başlatıldı.

Önümüzdeki dönemde, artan tecrübemiz
ve gelişen yetkinliklerimizin de katkısıyla
gerek dost ve müttefik ülkelerle ikili iş bir-
liği gerekse çok taraflı ilişkiler çerçeve-
sinde; NATO, OCCAR ve diğer uluslararası
iş birliği teşkilatları kapsamındaki faaliyet-
lere daha yüksek önem vermeyi hedefliyo-
ruz. Türk savunma ve havacılık sanayisinin
mevcut gücünü ve ihtiyaçlarımızı dikkate
alarak uluslararası programlar ve konsor-
siyumlara katılım, ortak girişim (joint ven-
ture / JV), teknoloji transferi, ortak üretim
gibi konularda kazan-kazan ilişkisine da-
yalı iş birliği modellerine açık olduğumuzu
ifade etmek isterim.

MSI Dergisi: Yurt dışındaki SSM muadili
kurumların farklı yapılara ve yetkilere
sahip olabildiğini görüyoruz. Öncelikle,
SSM’yi muadilleri ile genel olarak 
karşılaştırmanızı istesek, neler söylersiniz?
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Önümüzdeki dönemde, artan tecrübemiz ve gelişen yetkinliklerimizin
de katkısıyla gerek dost ve müttefik ülkelerle ikili iş birliği gerekse
çok taraflı ilişkiler çerçevesinde; NATO, OCCAR ve diğer uluslararası
iş birliği teşkilatları kapsamındaki faaliyetlere daha yüksek 
önem vermeyi hedefliyoruz. 
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Kuruluşunda SSM'nin de imzası olan FNSS, PARS 8x8
(altta) ile yakaladığı ihracat başarısının ardından, 
KAPLAN 20 (üstte) ile kuruluşunda üretimine 
başladığı ZMA konseptini, 21'inci yüzyıla taşıyor.





Prof. Dr. İsmail DEMİR: Muadil kurum-
lara baktığımızda, gerek görev alanları-
nın kapsamı gerekse insan kaynaklarının
büyüklüğü, önemli farklılıklar gösterebi-
liyor. Örnek vermek gerekirse Al-
manya’nın BAAINBw kuruluşunun,
kendine bağlı çok sayıda teknik merkezi
bulunduğunu; kuruluşun ülkenin askeri
ihtiyaçlarının bir kısmını sözleşmeler
üzerinden sanayi ile bir kısmını ise doğ-
rudan kendisinin sağladığını biliyoruz.
İngiltere’de DE&S, platform ve silah sis-
temi gibi modernizasyon ihtiyaçlarının
yanı sıra gıda ve giyim gibi lojistik ihtiyaç-
ları da karşılıyor. Kore Cumhuriyeti’ne
baktığımızda, DAPA’nın, tedarik konula-
rının yanı sıra savunma ihracatına destek
konusunda özel bir misyon üstlendiği de
görülüyor. İnsan kaynağı çerçevesinden
bakacak olursak, BAAINBw merkezinde
-kuruluşun bağlı araştırma merkezleri
hariç olmak üzere- 4.500 civarında per-
sonel bulunuyor. DAPA’da yaklaşık 1.600
kişi çalışıyor. Ülkemize bakacak olursak,
kurulduğu yılın hemen sonrasında,
1986’da 60 personel ile 2 proje yürüten
Müsteşarlığımız, 2002 yılına gelindi-
ğinde, 259 personel ile toplamda 8 mil-
yar dolarlık sözleşmeye bağlanmış
projeyi de içeren 66 proje yürütür du-
ruma gelmiş. 2002 yılından sonra ise
sözleşmeye bağlanmış proje hacminde
daha büyük bir ivme ile artış gerçekleşti
ve Müsteşarlığımız, 2015 yılı Kasım ayı
itibarıyla 30 milyar doların üzerinde söz-
leşmeye bağlanmış projeyi de içeren
380’in üzerinde projeyi, 554 personeli ile
yönetir duruma geldi.

MSI Dergisi: Özellikle son dönemdeki 
gelişmeler ışığında, SSM’nin uluslararası
bir marka hâline geldiği değerlendirmesi
sıklıkla yapılıyor. SSM’yi, hem ulusal
çapta hem de yurt dışında marka olarak
öne çıkartan başlıca nitelikleri nelerdir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Müsteşarlığımı-
zın geliştirdiği ve uygulamaya aldığı stra-
tejiler ile sektöre yön verme konusunda,
gelişmekte olan ülkeler için önemli bir
rol model hâline geldiği, yabancı mevki-
daşlarımız tarafından bizlere de ifade
ediliyor. SSM’nin nitelikli insan kaynağı
ve tecrübesi arttıkça, uluslararası alanda
bilinirliğinin ve müzakere gücünün de
arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz.
Tabii bu gelişimde, ekosistemindeki
diğer aktörlerin de katkısı inkâr edile-
mez. Sektörümüzün son dönemde yet-
kinliklerini arttırması ve buna bağlı
olarak gerek yurt içi ihtiyaçların karşı-
lanmasına yönelik geliştirdiği platform
ve sistemler gerekse yurt dışında ihracat
ve uluslararası iş birliği alanında daha
aktif olması, bu çerçevede önem taşıyor.

Başarımızın Temeli 
İnsan Kaynağımız
MSI Dergisi: Tedarik politikaları 
konusunda yıllar içerisinde yaşanan 
hazır alım-ortak üretim-özgün ürün 
şeklinde ilerleyen gelişim, SSM’nin 
konu ile ilgili tüm sunumlarında veriliyor;
hatta bu gelişimin bilinirliği, artık sektör
dışındaki kişileri dinlediğimizde de
görülüyor. Artık çok iyi bilinen bu 
gelişimi tekrar özetlemeden, konunun
daha derinine inmek istiyoruz. 

30 yıla yayılan böyle bir süreci SSM nasıl 
kurgulayıp yönetebildi; SSM’nin hangi
kurumsal özellikleri burada öne çıktı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bir ülke için be-
lirli bir savunma politikasına sahip olabil-
mek, hayatta kalabilmenin temel
gerekliliklerinden biridir. Uygulanabilir ve
sürdürülebilir bir savunma politikası için
ise bir alt kırılımda, savunma sanayisi po-
litikasına ve dikkatle hazırlanmış stratejik
plana ihtiyaç vardır. SSM, 1985’ten bu-
güne, hep bu bilinçle hareket etti. Hem
var olma sebebimiz olan misyonumuzda
hem de ileride kendimizi görmek istedi-
ğimiz noktayı belirtmek adına ortaya koy-
duğumuz vizyonumuzda, bu bilincin
izlerini görmek mümkündür. Böylesine
kritik bir alanda, ülke olarak kendi ken-
dine yeterli konuma gelebilmek, bizim
temel arzumuzdur. Bu istek, hep kurum-
sal hafızanın en derininde kendine yer
buldu. Hazır alım modeliyle başlayan pro-
jelerimiz, 90’lı yıllardan itibaren ortak
üretim projelerine dönüşürken 2000’li yıl-
larla birlikte, özellikle ana platformlarda
özgün ürün projelerine dönüştü; ilerleyen
dönemde ise temel ve ileri teknoloji alan-
larında adından söz ettirecek projelere
dönüşecektir. Tabii ki böylesi süreçler,
insan faktörü olmadan düşünülemez.
SSM, hem değerli kurucu ekibi hem de
takip eden yıllarda kuruma dâhil olan
seçkin insan kıymetiyle bu konuma gele-
bildi ve ilerlemesini sürdürmeye devam
edecek. Kurumsal değerlerimizin ba-
şında gelen yapı taşlarından biri olan
proje yönetim kültürümüzün de bu seçkin
toplulukla yerleşebildiğini söylemeliyim.
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Türkiye'nin roket ve füze teknolojileri konusunda yapmak istediği atılım, SSM'nin 
devreye girmesi ve ROKETSAN'ın kuruluşu ile ivme kazandı ve bu fotoğrafta görülen 
T-300 300 mm Çok Namlulu Roketatar gibi ürünler ortaya çıktı.
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Başta da belirttiğim gibi, iyi bir stratejik
yol haritasına sahip olmadan, hiçbir şeye
başlanılamaz. Ancak bu plan ve haritalar
ne kadar iyi hazırlanmış olurlarsa olsun-
lar, ortak idealleri ve çalışma azmine
sahip olan; deyim yerindeyse lokomotif
insan kaynağınız olabilecek değerleriniz
yoksa hiçbir şey hayalden öteye gidemez.
Kurum olarak bu konuda çok şanslı 

olduğumuzu söyleyebilirim. Hem emek-
tarlarımıza hem de mevcut çalışanları-
mıza yürekten teşekkür ediyorum.

MSI Dergisi: SSM’nin hayata geçirdiği 
çeşitli uygulamalarla da sektöre ışık 
tuttuğunu gözlemliyoruz. İlkini 2007 
yılında sektörle paylaştığı stratejik 
planını da bunlar arasında sayabiliriz.
SSM’nin mevcut stratejik planının 
kapsamı ise 2016 yılında bitiyor. 
Yeni stratejik plan hazırlık çalışmaları
nasıl gidiyor? Bu stratejik planın ana 
hatları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: 3. dönemine 
tekabül eden 2017-2021 Stratejik Plan
hazırlık çalışmalarımızı, Kalkınma Ba-
kanlığımızın 30 Nisan tarihli tebliği kap-
samında bildirdiği hususları da dikkate
alarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Kurumsal analizler, paydaş analizleri ve
stratejik planlama çalışmalarında dik-
kate alınacak diğer analiz çalışmalarımız
devam ediyor. Gelinen aşama itibarıyla
genel olarak gelecek öngörüsünde “ba-
şarı” hedeflediğimiz göz önüne alındı-
ğında; küresel düzeyde rekabet avantajı
yaratacak savunma sanayisinde, “Bilim
ve Teknoloji Kazanımı”, “Savunma Sana-
yii Ürün ve Hizmet Üretimlerinin Yerli-
leştirilmesi / Millileştirilmesi”, “Dışa
Bağımlılığın Azaltılması”, “Sürdürülebilir
Kalkınma Etkisi ile Projelerinin Yönlen-
dirilmesi” ve “Kurumsal Kapasitenin Ge-
liştirilmesi” başlıklarında çalışmalar
yapacağımızı söyleyebilirim.

MSI Dergisi: SSM’nin, geçmiş yıllara ait
faaliyet raporlarındaki stratejik amaçlar
kapsamında belirttiği, “TSK’yı geleceğin
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SSM 2012-2016 Stratejik Planı, belirli periyotlarla ve yıllık olarak 
gerçekleşmeler bazında takip ediliyor ve hedefler altındaki proje ve
faaliyetlerin gerçekleşmeleri izleniyor. Türk savunma ve havacılık 
sanayisi, TSK ihtiyaçları için kuruluş aşamasını tamamlandı ve 
olgunlaşma evresine giriyor. Sanayimizin günümüz stratejilerinde 
tasarım ve uluslararası rekabet hedefleri öne çıkıyor. 
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muharebe ortamına hazırlayacak savunma
ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak”
başlığına yönelik bir değerlendirme 
yapıldığında, 2016 yılına kadar projelerde
hedeflenen aşamalara ulaşıldı mı? 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: SSM 2012-2016
Stratejik Planı, belirli periyotlarla ve yıllık
olarak gerçekleşmeler bazında takip 
ediliyor ve hedefler altındaki proje ve 
faaliyetlerin gerçekleşmeleri izleniyor. 
Türk savunma ve havacılık sanayisi, 
TSK ihtiyaçları için kuruluş aşamasını 
tamamlandı ve olgunlaşma evresine giri-
yor. Sanayimizin günümüz stratejilerinde
tasarım ve uluslararası rekabet hedefleri
öne çıkıyor. Bu kapsamda, 2016 yılına kadar
projelerde hedeflenen aşamalara büyük öl-
çüde ulaşıldı. Tasarımları tamamlanmış;
üretimleri, test ve kabulleri gerçekleştiril-
mekte olan projelerimiz, yenilerinin de ka-
tılımı ile hayata geçirildi. Bu projelerden
somut sonuçlar elde edilirken, bu projelerin
devamı sağlayacak sanayi altyapısını, imkân
ve kabiliyetlerini ve kapasitesini arttırmak
için çeşitli proje ve faaliyetler yapılıyor, Ör-
neğin, teknoloji kazanımı çalışmaları dik-
kate alınıyor ve tasarım ve geliştirme
faaliyetlerini destekleyecek sertifikasyon ve
test altyapısı geliştirilmesi için proje ve faa-
liyetler gerçekleştiriliyor.

MSI Dergisi: Bu 30 yıllık dönemde 
özellikle öne çıkan iki kavram, offset 
ve Ar-Ge oldu. Önce Ar-Ge ile başlayacak
olursak, SSM’nin, önümüzdeki dönemde
Ar-Ge projelerine yaklaşımı nasıl olacak?

Prof. Dr. İsmail DEMİR: Müsteşarlığımı-
zın 2020 ve sonrası için belirlemiş olduğu
hedeflerden biri olan “Mutlak Yerlilik”
amacına ulaşmak için yürüttüğümüz
temel ve ileri teknoloji faaliyetlerimize
büyük bir hızla devam ediyoruz. Diğer yan-
dan, üniversite ve araştırma merkezleri-
mizde üretilen teknolojik bilginin, ülkemizi
uluslararası alanda rekabet edebilir dü-
zeye taşıması için, söz konusu bilginin,
önce hızlı bir şekilde sanayileştirilip tica-
rileşmesi için mekanizmalar oluşturmak
istiyoruz. Sektörümüzü ilgilendiren ve ül-
kemiz genelinde yapılan tüm bu Ar-Ge ça-
lışmalarını koordineli bir organizasyonla
ve yüksek iş birliği ile ele almamızı sağla-

yacak yapıları oluşturmayı hedefliyoruz.
Ayrıca Ar-Ge projelerinin normal tedarik
sürecinden farklı bir şekilde, odaklanarak
hızlı yürütülmesi gerekliliğinden hare-
ketle daha etkin ve dinamik bir Ar-Ge
proje yaklaşımını sağlayabilmek amacıyla
mevcut süreci iyileştirmek ve yenilemek
için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Ar-Ge projelerinin planlanmasına ge-
lince… TSK ihtiyacı yurt içi geliştirme pro-
jelerinin, yurt dışı bağımlılık, hükümet
tahditleri gibi nedenlerle ihtiyaç duyduğu
alt sistem, bileşen ve teknolojileri kazan-
mak üzere, ürüne odaklı Ar-Ge projelerini
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Öte
yandan, geleceğin askeri ortamında
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SSM tarafından yürütülen projede, 
Otokar tarafından geliştirilmekte olan 
ALTAY tankı (altta) envantere girdiğinde,
Türkiye kara platformları konusunda 
en üst noktaya ulaşmış olacak. 
Otokar, paletli araçların yanı sıra 
ARMA 8x8'in (en üstte) de aralarında 
bulunduğu tekerlekli araç ailesiyle de 
iddialı.





gerek duyulacak, değişen ve çeşitlenen
ihtiyaçlarla uyumlu teknoloji konseptleri-
nin geliştirilmesi için, TSK envanterine
girmemiş, teknoloji gösterim amaçlı,
sürpriz etkisi yaratma potansiyeline sahip
ürünleri hedefleyen Ar-Ge projelerini de
gerçekleştirmeye çalışacağız.
Tüm bu çalışmalarımızla TSK’yı, gelece-
ğin muharebe ortamına hazırlayacak
teknoloji tabanının önceden edinilmesini
sağlamayı amaçlıyoruz. Uluslararası re-
kabet gücümüzü en yüksek seviyelere
taşırken, dışarıdan talep edilebilir özgün
ürünlerimizle ülkemizin, dünyanın ilk 10
ekonomisi içinde olma hedefine de sa-
vunma alanındaki Ar-Ge çalışmaları-
mızla önemli katkı sağlamış olacağız.

MSI Dergisi: Offset konusuna gelince…
SSM’nin offset yönergesinin güncellenmesi
bekleniyor. Önümüzdeki dönemde offset
ile ilgili ne gibi değişiklikler beklemeliyiz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Müsteşarlığımız
tarafından yürütülen Sanayi Katılımı/
Offset (SK/O) uygulamalarına bakıldı-
ğında, yerli savunma sanayimizin geli-
şimi ve uygulanan proje modellerindeki

değişime paralel olarak, offset konu-
sunda farklı ve yeni uygulamaların gün-
deme geldiğini ve zaman içerisinde
offset ile ilgili yönergelerimizde muhtelif
değişiklikler yapıldığı görülüyor. SK/O
uygulamaları, Müsteşarlığımızca sa-
vunma sektörünü yönlendirmede kulla-
nılan temel araçlardan biri ve sektörde
yaşanan değişim ve gelişmeler doğrul-
tusunda, SK/O uygulamalarının da gün-
cellenmesi kaçınılmaz. Bu kapsamda,
Sanayileşme Daire Başkanlığımız, sek-
törün geldiği aşamayı ve edindiğimiz tec-
rübeleri dikkate alarak, yeni bir
“Sanayileşme Yönergesi” hazırlama ça-
lışmalarına devam ediyor. Genel olarak
yerli savunma sanayimizi ve özellikle de
yan sanayi ve KOBİ’lerimizi daha etkin
şekilde desteklemeye yönelik birtakım
düzenlemelerin yer almasını öngördü-
ğümüz yeni Sanayileşme Yönergesi’ni,
2016 yılı içinde yayınlamayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’nin, savunma ve 
havacılık sanayisinde dünyanın ilk 10 
ülkesi arasına girme ve buna bağlı 
ihracat hedefi bulunuyor. 2015 yılının 
ilk 3 çeyreğine baktığımızda, bu 
hedeflere ne ölçüde yaklaşabildik; 
gidişatı nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Savunma ve ha-
vacılık sanayisi ihracatının; sanayinin ye-
tenekleri, uluslararası ilişkiler, ekonomik
koşullar, yenilikçilik seviyesi, rakip ürün-
lerin özellikleri, ihraç kısıtları ve bunun
gibi çok sayıda belirleyicisi olduğunu bi-
liyoruz. Söz konusu belirleyicileri dikkate
alan ve bu belirleyicilerde değişim sağ-
lanması gerektiğinde, söz konusu deği-
şim ihtiyacını tarif edebilecek bir ihracat
ve uluslararası iş birliği stratejisi de ül-
keler için kritik önemde.
Savunmada dünyanın ilk 10 ülkesine
baktığımızda; Rusya ve Çin istisnaları dı-
şında, kişi başı milli gelirin 30.000 doların
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Sahil Güvenlik Komutanlığının
Kaan sınıfı botlarının yanı sıra
arama-kurtarma helikopterleri de
SSM tarafından tedarik edildi.

Türkiye’ye bakacak olursak 
sektörümüz, 2015’in ilk 
3 çeyreğinde, yaklaşık 1,2 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Savunma ve havacılık ihracatımız,
son yıl %18; son 7 yılda ise 
ortalama %15 büyüme gösterdi.
Bu veriler, önemli bir gelişim 
olduğunu göstermekle birlikte, 
ülkemizin 2023 hedefleri 
doğrultusunda bir hamle 
yapabilmesi için, geçmişten 
farklı bazı çalışmalar yapılması 
gerektiği açık.
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SSM, inisiyatif alarak kurguladığı HÜRKUŞ projesi ile 
Türk havacılık sanayisine önemli bir ivme kazandırdı.





üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine ortak
bir özellik olarak, bu ülkelerin, küresel
yenilikçilik indeksi sıralamasında, dün-
yada ilk 30’da olduğu belirtilebilir.
Türkiye’ye bakacak olursak sektörümüz,
2015’in ilk 3 çeyreğinde, yaklaşık 1,2 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sa-
vunma ve havacılık ihracatımız, son yıl
%18; son 7 yılda ise ortalama %15 bü-
yüme gösterdi. Bu veriler, önemli bir ge-
lişim olduğunu göstermekle birlikte,
ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda
bir hamle yapabilmesi için, geçmişten
farklı bazı çalışmalar yapılması gerektiği
açık. Bu doğrultuda, kaynaklarımızı daha
etkin kullanmak amacıyla paydaşlarımı-
zın beklentilerini de dikkate alarak bir
“İhracat ve Uluslararası İşbirliği Strate-
jisi Geliştirme Projesi” yürütüyoruz. Bu
alanda, önümüzdeki dönemde daha
stratejik bir bakış açısıyla faaliyet gös-
termeyi hedefliyoruz.

Kurgu Gözden Geçirilmeli
MSI Dergisi: Peki sizce bu geleceğe 
nasıl ulaşabiliriz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Mevcut kurguyu,
herkesin en başından oturup düşünmesi
gerekiyor. Belli bir kurgu ile gidiyoruz:
TSK talebini yapar, 10 yıllık planını yapar,
SSM’ye talebini gönderir, burası ona göre
harekete geçer… Böyle bir zincirle gidiyo-
ruz. Oysa konunun bir de teknoloji ayağı
var. 10, 15, belki 50 yıl sonraki teknoloji-
lerle ilgili birilerinin kafa yorması ve ge-
leceğe hazırlık yapması gerekiyor. Bir
diğer konu, ülkenin komple savunma
stratejisinin yapılması, tehdit değerlen-
dirmesinin gerçekleştirilmesi. Bunlar sa-
dece TSK’nın değil ülkenin bütün yönetim
kademesinin oturup kafa kafaya verip or-
taya yeni bir şeyler çıkartabileceği çalış-
malar. Ortaya çıkan resmi de -gizlilikle
ilgili çeşitli düzenlemeler yapılabilir- ilgili
herkesin görebilmesi gerekiyor. Bunların

arasında, Türkiye’de teknoloji ve sanayi
alanında katkıda bulunması muhtemel
taraflar da var. Tüm bu çalışmaların ortak
bir akıl tarafından yönetilmesi, yönlendi-
rilmesi gerekiyor. Kaynak israfına taham-
mülü olmayan bir ülkeyiz. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı gibi paydaşların, bilim ve sanayi
alanındaki faaliyetleri de dâhil olmak
üzere, geniş bir havuza bakmalıyız. Bu
geniş havuzun, bir dizi faydası olacaktır.
Mesela geçen sene gündeme gelen bir
kavram; kamu alımlarında SSM uygula-
malarının yaygınlaştırılması. Bu bir sinerji
demek. Burada iyi bir iş yapılıyorsa aynı
kavram, diğer kamu kurumlarında da
kullanılsın denildi. Ziyan edilecek tek bir
bilgi kırıntımız, kuruşumuz olmadığına ve
çok hızlı gitmemiz gerektiğine göre, ko-
yabileceğimiz her şeyi masaya koymamız
lazım. Böyle bir bütüncül bakış açısının
yakalanması gerekiyor.
Onun için de bütün proje yapış yöntemle-
rini, projenin masaya geliş şeklini, plan-
lama şeklini, kafa kafaya verip
düşünmemiz gerekiyor. Tabii bunu yapa-
bilmek için de herkesin, aidiyetlerini, ku-
rumlarının üstünde, ülke aidiyeti olarak
ortaya koyması gerekiyor. Bazen kurum

36

MSI Dergisi - Aralık 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

SSM 30. YIL

Yeni bir proje yapış yöntemi olarak Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi
(TF-X) projesinde, “Proje Yönetim Ofisi” yaklaşımını hayata geçirmeye
çalışıyoruz. İleride, belki çeşitli büyük sistem geliştirme projelerinde,
ihaleyi bir şirkete vermek yerine, program yönetimi yaklaşımı 
uygulamasını gündeme getireceğiz. 

SSM, T-38 Tekamül Eğitim Uçağı Aviyonik Modernizasyonu ile 
sıfırdan sistem tedarikinin yanı sıra modernizayon projelerine de 
imza atabileceğini gösterdi.
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aidiyeti ile bazı refleksler verilebiliyor. Ge-
lecek, bu reflekslerden arındırılmış ola-
rak şekillendirilmeli. Aşamalandırılmış,
bütün yol haritası çıkartılmış akıllı bir
plan, her şeyden önemli.
Yurt dışındaki muadil kurumlara baktı-
ğımızda, hedefler ve gereksinimler doğ-
rultusunda yürüttükleri faaliyetlerin,
ülkelere özel bazı farklılıklar içerdiğini
görüyoruz. Bununla birlikte, dünya sa-
vunma liginde üst sıralarda yer alan ül-
kelerde, genel olarak, kısıtlı kaynağı
daha verimli ve etkili kullanma eğilimi
olduğunu görüyoruz. Bölgemizdeki ge-
lişmeler, savunma sanayimizin, ülkemiz

için ne ölçüde stratejik olduğunun gös-
tergesi durumunda. Savunma ve güven-
lik güçlerinin tedarik faaliyetlerinin bu
alana odaklanmış ve bu alanda uzman-
laşmış tek bir kurum çatısı altında yapıl-
ması, bu çerçevede önem taşıyor.
Mevcut durumda ilgili kurum kuruluşla
etkili iletişim kurarak ve koordinasyon
sağlayarak bütün resmi görmeye çalışı-
yoruz. Savunma alanında birçok konuda,
Müsteşarlığımız faaliyetlerinin bir bö-
lümü, diğer kurumlarda da ele alınıyor.
Mükerrerliklerin önlenmesinin, kaynak-
ların daha etkin kullanımına imkân vere-
ceğini düşünüyorum.

MSI Dergisi: Kurgunun gözden geçirilmesi
ile ilgili bir yol haritanız var mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: En önemli konu,
tarafları bir araya getirmek. TÜBİTAK ile
sık sık bir araya geliyoruz. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz.
TSK ile zaten sürekli temas hâlindeyiz.
Yeni bir proje yapış yöntemi olarak Milli
Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) pro-
jesinde, “Proje Yönetim Ofisi” yaklaşı-
mını hayata geçirmeye çalışıyoruz.
İleride, belki çeşitli büyük sistem geliş-
tirme projelerinde, ihaleyi bir şirkete
vermek yerine, program yönetimi yakla-
şımı uygulamasını gündeme getireceğiz.
Burada da SSM’nin yanı sıra proje gru-
bunda olduğu gibi, işin içinde ihtiyaç ma-
kamı ve planlamacıların da olduğu,
çeşitli alt sistemleri geliştirecek kişilerin
de yer aldığı bir kurulun, bir arada karar
verip, bir orkestra şefi gibi işleri dağıt-
ması gibi bir yöntem uygulayacağız. 
TF-X’te, bu konuda emekleme adımlarını
atıyoruz. Bunu daha da genişleterek,
halkaları büyüterek, şirketleri çeşitlen-
direrek yapmaya niyetliyiz. Ortak yönleri
keşfetmenin, sinerji yaratmanın yolu
olarak bunu görüyoruz. Böyle bir düzen,
KOBİ’leri, organize sanayi bölgelerini ve

A400M, SSM ve 
TUSAŞ için önemli bir 

uluslararası proje tecrübesi 
oldu.Sonuçta ortaya çıkan 

ürün, TSK'ya, helikopter 
nakliyesi gibi daha önceden

sahip olmadığı yetenekler 
kazandırdı.
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kümelenmeleri de içine alabilir ve bun-
lara daha çok iş aktarmamızın önünü
açabilir. Bu çabamızı, iş yapış yöntemle-
rimize katılımcılık boyutu katmak gibi ta-
nımlayabiliriz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Göreve geldi-
ğimden bu yana, pek çok irili ufaklı şirke-
tin yetkilileri ile görüştüm. KOBİ’lerin, her
zaman gündeme getirdiği bir konu var:
Biz eziliyoruz, SSM bizi de görsün. Tabii
bizim SK/O uygulamalarımızda KOBİ iş
payı, teknoloji kazanım yükümlülüğü uy-
gulamalarımız olsa da bunların hayata
geçmesinde, kâğıt üzerinde kurallarımı-
zın iyi olduğunu; ama uygulamada ken-
dilerinin mağdur edildiğini belirtiyorlar.
Bakın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, ASELSAN’ın Gölbaşı tesisleri-
nin açılışında, dünyanın en büyük 100 sa-
vunma şirketi sıralamasına giren 2
firmamızın olduğunu; bu sayının; 5, 10,
20’ye çıkmasını istediğini belirtmişti. Bu
konuda şöyle bir argüman öne sürülü-
yor: “Yurt dışında, şirketler konsolidas-
yonla büyüyerek listeye giriyor. Bizde de
öyle olması lazım.” Örnekleri karıştır-
mamak gerekiyor. O ülkelerde birkaç on
milyar dolar değerinde şirketler var;
ama bunların iş yaptığı, 10 tane de birkaç
milyar dolarlık şirket var. Bizim teknolo-
jik derinliği sağlayacak böyle şirketleri
çıkartmamız lazım. Büyük şirketlerin,
“benimle rekabet edecek” endişesi ile
sivrilmekte olan bazı şirketlerin önünü
kesmek yerine, onlara destek olması ge-
rekiyor. Sinerji ile bunu kastediyorum.
Tabii Türkiye’de savunma ve havacılık
sanayisi deyince, bahsetmeden geçeme-
yeceğimiz unsur, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı şirketleri. Bunlar,
piyasada ve dünyada, hep devlet şirketi
olarak görülüyor. Biz, bunların devlet
şirketi olmadığını söylüyoruz; ama onla-
rın kayırıldığı algısı, geniş bir kesime ya-

yılmış durumda. Biz bu büyük şirketlerin
büyümesinin, hormonlanmış, suni bir
büyüme olmasını istemiyoruz. Bir insan
hantal, obez olarak da büyüktür; atletik,
çevik, kaslı olarak da büyüktür. Biz ikin-
cisini istiyoruz ve bu konuda destek ver-
meye hazırız. Vakıf şirketi algısının
karşılıklı gayretle; bizim, şirketlerin ve
vakfın belli stratejileri gözden geçirmesi
ile değişeceğini; bu şirketlerin, rekabet
yerine sinerjiyi tercih edeceğini düşünü-
yoruz. Vakfın mütevelli heyetinde de
bunları gündeme getireceğiz.
Sanayinin, Türkiye’nin geneline yayılma-
sını sağlamamız gerekiyor. Tabii bunu
yapınca, sürdürülebilirliği de sağlamak

gerekiyor. Bunu da iki yolla yapabiliriz.
Birincisi; belli teknoloji alanlarında üre-
timi ve alan sayısını genişleterek. İkincisi
ise ihracat.
Bir diğer konu, KOBİ’leri işin içine katma
ile ilgili… SSM’nin yapması gereken ça-
lışmaların bir tanesi de onları kalifiye
etme yöntemi. Biz, KOBİ’lerle çalışma
mecburiyeti koştuğumuzda, bunların
kimler olduğu ile ilgili bir keyfilikten çok,
belli standartları ortaya koyabilmeliyiz.
Belirlediğimiz kalite unsurları ile firma-
lara da hedeflerini vermiş olacağız.
Eklemek istediğim son konu da insan
kaynağı. Genç bir nüfusumuz ve hızla bü-
yüyen sektörlerimiz var. Bir dizi genç ar-
kadaşımızı işe alıyoruz ve bunlar işin
içine girdikçe, tecrübe kazanıyorlar. Bu
süreci hızlandıracak tedbirleri çok hızlı
almamız lazım. İş başı eğitimler, hızlı
eğitimler ya da yurt dışı eğitimler olabilir.
Tecrübe sağlayacak projeleri destekle-
memiz lazım.

Savunma Sanayii Müsteşarımız 
Prof. Dr. İsmail Demir’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.38
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Sanayinin, Türkiye’nin geneline
yayılmasını sağlamamız 
gerekiyor. Tabii bunu yapınca,
sürdürülebilirliği de sağlamak 
gerekiyor. Bunu da iki yolla 
yapabiliriz. Birincisi; belli teknoloji
alanlarında üretimi ve alan 
sayısını genişleterek. 
İkincisi ise ihracat.
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Yonca-Onuk Tersanesi'nin Kaan sınıfı
ONUK MRTP serisi botları, SSM'nin de
tedarik makamı olarak içinde bulunduğu
bir süreçte Sahil Güvenlik Komutanlığı
envanterine girdi ve ilerleyen süreçte 
bu botlar bir dünya markası hâline geldi.
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1985l SAGEB Kuruluş
1985

1987l İleri Teknoloji ve Endüstri Parkı (İTEP)
08/10/1987

1988l Zırhlı Muharebe Araçları (ZMA) I. Paket
23/05/1988

1989l SPEWS - F-16 Elektronik Harp (I. Paket)
(SPEWS I)
20/09/1989

1990l HF/SSB Telsizleri
09/01/1990

l SUPER COBRA - AH-1W Hücum Helikopteri
Tedariki (I. Paket)
5/01/1990

l İHA - İnsansız Hava Aracı (Ar-Ge)
15/03/1990

l Başlangıç Eğitim Uçağı Üretimi
21/03/1990

l Kısa ve Orta Menzilli Füze Tasarımı 
Altyapısı Geliştirme
15/08/1990

l Emniyet Genel Müdürlüğü için 
Genel Maksat Helikopteri Alımı
12/10/1990

l Hafif Nakliye Uçağı
11/12/1990

1992l Güdümlü Füze Tasarım Alt Yapısı 
Geliştirme
15/06/1992

l Emniyet Genel Müdürlüğü Büyük Tip 
Zırhlı Araç
18/06/1992

l Genel Maksat Helikopteri Tedarik 
(BLACK HAWK)
08/12/1992

1993l Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi
21/05/1993

l PHOENIX I Genel Maksat Helikopteri (Cougar)
08/10/1993

1994l Kripto Analiz Merkezi (GES Komutanlığı)
15/09/1994

l Deniz Eğitim Uçağı
22/09/1994

1996l Kaideye Monteli Stinger (KMS) 
Sistem İmalat Prototip Geliştirme
15/01/1996

l Lastik Tekerlekli Zırhlı Araç
05/11/1996

SSM 30. YIL

30 Yılın Öne Çıkanları
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1998l F5 Modernizasyonu
24/09/1998

l Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik 
Keşif Karakol Uçakları Platform Tedariki
(MELTEM-1)
25/09/1998

l 90 Tonluk Sahil Güvenlik Botları
19/11/1998

1999l S-70A BLACK HAWK Helikopteri 
Depo Seviyesi Bakımı
14/01/1999

l Teknopark İstanbul
03/05/1999

l Mayın Avlama Gemisi
30/07/1999

l TSK X-BAND Uydu Haberleşme 
Sistemleri
13/12/1999

2001l Kaideye Monteli Stinger
09/11/2001

2002l Leopard 1 A1/A1A4 İyileştirme
18/01/2002

l M60 A1 Tank Modernizasyonu
29/03/2002

l HEWS Füze İkaz Sistemleri
17/04/2002

l Barış Kartalı Programı
04/06/2002

l Müşterek Taarruz Uçağı (JSF)
11/07/2002

2003l A400M Ulaştırma Uçağı
27/05/2003

2004l Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi 
(GENESİS)
26/11/2004

l II. Paket Özgün TİHA-MALE 
Geliştirme Programı 
(ANKA Geliştirme)
24/12/2004

2005l II. Paket TİHA-MALE Doğrudan Alım
(HERON Tedariki)
19/04/2005

l Helikopter Simülasyonu 
(HELSİM)
01/07/2005

2006l Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı
Geliştirme (HÜRKUŞ)
15/03/2006
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2006l MİLGEM Projesi Prototip Gemi ve 
İkinci Gemi Dizayn Hizmetleri Platform 
İnşa Donatım Malzeme ve Hizmetleri
Tedariki
13/04/2006

l III. Paket Mini İHA Geliştirme 
(Mini İHA-BAYRAKTAR)
04/10/2006

l RF Aktif Köreltici-Karıştırıcı Sistem 
Tedariki (MİLKAR-5A2/5A4) 
Projesi
10/10/2006

2007l Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi 
Tedarik Projesi
16/01/2007

l Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
30/01/2007

l JSF (F-35 Yeni Nesil Savaş Uçağı) 
Projesi İmza Töreni
06/02/2007

l Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC) 
Koruyucu Elbise Takımı
15/06/2007

l Yeni Tip Karakol Botu
23/08/2007

l Taarruz Taktik Keşif Helikopteri 
(ATAK)
07/09/2007

l Hava Savunma Fırkateyni 
(TF 2000) Projesi
05/12/2007

2008l ALTAY Projesi
29/07/2008

l Uzun Menzilli Tanksavar 
Füze Projesi Dönem-2 
Sözleşmesi
31/07/2008

2009l Modern Piyade Tüfeği
22/01/2009

l TTA Mayına Karşı Korumalı Araç
27/03/2009

l Süratli Amfibi Gemi (LCT)
17/06/2009

l Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi
02/07/2009

l GÖKTÜRK
16/07/2009

2010l KARAYEL-Katapult/Paraşüt 
Özellikli Taktik İHA Tedarik 
Projesi
20/12/2010

l Modern Makineli Tüfek
30/12/2010

SSM 30. YIL
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2011l Alçak İrtifa Hava Savunma Füze 
Sistemi
20/06/2011

l Orta İrtifa Hava Savunma Füze 
Sistemi
20/06/2011

l Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak 
Kavramsal Tasarım
23/08/2011

2012l Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı 
(TOMA) Projesi
24/12/2012

2013l 4’üncü Nesil (4G/LTE) 
Haberleşme  Teknolojisi 
(ULAK) Projesi
15/02/2013

l Özgün Helikopter Programı
26/06/2013

l Program Yönetim Bilgi 
Sistemi
30/12/2013

2014l Barış Kartalı Teslim Töreni
21/02/2014

l Genel Maksat Helikopter 
Projesi
21/02/2014

l Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi 
(TF-X)
14/03/2014

l TUSAŞ tarafından modernize edilen 
ilk C-130 uçağının Hv.K.K.lığı’na 
teslim edilmesi
08/08/2014

l ATAK Programı kapsamında 
ilk T-129A Erken Duhul Helikopterinin 
(EDH) K.K.K.lığı’na teslim 
edilmesi
06/10/2014

2015l Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi
17/03/2015

l USET Açılışı
21/05/2015

l Havuzlu Çıkarma Gemisi
01/06/2015

l Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının 
Güvenliği Projesi
07/09/2015

l EGM Mayına Karşı Korumalı Araç 
Projesi
05/10/2015

l Aktif Koruma Sistemi Geliştirilmesi 
Projesi
30/11/2015
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Başkanlıktan SSM’ye
SSM’nin kuruluşu, Türkiye’nin savunma sanayisini 
geliştirmeye yönelik yapılanmasında önemli bir paradigma
değişimine işaret ediyor. SSM’nin kuruluş sürecini, 
Kurucu Müsteşar Vahit Erdem şöyle anlatıyor:
“1984 yılı başında, Turgut Özal, seçimleri kazanarak tek başına
iktidara gelmişti. Özal, o güne kadar el atılmamış sahalara yö-
nelmek üzere, büyük bir reform paketiyle hükümet icraatına
başladı. Bu reform alanlarından biri de savunma sanayisi idi.
SSM’nin kurulmasına esas teşkil eden ve ilham veren, Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin kuruluşu ve kanunu oldu.
1980’lerin sonunda, Türkiye’de ciddi bir konut sıkıntısı vardı; An-
kara’da kiralık ev bulmakta zorluk çekiliyordu ve iki sayfalık bir
kanunla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Kanunu çıktı.
Bunun içerisinde, temel altyapı yatırımlarıyla ilgili konularda
senet çıkararak kaynak yaratmak, yeni altyapı yatırımlarına fi-
nansman kaynağı bulmak fikri yatıyordu ve ilk başlandığında,
Başkan olarak tayin edildim. Başkanlığım, bir oda ile başladı.
Sonrasında ise iki yıl içerisinde, 200.000’in üzerinde konut in-
şaatı tamamlandı; Türkiye’nin her tarafında, âdeta bir konut se-
ferberliği başladı. Bu iyi örnek üzerine, onun kanununa benzer
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi kurulma-

sına dair bir kanun çıktı; o da 1,5-2 sayfalık kısa bir kanundu.
Sayın Özal, bu kurumun başına da beni atadı. Tabii teşkilatı kur-
mak, belli safhaya getirmek zor. Ben içimden ‘Eyvah!’ dedim.
Yeni bir kurumu belli safhaya getirmişken yeniden sıfırdan baş-
layacağız. Sonuçta, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığına asaleten; yine Toplu Konut ve Kamu Or-
taklığı Başkanlığı’nı da yürütmek üzere vekâleten atandım.
Bir defa, bunlar belki daha önce düşünülmüş, tasarlanmış, re-
form paketlerinin parçaları. Biliyorsunuz, bizim savunma sana-
yimiz o dönemden önce kapalı bir kutuydu. Milli Savunma
Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yönetimi çerçevesinde,
doğrudan satın alıma dayalı bir sistemdi. Bununla birlikte,
TSK’nın vakıflarına bağlı bir gelişme de izleniyordu. Bilhassa
Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra karşılaşılan zorluklar dolayı-
sıyla kara, deniz, hava kuvvetleri vakıfları kuruldu. Bu vakıflar

Anılarla SSM’nin 30 Yılı
Herkesin ortak bir şekilde dile getirdiği gibi Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nı farklı kılan en önemli 
etmen, kurumun insan kaynağı. SSM’nin kuruluşunun ve 
ilk yıllarının hikâyesini, ilginç anılarla birlikte kurumun
eski müsteşarlarından, eski ve mevcut çalışanlarından 

ve SSM ile birlikte büyüyen ve gelişen savunma sanayisi firmalarından dinledik.
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vasıtasıyla da yatırım yaparak savunma sanayisinin gelişmesine
katkıda bulunulmaya çalışılıyordu. Yani SSM’nin kuruluşundan
önce. Tabii, o şekliyle büyük bir atılım yapmak mümkün değildi;
vakıf işi değil bu, devlet politikası olması gereken bir konu. Tür-
kiye, savunma sanayisine çok büyük; daha doğrusu savunma ih-
tiyaçlarına, silah sistemlerine büyük para harcayan ülkelerden
birisi. Milli gelirinin -o zamanlar- yüzde 5’i kadarı savunmaya ay-
rılıyordu. Diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman, yani NATO
ülkeleri içerisinde, en yüksek kaynak ayıran ülkelerden biriydi.
Bu kadar kaynağı ayırmamızla birlikte, bu kaynaklar tamamen
dış firmalara gidiyordu. İşte, ABD’den FMS kredisi yoluyla silah
ve araç-gereç tedarik ediyorduk. Almanya’dan, yine bazı kulla-
nılmış askeri araç-gereci alıyorduk. Böyle bir yapı vardı.
O yapının değişmesi gerekiyordu. İşte bunun için Savunma Sa-
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi kuruldu. Son derece
isabetli, hatta geç kalınmış; ama tabii zararın neresinden dö-
nerseniz o kadar kârdır derler, o sebeple de kurulması gereken
zaruri bir kurumdu.
Türkiye çapında, Türkiye büyüklüğünde olup da hele böyle bir
stratejik mevkide olan bir ülkenin, kendi savunma sanayisini
geliştirmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama o zamana
kadar öyle gitmiş maalesef. Ve harcamalarımız da tamamen
doğrudan dış alım yoluyla yabancı ülkelere gidiyordu. FMS de-
diğimiz kredileri dört gözle beklerdik o zaman; çok beklediği-
miz bir kredi olurdu her sene, ne kadar verecekler diye.
Hâlbuki FMS içerisinde bir kısım hibe, diğer kısımlar kredi.
Toplamda baktığımız zaman, FMS’nin bize maliyeti oldukça
yüksek. Direkt üretici firmadan alınsa belki daha ucuza mal
olacak. Çünkü herhangi bir silahın lojistik maliyeti, kendi ma-
liyetinin çok üzerindedir. 10 yıllık süreyi dikkate alırsanız kendi

maliyeti lojistik maliyetinin yanında -tabii bu, alınan silah sis-
temine bağlı bir değişken- yüzde 15 civarındadır. Bunu da ben
Sayın Turgut Özal’a anlattığımda, ‘Eski hükümetlerin dört gözle
beklediği FMS kredisinden vazgeçelim’ ifadesinde bulundu ve
o konuda da biz bir çalışma yaptık. Ve
o çalışmanın sonunda, Sayın Özal,
ABD’ye yaptığı ilk seyahatinde; ‘No
aid, more trade’ cümlesini kullandı.
“Yardım istemiyoruz, artık ticaret isti-
yoruz.” O zamanki adıyla Savunma
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda-
resi Başkanlığı, Türkiye'de ciddi bir
boşluğu doldurdu.
İlk atandığımda, elimde iki sayfalık
kanun, bir de ben varım. Bu hâliyle
başladık. İlk işim, o zamanın Genelkur-
may Başkanı ve kuvvet komutanların-
dan randevu almak oldu. O zamanın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nec-
det Üruğ. Ona gittim, dedim ki: ‘Sayın
Komutanım, Hükümet beni bu göreve
tayin etti ve mademki tayin etti, burada başarılı olmak istiyorum.
Başarılı olabilmem için, Silahlı Kuvvetlerimizin bunu canı gönül-
den desteklemesi lazım, başta zatıâliniz olmak üzere.’ ‘Peki, bi-
nanız var mı?’ dedi, ‘Hiçbir şeyimiz yok, iki sayfa kanun var, bir
de ben varım.’ dedim. Özel kalem müdürünü çağırdı ve dedi ki:
‘Vahit Bey ne zaman gelirse kapım açık olacak, destekleyeceğiz.’
Kirazlıdere mevkiindeki bina boşmuş; Silahlı Kuvvetler yapmış,
öyle duruyor, ‘Gidip oraya oturacaksın, verin anahtarını’ dedi.
Anahtarı aldık, gittik. Odaları mütevazı mobilyalar ile döşenmiş
olan bir bina. Oturdum tek başıma. Sonra bir sekreter buldum;
ondan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye’nin saygın ku-
rumlarından birkaç kişiyi transfer ederek işe başladık.
Bu süreçte, ciddi destekler gördük. Tabii, çok zorluklarla da kar-
şılaştık. O da normal, bir kurum, başka bir kurumun işine el atı-
yorsa reaksiyonla karşılaşır. Planlama Teşkilatının kuruluşu da
öyle olmuştur. Planlama kurulunca, proje bazında kaynak tahsi-
sini planlamayla yapmaya başladı. Bütün kurumlar reaksiyon
gösterdi; ama planlama başarılı olunca, Türkiye’nin ekonomik
gelişmesinde, kaynak tahsisinde daha rasyonel, daha etkili
olunca herkes saygı duymak durumunda kaldı.
Tabii, karşılaşılan güçlükler, sadece kurumlarla da değil. O
zaman çok sayıda temsilci vardı. Mevcut sistem, büyük çapta it-
halata dayandığı için, tabii komisyoncular memnun hayatından;
firmalar da memnun. Biz artık firmalara şunu demeye başladık:
‘Bize komisyoncularınızla gelmeyeceksiniz; bize yatırım 

İlk SSİK kararı: TSK’nın 10 yıllık ihtiyaç listesi gözden geçirilmiş ve Zırhlı Muharebe
Araçları projesi ile Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri projesinin başkanlık tarafından 
yapılması kararı alınmıştır.

Kurucu Müsteşar Vahit Erdem
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anlayışıyla geleceksiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakacaksınız
bir tarafa. Müşterek üretim, teknoloji transferi, Türkiye’de üre-
tim, Türkiye’de katma değeri arttırma gibi politikalara ağırlık
vereceğiz. O zaman destek görürsünüz. Yoksa mal satmaya ge-
liyorsanız bize gelmeyin.’ dedik. Belli başlı büyük ülkelerin sa-
vunma sanayicileriyle paneller yapıldı, toplantılar yapıldı. ABD,
Fransa, İngiltere, onlara hep yeni politikayı anlattık. Hatta ‘De-
fense News’ dergisinde bir makale çıktı. Makalede, ‘Artık bun-
dan sonra Türkiye’ye firmalar elini kolunu sallayarak
gitmesinler, karşılarında ciddi bir kurum var. Çatır çatır pazar-
lık yapıyorlar, ceketinizi bile soyabilirler.’ yazıyordu. Yani bir
defa, Türkiye’nin savunma sanayisi politikasını -ki hâlâ o kanun
geçerli- yabancı firmalara, yerli firmalara ciddi bir şekilde an-
lattık ve onun arkasında da durduk, o prensipten de asla taviz
vermedik ve o kabul gördü.”

Erdem, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığının SSM hâline gelmesini de şöyle anlatıyor:
“ASELSAN bizi şikâyet etmiş, ‘Savunma Sanayii Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı, ASELSAN’ı köstekliyor, engel
oluyor, yabancı firmalarla iş birliği yapıyor elektronik konu-
sunda…’ vesaire gibi. Bu yazı Genelkurmay’a gitmiş; bir kopyası

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Yıl: 1990 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Yıl: 2015
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da elime geçti. Neredeyse biz vatana ihanetle suçlanıyoruz o ya-
zıda. Bunun üzerine bir toplantı tertiplendi, beni de çağırdılar,
yanımda bir iki arkadaşım vardı. İşte, Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarı böyle oturmuş, masanın başında, ben de sağ yanında
oturuyorum. Karşıda da Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinden ge-
neraller oturuyor. Toplantı başladı, işte şikâyetler, şunlar, bunlar
anlatıldı. Bir sorgulama havası vardı. Uzun süre dinledim. Sonra
dedim ki: ‘Sayın Müsteşarım, biz, bize verilen yetkiler çerçeve-
sinde ve hukuka dayanarak, kanunumuza dayanarak, karar me-
kanizmalarımıza dayanarak görevlerimizi yapıyoruz. Onun için,
bu toplantıda da ben bulunmayı doğru bulmuyorum. Kusura
bakmayın, ben kalkıyorum.’ Bunun üzerine Sayın Turgut Özal ile
konuyu görüştüm. Aynı günün akşamı, Başbakanlık Kanun Ka-
rarlar Genel Müdürü Şahver Kobal Hanım dedi ki: ‘Vahit Bey,
sizin orası müsteşarlık oluyor.’ O zaman hükümetin kanun hük-
münde kararname çıkarma yetkisi vardı, ‘Söyleyeceğiniz bir şey
var mı?’ dedi, ‘Var’ dedim, geldim. İşte, ismini değiştirdik, Sa-
vunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme Müsteşarlığı değil de,
‘Savunma Sanayii Müsteşarlığı’. Kısa, öz. İçinde bazı şeyler de-
ğiştirdik. Ertesi gün Resmi Gazete’de yayınlandı.”

En İyiler SSM’de Buluşuyor
SSM’de çalışmaya başlayan ve kurum sicil numarası 
100’ün altında olan çalışanların pek çoğu, belki de görünmez
bir elin yardımı ile kurumla buluşmuş. Kurumun 
ilk 3 uzman yardımcısı arasında bulunan bugünün 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, 
işe başlayışını şöyle hatırlıyor:
“SSM, ilk önce Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda-
resi olarak kurulduktan ve bir binası olduktan sonra, 1986 yılının
Haziran ayında, bir sınav açtı. Ben
o dönemde, İTÜ’den daha yeni ma-
kina mühendisi olarak mezun ol-

muştum ve planım, ABD’ye gidip yüksek lisans yapmaktı. Roc-
hester Institute of Technology’den de kabul almıştım. Yalnız
TOEFL notu olarak 500 istiyorlardı; benim notum ise 490’dı. 
O zamanlar TOEFL, şimdiki gibi istediğiniz zaman girebildiğiniz
bir sınav değildi; senede bir kere yapılırdı. Dolayısı ile ABD’ye
gidip 6 ay dil kursuna devam etmem gerekecekti. O sıralarda
Harp Okulu’nda öğretmen olan Aziz Akgül, babamın yakın bir
arkadaşıydı. Bir gün, onun da olduğu bir ortamda, benim duru-
mumdan söz açıldı. Aziz Bey, SSM’nin kurulmakta olduğunu;
DPT’den bile daha iyi bir yer olacağını söyledi ve ABD’ye gitmek
yerine, orada işe girmemi tavsiye etti. Hatta ‘Şimdiden gir, ile-
ride en tecrübelilerden birisi sen olursun.’ dedi. O kısmını da iyi
tahmin etmiş! Bu fikir ailemin aklına yattı. Ben de açıkçası çok
istemeden de olsa başvurdum. Başvuru formunu almak için
SSM’ye gitmeye kalktığımda, kimse Kirazlıdere neresi bilmi-
yordu. Taksi ile 1 saat dolandık; en sonunda, şurası olabilir mi
acaba diyerek bir ara yola girince, SSM binasını bulduk. O sı-
rada, koskoca binanın sadece giriş katında, soldaki 2 odası açık,
bir de üst katta Müsteşar Vahit Bey’in odası var. Yazılı sınava
girdim; onu geçtim. Beni Temmuz ayında mülakata çağırdılar.
Tabii benim aklımda hâlâ ABD planı var. Doğrusunu isterseniz,
beni seçmesinler diye de mülakatta biraz rahat davrandım;
‘Beni almayın da Amerika’ya gideyim.’ havasındaydım. Ama ol-
madı. 1 ay sonra işe başlamam için çağırdılar. Sonra sordum,
‘Ben gayet lakayt geldim, niye beni aldınız?’ diye, ‘Rahatlığını
beğendik, kendine güvenin çok hoşumuza gitti’ dediler!
Çağırdıklarında, ben tam saat 9’da geldim. Benden 10 dakika
önce de Ahmet Boynueğri gelmişti. 3’üncü arkadaşımız Nadir
Bıyıkoğlu’nun, o gün diş hekimi randevusu varmış; o bir gün
sonra başladı. Önce geldiği için Ahmet Bey’in sicil numarası 
13 oldu; benimki ise 14 oldu. O tarihte SSM; Vahit Bey, yardım-
cıları, çaycılar, şoförler ve kurum hekimi olmak üzere toplam 
12 kişiydi. Biz üçümüz de SSM’nin ilk uzman yardımcıları olduk.”

Kurumun 19 sicil numaralı çalışanı, bugünün Platform Test
Müdürü Ali Vasfi Demirtaş, işe başlayışını şöyle anlatıyor:
“1986 yılının Ekim ayında, SSM’de işe başladım. Büyüklerim
beni SSM’ye yönlendirdi. İşe giriş işlemlerini, Elife Ünal ile bir-
likte yapmıştık; hatta Elife Hanım’a öncelik verdiğim için, onun
sicil numarası 18, benimki 19 oldu. Fizik mühendisi olduğum
için, ben Teknik Başkanlık altında başladım.”
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SSM Eski Müsteşarı Murad Bayar’ın, 1989 yılının 
Şubat ayında, 40’ıncı personeli olarak kurumda işe 
başlayış hikâyesi ise şöyle:
“SSM, o tarihlerde, biraz özel sektör terminolojisi ile konuşmak
gerekirse gerçekten girişimci bir şirket gibiydi. Genç bir mü-
hendis olarak beni cezbeden de oydu açıkçası. O zamanlar
ABD’deki yüksek lisans eğitimimi yeni tamamlamıştım. Türki-
ye’de ne yaparım diye düşünüyordum. İş bulma niyetiyle değil
de arkadaşlarımı, tanıdıklarımı ziyaret ederim diye Ankara’ya
gelmiştim. O ziyaretler sırasında, yolum SSM’ye de düştü. Din-
leyince beni cezbeden bir hikâye vardı ortada. Yepyeni bir alanı
geliştirmek için kurulmuş, küçük bir kadro. Mühendislik oku-
muş birisi için oldukça cazipti. Daha önce ASELSAN’da çalışmış
olduğum için, savunma teknolojileri konusunda bir heyecanım
vardı zaten. Aileden de devlet, kamu ve bürokrasi geleneği var.
Bu ikisi, SSM’de birleşti. Ben kamuda çalışabileceğimi düşün-
müyordum; ama SSM’yi görünce, burasının benim formasyo-
numa, düşüncelerime, hayallerime uyan bir yer olduğunu
anladım ve böyle bir başlangıç yapmış olduk.”

75 sicil numaralı çalışan, günümüzün Alt Sistemler Daire
Başkanı Levent Şenel, işe başlayışını şöyle hatırlıyor:
“Doğrusunu söylemek gerekirse bugün mezun olan gençler
kadar etrafı bilerek mezun olmadık. Kurumları ya da sanayiyi
pek tanımıyorduk. Ailelerimizin kısıtlı kaynakları ile okuyor-
duk ve okuldayken hedef de en kısa zamanda, uzatmadan
okulu bitirmekti. Ben 1987 yılının Haziran ayında, İTÜ Uçak
Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans yap-
mak bir alternatifti; ama bu da ailenin desteğinin sürmesi an-
lamına gelecekti. Birkaç iş müracaatında bulundum; karşıma
hep askerlik çıktı. O zaman en güzeli, mümkünse yedek subay
olarak askerliğimi yapayım dedim. Aralarda da sürekli İngi-
lizce çalıştım. Askerlik bitti, iş arayışı tekrar başladı. SSM’nin
ne olduğunu, ne iş yaptığını ya da nerede olduğunu bile bil-
miyordum. Veysel Yayan Bey’e, ‘TAI’ye de başvursam mı?’
şeklinde bir düşüncem olduğunu söylediğimde, Veysel Bey’in,
‘Biraz sabret, burada birlikte çalışalım.’ dediğini hatırlıyorum.
Şu anda tabii ki ‘İyi ki böyle olmuş.’ diyorum. SSM’de iş tatmini
çok yüksek.”

©
M

SI D
ergisi

©
M

SI D
ergisi

Murad Bayar Levent Şenel

ZMA projesinde, FNSS tarafından önerilen araç, testler sırasında görülüyor.
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SSM’de Uzman olarak görev yapan Alper Köse ise Levent
Şenel ile birlikte işe girdiği o günleri şöyle hatırlıyor:
“Çok iyi hatırlıyorum; SSM’de, 13 Ekim 1989 Cuma günü çalış-
maya başladım. 5 kişi başvurmuştuk. Bunlardan bir tanesi, okul-
dan -İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünden- dönem arkadaşım
olan Levent Şenel; bir tanesi de aynı bölümde, benden bir üst sı-
nıfta olan, aynı yurtta kaldığımız Kemal Kaya idi. Başvuran 5 ki-
şiden 4’ünü aldılar; 3 tanesi, biz uçak mühendisleriydik. Ben
teknik tarafta başladım.”

SSM, ilerleyen yıllarda kurum dışı sınavlarla eleman 
almaya başladı. 99 sicil numarasına sahip günümüzün 
Lojistik Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim 
Sami Erel, işe girişini şöyle anlatıyor:
“SSM’de, 1991 yılının Mayıs ayında çalışmaya başladım. Daha önce,
5 yıl özel sektörde bilgisayar programcısı ve satış pazarlama bölüm
yöneticisi olarak çalışmıştım.
Yaptığımız işlerde, kamunun
çıkarlarını da korumaya çalış-
mam sebebiyle zaman zaman
iş arkadaşlarım, ‘Bu kadar
idealistsen devlette çalış…’ gibi
şeyler söylerlerdi. Bir gün,
SSM’nin personel alacağını
duydum. O yıl, SSM ilk defa
ÖSYM üzerinden sınav açmış.
Bu sınava girdim. Yazılının ar-
dından mülakatı da geçince,
Müsteşarlığımızda Uzman
Yardımcısı olarak göreve baş-
lamış oldum. Hakkında çok az
şey bildiğim bir kurumdu.
Ama kuruluş amacını ve viz-
yonunu öğrendikçe ve kuru-
mun amaçlarını ulusal
amaçlarımızla birleştirip iç-
selleştirdikçe, doğru karar
verdiğimi gördüm. Burası
gerçekten de idealist bir ku-
rumdu.”

Özel Sektör Gibi Devlet Kurumu
SSM, Başkanlık olarak kurulduğu dönemden beri, “özel” bir
kurum olarak öne çıktı. Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel,
o ilk günlerdeki çalışma ortamını şöyle anlatıyor:
“O yıllarda, devlet dairelerinin klasik görüntüsü; beton zemin, çelik
masalar ve muşamba sandalyeler şeklindeydi. Ben SSM’ye geldi-
ğimde ise 3’üncü kattaki bazı odalarda, yerde halılar olduğunu;
masa ve kütüphane raflarının ahşap olduğunu gördüm. O sırada,
3’üncü katta kimse çalışmıyordu. Bize koridorun en başındaki
odayı açtılar ve üçümüzü oraya oturttular. Vahit Bey, çalışma or-
tamımızla ilgili olarak; ‘Bakın’ derdi, ‘Burası devlet dairesine ben-
ziyor mu? Burada çelik masa, çelik dolap görüyor musunuz?
Burası özel sektöre benziyor; sizden beklentimiz de özel sektör-
deymiş gibi çalışmanız.’”

Alt Sistemler Daire Başkanı Levent Şenel de ilk yıllarını 
şöyle hatırlıyor:
“O dönemde, kurum küçük olunca, çalışma ortamımızda bir
aile havası vardı. Herkes birbirini tanırdı. Projelerde de gecesi-
gündüzü birbirine karışmış şekilde çalıştığımız bir dönemdi.
Biz, devlet memurluğunu ve SSM çalışanı olmayı, SSM’ye gir-
diğimizde bize ağabeylik, öğretmenlik yapan Veysel Yayan’dan
öğrendik. Kendisi, gecesi gündüzü pek belli olamayan bir tem-
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poda çalışırdı. Gündüz firmalarla toplantılar yapar; bize de
akşam saatlerinde randevu verirdi. Yine bir proje üzerinde, ge-
cemiz gündüzümüz birbirine karışmış şekilde çalıştığımız gün-
lerdi. O zamanlar eşim hamileydi ve Ankara’da da akrabamız
yoktu. Eşim geceleri evde yalnız kalmaktan korktuğu için,
akşam çalışmamız gerektiğinde, onu da kuruma getiriyordum.
Biz proje üzerinde çalışıyoruz, hanım da masa başında oyala-
nıyor. Veysel Bey, odaya girdi; ‘Ooo, bir elemanımız daha
olmuş!’ dedi.
Hele ‘Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı olacak!’
dendi mi bütün müsteşarlık teyakkuza geçerdi. Bu hazırlığın
son 1 haftası da sabahlayarak geçerdi. SSİK günü de sabaha
kadar çalışılır; sabah eve tıraş olmaya gidilirdi. Geceli gündüzlü
çalışılan bir kurumdu. Kimse ‘Çok geç oldu; gidelim.’ demi-
yordu. Özel sektör gibi çalışıyorduk.”

Uzman Alper Köse ise o dönemi şöyle anlatıyor:
“Tabii başlangıçta küçük bir topluluktuk ve birbirimize çok ya-
kındık. Hafta sonu SSM’de toplanır, çalışır, sonra birlikte
yemek yer, sinemaya giderdik. Çalışma şeklimiz de şöyleydi.
Bir oda var, masalarınızın ve telefonlarınızın olduğu. Proje ile
ilgili işler ise proje ofislerinde yapılıyor. Resmi yazılar o ofise
gelir; herkes kendisi ile ilgili yazıyı alırdı. O ofiste, aynı zamanda
bir bilgisayar olurdu ve resmi yazıları orada hazırlardık. Bilgi-
sayardan önceki dönemde ise yazının taslağını hazırlar; daktilo
sırasına girerdik. Daktilodan çıkan taslağı amirimize gösterir,
onun düzeltmelerini alır, sonra tekrar daktilo sırasına geçer-
dik. Kurum içinde standart uygulamalar olmadığından, her
proje ekibinin kendine has uygulamaları oluyordu ve bu da bir
rekabet getiriyordu. Örneğin, resmi yazılar için bilgisayar kul-
lanımını, ilk olarak elektronik harp projelerine bakan Murad

Bayar getirmişti; diğer projeciler de ondan görüp bilgisayar al-
mıştı. Evet, bir rekabet vardı; ama kimse bir şey saklamıyordu.
Herkesin birbirine ihtiyacı vardı. Bir proje üzerinde çalışırken
iyi bir şey yapıp bir şey başardığınızda, bunu başkalarına da an-
latırdınız. Çünkü herkes yapa yapa öğreniyordu. O günlerde gö-
rüşmeler yaptığımız yabancı firmaların bazı temsilcilerinin,
bizim yaşımızdan çok tecrübeleri vardı.”

Kurumun 3’üncü Müsteşarı Prof. Dr. Dursun Ali Ercan, 
SSM çalışanları ile ilgili ilginç bir anısını şöyle anlatıyor:
“Müsteşarlığımın ilk ayında, yanıma kimseyi almadan, tek ba-
şıma binayı gezmeye çıktım. Binanın en üst katındaki odalardan
birinde, bir kalabalık gördüm. Sadece Müsteşarlık elemanları
değil; zannediyorum aralarında, savunma sanayisi firma tem-
silcilerinin de bulunduğu 9-10 kişilik bir grup, toplantı hâlin-
deydi. Ben hiçbirini tanımıyorum tabii. Odaya girdiğimde, hiç
kimse ilgilenmedi benimle. Ben de kendilerine, ‘Kolay gelsin
arkadaşlar, ne yapıyorsunuz?’ diye sordum. Bana bir süre garip
garip baktılar. Yanıt veren olmadı. Ondan sonra, tekrar ne yap-
tıklarını sordum. Çalıştıkları projeyi söylediler. Bunun üzerine
‘Peki, projenin durumu nedir? Fiyatı nedir?’ gibi birtakım so-
rular sorunca, odadakilerden birisi bayağı bozuldu ve bana
şüpheli bir ifadeyle ‘Siz kim oluyorsunuz?’ diye sordu. ‘Ben yeni
Müsteşarım burada.’ dedim. Şaşırdılar ve ayağa kalktılar. Yan-
larına oturdum, birlikte çay içtik, toplantıyı bir süre izledim ve
ayrıldım. İlginç bir tanışma anıydı.”

Prof. Dr. Dursun Ali Ercan
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SSM, Kendini Kabul Ettiriyor
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ve SSM’nin sisteme kendini kabul ettirmesi, 
beklendiği gibi birden olmadı. Kurucu Müsteşar 
Vahit Erdem, o günleri şöyle anlatıyor:
“Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
zamanında, Milli Savunma Bakanlığında bir toplantıya davet et-
tiler. Ben, tek başıma katıldım; zaten fazla eleman da yoktu. O
zamanın Müsteşarı, orgeneral rütbesinde idi; Dış Tedarik Dai-
resi, Sanayii Dairesi gibi bütün daire başkanlarını toplamış. İşte
oturttular beni de sivil olarak. Dedi ki Müsteşar ‘Bizim 27 dai-
remiz vardı, yeni bir daire daha kuruldu, 28 oldu.’ Konuşmasını
bitirince, ‘Bir dakika Sayın Müsteşar, bir defa bizim kuruluşu-
muz daire başkanlığı değil, başkanlık. Eğer sizin 27 dairenize
28’inci daire eklenmiş olsaydı, Milli Savunma Bakanlığı bünye-
sinde bir daire daha kurulmuş olurdu. Zaten Sanayii Dairesi de
var. Onun için, evvela çıkan kanunu çok iyi anlamamız lazım.
Burası hükm-ü şahsiyeti, ayrı bütçesi ve ayrı karar mekaniz-
ması olan bir kurum. Başkanlık, en azından korgeneral sevi-
yesinde. Beni oturttunuz asteğmen gibi alta ama…’ dedim. Öyle
deyince bir durdu, şaşırdı. O zaman bir albay vardı, Hukuk Mü-
şaviri; ona döndü, ‘Doğru mu?’ dedi. Hukuk Müşaviri, ‘Efendim,
Vahit Bey doğru söylüyor.’ dedi. Öylece bir şeyi atladık. Bir sürü
protokol problemleri yaşadık o dönemde.”

Kurumun en önemli mali kaynağı, Savunma Sanayii Destekleme
Fonu’nun bir çerçeveye oturtulması da zaman alıyor. Kurumun
İkinci Müsteşarı Yalçın Burçak, bu konuda şunları anlatıyor:

“Ben, Müsteşar olarak 1993-2000 yılları arasında görev yaptım.
Görevi devraldığımda beni tebrike gelen savunma sanayisi ku-
ruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, mutat nezaket cümlelerinin
hemen akabinde, önüme bir fatura uzatıyorlardı. SSM’nin büt-
çesini oluşturan fon, hemen hemen tükenmiş durumdaydı.
Kimseye alacaklarını ödeyemiyor ve alacaklı firmalara karşı çok
mahcup oluyordum. Olayı incelediğimde, gördüğüm manzara

Yalçın Burçak
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şu idi: 1991 yılına kadar fon gelirleri, giderleri karşılarken;
1991’den sonra, döviz kurlarında meydana gelen beklenmeyen
artışların yanında, projelere yapılan ödemelerin bu dönemde
yoğunluk kazanması sebebiyle fon gelirleri, giderleri karşılaya-
maz hâle gelmişti. İlk icraat olarak, durumu Sayın Bakanımıza,
Maliye Bakanı’na ve Hazine Müsteşarı’na etraflı bir şekilde izah
ettikten sonra, Sayın Başbakan’ın da uygun görüşünü alarak işe
başladım. Fon gelirleri arasında, alkollü içkiler ile tütün ma-
mullerinden alınan pay önemli bir kalemi teşkil ediyordu. 3238
sayılı kanun, 1985 yılında kabul edildiği zaman; sigaradan paket
başına 40 lira; alkollü içkilerden şişe başına 200 lira fon payı
tahsil ediliyordu. Bu paylar, maktu olarak tespit edildikleri ci-
hetle, yıllardır cari olan enflasyon karşısında tamamen erimiş
ve alım gücünü kaybetmiş duruma gelmişti. İlk icraat olarak;
sigara satışından alınan fon payı 40 liradan 200 liraya; alkollü
içkilerden alınan fon payı da 200 liradan 1.000 liraya yükseltildi.
Bilahare de 1995 yılında çıkarılan 4120 sayılı kanun ile fon payı
oransal olarak belirlendi ve önce %5 ve son olarak da 1996 yı-
lında %10’a yükseltildi. Bu şekilde fon payı, enflasyon karşısında
erimekten kurtarılmış oldu.”

Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, SSM’nin projeler 
konusunda kendini kabul ettirmesini şöyle anlatıyor:
“SSM’ye projelerin gelmesi, biraz da Zırhlı Muharebe Aracı
(ZMA) projesinin etkisi ile oldu. Bu proje, yıllarca sürüncemede
kalmış; çok da öncelikli bir proje değilmiş. ‘SSM’ye göndere-
lim.’ demişler. Biz ZMA projesine çok ciddi emek verdik. 3 ya-
rışmacı vardı: İngiliz, Alman ve Amerikan araçları. Erzurum’da
soğuk testlerini; Karapınar’da atış testlerini yaptık. Müzakere-
leri yürüttük; sonunda da sözleşmeyi imzaladık. SSM’nin, böyle
bir projeyi, çok kısa sürede sözleşmeye bağlayıp üretime geç-
mesi, tabii dikkatleri çekti. SSM’ye projeler gelmeye başladı.”

Firmalarla ilgili duruma ilişkin ise bugünün Platform 
Test Müdürü Ali Vasfi Demirtaş şunları anlatıyor:
“Projelerle ilgili de şöyle bir durum vardı: Başlangıçta projele-
rimizde, yabancı firmalar ya da onların kurdukları ortak girişim
şirketleri yüklenici oluyordu. Biz de onların ürünlerini ve niyet-
lerini anlamaya çalışıyorduk. Firmalar, istedikleri şartları ma-
saya getiriyordu. Bugünlere baktığımızda ise tam tersi bir
durum var artık. 6-7 sene önce, uluslararası bir etkinlikte pa-
nelisttim. Bir baktım, bu sefer yabancı firmalar benim ne diye-
ceğimi merak ediyorlar; ben konuştukça notlar alıyorlar.”

Hedefe Olan İnanç, Tecrübesizliği Yeniyor
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
ve SSM’nin ilk kadroları, genç ve bilgili; fakat tecrübesizdi. As-
lında Türkiye’nin, savunma platform ve sistemlerinin sıfırdan,
proje tanımından bir ürün hâle getirilmesi ile ilgili tecrübesi
yoktu. Burada, SSM’nin o ilk yıllarda oluşan kurum kültürü
devreye giriyor ve kurum, proje proje öğrenerek yetkin bir ko-
numa geliyor.

Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, ilk zamanlarındaki
mesailerini şöyle hatırlıyor:
“Bahsettiğim dönem, SSM’nin ilk kuruluş ayları. Firmalardan
broşürler geliyor. O zamanlar, evrak takip fişlerimiz vardı.
Herkes not düşüp havale ederdi. Gelen broşürler de böyle
takip fişleriyle bize ulaşırdı. Sonuç olarak kurumda, sadece 3
uzman yardımcısıydık. Ne yapacağımızı bilmezdik, okuyup
dosyalardık. En sonunda Nadir Bey, ‘Ben bunlardan envanter
yapacağım.’ dedi. Bize bilgisayar lazımdı. O zaman kanunumuz
çok esnekti; bilgisayar talep ediyorduk, neredeyse ertesi gün
geliyordu. Oturduk, o broşürlere numara verdik, arşivledik.
Şimdi o broşürleri, fuarlara gittiğinizde elinize tutuşturuyorlar,
almıyorsunuz...

O sıralarda, bana bir evrak geldi. Vahit
Bey, ‘Serdar Bey inceleyelim.’ diye not
düşmüş. Baktım, ‘MoU Between Atlantic Research Corpora-
tion and Republic of Turkey Regarding Rocket Motor Propul-
sion Facility Standup Activities’ (Atlantic Research
Corporation ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında, Roket Motoru
Üretim Tesislerinin Kurulmasını Konu Alan Mutabakat Muh-
tırası) yazıyor. 1986 şartlarında -şimdi komik gelebilir ama-
‘Türkiye daha hiçbir şey yapamıyor; roket motorunu nasıl ya-
pacağız? Herhâlde Vahit Bey, çocuklar oyalansın diye gön-
derdi.’ şeklinde düşündüm. Ama ‘Görev görevdir.’ dedim,
gerekli işleri yapmaya başladım. Sonra baktım, iş ciddiye
bindi; toplantılara falan gidiyoruz. Sürekli bir aktivite var. İlk
ismi Roket A.Ş. olan bugünkü ROKETSAN’ın kuruluşu da bu-
raya dayanıyor. Olayın çıkış noktası da aslında şöyle: O dö-
nemde Almanya’da görevli bir Binbaşımız, Cemal Alagöz,
Stinger konsorsiyumunda, ‘Motoru Türkiye yapsın.’ diye bas-
tırıyor. Her ülke, aldığı füze sayısı kadar iş payı alacak deniyor
ve bu talebi reddediliyor. Geliyor burada kulisini yapıyor; Tür-
kiye de ciddi bir miktarda füze almayı taahhüt ediyor. Karşılı-
ğında da roket motorları Türkiye’de üretilecek. Ama Türkiye,
roket motoru üretmeyi bilmiyor; öyle bir tesisi de yok. ABD,
roket motoru üretim hattını kuran Atlantic Research firma-
sını, üretim hattını kurmak için bize gönderiyor. İşe bakın ki

SSM heyeti, Hafif Nakliye Uçağı projesinde yarışan adaylardan CN235'in önünde görülüyor.
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biz üretime başlayana kadar, teslimat zamanı gelip çatıyor.
Biz de mecburen, az sayıda da olsa başlangıçta motorları
ABD’den alıp teslim etmek durumunda kaldık. ROKETSAN,
kısa bir sürede motorları üretip teslim etmeye başlayınca da
rahat bir nefes aldık.”

Platform Test Müdürü Ali Vasfi Demirtaş, kurumun aslında
ne yaptığını anlamalarının bile bir aşama olduğunu şu anısı
ile aktarıyor:
“Ben, tam olarak ne yaptığımızı, katıldığım bir toplantıda anla-
dım. 1987 ya da 1988 yılıydı. Bana dediler ki; ‘Bir atış alanı ta-
sarımı var. MSB Teknik Hizmetler’de bununla ilgili bir toplantı
düzenleniyor, sen git.’ Gittim, orada farklı firmalardan genç
mühendisler var. Aralarında konuşuyorlar. ‘Doppler radarı
lazım.’ gibi teknik sohbetler. Onlar konuştukça, ben eziliyorum.
Sanıyorum ki toplantıda, bana da teknik bir şeyler soracaklar.
Toplantıyı havacı bir yarbay açtı. Ben, ‘Sayın komutanım, baş-
lamadan önce bir şey arz edebilir miyim?’ deyip söz istedim ve
‘Yapılacak Şereflikoçhisar Atış alanı ile ilgili gram bilgim yok.’
dedim. Bunun üzerine herkes, ‘Evet, Ali Bey haklı, biz de bil-
miyoruz.’ dedi. O zaman rahatladım. Yarbay da ‘SSM olarak siz-
den beklentimiz, projeyi yönlendirmeniz.’ dedi. O zaman
anladım mühendislik yapmayacağımı.”

Alt Sistemler Daire Başkanı Levent Şenel, o yıllarda SSM 
çalışanlarının nasıl inisiyatif aldıklarını şöyle anlatıyor:
“Bir tane proje müdürü, doğrudan firma ile muhatap olup, tüm
kurumun yetkilerine haiz bir şekilde müzakere ediyor ve söz-
leşmeyi son hâline getiriyordu. Standart sözleşme yok, yuka-
rıdan askeri ya da siyasi müdahale yok. Bütün yetki ve
sorumluluk bizdeydi ve bizim de tecrübemiz çok azdı; ama
sanki vatan savunması yapıyormuş gibi canla başla çalışıyor-
duk. Proje sözleşmesinin bir maddesinde biraz aleyhimize
karar almış olsak sanki vatanın bir karış toprağını düşmana
feda etmiş gibi hissediyorduk. Öylesine bir mücadele ile geçi-
yordu görüşmelerimiz. Tabii bugün baktığımızda, birçok şeyin

geliştirmeye muhtaç olduğunu
görüyoruz; zaten birçoğunu da
zaman içinde düzelttik.”

Şenel, sözleşme metinlerinin
bile İngilizce olduğunu 
hatırlıyor:
“İlk zamanlar, sözleşme 
metinlerimiz İngilizceydi ve
anlaşmazlık hâlinde, İsviçre
Kanunlarının uygulanacağı ya-
zardı. Zaten o zamanlarda,
yerli şirketlerle doğrudan söz-
leşmemiz yok gibiydi. Hatta
danışmanımız da Amerikalı bir
avukattı; ilk sözleşme çatısını
o avukatla kurmuştuk. Bugün
ise bütün sözleşmeler Türkçe;
anlaşmazlıklar için Ankara
Mahkemelerine gidilir diyoruz.
SSM’nin şu anda sahip olduğu
uluslararası sözleşme tecrü-
besi, başka bir yerde yok. Tabii
bunlar pahalı tecrübeler oldu.”

Tecrübe farkı, SSM’nin dış temaslarında da kendini 
gösteriyordu. Lojistik Planlama ve Koordinasyon Müdürü 
İbrahim Sami Erel, o günlerde, her işi küçük bir grup olarak
üstlendiklerini şöyle anlatıyor:

“Yabancı firmalarda en çok dikkatimi çeken husus, müzakere edi-
lecek her ana başlık ve konusuna göre detay başlıklar için, ayrı ayrı
konusunda uzman personel ile karşımıza gelmeleriydi. Biz birkaç
kişi müzakereleri yürütürken onlar arka plandakilerle birlikte
geniş katılımlı bir çalışma yapıyorlardı. O yıllardaki en büyük ihti-
yacımız, kurumsal bir yapıydı. Bu yapı, hem Müsteşarlığımızı ge-
lişmiş ülkelerdeki kurumlar düzeyine getirecekti hem de yerli
sanayimizin gelişimini doğru bir zemine oturtacaktı. Bu düşünce-
lerle kurumsal yapının iyileştirilmesi çalışmaları da başlamış oldu.
Aradan geçen yıllar içinde, birçok alanda gelişme kaydedildi.”

Bir kış tatbikatında
Stinger füzesi kullanımı.

İbrahim Sami Erel
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Çeşitli kavramların SSM’nin gündemine gelmesi de zamanla
oluyordu. Erel, bu konuda şu anısını anlatıyor:
“Bir gün Müsteşar Yardımcımız Birol Altan Bey, çalıştığımız
odaya geldi ve biraz sohbet etmek istediğini söyledi. Önce
Müsteşarlığımız projelerinin temel çıktıları olan savunma
ürünlerinden, bunların TSK envanterine zamanında teslim
edilmesinin öneminden ve yerli sanayiyi bu işin içine katmak
suretiyle de dışa bağımlığı en az seviyeye indirebileceğimiz gibi
hususlardan bahsetti. Genel çerçevede bir konuşma yaptı ve
bu konularla ilgili düşüncelerimizi sordu. Müsteşarlıkta işe
başlayalı henüz 1 sene yeni bitmişti. Ama neredeyse bütün
projeler hakkında bilgimiz vardı. Bana bakarak ‘İş hayatındaki
6-7 yıllık tecrübeni ve kişisel birikimlerini kullanarak cevap
vermeni istiyorum.’ dedi. Bu sözler beni cesaretlendirmişti.
Zaten, entelektüel birikimi ve karşısındakini anlama kabiliyeti
yüksek birisiydi. Ben de teslim ettiğimiz ürünlerin uzun yıllar
boyunca ihtiyacı karşılayacak şekilde kullanılabilmesi için, te-
darik projelerimizde bir düzenleme öngörülmediğini; makro
seviyeden olaya baktığımız zaman, ihtiyaç duyulduğu anda bu
silahları başarılı şekilde kullanamazsak karşılaşılacak maddi
ve manevi kayıpların çok büyük olabileceğini söyledim. ‘Bunun
için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum; ama şu
anda bunun ne olduğuna dair sistematik bir cevap veremiyo-
rum.’ dedim. Yüzünde son derece memnun bir ifade belirdi ve
‘ILS diye bir şey duydun mu?’ dedi. ‘Hayır.’ dedim. ‘Öyleyse
sana Integrated Logistics Support / Entegre Lojistik Destek
konusunu veriyorum. Bunu çalış.’ dedi. Böylece Müsteşarlığı-
mızdaki entegre lojistik destek çalışmalarının fikri temelleri-
nin atılacağı ilk çalışma başlamış oldu.”

“1,5 Milyar Dolarlık Eğitim Projesi”
Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, SSM’nin ele aldığı 
ilk platform projesi ZMA’yı, “1,5 Milyar Dolarlık Eğitim 
Projesi” olarak nitelendiriyor. Demirel, projenin hikâyesini
şöyle anlatıyor:
“ZMA projesinde, gelebilecek hemen her şey başımıza geldi.
Sözleşmeyi imzaladık; ardından parçalara ayırdık; bir sürü alt
sistemi, devlet tarafından alınacak malzemeye çevirdik. Bu alt
sistemler için, ayrı ayrı ihaleler açtık. 8-10 ayrı değerlendirme

heyeti oluşturduk. Bir ara, firmayla tahkime gittik; tahkim tec-
rübesi yaşadık. SSM, ilk defa bir sistem kabulü yaptı. Bu sü-
reçte de kabul nasıl olacak, biz nasıl yapacağız, TSK nasıl
yapacak, bunlarla ilgili sorunları çözdük. Tabii böylesine ma-
ceralı bir projede yetişen kadrolar da ileride SSM’nin yönetici
kadrolarını oluşturdu. Dr. Faruk Özlü, ben, Mete Arslan, Nuran
İnci, Doç. Dr. Elife Ünal… Burası yetmedi, kurum dışına yönetici
gönderdik: Saltuk Düzyol, Haşim Keklik, Elmas Yaşar Bostancı,
Turgut Şenol, Hüseyin Neftçi, Hasan Gençtürk gibi.
Bu sözleşme ile ilgili yaşadığımız bir güçlüğü ve nereden ne-
reye geldiğimizi de anlatmak isterim. Sözleşmede, bir Ar-Ge
Merkezi kurulması, araca 6’ncı yol tekerinin eklenmesi, alt zır-
hın güçlendirilmesi gibi maddeler vardı. Özellikle 6’ncı yol te-
kerini önemsiyorduk; çünkü bunu yapabilmek için, aracın
tasarımı değişecekti. Tabii bu, bir yandan da anaokulundaki ço-
cuğa integral çözdürmeye çalışmaya benziyordu. 6’ncı yol te-
keri için, epeyce mücadele ettik; o sırada olmadı. Ama çok daha
sonra, FNSS, 6’ncı yol tekerini ekleyip AKINCI aracını çıkarttı.
FNSS’deki arkadaşlara sorduğumda, “ZMA projesi sırasında
bu bizim için büyük bir işti; şimdi ise boş zamanlarımızda yap-
tık.” dediler. Nitekim FNSS, bugün, başta SAMUR ve KUNDUZ
olmak üzere, artık çok karmaşık araçları tasarlıyor ve 
üretiyor.”
Otokar’ın da benzer bir hikâyesi vardır. Bizi davet ettiler, 
Dr. Faruk Özlü ile birlikte gittik; her yer minibüs kaynıyor. Bize
küçük bir binayı gösterdiler ve “Bu bizim Ar-Ge binamız.” de-
diler. İçeride, o tarihte yeni atanmış Genel Müdür Kudret Önen,
yanında da Ar-Ge Müdürü Serdar Görgüç vardı. HUMVEE 
şasisinin üzerine zırhlı bir kabin ekleyip COBRA aracını yap-
mışlar. ‘Bunu yurt dışında da pazarlayacağız; gelin, bundan 
5 tane alın, yurt dışında ‘Türkiye’ye sattık.’ diyerek pazarlaya-
bilelim.’ dediler. Kasım ya da Aralık ayıydı, ayağımıza botları
çektik; askeri bir alanda, aracı test ediyoruz. Her yer çamur.
Bir ara verdik; yemeğe gidelim dedik. Normal yolda da gide-
bildiği için atladık COBRA’ya, Sakarya’da bir alışveriş merke-
zine gittik. Yolda herkes bize bakıyor. Arabanın da her tarafı
çamur içinde. Neyse, bir yerde yemek yedik; bir çıktık, arabanın
başında bir kalabalık; herkes merak etmiş bakıyor. Otokar da
o günlerden, bugün ALTAY tankını yapabilecek konuma geldi.”

SSM heyeti, COBRA araçlarının testlerinde.
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Standart Sözleşme’ye 99 İtiraz
SSM’de sözleşmelerin standart bir hâle gelmesi de aslında
maceralı bir süreç sonrasında gerçekleşiyor. Bu sürecin 
baş aktörlerinden, Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’den
dinleyelim:
“2002 yılında, Sözleşmeler ve Maliyet Analizi Müdürlüğü 
görevine getirildim. Aslında kimse bana, ‘Şunu yap, bunu yap.’
demiyordu. İnsan, tabii bir şeyler yapmak istiyor. En büyük sı-
kıntımız şuydu: Firmalarla sözleşme müzakerelerine oturuyo-
ruz. Bizim eskiden hazırladığımız bir sözleşmeyi alıp geliyorlar.
Bazı sözleşmeleri, biz bile bulamıyoruz; ama müdürleri saklı-
yor. Bir bakıyoruz, firmanın elinde geliyor. Mesela firmaya, ‘Size
şu kadardan fazla avans veremeyiz; biz böyle bir şey yapmıyo-
ruz.’ diyoruz. Firma ‘Falancanın sözleşmesinde 2 katını yapmış-
sınız.’ deyip sözleşmeyi çıkartıyor. Böyle bir karmaşa var. Baktık
ki böyle olmayacak. ABD’nin FAR (Federal Acquisition Regula-
tions / Federal Tedarik Düzenlemeleri) mekanizması var. 
‘Bizim de olsun; bizim birimin görevi de bunu hazırlamak olsun.’
dedik. Oturduk bayağı kafa yorduk; bulabildiğimiz bütün 
sözleşmeleri topladık. İçeri-
ğine baktık. Tecrübelere bak-
tık. Bayağı bir emek sarf edip,
“Sözleşme El Kitabı” diye bir
şey çıkarttık. Önce kendi içi-
mizdeydi. Sonra o tarihteki
Müsteşar Prof. Dr. Dursun Ali
Ercan’a sunduk. Onun da ho-
şuna gitti; devam edin dedi. 
3-5 ay sonra, müsteşar değişti,
Murad Bey geldi. Ona tekrar
sunduk. O, ‘Ben böyle düşün-
müyorum, bu el kitabı olmaz,
standart kural olacak.’ dedi. 
O zaman da iş, tek tip sözleş-
meye gidiyordu; bu da esnek-
liği ortadan kaldırırdı. Murad Bey’i şuna ikna ettik: ‘Kural olsun,
herkes uygulasın; ama gerekirse kendi içinde de uyarlanabil-
sin.’ Nitekim standart sözleşmemiz rengârenktir. Kırmızı, yeşil,
mavi maddeler vardır. Her birisinin bir anlamı vardır. Kırmızı
tercihtir, mavi bir kaç seçenek sunar. Sonradan Sözleşme Uyar-
lama Süreci eklendi. Uyarlayıp tekrar gözden geçirip onaylıyor-
sunuz. Sonuçta Murad Bey’in dediği noktaya geldik: Bir omurga
olsun; ama ufak tefek sapmalara da izin versin. Tekrar arz ettik
Murad Bey’e. Tamam dedi, iş proje dairelerine anlatmaya geldi.
Tabii bu çok büyük bir yenilik. O zamana kadar proje daireleri, is-
tedikleri gibi sözleşme yazıyorlar. Bu da bir yaratıcılık duygusu
getiriyor. Biri, ‘Ben oturdum şöyle bir madde yazdım.’ diyor; diğeri
o maddeyi, ‘Ben de kullanayım.’ diye alıyor. Dedik ki ‘Artık öyle
birbirinden madde almaca yok. Bir standart var; herkes minik
sapmalarla kullanacak.’ İlk sunumu yaptık. O zaman 6 tane proje
dairesi vardı. Her maddeye, proje dairelerinden bir yorum geldi.
En sonunda, Projelerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Faruk
Bey, ‘Biz bunları anlıyoruz, güzel bir çaba, takdir de ediyoruz; ama
bizim buna 99 tane itirazımız var; 99’unun da arkasındayız.’ dedi,
toplantı bitti. Biz, ‘Artık çöpe atabiliriz.’ derken aradan 1 ay geçti.
Murad Bey, tekrar sunmamızı istedi. Aynı kurgu. Bu sefer ilk yo-
rumlarının daha da ötesini bulmuşlar. Tabii hepsine cevap verdik
yine. Faruk Bey, yine; ‘Güzel hazırlanılmış; ama bizim buna 99 tane
itirazımız var; 99’unun da arkasındayız.’ dedi. 1 ay sonra, Murad
Bey, tekrar anlatmamızı istedi. Kafasına bir şey koyduğu zaman,
mutlaka takip ederdi. Aynı kurgu, yine 99 itiraz. Ama devam ede-

lim dedi Murad Bey, uygulama dokümanını hazırlayalım istedi.
Murad Bey’in amacı, bunu proje dairelerine kabul ettirmekti. Tek
tek insanlara anlattık. Bir yandan da Murad Bey, Sözleşme Takip
Formu’nu hazırlattı. Sözleşmenin başına konan, 1 sayfalık, sap-
malar ve sapmalarla ilgili açıklamaları içeren bir form. Proje dai-
releri, sürekli itiraz ediyordu. Ama Murad Bey, uygulamaya koydu.
Tabii tüm yabancı firmalar da ayağa kalktı. O sırada ATC toplantısı
vardı; gidip orada anlatmamı istediler. Orada da anlattım.
Bir süre sonra, Silah, Füze Mühimmat Şube Müdürlüğü 
görevine atandım. Aradan 3-4 ay geçti, dediler toplantı var. Ne
toplantısı? Standart Sözleşme toplantısı. 2006 yılında. Toplan-
tıya gittik. Sözleşmeciler çıktılar, tatlı tatlı bakıyorlar; ‘İyi, Ser-
dar Bey karşı tarafta.’ diye. Sunumlarını yaptılar. Herkes bir
şey söyledi. Söz bana geldi. Ben, ‘Sayın Müsteşarım, 99 tane
itirazımız var; 99’unun da arkasındayız.’ dedim! Proje bakış açı-
sıyla böyleydi gerçekten. Hatta Murad Bey de ‘Aslında doğru
hareket tarzı bu, neredeysen, bulunduğun yeri benimsemek
budur işte.’ şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Standart söz-
leşme, böyle süreçlerden sonra uygulamaya geçmişti.”

Dönüm Noktası SSİK
2004 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen SSİK toplantısı, 
Türk savunma ve havacılık sanayisi için bir dönüm noktası oldu. 
Lisans altında üretimi kapsayan çok sayıda proje iptal edilerek;
MİLGEM, ALTAY tankı, ATAK helikopteri ve ANKA insansız
hava aracı gibi özgün geliştirme projelerinin önü açıldı. 
O toplantının henüz 3 ay öncesinde göreve gelmiş olan o 
zamanki Müsteşar Murad Bayar, o toplantıyı şöyle anlatıyor:
“O toplantının gerçekleşmesi ve sonuçları, aslında bir mucize ve
kredisi bana ait değil. Şubat ayının sonlarına doğru kuruma gel-
dim. Mayıs ayının ilk yarısında da SSİK toplantısı gerçekleşti. 
3 aydan az bir zaman. 10 yıllık Müsteşarlığımın sonuna doğru, ‘
3 aylık bir zaman diliminde hazırlığını yapıp SSİK toplantısı ger-
çekleştirelim.’ dense 10 yıllık tecrübe ile bu planı sıkışık bir tak-
vim olarak görürdüm. 3 aydan az bir zamanda nasıl yaptık? Biraz
geri planına bakacak olursak birikmiş büyük bir beklenti ve ihti-
yaç vardı. SSM’ye olan güven biraz zedelenmişti; ama büyük bir
talep ve beklenti de birikmişti. Bunların bir şekilde kanalize edil-
mesi ve ufacık bir ışık gösterilmesi yeterli oldu. Çok ciddi bir des-
tek aldık. Onun hakkını teslim etmek lazım. O zamanki Bakanımız
Vecdi Gönül Bey, bize açık bir çek verdi. Genelkurmay’da II. Baş-
kan Orgeneral İlker Başbuğ idi, onu da özellikle anmak istiyorum.
Ben o 3 ayın yarıdan fazlasını, Genelkurmay Karargâhı’nda ge-
çirdim. Hatta şaka yollu, ‘Artık gidip gelmekle yorulmayın, burada
size bir oda verelim.’ dediler. İlker Paşa’nın başkanlığında, bütün
karargâh başkanlarının katıldığı, onlarca toplantı yapıldı SSİK

2004 yılında SSİK üyeleri; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül ile SSİK'nin sekreteryasını yapan Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar.
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gündeminin hazırlanması için.
Orada, hem sorgulandık hem de
TSK ile birlikte, ‘Ortak bir yol bulma-
mız gerekiyor.’ düşüncesini yarata-
bildik. O sayede, SSİK toplantısında,
bütün tarafların mutabık kaldığı bir
gündem oluştu. Dolayısı ile o toplan-
tıda alınan kararlar, toplantı sıra-
sında akla gelmiş dâhiyane fikirler
sonucunda olmadı. Hepsinin altya-
pısı, 3 aylık dönemde hazırlandı. Alı-
nan kararlar da SSM’ye açılmış yeni
bir kredi oldu.
Geriye dönüp baktığımızda, o süreç
yapılabilir bir şey miydi? Açıkçası
mucize diyebileceğimiz bir süreçti.
Alınan kararlar da oldukça radikaldi.
Hatta bununla ilgili bir şöyle bir
anekdot var. Bakanımız Vecdi Gönül
Bey, toplantıdan sonra beni tebrik etti, ‘Başarılı bir toplantı oldu.
İyi hazırlık yapmışsınız. Hayırlı kararlar alındı; ama bir şey dik-
katimi çekti, hiç tartışma olmadı.’ dedi. Tabii çok sayıda radikal
kararın alındığı bir toplantıda, katılan yetkililerin bir takım görüş-
leri sarf etmesi, bir takım müzakerelerin olması beklenir. Ama
toplantı şöyle geçiyordu: Biz bir proje ile ilgili sunumu yaptık. Dö-
nemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başka-
nı’na döndü, ‘Ne düşünüyorsunuz?’ diye sordu. O da destekleyici
cümleler söyledikten sonra, ‘Bizce uygun.’ dedi. Sonra Başbaka-
nımız, Milli Savunma Bakanı’na döndü, ‘Siz ne düşünüyorsunuz?’
diye sordu. O da destekleyici cümlelerden sonra, ‘Bence uygun-
dur.’ dedi. Başbakanımız da kendi değerlendirmesini ekledi ve
sonra, ‘Hayırlı olsun!’ diyerek uygun görüşünü belirtti. 1, 2, 3, 4…
Orada 9-10 tane çok büyük karar alındı ve hemen hepsi de bu şe-
kilde alındı. Haklı olarak Bakanımız, bazı tartışmaların olmasını
bekledi ve niye öyle olmadığını sordu. Ben de
‘Sayın Bakanım, biz bu toplantıda, devlet büyük-
lerini karşı karşıya getirme, aralarında bir mü-
zakere olması riskini alamazdık.’ dedim. Şöyle
bir prensibimiz vardı ve yıllarca çok faydasını
gördük: Üzerinde -kara, deniz ya da hava- ilgili
kuvvet, Genelkurmay Başkanlığı ve SSM’nin
mutabakatı olmayan projeleri, SSİK gündemin-
den çıkarttık. Devletin zirvesinde, ‘Benim fikrim
bu, senin fikrin şu.’ diye tartışamayız. Onun için
biz, tüm bu konuları, Genelkurmay Başkanlığı
ve ilgili kuvvet komutanlığı ile noktası virgülüne kadar konuşup,
mutabakata vardıktan sonra SSİK toplantısına getirdik. Genel-
kurmay Başkanı’nın önündeki dosyada, alınacak kararlarla ilgili,
II. Başkan’a kadar tüm paraflar tamamdı. Diğer tarafta, Milli Sa-
vunma Bakanı’nın önündeki dosyada da hukukçulara kadar tüm
paraflar hazırdı. Bir SSİK toplantısında, bir proje ile ilgili sunumu
ilk defa dinleyen kişi, sadece Başbakanımızdı; diğer herkes, o su-
numu önceden görmüştü. Başbakan da Genelkurmay Başkanı
ve Milli Savunma Bakanı’ndan aldığı onaylarla ilgili kararı uygun
buldu. Bu prensibi, her SSİK toplantımızda uyguladık. Benim dö-
nemimde, yaklaşık 600 SSİK kararı aldık. Bunlar arasında onay-
lanmayan karar sayısı 15-20’yi geçmez. Onlar da bizim
eksikliğimizden kaynaklandı ve bu eksiklikler giderildiğinde, bir
sonraki toplantıda gerekli kararlar alındı. 2004 Mayıs ayındaki
SSİK toplantısında alınan kararların hepsi de hayata geçti. Çünkü
en başta, ülkü ve hedef birliği sağlanmıştı.”

Vazgeçilmez Paydaş: SSM
SSM, hedefe doğru kararlı çalışmaları sonucunda kendini
bütün paydaşlarına, vazgeçilmez bir iş ortağı olarak kabul
ettirdi. Bu konuda, SSM Eski Müsteşarı Murad Bayar’ın 
şöyle bir anısı var:
“2004-2005 döneminde, MİLGEM projesine çok mesai harcamıştık.
O zamanlar böyle bir projeyi üstlenecek özel bir tersane olmadığını
gördük. İşi özel sektörle yapmak istiyorduk; ama uygun bir firma
olmadığından, bir ana yüklenicimiz olamıyordu. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ile yoğun bir beyin fırtınası dönemi için-
deydik. Sürekli farklı şeyler çalışıyorduk. Sık sık Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Özden Örnek’i ve kurmay başkanını ziyarete
gidiyordum. Hikâyenin sonunda; STM, Pendik Tersanesi, ASELSAN
ve HAVELSAN’ı içeren, parçalı bir model ortaya koyduk. Proje ile
ilgili SSİK kararında da bir ana yüklenici yoktur; ‘SSM, Dz.K.K.lığı

ile birlikte yürütür.’ der. SSİK kararı öncesinde bir
gün, özel kalem müdürüm Mehmet Erkan Bey
telaşla içeri girdi. ‘Özden Paşa sizinle görüşmek
istiyor.’ dedi. Ben de ‘Tabii, şeref verirler, planla-
yalım, ne zaman programına uygunsa…’ gibi şey-
ler söylerken; ‘Yok, kendisi yolda, geliyor!’ dedi.
Ancak aşağıya inip kendisini karşılayabildik. Biz
kapıya inene kadar, arabası içeri girmişti. Özden
Paşa, MİLGEM’i konuşmak için gelmişti; konuyu
bu kadar yakından takip ediyordu. Yoldan, ‘Müs-
teşarlığa bir uğrayalım.’ diye telefon açtırıp çat

kapı ziyarete gelmişti. MİLGEM de bu sayede gerçekleşti. 
MİLGEM’in hikâyesini doğru yazdığımız zaman, bunu görmemiz
gerekiyor. Başta Dz.K.K.lığı ve Özden Paşa olmak üzere, buna
inandılar ve bu kurguyu bütün güçleri ile desteklediler.”

Alt Sistemler Daire Başkanı Levent Şenel, firmalarla nasıl
pazarlıklar yaptıkları ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor:
“Sahil Güvenlik Helikopteri projesi, bir hazır alım projesi olsa da
sözleşmesine yerli olarak neleri dâhil edebiliriz diye çok uğraştık.
ASELSAN’dan FLIR, telsiz ve IFF cihazı aldık. Proje başladığında,
Abdullah Öcalan İtalya’ya kaçmıştı ve iki devlet arasında kriz çık-
mıştı. Bizim sözleşme de imzalanmış; ama yürürlüğe henüz gir-
memişti. Olaylar gelişti, Öcalan oradan ayrıldı, zamanla ilişkiler
yumuşadı. O arada, İtalyanlar helikopterin güncellenmesine baş-
lamışlar. Artık bizim imzaladığımız konfigürasyonda helikopter
verme imkânları yok. Motor güncelleniyor, sayısal kokpite geçiliyor.

MİLGEM projesinde, SSM ile
Dz.K.K.lığı çok yakın çalıştılar.
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Bize, ‘Biraz daha para verin bu sürümü alın.’ dediler. ‘Olmaz, bir
kuruş fazla veremeyiz.’ dedik. ‘O zaman süre verin.’ dediler, 6 ay ek
süre verdik. Böylece, sözleşme değişikliği ile projeyi başlattık. Ama
işin içinde yazılım entegrasyonu da vardı ve benzer pek çok projede
olduğu gibi, bu projede de verilen süre yetmedi. O sözleşme, diğer
SSM sözleşmelerine göre farklıydı; cezada üst sınır yoktu. Gecikme
sürdükçe, ceza da artıyordu. Ama bir yandan da ATAK’ta yarışıyor-
lardı ve muhtemelen ATAK projesi olmasa mahkemelik olacaktık.
Sonuçta, o projede, neredeyse 1 helikopterden fazlasını bedavaya
getirmiş olduk; hem de daha üstün bir helikopterle.”

Bu süreçte, SSM, çetin sorunları çözmek zorunda da kaldı.
Platform Test Müdürü Ali Vasfi Demirtaş, ATAK projesi ile 
ilgili bir anısını anlatıyor:
“Kabul muayenelerinde, 1003 numaralı helikopter kabul edil-
memiş durumda ve heyet başkanlığı görevi bana verildi. Top-
lantıya girdim; kovboy filmlerindeki gibi gergin bir hava var. Bir
tarafta kabulü yapmamış heyet; bir tarafta firma yetkilileri. Açı-
lış konuşmasında dedim ki; ‘Muhteşem bir helikopter. Bu he-
likoptere âşık olmamın karşılığı olarak, ben bu helikoptere bir
kere bineceğim ve uçacağım.’ O zaman Yarbay olan Aydın Lafcı
kalktı, ‘Ali Vasfi Bey, sizi bu helikoptere bindirmeyiz; bu heli-
koptere binemezsiniz!’ dedi. Bir anda gerginlik daha da arttı.
Benim aradığım da öyle bir şeydi ve şöyle cevap verdim: ‘İşte
hayalimdeki kabul heyeti: Helikopterini sahiplenmiş, âşık
olmuş bir ekip.’ Bu atmosferden sonra, sorunlar çözüldü ve
1003 kabul edildi. 1003, 1004, 1006 ve 1007’yi benim başkanlı-
ğımdaki heyet teslim aldı.

SSM Kurucu Müsteşarı Vahit Erdem, 1985 yılında beri yürüttüğü görevini, 
1993 yılında Yalçın Burçak'a devretti.

Prof. Dr. Dursun Ali Ercan, Müsteşarlık görevini, bu görevi 1993 yılından beri
sürdüren Yalçın Burçak'tan, 2000 yılında devraldı.

Daha önce de SSM'de çalışıp da Müsteşarlık görevine getirilen ilk kişi olan
Murad Bayar, görevi, 2004 yılında Prof. Dr. Dursun Ali Ercan'dan devraldı.

Murad Bayar, Müsteşarlık görevini, 2014 yılında Prof. Dr. İsmail Demir'e 
devretti.

Müsteşarlık Devir Teslim Törenleri

ATAK helikopteri
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Ali Vasfi Demirtaş 
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n SSM Kurucu Müsteşarı Vahit Erdem, SSM çalışanlarına şu mesajı veriyor:
“SSM çalışanlarını can-ı yürekten kutluyorum. Bugüne kadar gösterdikleri çalışmaları, başarıları takdirle izliyorum
ben. Her ne kadar uğramıyorsam da kuruluşunda etkili olduğum kurumları yakından izliyorum. Benim en çok başında
bulunduğum, kuruluşuna vesile olduğum kurumların başında SSM geliyor. Çünkü stratejik önemi var. Türkiye’nin 
bekasını güçlendirecek bir konsept bu. Türkiye’nin güçlü bir devlet, dünyada saygın, sözü geçen devlet olmasında 
etkili olacak bir kurum. Onun için yakından takip ediyorum. Onun için, SSM’de çalışan arkadaşlarımızın da bu şuurda 
olduğuna inanıyorum. İnşallah bu gayretleri, bu çalışmaları aynı şekilde devam eder. Onlar sayesinde bu teşkilat 
bu seviyeye geldi.”

n SSM’nin ikinci Müsteşarı Yalçın Burçak SSM çalışanlarına şunları söylüyor:
“SSM, yetişmiş uzman kadrolardan oluşan bir proje ofisidir. Burada çok iyi yetişmiş, yaptıkları her projeden değerli 
tecrübeler kazanmış ve bu sektöre gönül vermiş bir kadro mevcuttur. Bu itibarla Müsteşarlığımız mensuplarının, 
kendilerine tevdi edilen görevin ulvi yapısına uygun bir şekilde, vazifelerini tam manasıyla ifa edeceklerine yürekten 
inanıyor, hepsine sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.”

n SSM’nin üçüncü Müsteşarı Prof. Dr. Dursun Ali Ercan da SSM çalışanlarına sesleniyor:
“Tüm SSM çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Unutmasınlar, onlar Türkiye’nin en önemli ve ayrıcalıklı 
kurumlarından birinde çalışıyorlar ve yaptıkları iş çok önemli ve çok anlamlı. Savunma sanayimizin gelişmesine 
katkıda bulunmak demek, Türkiye’nin güçlü olmasına, ülkemizin müreffeh ve güvenli bir geleceğe umutla 
bakabilmesine katkıda bulunmak demektir. Siyasal etmenlerin etkisinde kalmadan, bilimi rehber alan, yurtsever, 
üretken insanların dayanışmacı iş birliği ruhuyla, başaramayacakları hiç bir şey yoktur.”

n SSM’nin dördüncü Müsteşarı Murad Bayar, SSM’nin kıymetinin bilinmesini istiyor:
“Kurumun kıymetini bilsinler, en önemli mesajım bu olur. Özellikle gençlere söylüyorum. Kariyerleri açısından, 
devlette çalışılabilecek en iyi yerde çalışıyorlar. Ben de genç bir çalışanken SSM’nin her şeyini eleştirirdim. 
O zamanki yöneticilerimiz, bizlere, “Tabii kamunun diğer yerlerini görmediğiniz için, burada böyle şımarıklık yapıyorsunuz.”
derlerdi. Bu gerçekten doğru bir cümle. SSM; teknoloji yönetimi ve endüstriyel planlama alanlarında, kamu otoritesinin 
yönlendirilmesi konusunda örnek bir teşkilat. Bence, dünya üzerindeki, bu alandaki en iyi teşkilatlardan birisi. 
Özellikle hem kamuda çalışmak isteyen hem de teknolojik ve dünyaya açık bir alanda çalışmak isteyen gençler için 
ideal çalışma yerlerinden birisi. Çok kıymetli deneyimler kazanabilirler. O deneyimleri de sadece kamuda değil, 
özel sektörde de; hatta savunmanın dışındaki sektörlerde de kullanabilirler. 1998’de ABD’ye gittiğimde, SSM’de 
elde ettiğim deneyim ile çalıştım; bu, orada da kabul gören bir deneyimdi. Çalışanları, SSM’nin kıymetini bilmeli ve 
belli bir olgunluğa ulaşan, belli bir rotaya giren bu kurumu daha ileriye taşımalı.”

n SSM’nin, hâlihazırda yıl olarak en kıdemli çalışanı, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’in 
gençlere mesajı ise şöyle:
“SSM’nin kariyer günü etkinliklerine, ben de vaktim oldukça katılırım. İTÜ’de numaram 381090 idi. Burada 
‘3’ Makine Fakültesi’ni; ‘81’, 1981 girişli olduğumu gösterir. ‘090’ da giriş sırası. Ben 90’ıncı girmişim. 
Başka bir bölümün birincisi, şu anda Dubai’de emlakçılık yapıyor. Bir diğer birinci, İstanbul’da bir alışveriş merkezinin 
müdürü. Onlar parayı tercih etmişler. 001’ler parayı tercih ettiği için, müsteşar yardımcılığı makamı da 090’a kaldı. 
Önemli işler yapıyoruz; Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyoruz. Kariyer günlerinde gençlere bunu anlatıp; ‘
Benden sonra burayı 090’lara bırakmayın; her şey para değildir.’ diyorum. Gençlerin önce buraya bakmasını, 
parayı ikinci plana koymasını istiyorum.”

SSM Personeline 
ve Gelecek Nesillere 
Mesajlar
SSM, başlangıçta çok uzak bir hedefmiş 
gibi görünen bir noktaya; sıfırdan, 30 yılda 
gelmeyi başardı. Kuşkusuz yapacak daha
çok şey var. Bu noktada da iş, mevcut 
SSM personelinin yanı sıra gelecek 
nesillerin performansına da bağlı.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın kuruluşu, kuşkusuz sektörde 
faaliyet gösteren Türk firmalarını da önemli ölçüde etkiledi. SSM, bir yandan 
Türk firmalarına özgün ürünler geliştirme fırsatı verdi; diğer yandan da firmaları,
dünya standartlarında projeler yürütmeleri için zorladı. Kuşkusuz firmaların 
SSM gerçeğini anlaması da -diğer paydaşlar gibi- biraz zaman aldı; ama artık 
günümüzde, firmalar da “pusulalarının” SSM olduğunun farkına varmış durumda.
Bu bölümde, SSM ile ilgili anılarını paylaşmak isteyen firmalar tarafından 
gönderilen bilgilerden de yararlanılarak derlenen özel içeriğe yer veriyoruz.

Sektörün Pusulası: SSM

Türkiye’nin, savunma sanayisini yeniden kurmak üzere bir atı-
lım başlattığı dönemin ilk özel sektör savunma firması olan

FNSS’nin kuruluşu, SSM’nin ilk yılları ile neredeyse özdeşleşmiş
durumda. FNSS yetkilileri, şirketin kuruluşuna neden olan; aynı
zamanda da SSM’nin yürüttüğü ilk büyük proje olan Zırhlı Mu-
harebe Aracı (ZMA) projesinin hikâyesini şöyle anlatıyor.

Nurol, Savunma Sektörüne Giriyor
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(SAGEB) görevine Vahit Erdem’i getiren dönemin Başbakanı
Turgut Özal, özel sektör öncülüğünde ZMA projesini hayat ge-
çirerek, vakıf sermayeli kuruluşlar ile tek ayağı üzerinde dur-
maya çalışan Türk savunma sanayisinin ikinci ayağını
oluşturmak istiyordu.
Vahit Erdem, bu dönemi şöyle anlatıyor: “Faaliyete geçtikten
sonra, Ankara’da bir seminer düzenledik. Türkiye’de temsilci-
likleri bulunan yabancı savunma firmalarını, bu seminere davet
ettik. SAGEB’in neden kurulduğunu, seminere katılan firma-
lara tek tek anlattık. Çok açık bir şekilde, ‘Bundan sonra bize
gelecek yabancı firmalar teknoloji transferi için gelecek; yerli
ortaklar ise üretim şartı ile gelecek.’ mesajını ilettik. ‘Artık bize
temsilcilerinizle, doğrudan satış için gelmekten vazgeçin, ya-
tırımcı olarak gelin.’ dedik. Yabancı savunma firmalarının tem-
silcileriyle görüşmeleri askıya aldık. Türkiye’nin bu ‘Müzmin
Dış Alım Hastalığı’ndan bir an önce kurtulması gerekiyordu.”
Var olan anlayış değişiyor, savunma sanayisinde yeni bir yapı
inşa ediliyordu. Bu yapısal değişikliğin öncüsü, ZMA projesi ola-
caktı. Senaryo yazılmış, sahne hazırlanmıştı. Oyunun şefliğini
SSM yapacaktı. Oyunun başlaması için, dünya çapında yeteneğe
sahip, yabancı ve yerli aktörler aranıyordu.
SAGEB, sıkı bir ön araştırma yaparak, dünya standartlarında
bir teklife çağrı dosyası hazırladı. NATO üyesi ülkelerin, zırhlı
muharebe araçları üreten dünyanın en iyi firmalarına; Alman
Krauss Maffei, İngiliz GKN ve Amerikan FMC firmalarına teklife
çağrı dosyaları gönderildi. 3 firmadan ilk tekliflerini hazırlama-
ları istendi ve karşılaştırmalı araç testlerine katılmaları için
Türkiye’ye davet edildiler.

Çağrı dosyasını alan 3 firma, zaman geçirmeden Türk ortak
avına çıktılar. O günlerde, Nurol da savunma sanayisine gir-
meyi hedefliyordu. Nurettin Çarmıklı, o günleri şöyle anlatıyor:
“Ankara’daki F-16 fabrikasının çelik konstrüksiyon işini yeni
tamamlamıştık. Bitirdiğimiz işin ardından, çelikle başlayan iliş-
kimizi sürdürmek istiyorduk. Yurt dışındaki birçok firmayı, bu
amaçla ziyaret ettik. Savunma alanında imalat ağırlıklı neler
yapabiliriz diye düşünüyorduk. İngiltere’ye, dünya savunma sa-
nayisi devi Vickers’ın fabrikalarına inceleme, araştırma gezileri
düzenledik. Türkiye’de neler üretebileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunduk ve protokoller imzaladık.”
Savunma sanayisinde, yabancı ortakla üretim için ilk teklif de
Nurol Makina tarafından verilmişti. Yaşar Dişlioğlu, bu çaba-
larını şöyle anlatıyor: “1985 yılında, Amerikan Lear Siegler fir-
masıyla F-16’ların yakıt tanklarının ve uçak kanadına bağlanan
silah pilonlarının yerli üretimi için teklif verdik. Müzakereler 1
sene kadar devam etti. Görüşmeleri ve müzakereleri Hava
Kuvvetleri Teknik Dairesi ile yaptık. İlk teklifin sonucunu bek-
lemeden, bir ikinci teklif daha verdik. Bu defa, M48 tanklarının
modernizasyonu kapsamında, silah kulesinin stabilizasyonu
için, Amerikan Cadillac Gage firmasıyla ortak bir teklif hazır-
ladık. Biz bu teklifleri hazırladık, sunduk; ama herhangi bir
sonuç alamadık!”

Savunma Sektörü 
İlk Özel Şirketine 
Kavuşuyor
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ZMA üretim hattından bir görünüm.
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Türkiye bu girişimler için hazır değildi. Nurol’un savunma sa-
nayisindeki girişimleri de bu yüzden sonuçsuz kalmış; karşılık
bulmamıştı. Ortada ne SSM gibi bir kurum ne de kapısı çalına-
bilecek herhangi bir kuruluş vardı. En önemlisi, Türkiye’nin, 
-SSM’nin ortaya koyduğu gibi- savunma sanayisine dair bir viz-
yonu yoktu.
Sonuçta, tesadüflerin de yardımı ile Amerikan FMC firması ve
Nurol’un yolları kesişti. FMC, kısa bir değerlendirme sürecinin
ardından Nurol’u seçtiğini açıkladı.
SSM, Temmuz 1986’da, resmen ihaleye çıktı. Proje paketlere
bölündü ve ihalenin ilk pakette yer alan 1.698 adet ZMA için açı-
lacağı ilan edildi. FMC ve Nurol, SSM’ye son tekliflerini, kura-

cakları bir ortak girişim şirketi (joint venture) tarafından veril-
mesinde anlaştılar. 24 Temmuz 1986’da, FMC ve Nurol, arala-
rında bir mutabakat zaptı imzaladı. Erol Çarmıklı, bu süreçle
ilgili şunları hatırlıyor: “İlk müzakereyi, FMC ile yaptık. Bu yüz-
den lisans konusunda önemli pazarlıklar oldu. Projeyi gerçek-
leştirecek şirketin bir ortak girişim şirketi olmasında ve
ortaklığın %51-49 olarak başlamasında anlaştık. Bu oranların
tespitinde, SSM’nin rolü vardır. SSM, Amerikalı tarafın elini
taşın altına koymasını istiyor ve bu beklentisini hissettiriyordu.”
1 Temmuz 1987’de, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile FMC Cor-
poration, “Ortak Girişim Anlaşması" ile “FMC-Nurol Savunma
Sanayii A.Ş. (FNSS)” adı resmiyet kazandı. 27 Ekim 1986’da,
FNSS, ZMA teklifini SAGEB’e sundu.
Teklifler yarışacak ve 3 gruptan birisi, SSM ile ilk müzakere
hakkını kazanacaktı. ZMA yarışında, SSM’ye sunulan teklifler
kadar önemli bir başka süreç daha vardı: 3 grubun üretecekleri
araçların, katıldıkları karşılaştırmalı araç testlerinin sonucu,

ZMA testlerinden bir kare.

ZMA testlerinden bir kare.
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en az sunulan teklifler kadar önemliydi. Karşılaştırmalı araç
testlerine, Ankara Zırhlı Birlikler Komutanlığında başlandı.
Araçlar, Gebze’den Sarıkamış’a, Türkiye’nin farklı bölgelerinde
ve farklı iklim koşullarında yeteneklerini sergileyip, atışlar ger-
çekleştirdiler.

Heyecan İmzaya Kadar Sürdü
Ekim 1986’da verilen teklifleri inceleyen SSM, 1988 yılının Ocak
ayında, ilk müzakereyi FNSS ile başlatma kararı aldı. Eğer
FNSS ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamazsa sıra-
daki adayla müzakerelere devam edilecekti. Müzakereler
Şubat ayında başladı ve Mayıs ayına kadar devam etti.
Oğuz Çarmıklı, müzakere sürecini şöyle anlatıyor: “Müzakere-
ler, aracın fiyatı, araçların nasıl teslim edileceği ile başladı. Off-
set ve yerli katkı oranları tartışılırken müzakereler kilitlendi.
Direkt 400 milyon dolar, endirekt 300 milyon dolar, toplam 700
milyon dolarlık ihraç garantisi isteniyordu. Bu rakama pazar-
lıklar sonucu ulaştık; ama bizim için yine de çok büyük bir ra-
kamdı; offset tutturulamazsa cezai yaptırım söz konusuydu. Bu
proje, bir yerlileştirme projesiydi. Yerlileştirmenin nasıl ve
hangi yöntemle gerçekleştirileceği konusunda da uzun tartış-
malar yaşandı. Yerli katkının oranının %73 olmasında anlaştık.
Teknik konularda Yaşar Dişlioğlu; idari ve mali konularda ise
Şinasi Büyüklü ile müzakereleri çok iyi götürdük. Müzakere gö-
rüşmelerinde 5 de Amerikalı vardı.”
Vahit Erdem de o günleri şöyle anlatıyor: “Daha önce, Türkiye’de
bu şekilde gerçekleşmiş bir ortak yatırım örneği yok; böyle bir
alışkanlık ve bilgi birikimi yok. Müzakerelerde Oğuz Bey’in ara-
buluculuğunun çok faydasını gördük; müzakerelerin kazaya uğ-
ramadan tamamlanmasında Oğuz Bey’in büyük katkısı oldu.”
Müzakerelerde zaman zaman kopmalar oldu ve uzun aralar
verildi. Müzakerelere ne zaman dönüleceğinin belirsiz olduğu
bir dönemde, devreye yine Başbakan Turgut Özal girdi. Önce
FMC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bob Mallot’u, daha sonra Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Vahit Er-
dem’i arayıp müzakerelerin tekrar
başlamasını sağladı. 1988
yılının Şubat ayında başla-
yan müzakereler, bu kez
anlaşma ile sonuçlandı.

SSM, 23 Mayıs’ı, sözleşmenin imza tarihi olarak belirlemişti;
ama o tarihe kadar yapılacak çok iş vardı. Müzakerelerde an-
laşmaya varılan İngilizce metin henüz hazır değildi. Üstelik
imza tarihi olan 23 Mayıs’tan önce, araya uzun bir bayram tatili
giriyordu ve ekipte bulunan herkes, 5 günlük bayram tatilini
iple çekmeye başlamıştı.
Programlar Direktörü İnan Güven, o süreci şöyle anlatıyor: “İn-
gilizce metin, bayramdan bir gün önce, gece yarısı bitti. Asıl
önemli olan Türkçe metindi; Türkçe metnin, 23 Mayıs’ta, Baş-
bakan Turgut Özal’ın masasında olması gerekiyordu. SSM Daire
Başkanı Ali Doğan Bey, İngilizce ve Türkçe metinlerin 23 Mayıs
sabahı ciltlenmiş hâlde imzaya hazır olması gerektiğini hatırla-
tıp veda etti. Amerikalılar havaalanına koştular; herkes çok yor-
gundu ve 5 günlük tatili mutlaka değerlendirmek istiyordu.
İngilizce metnin çevirisi ve metinle ilgili detayları hâlletmek 
görevi bana kaldı. O zaman ne diz üstü, ne masa üstü, ne de tab-
let bilgisayar var. Tercümeyi, sadece kalem kâğıt kullanarak,
bayram tatilinde aralıksız çalışarak tamamladım ve 22 Mayıs
günü, Ankara’ya döndüm. Ertesi gün, tarihi gün; imza töreni
var… Nurol Bilgi İşlem Müdürü Deniz Gündüz Bey’i arayıp AS
400 bilgisayarını açtırdım; matbaa müdürümüz Caner Zaim Bey
ise ciltleme işlemleri için gerekenleri yapacak. 23 Mayıs sabahı
05.00 sularında İngilizce ve Türkçe metin arzulanan miktarda
hazır. Basılan metinlerin ciltlenmesi için Caner Bey’e teslim
ediyorum. Caner Bey, 07.00’de, her şeyin eksiksiz bir şekilde
hazır olacağını söylüyor. Başbakanlık’taki imza töreni, 09.00’da.
Caner Bey sözünde duruyor, metinleri teslim alıp Başbakanlığın
yolunu tutuyorum. Başbakanlık binasında, sözleşmeleri
SSM’deki arkadaşlara dağıtıyorum. Yavaş yavaş konu ile ilgisi
olan herkes tek tek gelmeye başlıyor. Başbakan Turgut Özal da
gelince, ZMA sözleşmesi nihayet imzalanıyor.”
İmza töreninden sonra sözleşmenin yürürlüğe girme süreci
başlar; kredi anlaşmaları, şirketin kurulması, yabancı sermaye
izinlerinin alınması derken, sözleşme 15 Ağustos 1989’da yü-
rürlüğe girer. Aralık 1989’da, FNSS’nin üretim tesislerinin te-

meline ilk harcı da o sırada Cumhurbaşkanı seçilmiş
olan Turgut Özal koyar.

Kuruluşu SSM tarafından açılan bir ihaleye dayanan FNSS, 
artık özgün ürünleri ile Türkiye'nin savunma alanındaki ihracat

rekorlarına imza atıyor. Fotoğrafta, ikisi de FNSS'nin özgün
tasarımları olan SABER kulesi taşıyan bir 

PARS 8x8 görülüyor.
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Kale Grubu Şirketleri Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay,
Kalekalıp’ın savunma sanayisine girişini ve SSM’nin uygu-

lamaya koyduğu offset uygulamalarının, hem ülke hem de şir-
ketler adına ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatıyor:
“Kalekalıp olarak savunma sanayisine girişimiz, 1980'li yılla-
rın ikinci yarısında, o dönemin meşhur Stinger füzelerinin 
22 değişik parçasını üretmekle başladı. Ancak 1997 yılında,
bize önemli ivme kazandıran ise Lockheed Martin’in ATACMS
projesi oldu. O dönemde, SSM, bu proje için offset taahhüdü
şartı koymuştu.

Stinger projesindeki başa-
rılı performansımızdan
ötürü, Lockheed Martin
yetkilileri, bizimle görüş-
mek istediklerini ilettiler;
biz de kendilerini kabul
ettik. ABD’den değişik 
birimlerden 8 ayrı kişi 
tesislerimize geldi. 2 ay
boyunca bizimle beraber
çalışarak bizi değerlendir-
meye tabi tuttular. Bu 
2 ayın sonunda, yaptığımız
toplantıda bizimle çalış-
mak istediklerini bize ilet-
tiler ve yıllık 50.000
dolarlık bir sipariş emrini
masanın üzerine koydular.
Ben bu işe çok içerledim.
Bu kadar emek, uğraş, ya-
pılan masraf, bu sipariş
emrinin en az 2-3 katıydı. Ben kendilerine bu yaptığımızın,
hem kendileri hem de bizim için vakit kaybı olduğunu söyle-
dim. Heyettekilerden biri bana döndü ve siz bu iş emrini kabul
edin ve başarılı bir şekilde bize teslim edin; sonra işlerin ne-
reye gideceğini göreceksiniz dedi. Ben de biraz da kızarak
kabul ettim ve çalışma arkadaşlarıma, elinizden gelenin en
iyisini yapın lütfen dedim.
Bu proje, daha sonra, SSM tarafından ilk defa verilen ‘En İyi
Offset Uygulaması’ ödülünü kazandı.
Kalekalıp olarak Lockheed Martin nezdinde, ‘Yıldız Tedarikçi’
unvanını almaya da hak kazandık. Hâlen Lockheed Martin'in
Füze Bölümü ile büyük bir iş hacmimiz var. Firmanın Füze Bö-
lümü’nden Uçak Bölümü’ne refere edildik. F-35 projesinin 
en önemli partnerlerinden biri konumuna geldik. Bugün 
Lockheed Martin’in ‘AEGIS Muharebe Sistemi’ için çalışıyoruz.
Ayrıca Lockheed Martin ile ortak Ar-Ge projeleri yapma ko-
nusunda görüşmelere başladık.”

Kalekalıp, SSM’nin Açtığı Yoldan 
Giderek İş Hacmini Arttırdı
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Kale Grubu, Lockheed Martin için ATACMS füzelerine
(aşağıda, sağda) yönelik parça üretme ile başlayan savunma
sanayisi yolculuğunda, günümüzde Pratt&Whitney için 
F135 motoru parçaları üretmeye (üstte tesis açılış töreninden
bir sahne görülüyor) uzanan bir gelişim gösterdi.
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K oç Grubunda çalışmaya 1982 yılında başlayan Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç, 1985 yılından beri de Oto-

kar’da çalışıyor. Otokar’ın 1963 yılında kurulduktan sonra, 1987
yılından itibaren savunma sanayisinde de faaliyet gösterdiğine
dikkat çeken Görgüç, SSM’nin kuruluşunun 30. yılı vesilesi ile
şunları söylüyor: “’Modern bir savunma sanayisinin kurulması,
geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin modernizas-
yonunun sağlanması’ misyonu ile kurulan SSM, yıllar içinde,
özel sektöre verdiği destekle; dinamik, ihracat potansiyeli olan,
teknolojisine hâkim, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve
bunlar için kaynak ayıran bir sektörün oluşumuna liderlik etti.
Bu süreçte sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler için, pro-
jeleri ile özendirici, tarafsızlığı ile güven verici, yenilikleri ile
öncü bir kurum oldu. Otokar’ın bir dünya aracı yapma hedefi
ile 1990’larda TÜBİTAK ile birlikte başlattığı COBRA projesinin
başarısında SSM’nin büyük desteği oldu.
COBRA, dünyanın önde gelen silahlı kuvvetlerinden birisi olan
TSK’nın beklentilerini ve ihtiyaçlarını baz alarak Otokar tara-
fından NATO standartlarında tasarlandı. Araç, farklı kullanım
ve iklim koşullarında hizmet verebilmesi için 1990’ların so-
nunda zorlu parkurlarda test edildi; üretimini mükemmelleş-
tirmek için büyük yatırımlara gidildi; araç, dünya çapında birçok
fuarda tanıtıldı. COBRA’ya inanan ilk kurumlar SSM ve TSK
oldu. TSK, aracı denemek için, SSM kanalı ile 5 adet COBRA
aldı ve 3 seneye varan uzun süreli taktik kullanım testleri ger-
çekleştirdi. Aracın beğenilmesi ve başarılı olmasını takiben de
çeşitli konfigürasyonlarda yeni siparişler verildi. COBRA, bugün

sadece TSK’ya hizmet etmekle kalmıyor; dünyada girdiği iha-
lelerin tamamına yakınını, hem de Batılı firmalar karşısında
kazanıyor. 15 ülkenin silahlı kuvvetlerinde ve birçok Birleşmiş
Milletler görevinde en iyi şekilde hizmet eden, sınıfında en çok
tercih edilen araçların başında geliyor.
Otokar’ın bugüne kadar SSM tarafından görevlendirildiği en
önemli proje ise ALTAY Milli İmkânlarla Modern Tank Üretimi
Projesi oldu. Türk savunma sanayisinin en büyük kara plat-
formu projesi olan ve Otokar ana yükleniciliğinde yürütülen
ALTAY projesinde planlanan prototip üretimleri tamamlandı;
kullanıcı testleri ise başarı ile devam ediyor. Dünyada kendi
tankını üreten ülkelerin sayısı iki elin parmaklarını geçmez
iken, ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz ana muharebe tankının
yurt içi imkânlarla tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi
gibi önemli bir karar ile projeyi sahiplenen, özel sektörü cesa-
retlendiren, öncülük eden SSM olmuştur.”

COBRA’nın 
Hikâyesinde 
İlk Mürekkep İzi
SSM’den
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Dönemin Savunma Sanayii Müsteşarı Vahit Erdem’in eline,
Müsteşarlıkta (o zamanki adıyla Savunma Sanayi Destek-

leme İdaresi Başkanlığı iken) Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’ndan gelen çok ince bir rapor geçer. Evine götürür ve
gece bir kez daha okur. Raporda on beş ülkenin katıldığı Avrupa
Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Projesi’nin önemli bir kıs-
mının Türkiye’ye verilmiş olduğu yazmaktadır. “Avrupa, proje-
nin önemli bir kısmını Türkiye’ye vermiş(!)’’ diye tekrar eder
Vahit Bey ve ekler: “Aklımdan ilk geçen şu oldu: ’Türkiye bu-
nunla baş edemez ve bize geri gönderir.’ diye düşünmüş olma-
lılar.”
Vahit Bey haklıdır, zira rakipler arasında altyapısı tamamıyla
hazır olan ülkeler varken ihaleyi sıfır altyapıyla Türkiye’nin ka-
zanmış olması şaşırtıcıdır. Bilhassa, daha sonra konsorsiyum-
dan çekilecek olan İtalya, ortak üretimde yer almak istemekte
ve Türkiye’nin bu konuda kendisine rakip olamayacak kadar
yetersiz olduğunu düşünerek itiraz etmektedir. Stinger’in fır-
latma ve uçuş motorlarının üretimine talip olan İtalya; Tür-
kiye’nin bu işi zamanında, projeyi aksatmadan ve uygun
maliyetlerle yapamayacağı iddiasındadır. Hatta bu iddiasını ka-
nıtlamak üzere altı kişilik bir heyetle Türkiye’ye gelir. Mevcut
altyapıyı heyete gösterme görevi, proje mühendisi Naci Özer-
ten’e verilir. Ortada gösterilecek bir altyapı olmadığı için Naci
Bey, misafirleri MKEK’deki binalarda gezdirir durur. Mevcudu
gördükçe cesaretin boyutuna şaşıran, şaşırdıkça sinirlenen
İtalyanlar, “Bu teknoloji ile Stinger motorlarını üretemezsiniz.”

demektedir. Naci Bey anlamamazlıktan geldikçe ortam iyice
gerilir. İtalyanlar daha fazla dolaşmanın faydasız olduğunu söy-
leyince Naci Bey, elindeki en büyük kozu oynar: “Ama ben size
esas önemli olan şeyi henüz göstermedim. Onu, sona bırak-
tım.’’ Naci Bey, İtalyanları alır ve MKEK’nin boş arazilerinden
birine götürür. Burası, ihalenin kazanılması durumunda tesisin
kurulması için düşünülen arazidir. Arazinin üzerinde kazıklar
çakılıp şeritler geçirilerek yerleri belirlenmiş olan ana üretim
binalarının tabelalarından başka bir şey yoktur.
“Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?”
“Rica ederim! Gördüğünüz gibi arazimiz hazır. Bu, en kıymetli şey!”
Aslında içinde fırtınalar koptuğu hâlde Naci Bey’in gösterdiği
bu rahatlıktan sonra İtalyanlar, arkalarına bile bakmadan çekip
giderler. Dolayısıyla Vahit Bey’in şaşkınlığı yerinde bir tepkidir
ama elinde tuttuğu rapor da bir o kadar gerçektir. Vahit Erdem,
dünyayı dolaşmış, roket ve güdüm teknolojisinin ne kadar iler-
lemiş olduğunu, gelişmiş ülkelerin çoğunun bu teknolojiye
sahip olduğunu görmüş bir kişi olarak Türkiye’nin de bu ko-
nuda çalışması gerektiğini düşünmektedir. 
MKEK’den gelen raporun doğuracağı sonuçlar, belki de bu hu-
susta adım atılmasını sağlayacaktır. Ancak Vahit Bey, söz ko-
nusu proje için özel firma ağırlıklı bir şirket kurulmasının daha
doğru olacağını düşünür. Nihayet, elindeki MKEK raporu ve ak-
lındaki düşünceler ile dönemin Başbakanı Turgut Özal’ı ziya-
rete gider. Durumu izah edip özel firmalar ile ilgili görüşlerini
belirtir. 

ROKETSAN da 
Nereden Çıktı?
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Dönemin Milli Savunma 
Bakanı Barlas Doğu

ROKETSAN, günümüzde, 
katıldığı fuarlardaki geniş stantlarını 
özgün ürünleri ile dolduruyor.
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Vahit Bey, o anı şöyle anlatıyor:
“Turgut Bey teknolojiye meraklı idi. Bilhassa savunma sanayi-
sine özel bir merakı ve bilgisi mevcuttu. Bu proje onu da çok
heyecanlandırdı. ‘Sen hazırla, Savunma Sanayii İcra Komitesi
(SSİK)’ne getir. SSİK kararı ile Türkiye’ de bir roket sanayisi ku-
ruluşunu formüle edelim. Özel sektör ağırlıklı bir firma kurul-
sun.’ dedi.” 
Vahit Bey’e göre yapılması gereken şey de tam olarak
budur. Zira Savunma Sanayii Müsteşarlığının bir görevi de;
milli sanayinin gelişmesi için özel firmaların kurulması, ya-
bancı ortakların katılımı ile teknoloji transferinin sağlan-
masıdır.
Sonuç olarak; Türkiye’de roket ve füze sanayi altyapısının ge-
liştirilmesi, daha ileri safhalarda özgün tasarımların oluşturul-
ması, yurt içinde imalat yapılması gibi kabiliyetlerin
kazanılması için roket ve füze sanayisini ileriye götürebilecek,
özel sektör ağırlıklı bir şirket kurulması kararlaştırılır.

Elmadağ Tesisleri
ROKETSAN’ın personel sayısı hızla artmaktadır ve çalışmaların
daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına, fabrikalaşması için arazi
ihtiyacı gündeme gelir. Çok yere bakılır, nice araziler gezilir
ancak Elmadağ’daki MKEK’e ait olan boş araziden daha uygun
bir yer bulunamaz. Fakat oranın kamusal alan olması sebe-
biyle satış gerçekleşemez. Bunun üzerine yeniden hummalı
şekilde arazi arayışı başlar. Müsait bulunan yerlerden birinde
köy ahalisi ile toplantı yapılır. Şartlar uygun olmakla beraber
öğrenilir ki arazi, çok parçalıdır ve her bir parçanın en az yirmi
hissedarı bulunmaktadır. Hissedarların bazısı başka şehir-
lerde bazısı yurt dışında çalıştığından orayı toparlamanın kolay

olmayacağına karar verilir ve vazgeçilir. Lakin o köyden akılda
kalan bir şey var ki onu Fahri Uzunefe’den dinlemek gerek:
“Köylülerle köyün okulunda toplandık. Çok bilinçliydiler. İlk
sordukları soru, çevre kirliliği hakkında oldu. O dönem orada
kurulu olan çimento fabrikalarının bacalarından çıkan toz,
köylülerin arazisine gidiyormuş. ROKETSAN’da böyle bir şey
söz konusu değildi tabii ama arazinin çok parçalı oluşu sebe-
biyle oradan vazgeçtik.” Büyüklük ve konum itibarıyla alınabi-
lecek durumda olan bir başka arazi ise TUSAŞ Uçak
Fabrikasının yanındadır. 
ROKETSAN’ın, bitişiğindeki araziye talip olduğunu duyan uçak
fabrikasının müdürü, telaşlanır ve hatta sinirlenir:
“Uçak fabrikasına bitişik roket fabrikası mı olur canım!”
“Neden olmasın?”
“Başka yer mi kalmadı? Neden burası?”
“Neden mi? Bizim roketler, senin uçaklarını vursun diye!”
Fahri Bey’in daha evvelden tanıdığı fabrika müdürüne yaptığı
şaka bir yana, firma kendince haklı sebeplere dayanarak, roket
üzerine çalışacak bir fabrika ile burun buruna olmak istemez.
Böylece o araziden de vazgeçilir. Döne dolaşa Makine Kimya
Endüstrisi Kurumunun Elmadağ’daki arazisine gelinir. Kamu
sorununun çözülmesi konusunda Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı devreye girer. Müsteşarlık, araziyi devralır ve ROKETSAN’a
tahsis eder. Böylece ROKETSAN, 960 dönüm bir araziyi 49 yıl-
lığına kiralamış olur. 49 yıl, diye tekrar ediyor Selçuk Yaşar: “O
dönemlerde 49 yılın ne kadar uzun olduğunu düşünüyor, bu
yarım asırlık süre zarfında kim bilir ne olup ne biteceğini ko-
nuşuyorduk. Şimdi ise 25 yılı geride bıraktık.” Kiralık bir arazide
fabrika kurulması fikri henüz Türkiye’de yerleşmiş, bilinen bir
uygulama değildir.
Bu sebeple maliye ile mevzuat hususunda sıkıntılar yaşanır.
Mevcut mevzuatta, fabrika içinde kullanılacak yatırım mal-
larının amortisman giderinin, kira dönemini esas alarak
masraf yazılması söz konusudur. Oysa fabrikanın 49 yıllık
kira süresine karşılık en uzun süreli yatırım mallarından biri
olan tezgâhların bile ömrü dört ila on yıldır. Kira dönemi en-
gelini aşmak için Danıştay’a kadar gidilir. Görüşmede 
ROKETSAN adına bulunan Fahri Uzunefe, derdini anlatır ve
mevzuata rağmen haklı bulunur. Ancak mevzuat değişmeden
yapılabilecek bir şey yoktur. Bunun üzerine maliye ikna edilir
ve mevzuat değiştirilir. Böylece, ROKETSAN ile birlikte büyük
çapta bir fabrikanın kiralık bir arazi üzerine kurulabilmesi
fikri mevzuatta da yerini alır.

HİSAR-O, ROKETSAN'ın özgün füze
geliştirme teknolojisinin geldiği

son noktayı temsil eden ürünlerin
başında geliyor.



SSM 30. YIL

Selex ES Türkiye, 1989 yılında Marconi Komünikasyon A.Ş.
adı ile uluslararası Marconi grubu ve Türkiye’de yerleşik

Has Holding ortaklığı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
yacı olan elektronik harbe karşı korumalı, frekans atlamalı
ve emniyetli HF/SSB telsizlerin üretimini yapmak amacıyla
kuruldu. Daha sonra SSM olacak Savunma Sanayii Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) ile 
1989 yılında imzalanan HF/SSB sözleşmesi çerçevesinde 
Selex ES Türkiye, fabrikası açılana kadar geçici bir yerde
faaliyetlerine başladı ve fabrika inşaatının tamamlanması
sonrasında 1992 yılında, şu anda bulunduğu fabrikasına ta-
şındı.
Fabrikanın açılışının yapılacağı gün; tüm personel, yerli ve ya-
bancı ortaklar hazır vaziyette tören alanında; o zamanki Baş-
bakan merhum Süleyman Demirel ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Vahit Erdem'i beklemeye başladı. Ancak heyetin 
2 saat gecikeceği bilgisinin alınması üzerine, tüm personel,
yerli ve yabancı ortaklar ve elçilik mensupları, fabrika içerisine

alındı ve Başbakan ile ekibinin 2 saat boyunca gelmeyeceği dü-
şünülerek karşılama ekibi dağıldı.
Aradan 10 dakika geçtikten sonra, bir anda merhum Süley-
man Demirel, Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Müsteşarı
Vahit Erdem’in fabrikaya intikal etmiş olduğu öğrenildi ve
günlerce hazırlığı yapılan karşılama töreni yapılamadan, mi-
safirler fabrikaya alındı. Başbakan ve heyetinin 2 saat geci-
keceği bilgisinin ise tamamen güvenlik amaçlı olduğu daha
sonra anlaşıldı.

Selex ES Türkiye
Fabrikasının 
Sürprizlerle Dolu
Açılış Töreni
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TUSAŞ, SSM’nin TUSAŞ’ın gelişimine katkılarını şöyle anla-
tıyor: Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak ve ilk aşamada

F-16 uçaklarını üretmek için 1984 yılında, Türkiye’nin yabancı
sermayeli ilk savunma sanayisi şirketi olarak kurulan TAI’nin
hisseleri, 2004 yılında millileştirildi ve TAI, TUSAŞ ile birleşti.
Bu yeni oluşum, yurt dışında TAI, yurt içinde ise TUSAŞ ismini
kullanmaya başladı. Bu birleşme sonucunda Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfı ve SSM, TUSAŞ’ın ana hissedarları
hâline geldi.
Bundan sonraki dönemde SSM, şirkette gelinen teknolojik ol-
gunluk seviyesini proje modelleri ile de destekleyince TUSAŞ;
cirosunu, çalışan sayısını, bir yılda yapmış olduğu iş sayısını ve
mühendislik yoğun iş yükü miktarını her sene arttırarak bü-
yüdü. Böylece, uçak, helikopter, insansız hava araçları, uydu
projeleri yanında TUSAŞ’ın rekabetçiliği ile alınan uluslararası
projeler sayesinde 25 yıllık iş öngörüleri olan, küresel firma
olma aşamasına gelmiş TUSAŞ oluşturuldu.
TUSAŞ, bugün Avrupa’nın Airbus’ı ve ABD’nin Boeing’i gibi,
Türkiye’nin havacılık ve uzay projelerinin ana çatısı hâline gel-
miş; etrafında ekosistemini oluşturan, önümüzdeki 25 sene
içinde 10 milyar dolar ciroyu aşarak dünyada ilk 15 firma ara-
sında girmeyi hedefleyen bir şirket konumunda. Bu gelişimin
her aşamasında, hem hissedarı hem müşterisi olarak SSM’nin
önemli katkıları var. SSM’den üst düzey bir yetkilinin ifadesi ile
“TUSAŞ bizim TUSAŞ’ımızdır!”

Zirveye Çıkan 
Yolda TAI’nin 
Koluna SSM Girdi
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Bugün Türk havacılık ve uzay sanayisinin merkezi olan TUSAŞ'ın, tesislerin ilk hâli.

ATAK helikopteri, TUSAŞ'ın geliştirdiği ve TSK envanterinde girip operasyonlarda aktif
olarak kullanılan ilk platform oldu (üstte ve solda).
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MSI Dergisi: Sektörün yakından tanıdığı
bir isim olarak Aybars Küçük’ün FNSS’de
göreve başlamasıyla birlikte, FNSS’de,
“İş Geliştirme ve Programlar” şeklinde
yeni bir direktörlük ortaya çıktı. Bu
durum, sadece bir isim değişikliğinden
mi ibaret yoksa “İş Geliştirme ve Strateji”
şeklindeki eski yapıdan farklılıklar 
barındırıyor mu? Şimdiye kadar 
bu yeni sürecin eskisine göre ne gibi 
faydalarını gördü FNSS?
Aybars KÜÇÜK: FNSS’de göreve başla-
dıktan sonra, sevgili Haluk Bulucu
Bey’den; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Biri-
mi’ni de içeren, çok etkin bir iş geliş-
tirme bölümü devraldım. Buna fazla bir
ilavem olabileceğini sanmam. Strateji bi-
rimi ise tüm firmayı ilgilendirdiğinden,
doğrudan Genel Müdürlüğe bağlandı.
Aynı dönemde, FNSS’de gerçekleşen re-
organizasyon çalışmaları sırasında,
özellikle yurt içindeki iş geliştirme faali-
yetlerinin ve yürütülen projelerin aynı
çatı altında birleştirilmesinin getireceği
avantajları anlattığım zaman, önerim
kabul gördü ve İş Geliştirme ve Prog-
ramlar Direktörlüğü kuruldu. Bu, FNSS
öncesi iş hayatımda on yıl yaşadığım ve
olumlu olumsuz her yönünü iyi bildiğim
bir yapı: “Yönettiğin projelerle şirket ka-
biliyetlerini ve kapasitesini iyi tanı; müş-

teriyi, kullanıcıyı ve isteklerini iyi analiz
et; bunu yeni işleri kazanmak için avan-
taja çevir; kazandığın projelere hiç ke-
sintisiz hızla başla; sözleşme öncesi tüm
hafızayı sözleşme sonrasına eksiksiz
yansıtarak müşteriyi yorma.” Sonuç; şir-
ket, müşteri, kullanıcı ve tüm paydaşla-

rın yararına çalışan bir yapı. Bu, doğal
olarak biraz fazla konsantrasyon gerek-
tiriyor; ama bir kere doğru kişilerle
doğru altyapı kurulduğu zaman, tıkır tıkır
işlediğini biliyorum.
FNSS, bir kara sistemleri firması ve
hemen her sözleşmemiz büyük meblağlı
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SÖYLEŞİ

FNSS, Çözümleri ve 
Organizasyonu ile 
Zorlu Projelere Hazır
Diğer sektörlerde olduğu gibi savunma sanayisinde
de liderliğe oynayan firmalar, hem ürünleri hem de 
iş yapış tarzları ve organizasyonları ile fark yaratıyor.
Türkiye ve dünya çapında hedefleri olan FNSS’de 
son dönemde gerçekleşen organizasyon 
değişikliğini ve firmanın ürünlerinin son durumunu,
FNSS İş Geliştirme ve Programlar Direktörü 
Aybars Küçük ile görüştük.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Malezya'nın değişik konfigürasyonlarda
tedarik ettiği ve PARS 8x8 baz alınarak
geliştirilen AV8 aracının sürümlerinden
biri, FNSS'nin Keskin Nişancı kulesi 
ile teçhiz ediliyor.



ve uzun dönemli projeler. Bu nedenle bu
projelerin şirketimize kazandırılması için
yürütülen faaliyetler de bizim için birer
proje niteliğinde. Bu doğrultuda; potansi-
yel işlerimize bir İş Geliştirme Yöneticisi
atıyoruz ve bu arkadaşlar, aktivitelerini bir
proje olarak FNSS İş Geliştirme ve Proje
Yönetimi İlkeleri doğrultusunda, planlı ve
ölçülebilen adımlarla yönetiyorlar. Tabii
ki şans faktörü her zaman var olacaktır;
ama işleri olabildiğince şansa bırakma-
mak veya şansımızı azami seviyeye çıkar-
mak yönünde çalışıyorlar.
Bu yeni yapının, geçtiğimiz kısa dönemde
bile önemli katkıları olduğunu gözlemli-
yoruz; ama somut sonuçlarından bah-
setmek için henüz daha çok erken. Bu
sorunuzun, önümüzdeki dönemde
FNSS’nin başarılarıyla kendiliğinden ce-
vaplanmasını diliyorum.

MSI Dergisi: FNSS’de daha verimli 
ve hiyerarşinin daha az olduğu bir 
matriks yapıya geçmek için çalışmalar
yürütülüyor.  Bu çalışmalar hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Aybars KÜÇÜK: FNSS, geçtiğimiz son 
5 yılda, sessiz, sedasız çok büyük bir
hamle yaptı. Önümüzdeki dönemde
gerek iç gerekse dış hedef pazarları-
mızda bir biri ardına gelecek projeleri ka-

zanabilmek ve bunları eşzamanlı yürüte-
bilmek için insan kaynaklarına çok ciddi
bir yatırım yaptı. Söz konusu projelerin
hemen tümünün, müşteri ihtiyaçlarına
yönelik yeni kara sistemleri olma özelliği
nedeniyle de çok güçlü bir tasarım mü-
hendisliği oluşturdu, tüm fonksiyonel or-

ganizasyonunu tamamladı. Sonra, yeni
kazanılacak büyük projeleri paralel yürü-
tebilmesini sağlayacak, bunu yaparken
de fonksiyonel bölümlerini yormayacak
yapıya geçme sırası geldi. Bu amaçla
FNSS, yıl başından bu yana adım, adım
matriks organizasyona geçişi yaşıyor.
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Matriks; olumlu, olumsuz her yönüyle
çok uzun yıllar bizzat deneyimlediğim,
çoklu proje yürütmek için olmazsa
olmaz diyebileceğim bir organizasyon
yapısı. Karmaşıklığı, komplikasyonları
muhakkak ki var; ama aynı zamanda, 
yürütülmeye başladığı zaman vazgeçile-
mez olduğu kısa sürede tüm organizas-
yon tarafından kabul edilen bir işleyiş
yöntemi. Çok basit bir anlatımla; fonksi-
yonel bölüm yöneticilerinin projelerin
gündemi ve sorunları içinde boğulmala-
rını engelleyip, proje aktivitelerinin ve
hedeflerinin proje organizasyonu tara-
fından gerçekleştirilmesini sağlar. Bu
sayede, fonksiyonel bölüm yöneticileri,
zamanlarının ve enerjilerinin büyük kıs-
mını, faaliyet alanlarında kabiliyetlerin
geliştirilmesine ve kalitenin arttırılma-
sına harcayabilirler;  zaman ve enerjile-
rini şirketin güçlenmesine ve daha
rekabetçi bir yapıyla büyümesine kana-
lize ederler. Ayrıca tanımından da anla-
şıldığı gibi matriks; tüm fonksiyonlarla
projelerin iletişimini en kısa yoldan sağ-
layarak, proje kararlarının hiyerarşiye
takılmadan hızlı alınmasını sağlar. Pro-
jelere tahsis edilen fonksiyonel bölüm
temsilcilerinin, orta ve üst yönetim tara-
fından görünürlüğünü arttırarak çalışan
motivasyonunu iyileştirmesi de olumlu
bir başka yanıdır.

KAPLAN Ailesi Vücuda Geliyor
MSI Dergisi: IDEF 2013 ve IDEF 2015’te,
KAPLAN araç ailenizin birer üyesini 
tanıttınız. KAPLAN araç ailesi ile ilgili
planlarınız neler?
Aybars KÜÇÜK: KAPLAN, FNSS’nin yeni
nesil zırhlı paletli araç ailesinin tescilli
ismi. 2013 yılında, KAPLAN ailesinin 
en hafif ve en küçük amfibi üyesi olan 
KAPLAN 10’nu tanıtmıştık. Silah Taşıyıcı
Araç (STA) projesini kazanmamız duru-
munda, KAPLAN 10’un tanksavar füze plat-
formu konfigürasyonu hızla hayata geçecek
ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envante-
rinde yerini alacak. Hafif ve atak bu platfor-
mun, iç ve dış pazarda, farklı füze sistemleri
ile de yer bulacağını düşünüyoruz.

KAPLAN ailesinin, daha büyük ikinci am-
fibi üyesi olan KAPLAN 20’yi de IDEF
2015’te tanıttık. Bu yeni üye; ana muha-
bere  tankları ile beraber hareket etme
özelliğine sahip, son derece atak, güncel
tehditlere karşı koruma seviyesine sahip
ve en gelişmiş görev ekipmanları ile do-
natılmış bir platform. KAPLAN 20, bir
zırhlı  muharebe aracı (ZMA) olmakla
birlikte; personel taşıyıcı, tanksavar,
havan, komuta kontrol, keşif, KBRN,
ambulans ve istihkâm araçlarına dönüş-
türülebilecek şekilde tasarlandı. Bu 
kategorideki az sayıda amfibi özelliğe
sahip araçtan biri olan KAPLAN 20,
TSK’nın vazgeçilmezleri göz önünde bu-
lundurularak tasarlandı. Potansiyel yurt
dışı pazarlarımızda gözlemlediğimiz
önemli bir ihtiyaca cevap vermek için de
uygun bir platform olarak düşünülen 
KAPLAN 20’nin, bu kategoride büyük bir
boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
KAPLAN ailesinin bir diğer üyesi olan
KAPLAN 30 platformunun geliştirilme-
sine de başladık. KAPLAN 30 farklı ko-
ruma seviyelerinde balistik zırh kitleri ve
amfibi kitlerine sahip modüler bir 
ZMA platformu olarak tasarlanacak.
KAPLAN 30’la beraber, her biri göreve
özgü farklı konfigürasyonlara sahip üç
farklı kategoriden oluşan KAPLAN ailesi
tamamlanmış olacak.

MSI Dergisi: Bu noktada, KAPLAN 30 
ve ZMA-30’a yönelik sorularımız 
olacak. Hava savunma sistemleri için 
geliştirdiğiniz ZMA-30 platformunun 
geleceği ile ilgili neler söylemek 
istersiniz? Bu araç, farklı ihtiyaçlar 
için de önerilecek mi, yoksa ana vurgu
KAPLAN ürün ailesi mi olacak? KAPLAN 30
ile ZMA 30’u nasıl karşılaştırırsınız?
Aybars KÜÇÜK: ZMA-30 platformu,
ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde yürütü-
len KORKUT ve HİSAR hava savunma
sistemlerinin entegrasyonuna yönelik
geliştirilmiş, 30 ton sınıfı bir platform.
Amfibi özelliklerini korurken, 9 ton üze-
rinde faydalı yük taşıma kapasitesi ile
uçaksavar top kuleleri, hava savunma
füze sistemleri, ateş idare ve komuta
kontrol sistemleri gibi ağır sistemlerin
entegre edilmesine uygun.
Bunların yanı sıra geniş iç hacim kapasi-
tesi ile özellikle tugay seviyesi komuta
kontrol uygulamaları için de ideal 
bir platform. ZMA-30’un, bu amaca yö-
nelik kullanımına ilişkin çalışmalarımız
devam ediyor.
KAPLAN ürün ailesi, dolayısı ile KAPLAN 30,
ZMA ürün ailesinin yerini almak üzere,
çağdaş konseptlerle ve görev odaklı ola-
rak geliştiriliyor. ZMA 30’u ise geniş iç
hacmi ile daha çok sistem taşıyıcı plat-
form olarak görüyoruz.
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KAPLAN ürün ailesi, dolayısı ile
KAPLAN 30, ZMA ürün ailesinin
yerini almak üzere, çağdaş 
konseptlerle ve görev odaklı 
olarak geliştiriliyor. ZMA 30’u 
ise geniş iç hacmi ile daha çok
sistem taşıyıcı platform olarak
görüyoruz.



FNSS, PARS 4x4 (solda) ve 
TEBER kulesi taşıyan KAPLAN 20'yi

(sağda), IDEF 2015'te 
ilk kez kamuoyu ile tanıştırdı.



MSI Dergisi: KAPLAN 20 ile ilgili 
önünüzde nasıl bir süreç var? Aracın 
kalifikasyonu ne zaman tamamlanacak?
Aybars KÜÇÜK: KAPLAN 20 ZMA konfi-
gürasyonunun ön prototipini bildiğiniz
gibi IDEF 2015’te sergiledik. Birçok
detay, bu prototipte kavramdan gerçeğe
dönüştürüldü ve kullanıcıların değerlen-
dirmesine sunuldu. Şu anda, KAPLAN 20
ZMA konfigürasyonunun mobilite per-
formansına yönelik prototip geliştirme
süreci devam ediyor. Performans testle-
rimizi, 2016 yılının ikinci yarısında ta-
mamlamayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Endonezya ile orta 
ağırlıkta bir tank geliştirme çalışması 
yürütüyorsunuz. Kuşkusuz, tankın 
nihai özellikleri, proje sürecinde 
kesinleşecek; ama başlangıç konsepti
olarak nasıl bir araçtan bahsediyoruz?
Bu araç, FNSS’nin ürün ailesini nasıl 
tamamlayacak? Bu tank ya da türevleri
için nasıl bir pazar öngörüyorsunuz?
Aybars KÜÇÜK: Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM)’nın da taraf olarak bizi
desteklediği bu projede, PT-Pindad ile
beraber Endonezya Savunma Bakanlığı
için 30 ton sınıfında bir tank geliştiriyo-
ruz. SSM’nin de taraf olması nedeniyle,
bir yurt içi proje niteliğinde değerlendi-
riyoruz ve bu proje de Direktörlüğüm
bünyesinde yönetiliyor. 105 mm topla
teçhiz edilmiş bir kuleye sahip olan ve
bölgedeki mevcut köprülerin taşıma
kapasitelerine ve zemin özelliklerine
uygun olarak geliştirilen bu tank, mevcut
araçlarımıza göre, nispeten yüksek bir
koruma seviyesine sahip olacak. Orta
ağırlıktaki tank üzerine geçmişte gerçek-

leştirmiş olduğu çalışmalar nedeniyle bu
platform FNSS’nin iyi bildiği bir konu.
Uzun yıllar bölgede yürüttüğümüz proje-
ler nedeniyle de müşteriyi ve isteklerini iyi
anlamış durumdayız. Endonezya Silahlı
Kuvvetleri için bu tankı, öngörülen kısa
süre içerisinde FNSS dışında bir başka
firmanın geliştirebileceğini sanmıyorum.
Bu platformla beraber, zırhlı paletli araç
ailemizi, orta ağırlıktaki bir tank plat-
formu ile genişletmiş olacağız. Özellikle
o coğrafyanın gereksinimlerine uygun ta-
sarlanan bu tankın pazarının da yine aynı
bölgede oluşacağını öngörüyoruz.

MSI Dergisi: IDEF 2015’in en büyük 
sürprizi, PARS 4x4 oldu. Oldukça 
kalabalık olan 4x4 araç pazarında, 
PARS 4x4’ü öne çıkartan nitelikleri neler?
Aybars KÜÇÜK: IDEF 2015’te PARS 4x4
aracımızı sergiledik; ama FNSS olarak,
zaten yeterince firmanın yer aldığı genel
amaçlı 4x4 pazarında yer almama kara-
rımızı bozmuş değiliz. PARS 4x4’ü, STA
projesi gibi, sadece çok özel görevlere
yönelik, özel ve nitelikli bir araç olarak

düşündük. PARS 4x4, genel amaçlı 4x4
araçlardan farklı olarak; üstün amfibi
özelliklere, düşük siluet ve yüksek hare-
ket kabiliyetine sahip, yüksek koruma
seviyesine rağmen çok atak bir araç. Ar-
kada konumlanan güç paketinin sağla-
dığı mobilite performansı ile tam bir
tanksavar aracı özelliğinde. Arka tavan-
daki hava emiş ve soğutma girişi, hazır-
lıksız olarak çok yüksek açılarla suya
giriş performansı vererek, hızlı kaçış im-
kânı sağlıyor. STA projesini kazanmamız
durumunda, bu araç da hızla üretime ge-
çecek. IDEF 2015 sırasında ve sonra-
sında, farklı ülkeler bu araca yoğun ilgi
gösterdi. Üretime geçmesi durumunda,
bu aracın ihracat şansının yüksek oldu-
ğunu düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Tarihsel sürece 
baktığımızda, aslında iki farklı PARS 4x4
olduğunu görüyoruz. PARS ürün ailesi 
ilk ortaya çıktığında, 6x6’dan biraz daha
kısa; ama aynı gövde formuna sahip bir
4x4 araç vardı. Bu PARS 4x4 gündemden
tamamen çıktı diyebilir miyiz?78
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SABER kulesi, 
PARS 8x8 üzerinde 

yeteneklerini
sergiliyor.

FNSS, PARS 6x6 üzerinde 
bir KBRN aracı çözümü de

geliştirdi.





Aybars KÜÇÜK: FNSS’nin tekerlekli araç
alanına girme kararı aldığı, PARS araç
ailesi fikrinin ilk oluştuğu 2000’li yılların
başlarında, aile; 4x4, 6x6 ve 8x8 olmak
üzere, ortak alt sistemler kullanan araç-
lar şeklinde düşünülmüştü. Ancak çok
kısa sürede, bu çözümün 4x4 için maliyet
etkin bir çözüm olmadığı görüldü. 6x6 ve
8x8 araçlar ise kendi içerisinde benzer
alt sistemleri kullanan bir aile olarak
devam etti. IDEF’te sergilediğimiz PARS
4x4, ilk oluşturduğumuz 4x4 konseptin-
den tamamen farklı, yepyeni bir araç.

MSI Dergisi: SAMUR ve KUNDUZ ile 
ilgili ürün iyileştirme ya da yeni nesil 
sürümler geliştirme gibi çalışmalar 
yürütülüyor mu? Bu iki özel araç için
nasıl yol haritalarınız var?
Aybars KÜÇÜK: SAMUR ve KUNDUZ,
dünyada kendi sınıflarında en güncel
araçlar. Muadilleri 20-30 yıl öncesinin
teknolojisine sahipken bu araçlar, tüm
elektronik sistemleri ile beraber günü-
müz modern teknolojisini yansıtıyorlar.
Bu araçlarla özellikle Orta Doğu ve Uzak
Doğu ülkeleri ilgileniyor ve bu yönde pa-
zarlama çalışmalarımız ve temaslarımız
devam ediyor. Bu ülkelerden somut bir
talep gelmesi durumunda, kullanıcı ge-
reksinimlerine göre yeni sürümlerin ge-
liştirilmesi söz konusu olabilecek.
SAMUR ve KUNDUZ araçlarının yanı sıra
askeri istihkâm araçlarının yurt içinde
özgün olarak tasarımı, üretimi ve ömür
devri boyunca desteklenmesi konula-
rında, TSK’nın çözüm ortağı olmayı ve bu
ürünleri dünya pazarlarına sunmayı da
hedefliyoruz. Örneğin, yaklaşık 25 yıldır
TSK envanterinde bulunan “ribbon” köp-
rülerin, önümüzdeki dönemde envantere
alınacak ve AYS 70 sınıfındaki ALTAY
tanklarını taşıyabilecek kapasiteye sahip
olacak şekilde; köprü kurma botlarının
ve taşıyıcı kamyonların ise yeni teknoloji
ürünlerle yenilenmelerine ihtiyaç duyu-
lacağını değerlendiriyoruz. Bu doğrul-

tuda, SAMUR’ların yüzdürücüleri ile
benzer yapıya sahip olan yeni nesil “rib-
bon” köprülerle ilgili olarak yurt içinde
özgün tasarım ve üretim konusunu çalı-
şıyoruz. Ayrıca, Hafif Alaşımlı Sabit
Köprü (HASK)’lerin yurt içinde özgün ta-
sarım ve üretimi konusunda da çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Söz konusu
sistemlerin yurt içinde geliştirilip üretil-
mesi ile birlikte, sistemi taşıyan araçlar
da Türkiye’de üretilen araçlardan tercih
edilebilecek ve ek katma değer yaratıla-
bilecek. Sistemler, ömür devri boyunca
FNSS tarafından desteklenecek. Bu açı-
dan bakıldığında; SAMUR ve KUNDUZ,
FNSS için yeni bir iş alanı yarattı diyebi-
liriz. İstihkâm araçlarının en zoru 
SAMUR’du; bunu geliştirdik, gerekli ta-
sarım ve üretim kabiliyetlerini kazandık.
Gelecekte, istihkâm araçları ve sistem-
leri konusunda da geniş bir ürün ailemi-
zin oluşacağını öngörüyoruz.

FNSS Kule 
Sistemlerinde de İddialı
MSI Dergisi: Keskin Nişancı (Sharpshooter),
PENÇE, SABER ve TEBER ile kule 
konusunda bir ürün ailesi oluşturuyorsunuz.
Öncelikle bu ürün ailesinin geleceğini
sormak istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 
senelik dönemde yeni kule tasarımları
gündeme gelecek mi?
Aybars KÜÇÜK: Günümüz zırhlı muha-
rebe araçlarında, orta kalibre olarak sı-
nıflandırılan 20 mm ile 40 mm arasındaki
kalibrelerde mühimmat kullanan oto-

matik toplar yoğun olarak tercih ediliyor.
Biz de bu tercih doğrultusunda ortaya
çıkan ihtiyacı karşılamak üzere, 1990’lı
yıllarda, 25 mm otomatik top ile teçhiz
edilen Keskin Nişancı ailesini geliştirdik.
Keskin Nişancı kulesi, farklı kullanıcılar
tarafından kapsamlı testlere tabi tutuldu
ve sunduğu gelişmiş özellikler saye-
sinde, bu testlerden büyük başarıyla
çıktı. 100’den fazla kule, çeşitli ülkelerin
envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Bu
rakam, kara muharebe araçlarında kul-
lanılan orta kalibre silah sistemlerinde,
ülkemizin gerçekleştirdiği en önemli ih-
racat başarısını oluşturuyor. Zaman içe-
risinde, son kullanıcılarımızdan gelen
talepler üzerine, Keskin Nişancı sistemi-
nin, farklı ana silah ve alt sistemler ile
teçhiz edilmiş türevlerini de geliştirdik ve
teslim ettik ve Keskin Nişancı ürün aile-
sini ortaya çıkarttık.
İnsansız kulelerin yeni gündeme gel-
meye başladığı 2000’li yıllarda, FNSS,
ASELSAN iş birliği ile PENÇE silah sis-
temini geliştirdi. PENÇE, sahip olduğu
stabilize bağımsız görüş, zırh altında
mühimmat yükleme, tüm sistemlerin
zırh koruması altında olması ve atış
kontrol gibi yetenekleri ile insansız sis-
temler alanında bir çok yeniliği içeriyor.
PENÇE’nin, 500 adedin üzerinde 25 mm
mühimmat atışının gerçekleştiği kalifi-
kasyon testleri de 2014 yılı ilk yarısında
tamamlandı.
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SAMUR ve KUNDUZ, dünyada kendi sınıflarında en güncel araçlar. 
Muadilleri 20-30 yıl öncesinin teknolojisine sahipken bu araçlar, tüm
elektronik sistemleri ile beraber günümüz modern teknolojisini 
yansıtıyorlar. Bu araçlarla özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri 
ilgileniyor ve bu yönde pazarlama çalışmalarımız ve temaslarımız devam
ediyor. Bu ülkelerden somut bir talep gelmesi durumunda, kullanıcı 
gereksinimlerine göre yeni sürümlerin geliştirilmesi söz konusu olabilecek.

Fotoğrafta bir akarsu üzerinde köprü oluşturma yeteneğini
sergileyen SAMUR, ordulara savaş kazandırabilecek 
stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.





2013 yılı sonlarında ise Keskin Nişancı
kulemizden bayrağı devralacak, yeni
nesil tek kişilik kulenin geliştirme çalış-
malarına başladık. SABER olarak adlan-
dırdığımız bu yeni kule; dinamik
performans, zırh teknolojisi ve büyüme
potansiyeli açısından önemli üstünlük-
leri barındırıyor. 2015 yılının Haziran ayı
içerisinde gerçekleştirdiğimiz atış test-
leri sonucunda, SABER’in de kalifikasyon
testlerini başarıyla tamamlandı.
Aynı dönemde, orta kalibre kule sistem-
leri ürün gamımızı tamamlayan yeni bir
ürünün de tasarım çalışmalarına başla-
dık. 30 mm ana silah ile teçhiz edilen
TEBER kule sistemimiz, modüler bir ya-
pıya sahip olacak ve çift kişilik ya da in-
sansız konfigürasyonda üretilebilecek.
Önümüzdeki dönemde, öncelikle
TSK’nın ve takiben dost ve müttefik ül-
kelerdeki kullanıcılarımızın istekleri
doğrultusunda, yeni silah sistemlerini
geliştirmeye devam edeceğiz.

MSI Dergisi: SABER, kalifikasyon sürecini
tamamlayarak envantere girmeye hazır
hâle geldi. Bu kule ile ilgili ne gibi 
gelişmeleri duymaya hazırlıklı olmalıyız?
Aybars KÜÇÜK: SABER’in, şu an için
detay veremeyeceğim bir yurt dışı müşte-
rinin envanterine girmek üzere, yakın dö-
nemde üretime geçeceğini söyleyebilirim.

MSI Dergisi: TEBER’in geliştirme takvimi
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Aybars KÜÇÜK: TEBER kule sistemimi-
zin geliştirme çalışmaları da hızla devam
ediyor. İnsansız kule ön prototipinin ar-

dından, atışlı testlerle tasarım doğrula-
ması gerçekleştirilecek olan iki kişilik
kule tasarımına da başlandı. TEBER ku-
lesi geliştirme çalışmaları, önümüzdeki
günlerde şekillenecek olan yeni potansi-
yel projelerimizin takvimlerine göre gün-
cellenerek sürdürülecek. Bu nedenle bu
aşamada kesin bir tarih veremiyorum.

MSI Dergisi: FNSS kule sistemleri ile 
ilgili nasıl bir strateji izliyor. Örneğin,
12,7 mm ya da 7,62 mm’lik uzaktan 
komutalı silah sistemi geliştirilmesi 
gibi bir konu gündemde mi?
Aybars KÜÇÜK: Büyük ve orta kalibreli
kendi kule çözümlerimizi araçlarımızla bir-
likte vermek istiyoruz. Bunları, bizim katma
değerimizi, ciromuzu arttıracak önemli ka-
lemler olarak görüyoruz. 7,62 mm ve 
12,7 mm uzaktan kumandalı silah sistem-
leri ise cihaz sınıfında düşünebileceğimiz,
daha küçük sistemler. Bu konuda, hem
Türkiye’de hem de dünyada çok sayıda
imalatçı var. Uzaktan komutalı silah istas-
yonlarında, çözüm ortaklarımız ile birlikte
ilerlemeyi tercih ediyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’nin, yakın zamanda
önemli kara platformu projeleri ile ilgili
kararlarını vermesi bekleniyor. 
Kamuoyuna büyük oranda kapalı 
gelişen ve sonlarına yaklaşılan 
bu süreçte FNSS’nin konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Aybars KÜÇÜK: Bildiğiniz gibi STA (Silah
Taşıyıcı Araç) ve ÖMTTZA (Özel Maksatlı
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç) projeleri,
2008-2009 yıllarında ihaleye çıkıldıktan

sonra iptal edildi ve yeniden ihaleye çı-
kılması 5 yıl gibi bir zaman aldı. STA pro-
jesi; 4x4 tekerlekli araç ve hafif paletli
araç üzerine Kornet ve OMTAS tanksavar
füzelerinin entegrasyonunu kapsıyor.
Geçtiğimiz yıl, STA projesi için yeniden
ihaleye çıkıldı, teklifler alındı; 1 yıl süren
teklif değerlendirme ve müzakere süreci
sonunda, en iyi ve son teklifler alındı. Bu
projeye, teklif döneminde çok iyi hazır-
landık. Artık sonucu bekliyoruz.
ÖMTTZA projesinde ise bu yılın ikinci ya-
rısında teklifler alındı. Bu da karmaşık ve
zor bir proje. İki farklı konfigürasyonda
6x6 araçlar ve iki farklı konfigürasyonda
8x8 araçlardan oluşuyor. Dört farklı kon-
figürasyondaki araçların üzerinde, görev
ekipmanlarının payı oldukça yüksek. 
Dolayısı ile sadece ihaleye giren ana yük-
lenici firmaların değil, bu görev ekip-
manlarını sağlayacak firmaların da
odağında yer alan bir proje. Önümüzdeki
yıl, yoğun bir teklif değerlendirme süreci
yaşamayı bekliyoruz. Bu sürece hazırız
ve umarım şans da yanımızda olur.
Geçtiğimiz yıl teklif verdiğimiz bir diğer
proje de ZAHA (Zırhlı Amfibik Hücum
Aracı). ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığının bir projesi olmakla beraber, te-
melde çok yüksek amfibik özelliklere
sahip bir kara platformu olarak değer-
lendiriliyor. Tamamen göreve özgü, çok
zor bir araç geliştirilecek olan bu pro-
jede, çok ciddi bir tasarım mühendisliği
işgücü harcanacak; ama az sayıda araç
üretilecek. Projenin teklif değerlendirme
ve teknik çözüm müzakereleri hâlen
devam ediyor.
Bir diğer önemli proje ise prototip geliş-
tirme döneminin sonuna yaklaşmış olan
ALTAY tankının seri üretimi. Prototip ka-
lifikasyonunu müteakip firma seçimi ile
seri üretime başlanması öngörülen
ALTAY tankının, ilk üretim kafilesi son-
rasında, yeni konfigürasyon ve sürüm-
lerde üretilmesini bekliyoruz. Büyük
oranda 2000’li yılların başında oluşturu-
lan Modern Tank Projesi gereksinimle-
rini yansıtan ALTAY tankının, çevremizde
oluşan yeni tehditler ve yeniden şekille-
nen tank konseptleri doğrultusunda, ilk
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Önümüzdeki dönemde, 
öncelikle TSK’nın ve takiben 
dost ve müttefik ülkelerdeki 
kullanıcılarımızın istekleri 
doğrultusunda, yeni silah 
sistemlerini geliştirmeye 
devam edeceğiz.
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kafile sonrasında güncellenmesinin ka-
çınılmaz olacağını değerlendiriyoruz.
Rusya’nın ARMATA tankında uyguladığı
yeni konseptlerin ve Alman Savunma
Bakanlığı’nın yeni bir tank konsepti üze-
rinde -Leopard 3- çalışmaya başladığının
basında yer alması da bu öngörümüzü
destekliyor. Bu yeni rakipleri göz önüne
alındığında, ALTAY tankının ihracat po-
tansiyeli için bile güncellenmiş sürümle-
rine ihtiyaç duyulacak. Gerek yeni
sürümlerin geliştirilmesinde gerekse seri
üretimde, FNSS’nin deneyimi ve mühen-
dislik gücünün yaratacağı katma değerin
öneminden yola çıkarak, bu proje üze-
rinde de ilgimizi sıcak tutuyoruz.
Önümüzdeki yıllarda ihaleye çıkacak çok
büyük başka bir proje de YNHZMA (Yeni
Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Aracı). Bu
proje, onlarca farklı konfigürasyonda tak-
tik tekerlekli ve paletli aracı kapsıyor. Çok
büyük bir proje. Bu projenin teknik gerek-
sinimleri henüz daha net değil; ancak ön-
görülerimizle PARS ve KAPLAN ailesi
araçlarımızı baz alarak hazırlanıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?

Aybars KÜÇÜK: FNSS, bir kara sistem-
leri firması ve uzun dönemli büyük 
karmaşık projelerin geliştirilmesi, üre-
tilmesi ve ömür boyu idamesine yönelik
yapılandı. Önemli ve büyük kara plat-
formları projelerinin çeşitli etkenlerle
ertelenmeleri nedeniyle FNSS, 2000’li
yıllarda yurt dışı pazarlara büyük ağırlık
verdi ve çok büyük proje sözleşmelerine
imza attı. Şu anda teslimatları devam et-
mekte olan Malezya AV8 projesi Tür-
kiye’nin tek kalemdeki en büyük
savunma sistemi ihracatıdır. Benzer bo-
yutta, ayrıntılarını açıklayamayacağım
bir başka ihracat projemiz de bugün-
lerde hayata geçti. Henüz daha kendi iç
pazarımıza veremediğimiz araçlarımızla
dünya devleriyle rekabet ederek kazan-
dığımız bu projeler, gerçekten ezber

bozan bir duruma işaret ediyor. 
Bugün için satışlarımızın tamamına ya-
kını, yurt dışına gerçekleşiyor. Bir Türk
firması olarak kendi iç pazarımıza da
kaliteli ve rekabetçi ürünler vermek
bizim öncelikli hedefimiz. Bu doğrul-
tuda, yukarıda bahsetmiş olduğum,
önümüzdeki yakın döneme biriken kara
platform projelerine büyük bir heyecan
ve istekle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl-
larda satışlarımızın yarısının ihracattan,
yarısının da iç pazardan oluşmasını is-
tiyoruz.

FNSS İş Geliştirme ve Programlar 
Direktörü Aybars Küçük’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

FNSS, PENÇE üzerinde yaptığı çalışmalarla 
insansız kuleler konusunda tecrübe kazandı.



Ortak bir Avrupa projesi
olarak A400M uçakla-
rının tasarımının ve

üretiminin gerçekleştirilmesi
için kurulan Airbus Military
firması, yapılan organizasyon
değişikliğinin ardından, 2014
yılının Ocak ayından bu yana,

Airbus DS’nin Askeri Uçaklar
Bölümü olarak faaliyet göste-
riyor (Şekil 1).
TMB’15, Airbus DS’nin, Fer-
nando Alonso’nun Askeri
Uçaklar Bölümü’nün başına
geçmesinden sonra gerçek-
leştirdiği ilk basın etkinliği

oldu. Alonso, Mart ayında,
Türk Hava Kuvvetlerine tes-
lim edilecek üçüncü A400M
olan MSN-23 kuyruk numa-
ralı uçağın, 9 Mayıs’taki kaza-
sından kısa süre önce göreve
gelmişti.
Türkiye’den 5 yayın kuruluşu-
nun temsilcilerinin katıldığı
toplantıya, 15 ülkeden, toplam

65 basın mensubu iştirak etti.
İki gün süren toplantılarda,
askeri uçakların satış ve pa-
zarlamasından sorumlu Anto-
nio Rodriguez Barberán’ın
yanı sıra hafif ve orta sınıf nak-
liye (CN235 ve C295), tanker
(A330 MRTT), ağır nakliye
(A400M) ve avcı (Eurofighter
Typhoon) uçakları programla-
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Airbus DS Geleceğe Bakıyor
Airbus’ın savunma ve uzay kanadı (Airbus Defence & Space / Airbus DS), 
yıllık teknik basın toplantılarının 6’ncısını, 26-27 Ekim tarihlerinde, TMB’15
(Trade Media Briefing 2015) adı altında gerçekleştirdi. Firmanın, İspanya’nın 
Seville kentindeki San Pablo’da konuşlu tesislerinde iki gün süren toplantıda;
CN235, C295, A330 MRTT, A400M ve Eurofighter Typhoon programlarının 
üst düzey yetkililerinin yanı sıra mühendislik, test ve satış sonrası destek 
hizmetlerinin üst düzey yetkilileri de brifingler verdi. Airbus DS’nin askeri 
uçaklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Fernando Alonso ise Askeri Uçaklar 
Bölümü’nün durumu ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şekil 1: Avrupa savunma sanayisinin yapılanma süreci
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rının üst düzey yetkilileri ile
mühendislik, test ve satış son-
rası destek hizmetlerinin üst
düzey yetkilileri, birer brifing
verdiler. Bu brifinglerde ele
alınan konuların detaylarına
geçmeden önce, 26 Ekim ak-
şamı, Fernando Alonso’nun
basın mensuplarına verdiği
yemek öncesindeki açıklama-
larına değinmekte fayda var.

Değişimin 
Ayak Sesleri
Airbus’ta, 1982 yılında mühen-
dis olarak göreve başlayan Fer-
nando Alonso, Askeri Uçaklar
Bölümü Başkanlığı’na getiril-
diği tarihe kadar, memleketi İs-
panya’da hiç görevlendirilmedi.
Hep Airbus’ın sivil tarafında ça-
lışan Alonso’nun ilk dikkat çek-
tiği konu, askeri hava
araçlarının geliştirilme sürele-
rinin aşırı uzun olması. A380’in
20; A350’nin ise 14 ayda geliş-
tirildiğini anlatan Alonso,
“Daha kıvrak ve daha hızlı bir
program yönetimi anlayışına
ihtiyaç duyuyoruz.” dedi. Air-
bus DS’nin yeniden yapılanma
sürecinin Ocak ayında ta-
mamlanmasının beklendiğini
anlatan Alonso, Askeri Uçak-
lar Bölümü’nün de daha pro-
fesyonel bir yapılanmaya
kavuşacağını; ancak doğru bir
teşkilat kurabilmek için, ken-

disinin daha fazla zamana ih-
tiyacı olabileceğini söyledi.
Alonso, konuşmasında, MSN-23
kuyruk numaralı A400M’nin
Mayıs ayındaki kazası ile ilgili
olarak, resmi raporun yayın-
lanmasından önce bir açık-
lama yapamayacağını; ancak
kazanın -pek çok örnekte ya-
şandığı gibi- bir değil, bir dizi
ardışık sebebi olduğunu vur-
guladı. Bu sebeplerin de tek-
nik olmaktan ziyade süreçsel
niteliklere sahip olduğunu
açıklayan Alonso, gerekli ön-
lemleri aldıklarını; fakat
bunun, kendilerine 4 hayata
mal olduğunu belirtti.
A400M’nin bazı sorunları ol-
duğunun farkında olduklarını
söyleyen Alonso, “Bu sorun-
ları teker teker ele alıyoruz.”
dedi. Başlıca sorunları; heli-
kopterlere yakıt ikmali yapa-
mama ve her iki yan kapıdan
paraşütçüleri aynı anda ata-
mamak olarak açıkladı. 
Uçağın mevcut konfigürasyo-
nunda, helikopterlere havada
ikmal yapmasının tehlikeli ol-
duğunu; kullandıkları 90 ft’lik
hortumun, bu iş için kısa 
kaldığını söyledi. Aynı şekilde,
standart prosedürler çerçeve-
sinde, sağ ve sol arka kapılar-
dan aynı anda atlayan
paraşütçülerin, havada çar-
pışma olasılığı bulunduğunu

anlatan Alonso, kaza nede-
niyle iki ay ara verdikleri test-
lere hâlen devam ettiklerini ve
kısa zamanda her iki konuya
da çözüm getireceklerini be-
lirtti.
Alonso, havadan kargo atma
ile ilgili testlerin başarı ile ta-
mamlandığını ve sertifikasyo-
nun Aralık ayından önce
gerçekleşmesini beklediğini
de söyledi.
A400M’nin pilotlar tarafından
sevilen ve kargo uçaklarının
kapasite boşluğunu mükem-
mel dolduran olağanüstü bir
uçak olduğunun altını çizen
Alonso, pek çok müşterinin
uçakla ilgilendiğini ve 24 ay
içinde bazı satışlar olmasını
beklediğini ifade etti. Ancak,
önceliklerinin, hâlen sayıları
5’e ulaşmış olan kullanıcıla-
rın iyi biçimde desteklenmesi
olduğunu da vurguladı.
Alonso, konuşmasında, so-
rumluluğu altındaki diğer
ürünler ile ilgili olarak;
n A330 Çok Maksatlı Tanker

ve Nakliye (MRTT) 
uçağının Kore Cumhuriyeti
tarafından seçilmiş 
olmasının, kanıtlanmış 
bir platform üzerine 
inşa edilen bu 
konfigürasyonun geleceği
ile ilgili iyi bir işaret 
olduğunu,
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Fernando
Alonso, 
Airbus DS 
Askeri Uçaklar
Bölümü Başkanı
Bu göreve 29 Ocak 2015 
tarihinde atanan ve 1 Mart 2015
itibarıyla görevine başlayan 
Fernando Alonso, Airbus DS İcra
Kurulu’nun da üyesi. Kendisi,
2007 yılından bu yana, Airbus’ın
sivil tarafında Uçuş İşlemleri ve
Test Bölümü’nün başındaydı.
1956 Madrid doğumlu olan 
Fernando Alonso, 1979 yılında,
Madrid Polytechnic 
Üniversitesinden Uçak 
Mühendisi olarak mezun oldu.
Meslek hayatına, 1979 yılında,
McDonnell Douglas’ın California
Long Beach’deki tesislerinde
performans mühendisi olarak
başladı. 1982 yılında göreve
başladığı Airbus’ta çalışırken
1990 yılında l’Ecole du 
Personnel Navigant d’Essais et
de Réception (EPNER)’den uçuş
test mühendisi diplomasını alan
Alonso, bugüne kadar; A330,
A340 ve A321 programlarında
uçuş test mühendisi; A319,
A330-200 ve A340-500 
programlarında ise uçuş kontrol
sisteminin geliştirilmesinden 
ve uçuş kalitesinin 
iyileştirilmesinden sorumlu
olarak görev yaptı. A380’in 
test kampanyasının yönetimi ve
koordinasyonunu üstlendi.
Airbus’taki 30 yıldan uzun 
kariyeri sırasında, 4.300 saatten
fazla uçuş testine katılan
Alonso; 1992’de A340-200’ün;
1997’de A319’un; 2005’te A380’in
ve 2013’te de A350 XWB’nin 
ilk uçuşlarında görev aldı.
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına
teslim edilecek bir sonraki A400M uçağı, 

arkada görülüyor.
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n Hafif ve orta nakliye 
sınıfındaki uçakların
(CN235 ve C295) tam 
bir başarı öyküsü 
yazdığını; Hindistan’a 
gerçekleştirdikleri satışı
ve bu ülkede TATA ile 
iş birliklerini çok 
önemsediklerini; bu 
konuda heyecanlı ama 
sabırlı olduklarını,

n Geleceğin muharebe 

alanına dair bir inceleme
yaptırmakta olduklarını;
bu incelemenin sonucunda,
avcı uçakları ve insansız
sistemler ile ilgili bir 
politika oluşturacaklarını,

n İnsansız sistemler ile ilgili
olarak ise hâlen katma
değer yarattıkları alanlara
odaklanan pragmatik bir
yaklaşımı benimsediklerini

belirtti.

Büyüyen 
Kullanıcı Kitlesi
TMB’15’in ilk gününde açılış
konuşmasını yapan, askeri
uçakların satış ve pazarlama-
sından sorumlu Antonio Rod-
riguez Barberán, sözlerine,
hâlen askeri hava araçları
pazarını şekillendiren iki fak-
tör olduğunu belirterek baş-
ladı. Bunlardan birincisini,
dünya üzerindeki mevcut ih-

tilaf ve çatışmalar; diğerini
ise petrol fiyatlarının düşük
ve durağan olması olarak
tespit eden Barberán, bu ne-
denler sonucunda; uçaklarını
hemen almak ve %90’lar
mertebesinde uçuşa hazır
bulundurmak isteyen gerçek
müşterilerin arttığını; ancak
bu müşterilerin büyük kısmı-
nın ciddi bütçe daralmaları
yaşıyor olmasının da pazarı
zorladığını açıkladı.
Barberán, yalnızca sattıkları
uçakların değil, müşterileri-
nin ve uçakların bulunduğu
ülkelerin sayısının da arttığını
belirterek, bugün, 70’ten
fazla ülkede 1.800’den fazla
uçaklarının, 145 farklı işlet-
meci (kuvvet ve organizasyon)
tarafından kullanıldığını ve
bugüne kadar 5 milyondan
fazla uçuş saati kaydettikle-
rini anlattı. İş modellerinin,
bulundukları ülkelerde üre-
tim veya destek konularında
iş birliğine gitmek olduğunu

ÖZEL HABER
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Yapılan sunumlarda, Türk Hava
Kuvvetlerinin, A400M ile uçtuğu
ülkeleri gösteren harita da yer aldı.





belirten Barberán, hâlen 11
ülkede üretim ve 4 ülkede
destek ile ilgili iş birliklerinin
olduğunu; yakın gelecekte, 6
ülkede daha yatırımlar yapa-
caklarını açıkladı.
Barberán konuşmasını ta-
mamlarken büyüyen bir kulla-
nıcı kitlesine hitap ettiklerini ve
destek hizmetleri konusunda
kullanıcılarına daha da yakın
hâle geldiklerini belirterek he-
deflerinin, bulundukları her
segmentte ilk üç içinde yer
almak olduğunu söyledi.
Hafif ve orta sınıf nakliye
uçakları ile istihbarat, keşif,
gözetleme uçakları ve insan-
sız hava araçları programla-
rından sorumlu Fernando
Ciria, sunumunda, özetle;
2014 yılında 28 uçak siparişi
aldıklarını; 2015’te ise şu ana
kadar 15 sipariş aldıklarını
anlattı. Hâlen CN235 ve C295
uçaklarının, dünya hafif ve
orta sınıf nakliye uçakları pa-
zarının yaklaşık %60’ını oluş-

turduğunu belirten Ciria, son
yıllardaki satışları göz önüne
alındığında ise pazar payları-
nın %75 civarında olduğunu
ve bu oranı koruyacaklarını
ifade etti.
Ciria, özellikle C295’in; yan-
gın söndürme, yakın hava
desteği (gunship), VIP taşıma,
sinyal istihbaratı (SIGINT) ve
gözetleme, havada yakıt ik-
mali, deniz karakol ve hava-
dan erken ihbar amaçlı
kullanılabileceğini ve gere-
ğinde silahlandırılabilen, ger-
çek anlamda çok maksatlı bir
uçak olduğunu anlattı.
İnsansız sistemler ile ilgili ola-
rak, gerek döner kanat
(TANAN) gerekse sabit kanat
(MALE 2020, Atlante ve
Zephyr) projelerini yürüten
Airbus DS, Fernando Alon-
so’nun da belirttiği üzere, bu
konudaki politikasını netleş-
tirme aşamasında. Şu aralar
en dikkat çekici çalışmalar,
sivil hava sahalarında uçmak
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üzere tasarlanan Atlante kap-
samında devam ediyor.
A330 MRTT programından
sorumlu Antonio Carama-
zana, 2015 yılında, Kore Cum-
huriyeti’nin de A330 MRTT’yi
tercih ettiğini belirterek hâlen
İngiliz, Avustralya, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Suudi
Arabistan Hava Kuvvetlerinde
26 uçağın serviste olduğunu
açıkladı. Caramazana, ayrıca,
A330 MRTT’nin muhtelif hava
kuvvetleri tarafından; A-10,
A400M, B-1, EA-6, F-15, F-16,
F-18, F-35, Harrier, Mirage
2000, Rafale, Tornado ve
Typhoon uçaklarına yakıt ik-
mali yapmak için kullanıldı-
ğını kaydetti.
İlk gün öğleden önceki son ko-
nuşmayı, Eurofighter Programı
Hava Muharebe Operasyonları
Danışmanı Joey Borkenstein
yaptı. Borkenstein, Typhoon’un
Storm Shadow / Taurus, Me-
teor, Paveway II/IV ve Brims-
tone II füzeleri ve geniş görüş
açılı yeni radarı ile son derece
etkin bir avcı uçağı olduğunu
ve hâlen; Libya, Yemen, Falk-
land Adaları ve Baltık Denizi
üzerinde görev yapmakta ol-
duğunu belirtti. Kendisi de
eski bir Typhoon pilotu olan
Borkenstein, konuşmasında,
özellikle Baltık Denizi üzerinde
Rus uçakları ile yaşanan ya-
kınlaşmalara detaylı olarak
değindi.

A400M’de “Güneşli
Günler” Yakın
Toplantının ilk gününde, öğle-
den sonraki bölüm, A400M’ye
ayrılmıştı. İlk olarak söz alan
A400M Program Sorumlusu
Kurt Rossner, konuşmasına,
“güneşli günler”in yakın oldu-
ğunu söyleyerek başladı. Son
1 yıl içinde, A400M’nin 3 yeni
kuvvette hizmete başladığını
belirten Rossner, hâlen Fran-
sız Hava Kuvvetleri’nde 7; 
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetle-
ri’nde 4; Türk Hava Kuvvetle-
rinde 2; Alman ve Malezya
Kraliyet Hava Kuvvetlerinde
1’er olmak üzere, 15 uçağın
hizmette olduğunu açıkladı.
Ekim ayı itibarıyla pek çok 
taktik gereksinimin sertifikas-
yonunun tamamlandığını be-
lirten Rossner, yine de Tam
Askeri Kapasiteye (Full Mili-
tary Capability) 2018’den önce
ulaşılamayacağını anlattı.
A400M, hâlen ağır nakliye
uçağı pazarında, %28’lik bir
paya sahip. Airbus DS, mevcut

174 adetlik siparişe ilave ola-
rak, önümüzdeki 30 yıl içinde,
300 uçak daha satmayı hedef-
liyor. Bu satışların 50 adedinin,
önümüzdeki 5 yıl içinde ger-
çekleşmesi bekleniyor.
Rossner’ın ardından söz alan
ve ilk günün son konuşmacısı
olan A400M Uçuş Testleri So-
rumlusu Eric Isorce, 11 Aralık
2009’daki ilk uçuştan bu yana,
5 prototip ile 8.000 saate yakın
test uçuşu gerçekleştirdikle-
rini belirterek, tamamlanan
faaliyetler hakkında ayrıntılı
bilgi verdi.
İlk gün, Teslimat Merkezi So-
rumlusu Rafael Nogueras’ın
rehberliğinde, A400M nihai
montaj hattında yapılan turla
sona erdi.
İkinci günün ilk konuşmacısı,
Mühendislik faaliyetlerinin
başında olan Miguel Angel
Morell’di. Morell’in Teknoloji
ve İnovasyon başlıklı takdimi,
ağırlıklı olarak görev sistem-
leri odaklıydı. Bunlar dışın-
daki başlıklar arasında en ilgi

çekici olanları; havada oto-
matik yakıt ikmali, C295
uçaklarının iniş-kalkış mesa-
fesinin kısaltılması ve 3-Bo-
yutlu baskı yöntemi ile parça
üretimi oldu.
TMB’15 kapsamındaki son 
takdimi, Askeri Nakliye ve Mu-
harip Uçakların desteklenme-
sinden sorumlu Stephan
Miegel yaptı. Sunumunda,
“Hizmette Tam Destek” (Full In
Service Support) kavramına
vurgu yapan Miegel, bu hiz-
meti, malzeme hazır bulunur-
luğu seviyesinde veya filo
seviyesinde verdiklerini anlattı.
1991 ile 2015 arasında, 
24 ülkenin hava ve deniz 
kuvvetlerinin müşterileri hâ-
line geldiğini anlatan Miegel;
Eurofighter Typhoon, Tornado,
P-3 Orion,  E-3A AWACS, 
C-160 Transall, CN235 / C295,
A330 MRTT ve A400M uçakla-
rının hizmetlerinin kapsa-
mında olduğunu belirtti.
Turkish Technic ile bu sene
Mayıs ayında imzaladıkları ve
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Türk Hava Kuvvetlerinin
A400M uçaklarının depo sevi-
yesi bakımları için iş birliği 
fırsatlarını belirlemeyi amaç-
layan sözleşmenin, bölgedeki
mevcut ve muhtemel kullanı-
cılara benzer hizmetleri 
vermek üzere de genişletile-
bileceğini de Stephan Mie-
gel’den öğrendik.
2 gün süren toplantılarda, Air-
bus DS, dünyanın her yerinden
gelen basın mensuplarına
karşı misafirperver olduğu
kadar, şeffaf bir tutum sergi-
ledi. Detaylı brifingler sıra-
sında gelen soruların yanı sıra
kahve molalarında da kap-

samlı bilgi edinme fırsatı mev-
cuttu. A400M’nin olgunlaşmak
için daha vakte ihtiyacı olduğu
net biçimde gözükmesine kar-
şın, hem projenin hem de uça-
ğın ülkemiz açısından doğru
bir tercih olduğu da aynı net-
likte gözüküyordu. Bunun öte-
sinde, Airbus DS’nin genelinde
ve Askeri Uçaklar Bölümü’nün
özelinde devam eden yeniden
yapılanma sürecinin, Fer-
nando Alonso’nun ihtiyaçları
olduğunu söylediği “daha kıv-
rak ve daha hızlı bir program
yönetim anlayışı”nın oturma-
sına yardımcı olmasını te-
menni ediyoruz.
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A400M Üretim Hattı
Hâlen ayda 1 uçak için optimize edilmiş olan hat, ayda 2 uçak 
üretilebilecek kapasitede tasarlanmış. Nabız hattı (pulse line) mantığına
göre çalışan hatta, uçaklar, belirlenmiş zamanlarda, bir sonraki 
istasyona ilerliyor. Bitmemiş işler de uçakla birlikte hareket ediyor.
Öğrenme eğrisinin ortalarında bulunulan şu aşamada, 1 uçak, montaj 
hattından yaklaşık 100 günde çıkıyor. Uçağın montaj hattında 
birleştirilecek parçalarının değişik ülkelerde bir araya getirildiği 
alt montaj evresinin yaklaşık 200 gün sürdüğü; montaj hattından çıkan 
bir uçağın, uçuş öncesi 360 ayrı işlem ve teste tabi tutulduğu Yer Test 
İstasyonu (GTS)’nda da yaklaşık 100 gün geçirdiği göz önüne alındığında,
bir uçağın doğumu için (yani ilk metal kesiminden uçuşuna kadar), 
1 yıldan biraz fazla bir zaman gerektiği ortaya çıkıyor. Her uçak için,
azami 5 saat sürecek tek bir test uçuşu öngörülmüş. Müşteri kabullerinde
yapılan test uçuşları ise bu plana dâhil değil.
Ekim 2015 sonu itibarıyla MSN-40’ın gövdesi ve MSN-45’in kanatları,
A400M montaj hattına girmişti. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 4’üncü
uçak olan MSN-28 ise teslimat aşamasındaydı. Görüştüğümüz 
Airbus DS yetkilileri, Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan ve 
9 Mayıs’taki kazada kal olan MSN-23’ün ne zaman telafi edileceğinin
henüz kesinleşmediğini bildirdiler.
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Moderatör lüğünü
SETA Güvenlik Araş-
tırmaları Direktörü

Doç. Dr. Murat Yeşiltaş’ın yap-
tığı panele, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, MEF Üniversitesi Öğ-
retim 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 konuş-
macı olarak katıldı.
Panelde ilk sözü, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir aldı. Prof. Dr. Demir,
konuşmasının öncesinde, SSM
tarafından özel olarak hazırla-
nan ve hava savunma sistemi

konseptini anlatan videoları
gösterdi. İlk videoda, hava sa-
vunma sistemlerinin sınıflan-
dırması şöyle anlatıldı:
n Çok kısa menzilli 

sistemlerin tepki süresi
çok kısadır. Kritik 
tesislerin ve hareketli 
birliklerin nokta 
korumasında kullanılırlar.

n Kısa menzilli sistemler;
hareketli birliklerin ve
kritik tesislerin nokta 
savunması ile çok kısıtlı
alanda bölge savunması
yapmak amacıyla 
kullanılırlar.

n Orta menzilli sistemler,
kısa menzilli sistemlere
ek olarak kısıtlı ölçüde
bölge savunması da 
yapabilir.
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SETA ve SSM,
Stratejik 
Hava Savunma
Kavramını 
Açıklığa 
Kavuşturdu
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.
Günlük basının da ilgi gösterdiği 
panelde, balistik füze savunması ile 
ilgili temel kavramlar da anlatıldı ve
böylece Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi projesi ile 
ilgili zorlukların daha iyi anlaşılması
sağlandı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ABD, özellikle Kuzey Kore’den gelebilecek balistik füze tehdidine karşı,
kara konuşlu GMD sistemine güveniyor.
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n Katmanlı hava savunma
şemsiyesinin en üst 
tabakası olan uzun 
menzilli sistemler, büyük
bir bölgeyi, balistik 
füzeler de dâhil her türlü
hava tehdidinden korumak
için kullanılırlar. Ancak
balistik füzelere karşı 
koruma, diğer tehditlere
kıyasla daha kısıtlı bir
alanda mümkün 
olabilmektedir.

Daha sonra, çeşitli hava sa-
vunma senaryoları gösterildi:
n İlk senaryoda, Türkiye 

sınırları dışından, Ankara
şehir merkezine yönelen
orta menzilli bir balistik
füze konu alındı. Bu tehdit,
Ankara’da konuşlu uzun
menzilli hava savunma
sistemi ile imha edildi.
Senaryo anlatılırken şu
ifadeler kullanıldı:
“Atıldıktan sonra atmosferin
dışına çıkarak hedefe
yakın noktada, ses hızının
5 katından daha yüksek
hızla hedefe yaklaşan bu 
tür tehditlerin tespiti, takibi
ve imhası için çok kısa bir
süre kalmaktadır. Her ne
kadar sistemin kapsama
alanı 120 km olsa da sistem,
balistik füze tehdidini, ancak 
25 km menzile kadar 
olan mesafelerde 
önleyebilmektedir.”

n İkinci senaryoda, İstanbul’a
yönelen bir insansız 
hava aracı, uzun menzilli
hava savunma sistemi ile
120 km mesafede imha
edildi.

n Üçüncü senaryoda, askeri
bir hedefe yönelen seyir
füzesi,  Orta İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi
projesi kapsamında 

geliştirilen HİSAR-O 
sistemi ile imha edildi.

n Dördüncü senaryoda, 
askeri bir hedefe doğru,
deniz seviyesinde alçaktan
uçarak ve gizlenerek
gelen seyir füzesi konu
alındı. Bu tarz tehditlerin
tespiti ancak çok kısa
menzilde mümkün 
olduğu için füze, Kundağı
Motorlu Namlulu Alçak
İrtifa Hava Savunma Silah
Sistemi projesi 
kapsamında geliştirilen
KORKUT sistemi ile imha
edildi.

n Beşinci senaryoda, 
açık denizden gelen ve 
uzak mesafeden 
mühimmat bırakan 
uçakların, uzun menzilli
hava savunma sistemi ile
120 km menzilde 
imha edilmesi gösterildi.

Son videoda ise uzun menzilli
hava savunma sistemlerinin iş-
leyişi anlatıldı. Videoda, balistik
füze tehdidi ile ilgili şu bilgiler
yer aldı: Bu füzelerin uçuşu, 3
fazda ele alınabilir. Fırlatma fazı,
füzenin ateşlenmesinden, at-
mosfer dışında izlenecek balis-
tik yolun başlangıcına kadar
olan kısımdır. Ara faz, motorun
sönmesi ile başlayan, atmosfer
dışında balistik yolun izlendiği
bölümdür. Terminal fazı ise füze
ya da başlığın tekrar atmosfere
girmeye başlamasından, hedefi
vurmasına kadar geçen evredir.
Balistik füzelerin hızları, menzil-
leri ile orantılıdır. 500, 1.000 ve
3.000 km menzilli füzeler, at-
mosfere, sırasıyla sesin 5, 6 ve
15 katı hızla girerler. Dolayısı ile
daha uzaktan gelen tehditlere
karşı, daha kısıtlı bir reaksiyon
süresi kalır. Her hava savunma
sisteminin etkili olacağı azami

bir hız vardır. Balistik füzeler, at-
mosfer içinde ya da dışında kar-
şılanabilir.

Önceliğimiz, Teknoloji
ve Kendine Yeterlilik
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, sözle-
rinin başında, Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi projesinin, hava solu-
yan hedeflere ve balistik füze-
lerin en alt katmanına karşı
savunma sağlayabileceğini
belirtti. İhale çalışmaları ile il-
gili üzerinde durdukları asıl
konuyu ise şu sözlerle ifade
etti: “Şunun önceliğimiz oldu-
ğunu sürekli söylüyoruz: Tür-
kiye’nin, her alanda olduğu
gibi, bu alanda da kendine yeter-
liliği, etkinliği çok önemli. Ama-
cımız da bunu sağlamak. Bu
amaca ne zaman varacağımız
konusunda, kendi içimizde 
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Hava savunma sistemlerinin, balistik füze
tehdidine karşı çok kısa zamanda cevap vermesi gerekiyor.
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SSM tarafından hazırlanan videoda, katmanlı hava
savunma şemsiyesi ile ilgili temsili gösterim.
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çalışmalar ve planlamalar 
yapıyoruz. Bunun hemen bu-
günden yarına olmayacağı ger-
çeğini de düşünerek, kısa ve orta
menzilli hava savunma sistem
geliştirme çalışmalarının yanı
sıra uzun menzilli sistem çalış-
malarımız da devam ediyor…
SSM’nin seçim sürecindeki
çalışmalarının asli unsuru
teknik değerlendirmelerdir.
Bizim değerlendirmelerimizin
ve sonuçlarının dünya politi-
kasında yapacağı yankılar ve
getireceği sonuçlar, değer-

lendirmenin asıl faktörleri
arasında yer almıyor. Kendi
kendine yeterlilik, bizim çok
öncelikli bir konumuz. Bu 
durumda da fiyat ve belli şart-
lara dayalı değerlendirmele-
rin ötesinde, Türkiye’nin, bu
sürecin sonunda kendine ye-
terlilik konusunda nereden
nereye geldiği ve kendi iç ka-
biliyetleriyle teknoloji geliş-
tirme sürecinde nereye
ulaşabildiği, bizim için en
önemli parametreler. Son za-
manlardaki görüşmelerimizin

odağında bu mesele var. Bu
da 3-5 görüşme ile 3-5 ayda
sonuçlanabilecek ve yol hari-
tası net olarak konulabilecek
bir hadise değil.”
Prof. Dr. Demir, hava savun-
masının tek bir sistem ile
değil katmanlı sistemler ile
yapılabileceğine de vurgu
yaptı: “Kurduğunuz tek sistem
yeterli olmuyor. Katmanlı bir
yapıda değişik sistemlerin en-
tegre edilmesi ve bunların bir
komuta kontrol sistemine
bağlı olması gerekiyor.”

Prof. Dr. Demir, Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi projesinde sona yak-
laşıldığını da belirterek 
şunları söyledi: “Artık ülke-
mizdeki ihtiyaçları da göz
önüne alarak [ihalenin] so-
nuçlandırılması ile ilgili her-
keste bir mutabakat var.
Süreç, bu tür tartışmalar ba-
zında belli bir yere oturduğu,
belli bir netlik kazandığı, ki-
minle nereye gidebileceğimiz
belirginleştiği için bir karar
noktasına doğru gidiyoruz.”
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Bir balistik füzenin
uçuş fazları.

Balistik füzenin 
menzili ile hızı 

arasındaki ilişki.



Yabancılar Türkiye’yi
Doğru Okuyamadı
MEF Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kiba-
roğlu, Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sis-
temi projesi ihalesi konu-
sunda uluslararası camianın
verdiği tepkilere değinerek,
Türkiye’nin, bu konuda doğru
anlaşılmadığını belirtti. Prof.
Dr. Kibaroğlu, “Türkiye, artık
eski Türkiye değil. Bilim ve
teknoloji konularında sınıf at-
lamış bir ülke. Kendi kapasi-
tesine göre bazı gelişmeler
sağlamak istiyor. Müttefikler
bunu anlamalı. Bu bir fiyat
meselesi değil. Türkiye, sa-
dece Suriye’den gelen mülte-
ciler için 6,7 milyar dolar
harcadı. Türkiye, bu konuda
belli hedeflere sahip. [Yabancı
yetkililere] ‘Bakın’ diyorum,
Kirazlıdere’ye gidin, oradaki
eski SSM’nin fotoğrafı duru-
yor. Bir ona bir de şimdiki bi-
naya bakın. Çalışan sayısı,
proje sayısı, bütçesi defalarca
katlanmış. Türkiye’nin ama-
cını anlamanın en iyi yolu bu.”
sözleri ile bu konudaki düşün-
celerini ifade etti.

Balistik Füze 
Savunmasından Önce
Gelen Konular Var
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Dr. Sıtkı
Egeli, balistik füze savunma
sistemi alımının, bir savaş
uçağı, gemi ya da tank alı-
mından farklı bir konu oldu-
ğunu belirtti ve balistik füze
savunması ile ilgili şu konu-
lara dikkat çekti:

n Balistik füze savunmasında,
reaksiyon süresi dakikalara
iniyor. Ancak hazır bekleyen 
ve azami derecede 
otomasyona tabi tutulmuş
sistemler, bu kadar kısa
sürede tepki verebiliyor.

n Balistik füze başlıkları, 
hedeflerine, aşağı yukarı
90 derece ile yaklaşıyorlar
ve süratleri çok yüksek.
Geleneksel hava savunma
sistemleri, tehditlere bu
açılarda bakmıyorlar ve
böylesine süratli tehditleri
karşılayamıyorlar.

n Füzenin menzili arttıkça
sürati de arttığından, 
hava savunma sisteminin
özellikleri de değişiyor.
1.500 km’nin üzerinde
menzile sahip füzeler için,
atmosfer içinde önleme
yapmak imkânsıza yakın.
Bunların uzayda 
karşılanması gerekiyor.
Füzeyi ne kadar erken
durdurursanız koruduğunuz
alan da o kadar genişliyor.
Uzayda müdahale 
edildiğinde, ülke 
seviyesinde koruma 
sağlayabiliyorsunuz. 
Atmosferde ise bir şehri
koruyabiliyorsunuz.
Uzayda karşılaşmak için
ise hedefi görmeden, 
hedefle belki aynı 
zamanda önleyici sistemi
fırlatmak gerekiyor. 
Bu önleyici sistem, 
aslında bir uzay aracı 
hâline geliyor. Çünkü 
otonom olarak angajman
yapması gerekiyor.
Uzayda en garantili 
yöntem, gövde gövdeye
çarpışma; patlayıcı içeren
başlıklar etkin olamıyor.

n Hava savunma sisteminin,
bazı sensörlerle 
desteklenmesi gerekiyor.
İlk uyarıyı yapacak, uzayda
konuşlu uydulara ihtiyaç
var. Mümkün olduğu
kadar çabuk bir şekilde
füzenin fırlatıldığı 
bilgisinin iletilmesi 
gerekiyor. Ayrıca, füzeyi
atıldığı noktaya yakın bir
noktadan takibe alacak,
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Standard Missile 3 (SM3) ve fotoğrafta 
görülen Standard Missile 6 (SM6), AEGIS 
sistemi ile birlikte, balistik füzelere karşı 
etkin bir savunma sağlamak için tasarlandı.
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angajman yapabilecek 
nitelikte bilgiyi sunabilecek
radarlara da ihtiyaç var.
Bunlar, klasik hava savunma
radarlarından farklı.

n Balistik füzenin, savunma
karşısında her zaman bir
avantajı var; her zaman
bir adım önde. Balistik 
füzelerin kullanımı için de
bir takım karşı önlemler
geliştiriliyor. Örneğin, 
bu füzeler, başlığın yanı
sıra sahte hedefler de 
taşıyabiliyor. Birden fazla
başlık barındırabiliyor.
Maliyet olarak da önleme
füzeleri çok daha maliyetli.

Dr. Egeli, konu ile ilgili düşün-
celerini şöyle açıkladı: “Türki-
ye’nin, esas olarak sadece
balistik füze değil, aslında
genel olarak bir hava sa-
vunma zafiyeti var. [Şu anda]
Sadece uçaklara dayalı bir
hava savunma rejimi var. Orta
ve uzun menzilde, füze sis-
temleri son derece zayıf. Sa-
dece balistik füzeler için değil;
seyir füzeleri, uçaklar, heli-
kopterler ve insansız hava
araçları için de aynı zafiyet söz
konusu. Dolayısı ile Türki-
ye’nin bütüncül olarak bak-
ması gerekiyor. Zincir, en zayıf
halkasından kopar; balistik
füzeye karşı savunma yapar-
sanız karşı taraf sizi seyir 
füzesi ile vurur. Spektrumu ta-
mamlamak gerekiyor. Bunun
yolu da genellikle en yukarıdan
en aşağıya değil, en aşağıdan
en yukarı doğru [sistem geliş-
tirmekle] olur.”

ROKETSAN 
Yol Haritasını Çizdi
“Hava Savunma Sistemleri:
Teknolojiler ve Fırsatlar” 
başlıklı bir sunum yapan
ROKETSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Sartuk Karasoy,
ROKETSAN’da yürütülmekte
olan yüksek irtifa hava savunma
çalışmalarını şöyle sıraladı:
n Tehdit analizi ve dünyada

mevcut ve geliştirilmekte
olan yüksek irtifa ve 
uzun menzil hava 
savunma sistemlerinin
detaylı incelemeleri,

n Hava Savunma Benzetim
ve Analiz Laboratuvarı’nın
kurulması,

n Füze ve fırlatma sistemi
teknolojileri açısından,
mevcut ve gelişmekte
olan teknolojilerin 
incelenmesi, geleceğin
teknoloji ihtiyaçlarının 
ve teknoloji kazanım 
yol haritalarının 
belirlenmesi ve

n Yürütülmekte olan diğer
projeler kapsamındaki
teknoloji kazanımlarının,
yüksek irtifa hava 
savunma ihtiyaçları 
dikkate alınarak 
planlanması.

Dr. Karasoy, ayrıca SSM ile
Gelişmiş Uzun Menzilli Hava
Savunma Sistemi projesi ko-
nusunda çalışmalara başla-
dıklarını belirtti.
Dr. Karasoy, 2018 yılı için
örnek bir teknolojik projeksi-
yon da yaptı. Tasarım yeteneği
mevcut ve ürüne dönüşme-

miş teknolojiler olarak şunları
sıraladı: RF ve RF+IR arayıcı
başlıkları, itki vektör kontrol,
yan itki kontrol, kinetik başlık
ve kontrol teknolojileri ve ka-
deme ayırma.
Dr. Karasoy, tüm yetenekleri
bir anda geliştirme yerine,
balistik füze savunma ile ilgili
çalışmaların aşamalı olarak
ele alınmasının önemine
vurgu yaptı.

ASELSAN Görev 
Almaya Hazır
Panelin son konuşmacısı olan
ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Kaval, “Türki-
ye’nin Hava Tehdidi Karşısında
Aldığı Önlemlerin Bilimsel ve
Teknolojik Aşamaları: Hava ve
Füze Savunma Projelerine
ASELSAN’ın Rolü” başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi. Hava ve
Füze Savunma Sistem Etkinlik
Analizi Laboratuvarı’nı kurduk-
larını açıklayan Kaval, burada
çeşitli analizler yaptıklarını ve
yaşanan olayları analiz ettikle-
rinde, simülasyon ortamında
aynı sonuçları aldıklarını söyledi.
ASELSAN’ın, cirosunun %6’sını
öz kaynaklı projelere aktardığını
hatırlatan Kaval, hava savunma
konusunda, öz kaynakları ile
yürüttükleri çalışmaları şöyle
sıraladı:
n Tehdit inceleme, 

modelleme ve analiz 
çalışmaları,

n Benzer sistemlerin 
açık kaynak literatür 
araştırması ve 
dokümantasyonu,

n İşletme kavramı tanımı
çalışmaları,

n Sistem mimarisi analizi,
n Algoritma çalışmaları,
n Sistem etkinlik analiz, 

modelleme ve simülasyon
çalışmaları ve

n NATO BMD SE&I 
projesinde görev alınması.

Kaval, uzun menzilli arama
radarı geliştirilmesi ile ilgili
SSM ile bir proje yürüttükle-
rini de açıkladı.

Sıradan Bir İhale Değil
Panelin sonunda gerçekleşti-
rilen soru-cevap oturumunda,
Uzun Menzilli Bölge Hava 
ve Füze Savunma Sistemi
projesi ile ilgili gelen sorulara
cevap veren Prof. Dr. Demir,
SSM’nin yaklaşımını şu söz-
lerle tekrar vurguladı: “De-
ğerlendirmeler, ihalenin ilk
zamanı gibi, fiyat veya teknik
şartname gereklerinin bir
adım ötesinde, artık ‘kiminle
ne kadar, neyi başarabiliriz?’
ve ‘uzun dönemli iş birliği im-
kânları nelerdir?’ gibi para-
metrelere dayanıyor ve bu
görüşmelerde, sanayimizin
katılımcıları sürekli olarak
teknik konuları konuşmak için
bulunuyorlar. Bu sürecin, dı-
şarıdan bakanlar için, anla-
ması zor gelebilecek kadar
uzaması, aslında teknik de-
tayların çalışılmasından kay-
naklanıyor. Yoksa bir oyalama
ya da bir dönüş söz konusu
değil.”
Prof. Dr. Demir, sistem teda-
rikinin sonrasında da zorluk-
lar olduğuna değindi ve
“Başka bir parametre, neyi
önleyeceğinizin tanımı bile
çok tartışmalı. Tehdit kütüp-
hanesinin oluşturulması başlı
başına bir sorun iken oluştur-
duğunuz kütüphanenizin sü-
rekli olarak değişimi ve bu
değişimi nasıl takip edeceği-
niz de çok büyük bir soru işa-
reti olarak duruyor.” dedi.
Prof. Dr. Demir, proje ile ilgili
bir finansman sorununun ol-
madığını da vurguladı.
Etkinlik, soru-cevap oturu-
munun ardından düzenlenen
kokteyl ile sona erdi.
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Uzun menzilli hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi karşıladığı bölgeye göre sınıflandırılması.





Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 
okuyucularımıza TİMSAN’ı tanıtabilmek
için; personel sayınız, cironuz, yürüyen
proje sayınız, yıllık üretim sayınız ve 
ihracatınız gibi konularla ilgili rakamsal
bilgiler verir misiniz?
Haldun AKSOY: TİMSAN, 1982 yılında,
havalimanı yer ekipmanları üretmek
üzere İstanbul’da kuruldu ve imalat ça-
lışmalarını, Sancaktepe’de bulunan
5.000 m² kapalı ve 7.000 m² açık alanı
olan kendi fabrikasında gerçekleştiriyor.
Temel ürünlerimiz; uçaklara hizmet
veren kargo taşıma araçları, uçak bakım
ve yükleme araçları, ambulans, catering,
merdiven, konveyör, su ve foseptik araç-
ları ile uçak ve kargo çekme traktörle-
rinden oluşuyor. 96 çalışanımız ile
yaklaşık 25 milyon lira ciro yapıyoruz.
Şimdiye kadar 51 ülkeye TİMSAN ürün-
lerinin ihracatını gerçekleştirdik. Ciro-
muzun yaklaşık %70’i ihracattan geliyor.
Bunun dışında, uçak ve ekipman çekme
traktörü üreten İzmir’de 2’nci bir fabri-
kamız daha var. 13.500 m² kapalı alanı
olan 3’üncü fabrikamızın inşaatına da Di-
lovası Makine Organize Sanayi Bölge-
si’nde başladık ve bu fabrikanın da 2016
yılında faaliyete geçmesini planlıyoruz.
Firmamız, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB)’nin düzenlediği, Türki-

ye’nin en hızlı büyüyen şirketleri sırala-
masında, 2013 yılında 17’nci; 2015 yılında
ise 39’uncu oldu.

Ümit BAYRAKTAR: TİMSAN’ın ürün ailesi
hangi uçaklara hizmet verebiliyor? Ürün
ailenizin, tüm segmentlerin ihtiyaçlarına
cevap verdiğini söyleyebilir miyiz; yoksa

ürün ailenize katacağınız yeni ürünler 
var mı? Varsa, bunların geliştirme 
takvimleri ile ilgili öngörülerinizi 
alabilir miyiz?
Haldun AKSOY: Askeri ve sivil tüm uçak-
lara ve helikopterlere hizmet veren 60
çeşit ürünümüz var; satışlarımız ise sivil
ağırlıklı. Ar-Ge bölümümüz sürekli yeni-
leme ve yeni ürün çalışması yapıyor.
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Yerdeki Hava Araçları 
TİMSAN’a Emanet
Havaalanı yer ekipmanları konusunda 30 yılı aşkın 
bir süredir faaliyet gösteren TİMSAN, bu alanda, 
hem Türkiye’nin hem de birçok yabancı ülkenin askeri
ve sivil ihtiyaçlarını karşılıyor. Savunma ve havacılık 
camiasının yakından tanıdığı bir isim olan TİMSAN
Genel Müdürü Haldun Aksoy ile TİMSAN’ın faaliyetlerini
ve gelecek planlarını konuştuk. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com



Ürün gamımıza, bu sene, yine uçaklara
hizmet veren, 7 tonluk motorlu yük ta-
şıma aracımız (transporter) ve K-Loader
katılacak. Bunların yanı sıra önümüzdeki
2 yıl içinde, ürün gamımızda eksik olan;
3, 5, 7 ve 14 tonluk kargo yüklerini uçak-
lara yükleme hizmeti veren yükleyici
(loader) ile orta gövdeli uçak çekme trak-
törünü katmak istiyoruz. Ayrıca uçaklara
hizmet veren merdiven, traktör, konveyör
ve ambulans gibi araçlarımızın elektrikli
olanlarının da üretimine başladık.

Ümit BAYRAKTAR: CT 8400 ürününüz,
Airbus A380 uçaklarının üst katındaki,
kanat üzerinde yer alan servis kapısına
ulaşabilen özel bir catering aracı ve 
bu niteliği ile özel bir ürün olarak 
öne çıkıyor. Bu ürün uluslararası 
piyasada nasıl karşılandı; şu ana kadar
satışı gerçekleşti mi?
Haldun AKSOY: Dünyanın en büyük
uçağı Airbus A380’e hizmet verecek 
CT 8400 ürünümüzü, ilk kez 2013 yılında,
Almanya’da her 2 yılda bir yapılan Intera-
irport fuarında prototip olarak sergiledik.
Ürün çok ilgi gördü. Bu seneki fuarda,
CT 8400’ün nihai hâlini sergiledik. Bu araç,
8,4 m yükseklikteki uçak kapısına hizmet
verebiliyor. Ayrıca üstteki kabin 3 m öne,
70 cm yana; öndeki platform da 1 m öne
hareket edebiliyor. A380 uçağının çok az
havayolu şirketinde kullanılması, bu ürü-
nümüzün pazarını kısıtlıyor. Yine de önü-

müzdeki 10 yıl içinde ciddi miktarda sipa-
riş alacağımızı tahmin ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma 
sektörüne yönelik faaliyetlerinizi 
özetleyebilir misiniz?
Haldun AKSOY: Savunma sektörüne;
uçak çekme traktörü, K-loader, helikopter
kaldırma ünitesi, A400M uçakları için su
ve foseptik araçları ve mobil uçuş kulesi
üretebiliyoruz. Şu anda firmamız, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) için 4
adet uçak çekme traktörünü; Pakistan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise 5 adet
uçak çekiciyi üretiyor. Filipin Hava Kuvvet-
lerine ise uçak çekme aracımızı teslim

ettik. Bunların yanında
Hv.K.K.lığı ihtiyacı olan, 10
ton ağırlıktaki kargo yükle-
rini uçağa indirip bindir-
mede kullanılan ve
K-loader diye tabir edilen
çok özel yükleyici araçlar
için açılan ihaleyi kazandık.

TİMSAN, ihaleyi, dünyada bu konuda en
büyük üreticiler olan İngiliz ve Amerikan
firmalarının arasından sıyrılarak kazandı.
Önümüzdeki sene, 3 aracı Hv.K.K.lığına
teslim edeceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Firmanız Ankara
merkezli olmasa da sizi sektörün 
önemli toplantılarının hemen hepsinde
görüyoruz. Ankara’da sektörün 
tansiyonunu ölçmek ve yakın ilişkileri
sürdürmek TİMSAN için neden önemli? 
Haldun AKSOY: Hem Savunma ve Hava-
cılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)
üyesi hem de TOBB Savunma Sanayi Mec-
lisi üyesi olmam, Ankara’daki toplantılara
katılmamı gerektiriyor. Bu yüzden An-
kara’ya sık geliyorum. Bildiğiniz gibi Türki-
ye’de; Ankara, İzmir ve Eskişehir’de
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havacılık ve uzay kümelenmeleri var. En
son İstanbul’da da böyle bir kümelenme
kuruldu. İstanbul, sanayinin en yoğun ve
en gelişmiş olduğu yer. Ancak Ankara, sa-
vunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfının sahibi olduğu
şirketlerle önemli bir ağırlığa sahip. 
Bu yüzden Ankara, savunma sanayisinin
doğal merkezi konumunda. Yine de İstan-
bul, son yapılanma ile savunma sanayi-
sinde ağırlığını arttıracaktır diye
düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: TİMSAN, ihracat 
cephesinde de çok faal. Bu konudaki 
çalışmalarınızı özetler misiniz? Hangi 
ülkelerde TİMSAN ürünleri kullanılıyor?
Haldun AKSOY: Dünyada 41 ülkede tem-
silcimiz var ve bugüne kadar 51 ülkeye
ihracat yaptık. Binlerce ürünümüz, dün-
yadaki birçok havalimanında kullanılıyor.
Ciromuzun %70’ini ihracattan elde edi-
yoruz. Zayıf olduğumuz Amerika paza-
rına girmek için, önümüzdeki sene,
ABD’de bir şube açmayı planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: TİMSAN, uçakları
çekme (tow) ve itme (push-back) 
işlemini yapabilen araçların üretimini
gerçekleştiriyor. Bu alanda yürütülen 
Ar-Ge çalışmalarına baktığımızda, 
insansız sistemlerin öne çıktığını 
görüyoruz. Firmalar; havaalanlarında,
iniş ve kalkış işlemlerinin daha hızlı 
ve seri hâle gelmesi ve uçakların 
taksi sırasında motorlarını çalıştırma 
ihtiyacı duymasını önlemek gibi 
motivasyonlarla, insansız çekme ve 
itme araçları geliştirip denemeler 
yapıyor. TİMSAN bu konuda 

çalışmalar gerçekleştiriyor mu ya da
gerçekleştirme hedefi var mı?
Haldun AKSOY: Firmamızın uçaklara
hizmet verecek insansız araçlarla ilgili
bir çalışması şimdilik yok. Diğer yandan,
uçağa hizmet veren konveyör, merdiven,
catering, ambulans gibi araçların, sürü-
cülerinin kontrolsüz bir şekilde uçağa
yaklaşarak hasar vermesini engelleyen,
bir tek düğme ile hareket eden çok özel
bir sistem geliştirdik ve araçlarımızda
uygulamaya başladık.

Ümit BAYRAKTAR: Önümüzdeki dönem
için TİMSAN’ın hedeflediği projeler 
ya da ihaleler var mı? 5 yıl sonra 
TİMSAN’ı nerede görmek istiyorsunuz;
ciro ve ihracat konusundaki 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Haldun AKSOY: TİMSAN’ın amaçların-
dan birisi de bir dünya markası olmak.
51 ülkeye ihracat yaparak bunu büyük
ölçüde başardığımıza inanıyorum. Önü-
müzdeki 5 senede ihracat yaptığımız top-
lam ülke sayısını 100’e; ciromuzu da 100
milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Ci-
romuzun, en az %80’lik kısmını da ihra-
cattan elde etmeyi planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Haldun AKSOY: Grup şirketlerimiz ile il-
gili iki konudan daha bahsetmek istiyo-
rum. TİMSAN, inşaat sektöründe de
1988 yılında kurduğu inşaat firması ile
endüstriyel tesisler, spesifik özel bina-
lar ve uçak hangar inşaatları yapıyor.
Şu anda Güriş Holding’e bağlı Par-
san’ın, Dilovası’ndaki 200.000 m²’lik
arazisi üzerinde, 110.000 m² kapalı
alanı olacak şekilde tasarlanan, dünya-
nın 2’nci, Avrupa’nın da en büyük
dövme fabrikasını TİMSAN inşa ediyor.
Havacılık tarafında ise üretmediğimiz
havalimanı ekipmanları için birçok ya-
bancı firmanın temsilciliği ve distribü-
törlüğünü yürüten ayrı bir şirketimiz
daha var. Toplamda 4 şirketimizle in-
şaat, havalimanı ekipman üretimi, tem-
silcilik ve ithalat - ihracat konusunda
faaliyet gösteriyoruz.

TİMSAN Genel Müdürü Haldun 
Aksoy’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Etkinliğin ilk gününde pa-
ralel eğitim oturumları
düzenlenirken; ikinci gü-

nünde, açılış oturumunun ar-
dından, iki paralel oturumda
teknik sunumlar yapıldı. Bu su-
numlarda, hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği ve hesaplamalı
yapısal mekanik konularında
ANSYS yazılımı ile savunma
sanayisinden otomotive, beyaz
eşyadan turbo-makine sek-
törlerine kadar geniş bir yel-
pazede konular ele alındı.
Sunum yapan kurum ve kuru-
luşlar arasında, savunma ve
havacılık sektöründe de faali-
yet gösteren; ASELSAN, MİR
ArGe, Nurol Makina, Otokar,
ROKETSAN, TEI, TİMSAN,
TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE yer
aldı. Sunum yapılan oturum-
lara ek olarak bir ürün tanıtımı
oturumu da gerçekleştirildi.
Etkinliğin ikinci gününde açılış
konuşmasını gerçekleştiren
ANOVA Genel Müdürü Ahmet
Açıkgöz, bir önceki konferans-
tan bu yana ANOVA’da yaşa-
nan değişiklikleri de kısaca
anlattı. ANOVA, Ankara ofi-
sini, ODTÜ Teknokent’in
ODTÜ MEMS yerleşkesinde
yer alan binasına taşıdı. Bu-
rada 500 m2’lik bir alanda
faaliyet gösteren ANOVA,
böylece Ankara’daki mühen-
dislik kadrosunu aynı çatı al-
tında toplamış oldu. Firmanın
üretim faaliyetleri ise hâlen
Saraykent’te devam ediyor.
İzmir ofisini de Ege Üniversi-
tesi Teknokenti’ne taşıyan

ANOVA, bu süre içerisinde, ofis
zincirine Konya’yı da ekledi.
ANOVA, mevcut durumda, 
49 çalışandan ve 4 danışman-
dan oluşan bir kadroya sahip.
Organizasyon değişikliği kap-
samında, firma içinde takım
ve ürün liderliği pozisyonları
yaratıldı ve bu pozisyonlara
atamalar yapıldı.
Açıkgöz’ün vurgu yaptığı bir
diğer konu da ANOVA’nın
artık bir ürün ailesine sahip
olmasıydı. Esnek mermi yolu
konusunda, 12,7 mm mühim-
mat için başlattığı çalışmaları;
25 mm, 30 mm ve 40 mm’ye
taşıyan firma, devam eden
7,62 mm ve 14,5 mm çalışma-
ları ile ürün ailesini oluşturdu.
Açıkgöz, eksikliği çok hissedi-
len ve konusundaki ilk Türkçe
kitap olan “ANSYS ile Yapısal
Analiz Uygulamaları” kitabının
baskıya hazır olduğu haberini
de katılımcılarla paylaştı.

Geliştirme ve Test 
Altyapısına ODTÜ
RÜZGEM’den Katkı
Açıkgöz’ün ardından, ODTÜ
Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (ODTÜ-RÜZGEM) Baş-
kanı ve ODTÜ Havacılık ve
Uzay Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz
Uzol, ODTÜ RÜZGEM’in çalış-
maları ile ilgili bilgi verdi.
Doç. Dr. Uzol’un sunumunda,
RÜZGEM’e kurulacak rüzgâr
tüneli ile ilgili de bilgiler yer
aldı. Detay tasarımı tamam-
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ANOVA, Sektörü 
Bir Araya Getirdi
ANOVA tarafından 2 yılda bir düzenlenen
ve bilgisayar destekli mühendislik 
teknolojilerinde önde gelen firmaları 
bir araya getiren ANSYS Kullanıcılar
Konferansı, 3-4 Kasım tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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lanan ve ihale dokümanları
hazırlanan tünelin inşası için,
önümüzdeki günlerde ihaleye
çıkılması planlanıyor. Kapalı
devre olacak rüzgâr tüneli-
nin; havacılık, enerji, inşaat,
otomotiv ve savunma sektör-
lerine hitap etmesi bekleni-
yor. Rüzgâr tünelinde, 3 farklı
kesit yer alacak:

n 2,5 m x 2,5 m x 10 m 
havacılık test kesiti. 
Azami hız 80 m/s.

n 3 m x 7 m x 20 m atmosferik
sınır tabaka test kesiti.
Azami hız 26 m/s.

n 3 m çaplı, 6,9 m 
uzunluğunda açık-jet 
test kesiti. 
Azami hız 66 m/s.

Doç. Dr. Uzol, bu rüzgâr tüne-
linin açık-jet test kesiti kulla-
nılarak, bazı helikopterlerin
kuyruk rotorunun gerçek öl-
çekli test edilebileceğini vur-
guladı.
Doç. Dr. Uzol’un ardından,
ASELSAN Radar ve Elektro-
nik Harp Sistemleri Sektör
Başkanlığı Platform Enteg-

rasyon Direktörü Tahir Fidan,
ASELSAN’ı tanıtan ve plat-
form entegrasyon çalışmala-
rını anlatan bir sunum yaptı.
Fidan, sunumunun sonunda,
“ANOVA’dan çok iyi bir destek
alıyoruz; başımız sıkıştığında,
yazılımla ilgili sorunlarda hep
yanımızda olduğunu hisset-
tik.” dedi.

Tahir Fidan ve ANOVA
İş Geliştirme Müdürü 
Emre Öztürk
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Panelin başlangıcında,
Türkiye’nin enerji ala-
nındaki ihtiyaçlarına

yönelik mevcut durumu özet-
leyen Aydın, Türkiye’nin
enerji ihtiyacının, her yıl
yüzde 6’lar mertebesinde
artış gösterdiğini ve bunun
karşılanması için de yaklaşık
10 milyar dolarlık yatırıma ih-
tiyaç olduğunu vurguladı.
Kaynak ve ekipman ihtiyaçla-
rının yüzde 80’lere varan 
kısmının yurt dışından karşı-
landığına dikkat çeken Aydın,
“Başka ülkelerin firmalarının
kaynak ve imkânlarını kulla-
narak, onların teknolojisini
satın alarak, bedellerini faz-
lasıyla ödeyerek kurulan bir
sistem sürdürülebilir mi?”
sorusu ile paneli başlattı.
Panelde ilk konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş yaptı ve
SSM’nin sanayi katılımı ve
offset (SK/O) uygulamaları ile
ilgili bilgi verdi. Aktaş, SK/O
ile ilgili süreci şöyle özetledi:
“İhtiyaçlar SSM’ye geldiğinde,
projeyi, tedarik yönetimi nok-
tasında, ‘Bu ihtiyacı nasıl kar-
şılayabilirim?’ bakış açısıyla
değerlendiriyoruz. Bununla
eş zamanlı olarak da ‘Ben
kendi sanayimi bu projenin
içine nasıl dâhil edebilirim;
mevcut yeteneklerimi nasıl
geliştirebilirim?’ noktasında

bir planlama yapıyoruz ve bu
planı, SK/O Sözleşmesi hâ-
line getiriyoruz. Bu sözleşme,
ana tedarik sözleşmesi ile eş
zamanlı olarak imzalanıyor
ve gerektiği noktada, ilgili
[SK/O kapsamında çalışıla-
cak] firmaları da işaret edi-
yor… Biz artık son 10 yıldır,
tüm projelerimizde mutlaka
yerli ana yükleniciyi sorumlu
tutuyoruz. Yurt dışından 
alınması zorunlu olduğunu 
düşündükleri kalemleri, mut-
laka SSM Sanayileşme Dai-
resi ile koordine ediyorlar;
SSM’nin izni olmadan, hiçbir
kalem yurt dışından ithal
edilmiyor.”
Aktaş, SSM’nin, SK/O konu-
sunda neden zorlayıcı oldu-
ğunu da şöyle açıkladı:
“Firmaların geneldeki eği-
limi, ‘Siz bize karışmayın; biz
kendi ekosistemimizi oluştu-
ruruz; sizin istediğiniz sis-
temi veririz.’ noktasında.
Ama acil alım nedeniyle off-
set yükümlülüğü bulunma-
yan projeler de oldu. Oradaki
örneklere baktığımızda,
böyle bir yükümlülük olma-
dığında, firmaların, her türlü
işi kendi içinde yaptığını; uz-
manlaşması gerekmeyen
alanlarda da uzmanlaştığını
gördüğümüz için, yerli fir-
malarla yaptığımız sözleş-
melerde de neyin yan
sanayide yapılacağını takip

ediyoruz.” Aktaş, offset 
yükümlülüğü olan firmaların
güncel listesini de Tablo 1’deki

gibi verdi.Panel, enerji sektö-
rüne özel konuşmalarla
devam etti.

ÖZEL HABER

Yabancı Yükleniciler Yerli Yükleniciler
AgustaWestland ADİK Tersanesi
Airbus ASELSAN
Alenia ATEL
BAE Systems BMC
Bell Helicopter Gate Elektronik
Boeing HAVELSAN
Carl Zeiss Optronics İstanbul Denizcilik
Fincantieri Meteksan Savunma
HDW-MFI MKEK
KAI Nurol Makina
Lockheed Martin Onur Mühendislik
MTU ROKETSAN
Oto Melara Savronik
Sikorsky Selah Tersanesi
Telespazio STM

TUSAŞ
Vestel Savunma
Yonca-Onuk Tersanesi

Tablo 1. SK/O Yükümlüsü Firma Listesi

SSM ve OSTİM, Enerji Sektörüne
Offset ve Sanayi Katılımını Anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
desteği ile düzenlenen 8’inci Uluslararası
Enerji Kongresi ve Fuarı, 4-6 Kasım 
tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.
Etkinliğin 2’nci gününde, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
moderatörlüğünde, “Enerji Sektöründe
Offset Uygulaması ve Yerlileşme” 
paneli gerçekleştirildi. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Pişirme ekipmanlarının
yanı sıra sanayi tipi 
buzdolapları, bulaşık

makineleri ve mikserler, Öztir-
yakiler’in başlıca ürün grupları-
dır. Öztiryakiler, 3.000’i aşkın
ürün çeşidi ile 110 ülkeye ihracat
yapmakta ve aynı zamanda, Tür-
kiye’de ihracat yapan firmalar
içinde ilk 300’de yer almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana
tedarikçileri arasında yer
alan Öztiryakiler, son yıllarda
büyük önem verdiği Ar-Ge
çalışmalarının meyvelerini
almış ve “Savunma Sanayii
Lojistik Destek Sistemleri”
altında yer alan ürünlerin
üretimine başlamıştır.
Yüksek taşınabilirlik özelliğine

sahip bu ürünler kısa sürede
kurulabilmekte ve kullanıma
hazır hâle gelmektedir. Tüm
üniteler deniz, hava ve kara
yolu ile kolaylıkla nakledilebil-
mektedir. Ayrı ayrı konuşlan-
dırılabilen ve gerektiğinde
birbirine entegre edilebilen
üniteler, en zor arazi ve hava
şartlarında dahi hızlı ve kolay

yer değiştirebilme özelliğine
sahiptir.
Lojistik Destek Sistemleri,
esas itibarıyla, römork veya
konteyner olarak iki farklı tipte
ve talebe göre mazotlu veya
elektrikli olarak 2 farklı enerji
ile çalışacak şekilde üretil-
mektedir. Konteyner tipi ünite-
ler -32°C ile +55°C arasındaki
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ADVERTORIAL

Savunma 
Sanayii 
Lojistik Destek 
Sistemleri 
Üreticisi 
Öztiryakiler
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Öztiryakiler, 60 yılı aşkın bir süredir, 
endüstriyel mutfak ekipmanları ve 
cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi
ve üretimi konusunda 10 şirketi ve 
1.300 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. 
Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ*
*Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı



dış sıcaklıkta çalışmaya ve
nakledilmeye uygun imal edil-
miştir.
ABD, Rusya, İtalya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Irak, Suudi
Arabistan, Azerbaycan, Türk-
menistan, Malezya, Moritanya
ve Tayland silahlı kuvvetleri,
standart model veya özellik arz
eden Lojistik Destek Sistemi
ihtiyaçlarını “özel tasarım” ve
“Türk Malı” olan Öztiryakiler’in
ürünlerinden karşılamışlardır.
Yukarıda belirtilen bu ülkeler,
dünyadaki ticari rakipleri-
mizle bizi her açıdan kıyasla-
mış, defalarca fonksiyon
testleri ile denemiş ve yarış-
tırmış; sonuçta, muharebe
sahasının değişen durumla-
rına hızla uyum sağlama, ta-
şınma, kurulum ve kullanma
kolaylığı, enerji verimliliği gibi
fonksiyonel özelliklerini dik-
kate alarak Öztiryakiler fir-
masının Tablo 1’de sıralanan
ürünlerini satın almışlardır.
Öztiryakiler’in üretmekte ol-
duğu Seyyar Sahra Mutfak-
ları, son teknolojik gelişmeler
dikkate alınarak tasarlanmış
ve dünyanın en gelişmiş or-
duları tarafından işlevselliği
ve dayanıklılığı test edilerek
kabul görmüştür. Kapasitele-
rine ve üzerinde bulunan 
pişirme ünitelerine göre sınıf-
landırılan Öztiryakiler Seyyar
Sahra Mutfaklarının ihtiyaca
göre 200, 300 ve 400 kişilik
modelleri mevcuttur.
Patenti Öztiryakiler’e ait olan
son teknoloji ile üretilmiş brü-
lörler, sahradaki tüm ünitelerin

(banyo, fırın, mutfak) pişirme ve
ısıtma sistemlerinde dizel yakıt
ve duman çıkarmayan teknolo-
jiyi kullanarak dünyadaki ticari
rakiplerini geride bırakmıştır. 
Öztiryakiler, son yıllarda mey-
dana gelen doğal afetler, mül-
teci akınları ve insani yardım
görevleri ihtiyaçlarını da dikkate
alarak, yukarıda belirtilen 
Lojistik Destek Sistemleri’ne
ek olarak Seyyar Sahra Hasta-
neleri konusuna da el atmış ve
çözüm ortakları ile beraber
büyük aşama kaydetmiştir.
Öztiryakiler, gelişmiş organi-
zasyon ağı ve yetişmiş perso-
neliyle; yeni nesil Lojistik
Destek Sistemleri’nin eğitim,
bakım ve onarım hizmetlerini
dünyanın her yerinde, her ko-
şulda ve sorunsuz olarak 
verebilecek şekilde tüm ha-
zırlıklarını tamamlamıştır.
ISO 9000 Kalite Sistemi Bel-
gesi yanında TSE, TSEK, TUV,
Gost, NSF, UL, ISCIR ve CE
sertifikasyonlarına sahip Öz-
tiryakiler, müşteri odaklı ka-
lite ve hizmet anlayışı ile
Toplam Kalite Yönetimi felse-
fesini benimsemiştir.
Öztiryakiler olarak dileğimiz;
ileri teknoloji ve donanımla 
üretilmiş, gelişmiş dünya ordu-
larının konusunda uzman per-
soneli tarafından test edilmiş 
ve bu ordular tarafından tedarik
edilmiş, hâlen başarıyla 
kullanılmakta olan sistemler
konusunda Türk savunma sa-
nayisine öncülük etmek ve 25
milyar dolar olan ihracat hede-
fine azami katkıyı sağlamaktır. 

www.savunmahaber.com                                                             

n Konteyner Tipi Mutfak
n Genişleyebilen Konteyner Tipi Mutfak
n Konteyner Tipi Ekmek Fırını
n Konteyner Tipi Banyo & 

Tuvalet Ünitesi
n Konteyner Tipi Çamaşırhane
n Seyyar Banyo & Tuvalet Ünitesi
n Konteynır Tipi Su Arıtma Sistemi
n Konteyner Tipi Soğuk Oda 

ve Dondurucu
n Seyyar Sahra Mutfağı (Römork Tipi)
n Seyyar Su Arıtma Sistemi 

(Römork Tipi)
n Seyyar Çamaşırhane Ünitesi 

(Römork Tipi) 

Tablo 1. Öztiryakiler 
Lojistik Destek Sistemleri
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Törenlerin ilki, 11 Kasım’da,
Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ve Gebze

Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
ile ASELSAN, BMC, FİGES,
HAVELSAN, İstanbul Tersa-
nesi, ROKETSAN, STM ve TEI,
TUSAŞ arasında imzalanan
protokol için gerçekleştirildi.
GTÜ İşletme Konferans 
Salonu’nda yapılan törene;
Gebze Kaymakamı Mehmet
Arslan, GTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı
İsmet Atalar, BMC Ar-Ge 
Direktörü Dr. Mehmet Demi-
roğlu, FİGES Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Tarık Öğüt, 
HAVELSAN Ar-Ge ve Tekno-
loji Direktörü Göker Canıte-
zer, İstanbul Tersanesi 
Genel Müdürü Dr. Tarık Var,
ROKETSAN Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Yavuz Aka,
STM Genel Müdür Yardımcısı
Cebrail Uçur, TEI Genel Mü-
dürü Dr. Mahmut Faruk Akşit
ve TUSAŞ Teknoloji Yönetimi
Müdürü Hakan İşçi başta
olmak üzere çok sayıda da-
vetli katıldı.
Törenin açılış konuşmasını,
protokol imzalanan 8’inci üni-
versite olan GTÜ’nün Rektörü
Prof. Dr. Haluk Görgün yaptı.
Prof. Dr. Görgün, “Teknoloji-
nin tarihi dönüşümleri ince-
lendiğinde, bu dönüşümlerde
ateşleyici olan, bu dönüşüm-

lere yön veren, her zaman sa-
vunma sanayisi ve askeri ih-
tiyaçlar olmuştur. SSM ve 
9 güzide kurumumuzla bu
programı imzalamaktan onur
ve heyecan duyuyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Görgün’ün ardından,
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Dairesi Teknoloji Yö-
netimi Grup Müdürü Deniz

Demirci, SAYP’ı tanıtan bir
sunum gerçekleştirdi. Daha
sonra, protokol ile ilgili imza-
lar atıldı ve imza atan yetkili-
ler kısa birer konuşma yaptı.
ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Atalar, gö-
rüşlerini, “Bu kampüs bizi 
çok heyecanlandırdı. SAYP,
üniversitenizle olan ilişkimizi

daha da güçlendirecek.” söz-
leri ile özetledi.
FİGES Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Tarık Öğüt, uzman
insan kaynağının, Türkiye’nin
büyük bir sorunu olduğuna
dikkat çekerek “Biz burada
pırıl pırıl insanlar yetiştiririz.
Ama ekosistem olmazsa o in-
sanlara biz istihdam sağlaya-

ÖZEL HABER

SAYP, Yeni Üniversiteler 
ve Firmalarla Genişliyor

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı 
Yetiştirme Programı (SAYP) 
kapsamında gerçekleştirilen imza 
törenleri, Kasım ayında da devam etti
ve programa yeni üniversiteler ve 
savunma sanayisi firmaları dâhil oldu.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Dr. Celal Sami Tüfekçi
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mazsak projelerin sürekliliği
olmazsa o insanların hepsi
uçar, buharlaşır gider. Buna
asla izin vermemeliyiz. O
hâlde, ekosistemimizi öyle
kurgulamamız lazım ki bu in-
sanları çok iddialı projelerle
meşgul etmeliyiz. Onlara iş
bulmalıyız.” dedi.
HAVELSAN Ar-Ge ve Tekno-
loji Direktörü Göker Canıte-
zer, SAYP’ın öneminin ve 
GTÜ ile yakın ilişkilerini şöyle
anlattı: “Bizim füze progra-
mında çalışan arkadaşımızın,
gidip çevre konusunda 
yüksek lisans ya da doktora 
yapmaması lazım. Biz bunu
SAYP gibi programlarla, 
TEYDEB gibi projelerle sağla-
maya çalışıyoruz… Bizim İs-
tanbul’da çalışan, 100 kişinin
üzerinde bir ekibimiz var. 
Listeye baktığımız zaman,
yüksek lisans ve doktora ya-
panların yarıdan fazlası
GTÜ’de öğrenci.”
İstanbul Tersanesi Genel Mü-
dürü Dr. Tarık Var, savunma
sanayisinin yaptığı hamlenin,
IDEF fuarlarında doğrudan
gözlemlenebildiğini belirte-
rek, “Böyle bir hamlenin 
mütevazı bir üyesi olarak bu-
lunmaktan dolayı duyduğum
memnuniyeti ifade etmek is-
tiyorum.” dedi.
ROKETSAN Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Yavuz Aka, 
ROKETSAN olarak SAYP kap-
samında 6’ncı imza törenlerini
gerçekleştirdiklerini hatırlattı ve
projelerle ilgili şu bilgileri verdi:
ROKETSAN, törenin yapıldığı
tarihe kadar, SSM’nin onayıyla
15 SAYP projesi imzaladı; bun-
ların 2 tanesi tamamlandı. 13’ü
hâlen devam ediyor. 3 yeni proje
de SSM onayını bekliyor.

STM Genel Müdür Yardımcısı
Cebrail Uçur, düşüncelerini
şu sözlerle ifade etti: 
“SAYP, bizim STM olarak
hâkim sermayedarımız olan
SSM’nin bizden beklediği o
ekosistemin oluşturulmasın-
daki rolümüz olan okul-şir-

ket misyonumuzun ciddi bir
tamamlayıcısı oldu… Ayrıca
özellikle belirtmek isterim ki,
GTÜ gibi öğrencilerinin 
yarıdan fazlası lisansüstü
eğitim almakta olan, araştır-
macı bir üniversite ile ben
eminim ki, ciddi iş birliklerine
gidebiliriz.”
TEI Genel Müdürü Dr. Mah-
mut Faruk Akşit, sözlerine,
ABD’den döndüğünde GTÜ’de
işe başladığını hatırlatarak
başladı. Teknolojik derinlik
ve temel bilimler konusuna
vurgu yapan Dr. Akşit, “Son
10-15 yılda, devletimiz, 
TÜBİTAK ve SSM vasıtasıyla

Ar-Ge’ye ciddi kaynaklar ayı-
rıyor. Bu projeler, mühendis-
lik ağırlığını biraz daha
teknoloji ve temel bilimler
ağırlığına doğru dönüştüre-
cek. Bu yüksek lisans ve dok-
tora programları da bu
konuya hizmet edecek.” dedi.

TUSAŞ Teknoloji Yönetimi
Müdürü Hakan İşçi ise “Bu
bizim Ankara dışında imzala-
dığımız ilk SAYP protokolü…
Şu ana kadar 7 tane SAYP
projemiz imzalandı, yürürlükte.
Bir tanesi de tamamlanmış du-
rumda. Dolayısıyla bizim için 
işlediğini gördüğümüz ve işlet-
meye devam ettiğimiz önemli
bir mekanizma” dedi.
Törenin son konuşmasını,
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi yaptı. Dr. Tüfekçi, şun-
ları söyledi: “Akıllı insan
aklını kullanır, daha akıllı
insan başkalarının aklını kul-

lanır. Esasında SAYP progra-
mıyla biz bunu yapmaya 
çalışıyoruz… Sadece bunu
imzalamak burada işi bitirmi-
yor. Esas bundan sonra fikir-
ler, katma değer üretecek
projeleri üretmek hepimizin
görevi. Burada üniversiteleri-
mizi de açıkça bu işe davet
etmek, onları kullanabilmek,
onların yeteneklerinden fay-
dalanabilmek bizim en büyük
arzumuz.” dedi. Konuşma-
sında, girişim sermayesi ile
ilgili de bir çalışmaları oldu-
ğunu anlatan Dr. Tüfekçi,
şunları söyledi: “Bununla il-
gili kurgularımız esasında
tamam. İmzalarımız nere-
deyse hazır. Sadece iç süreç-
lerimizdeki o kâğıt kürek
işlerini hâlledebilirsek, bazı
itirazların önüne geçebilir-
sek, artık girişim sermayesi
ile de destek vereceğiz… 
Herkes şunu çok iyi biliyor ki
teknolojik gelişim; özelleş-
miş, 2-3 kişilik şirketlerin
teknolojiyi denemesi, teori-
sini uygulaması ile ortaya 
çıkıyor. Bunları yakalayabil-
mek için, girişim desteği ve-
rerek girişimcilere cesaret
vermek istiyoruz. Burada 
değişik şirket modelleri öngö-
rerek SSM’nin, ROKETSAN’ın,
TUSAŞ’ın ortak olduğu 
şirketler ortaya koymak isti-
yoruz… Bu türde firmalar
oluşturabilirsek bizim için
esasında dönüm noktası bu
olacak.”

Prof. Dr. Haluk Görgün
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SAYP’ın Son Halkası
Bilkent Üniversitesi
SSM ve Bilkent Üniversitesi
ile ASELSAN, FNSS, HAVELSAN,
Meteksan Savunma, ROKETSAN,
STM ve TUSAŞ arasındaki
SAYP Protokol İmza Töreni
ise 18 Kasım tarihinde ger-
çekleştirildi.
Bilkent Üniversitesi Mithat
Çoruh Amfisi’nde düzenlenen
törene, Bilkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar,  Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal
Sami Tüfekçi, ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı Oğuz
Şener, FNSS Genel Müdürü
ve CEO’su K. Nail Kurt, 
HAVELSAN Genel Müdürü ve
CEO’su Ahmet Hamdi Atalay,
METEKSAN Genel Müdürü
Murat Erciyes, ROKETSAN
Genel Müdürü Selçuk Yaşar,
STM Genel Müdür Yardımcısı
Cebrail Uçur, TUSAŞ Ortak
Hizmetler Grup Başkanı
Bekir Ata Yılmaz ile Bilkent
Üniversitesi öğretim üyeleri
ve davetliler katıldı.
Bilkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Atalar, açı-
lış konuşmasında; tahtaya
yazarak ders anlatmanın,
21’inci yüzyılda, İnternet ça-
ğında iyi bir öğretim metodu
olmadığını; bütün dersleri ve
öğretimi proje bazlı yapmaya
çalıştıklarını söyledi. Bu kap-
samda, birçok bölümde, son
sınıf bitirme projelerinin 4 ila
6 öğrenciden oluşan grup-
larla sanayinin tanımadığı ko-

nularda gerçekleştirildiğini
anlatan Prof. Dr. Atalar, “Şir-
ket açısından bakıldığında,
fazla bir riske girmeden, 
4-5 öğrenciyi gözünüzün
önünde izliyorsunuz; beğen-
diklerinizi işe alıyorsunuz
veya almıyorsunuz; hiçbir zo-
runluluğunuz yok. Dolayısıyla
bu, her iki taraf içinde kazan-
çlı oluyor.” dedi.
Üniversite ile sanayi arasın-
daki iş birliğinin en kolay ve
en verimli yolunun, üniversi-
tede yetişen elemanların sa-
nayiye transferi olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Atalar, bu
görüşünü, “Bu konuda üni-
versiteden yetişmiş birini şir-
kete transfer ettiğiniz zaman,
doküman transferinden çok
daha kolay, canlı dokümanı
transfer etmiş oluyorsunuz .”
sözleri ile destekledi.
Prof. Dr. Atalar’ın ardından,
SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Dairesi Teknoloji Yö-
netimi Grup Müdürü Deniz
Demirci, SAYP’ı anlatan bir

sunum yaptı. Demirci’nin ilet-
tiği bilgilere göre, SAYP kap-
samında, Kasım ayı itibarıyla;
30 projede, 36 araştırmacı
görev alıyor. Bilkent Üniver-
sitesi ile imzalanan proto-
kolle birlikte, 9 Üniversite
(Abdullah Gül Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi Gazi Üniversitesi,
Gebze Teknik Üniversitesi, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi,
Kırıkkale Üniversitesi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi) ve 13 firma

(ASELSAN, BMC, FİGES, FNSS,
HAVELSAN, İstanbul Tersa-
nesi, Meteksan Savunma, 
MilSOFT, MKEK, ROKETSAN,
STM, TEI ve TUSAŞ) program
kapsamına girmiş oldu.
Demirci’nin ardından, firma
temsilcileri birer konuşma
yaptılar. ASELSAN Genel
Müdür Yardımcısı Oğuz Şener,
şunları söyledi: “1975 yılında
ASELSAN’da Ar-Ge çalışma-
ları başladığı zaman, ilk olarak
gidilen yine üniversiteler ol-
muştur. Üniversitelerden de-
ğerli hocalarımız bizde Ar-Ge

ÖZEL HABER

Dr. Celal Sami Tüfekçi

Prof. Dr. 
Abdullah 
Atalar





112

MSI Dergisi - Aralık 2015                                                                                                                                        www.milscint.com

mühendisi olarak çalışmaya
başlamıştır. Rektörümüz de
aslında bu mühendis arkadaş-
larımızdan biridir. Bize değerli
katkıları olmuştur... Şu anda,
doktora ve yüksek lisans 
eğitimine devam eden 728
mühendisimiz var. Bunların
48’i Bilkent Üniversitesinde
devam ediyorlar ve bizim işle-
rimizle uğraşıyorlar.”
FNSS Genel Müdürü ve
CEO’su K. Nail Kurt, FNSS’nin
yaptığı Ar-Ge çalışmalarına
vurgu yaparak, 10 yıllık lisanslı
ürün yolculuklarının, ikinci 
10 yılda inanılmaz bir evrime
ve değişime uğradığına de-
ğindi ve şu an için dünya 
pazarlarında pazarladıkları 
7 tane ayrı ürünlerinin oldu-
ğunu söyledi. Bunlardan iki-
sini, Türkiye’de bile satmadan
dışarda sattıklarını da hatır-
lattı.
HAVELSAN Genel Müdürü ve
CEO’su Ahmet Hamdi Atalay,
şöyle konuştu: “Biz gelirleri-
mizin şu anda %5-6’sını 
Ar-Ge’ye harcıyoruz. Bunu da
yakın zamanda %10’lar sevi-
yesine çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Örneğin, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge
teşvikleri ile ilgili çeşitli dene-
timleri oluyor. Bakanlık, şir-
ketleri, doktoralı çalışan
sayısını arttırmaları için teş-
vik ediyor; hem de haklı ola-
rak bu konuda biraz baskı

yapıyor. Doktora yapmış
araştırmacı bulmak konu-
sunda, HAVELSAN olarak
zorlanıyoruz. SAYP’tan so-
nuna kadar yararlanmak isti-
yoruz.”
SAYP’a yeni dâhil olan Metek-
san Savunma’nın Genel Mü-
dürü Murat Erciyes, nitelikli 
iş gücünü cezbetmenin zorlu-
ğuna değindiği konuşmasında,
şunları söyledi: “Bilkent Üni-
versitesi ve diğer değerli üni-
versitelerimizde yetişen ve
bizim alanımızda çalışabile-
cek olan nitelikli öğrencilerin,
eskiden olduğu gibi, sadece
tek seçenekleri savunma sa-
nayisi değil artık. Başka sek-
törler de bir cazibe yaratmaya
başladılar. Dolayısıyla bizim
sektör olarak -büyüme hızı-
mızı da düşünecek olursak-
bu insanları sektöre kazan-
dırmak için bir çaba içine gir-
memiz gerekiyor. Tabii ki
savunma sanayisi, diğer sek-
törlere göre, tabir yerinde ise
‘heyecan yaratır’. Dolayısıyla,
SAYP’ın savunma sanayisinde
araştırmacı yetiştirmek, per-
sonel yetiştirmek, değerli iş
gücü kazanmak için bir fırsat
olduğunu düşünüyorum.”
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar, SSM tarafından,
Uydu Fırlatma Sistemi proje-
sinde görevlendirildiklerini ha-
tırlatarak; “Uzaya çıkmak
kolay bir şey değil, orada çok

farklı bir ortam var. Özellikle
atmosfer dışına çıkıldığında,
nelerle karşılaşacağınızı bile-
mediğiniz için, malzemesinden
tutun da fiziğine, kimyasına
kadar birçok alanda çalışma-
lar yapmak gerekecek. Bu ne-
denle önümüzdeki işlere
baktığımızda, çok daha fazla
araştırmacıya ihtiyacımız var.
SAYP kapsamında, 7 üniver-
site ile protokol imzaladık…
Burada da bizzat sayın rektö-
rümüze öneriyorum, çalışabi-
leceğimiz bölümlerin birkaç
temsilci öğretim üyesi ile biz-
ler bir araya gelelim, karşı-
lıklı oturalım. Biz geleceğe
dönük ne istiyoruz, ne bekli-
yoruz; onların yetkinlikleri
nelerdir, bunları çakıştıralım,
çarpıştıralım ve bunu hızla
hayata geçirelim. Çünkü çok
fazla da vakit yok, zamanın
çok hızlı geçtiğini de görüyo-
ruz.” dedi.
STM Genel Müdür Yardımcısı
Cebrail Uçur, SAYP’ın yenilik
açısında önemine değinerek
şunları söyledi: “Aslında he-
pimiz, sektör temsilcileri, bu-
lunduğumuz yerde teknik
uzmanlar yetiştiriyoruz. İşi
yaparken de öğretiyoruz.
Ancak gizli bir tehlikeyi göz
ardı ederek bunu yapıyoruz.
Bir yerde işi sürekli olarak
yapmaktan kaynaklanan
basit tekrara düşmüş oluyo-
ruz; güncelliğimizi yitirmiş

oluyoruz ve araştırmacı ruhu-
muzu kaçırmış oluyoruz. Bu
da inovasyon, kalite ve prestij
döngüsünün kırılması anla-
mına gelir ki hiç birimiz bunu
istemeyiz. SAYP protokolü ile
genç araştırmacılarımızın,
üniversitelerden işletmelere
sürekli olarak bir heyecan ta-
şıdığı, bir yenilik taşıdığı, en
son güncel teorik bilgileri ta-
şıdığı bir mekanizma oluş-
muş oluyor. Faydasını da
ileriki yıllarda toplu olarak
göreceğimize inanıyorum.”
TUSAŞ Ortak Hizmetler Grup
Başkanı Bekir Ata Yılmaz ise
“Parayı bastırdığınızda; tez-
gâhı, tornayı, frezeyi de alabi-
liyorsunuz; ama iş insan
gücüne geldiğinde, nitelikli
mühendis ve araştırmacı bul-
maya dayanıyor. O bakımdan,
buradaki imza töreninin bizim
açımızdan anlamı çok
büyük… SSM’nin başlattığı bu
girişimi, biz son derece mem-
nuniyetle kabul ediyoruz ve
destekliyoruz.” dedi.
Son olarak kürsüye gelen Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Celal Sami
Tüfekçi, şunları söyledi: “Biz
genelde sistemlere odaklanı-
yoruz; işte helikopter olsun,
gemi olsun, roket olsun, füze
olsun. Ama bunlar, esasında
hep insanla yapılıyor. Değerli
insanları yetiştirmek bizim
için çok önemli bir görev ve
ödev. SAYP ile insana değer
verme yolunda da daha hızlı
yol alıp kendimizi göstermek
istiyoruz… İnsan yetiştirme
işini yaparken; bunu kabuğu-
muza çekilmeden, iş birliği
içinde yapmamız gerektiğini
biliyoruz. SAYP da bunun en
güzel örneği. İlişkileri arttır-
dığımızda, esasında böyle
protokollere bile gerek kal-
mayacak.”
Önümüzdeki dönemde; Ana-
dolu Üniversitesi, Bursa Tek-
nik Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Hava Harp
Okulu ve İstanbul Üniversite-
sinin de SAYP kapsamına
dâhil olması için çalışmalar
devam ediyor.

ÖZEL HABER





Prof. Dr. Demir, pa-
nelde yaptığı konuş-
mada, SSM’nin konu

ile ilgili faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. SSM, İçişleri Ba-
kanlığı ve Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (K.K.K.lığı) ile iş
birliği yaparak 2014 yılında bir
analiz çalışması gerçekleş-
tirdi. Bu kapsamda, sınır böl-
geleri ve iç güvenlik harekât
bölgesindeki karakollar ye-
rinde ziyaret edildi; inceleme-
ler yapıldı. Bu çalışmanın
bulguları şöyle sıralandı:
n Tüm bölgelerde güvenliği

sağlayacak tek bir çözüm
yok. Çözümler; bölgeye,
tehdide ve ihtiyaca göre
değişkenlik gösteriyor.

n Fiziksel engeller (duvar 
ve tel çit gibi) yeterli değil;
bunlar, teknolojik 
çözümlerle desteklenmeli.

n Olumsuz hava 
koşullarında da görev 
yapacak sistem ve 
teknolojiler geliştirilmeli.

n Karakol için çevre 
aydınlatması ve sınır 
için devriye yolu, güvenliği
sağlayacak önemli 
etmenler arasında 
yer alıyor.

n Kesintisiz enerji ve 
haberleşme altyapısı 
kritik öneme sahip.

n Adli süreçler için, tespit 
ve tanıma sistemlerine ait
veri kayıtları tutulmalı.

n Durum farkındalığı için,
Acil Müdahale Timleri, 
gelişmiş elektronik 
sistemlerle donatılmalı.

SSM, bu çalışmanın ardın-
dan; her bir karakol ve sınır
bölgesi için farklı önlemler
öngören; gelişmiş teknolojik
unsurları kullanan; katmanlı
bir komuta kontrol mimari-
sine sahip; hedef tespit, ta-
nımlama, değerlendirme ve
müdahale işlevlerini yerine
getirecek, Entegre Karakol ve
Sınır Güvenliği Çözümü’nün
geliştirilmesini önerdi. Prof.
Dr. Demir, sunumunda, bu
çözümün mimari yapısı ile 
ilgili önerilerini de gösterdi.
Çözümün, yerel, bölgesel 
ve merkez olmak üzere, 
3 katmanlı bir komuta kontrol
yapısına sahip olması öngörü-
lüyor.
SSM, böyle bir çözümün, proje
ve sanayileşme modeli üze-
rinde de çalışmalar gerçek-
leştirdi. Kurum, fiber optik
algılayıcılar konusunda, yerli
ve yabancı yüklenicilerle 
çalışılabileceğini; diğer alt sis-
temler için ise yerli yüklenici-
lerin yeteneklerinin yeterli
olduğunu değerlendiriyor.
Prof. Dr. Demir, konuşması-
nın son bölümünde, petrol ve
doğal gaz boru hatlarının ko-
runmasının da konu kapsa-
mında olduğunu ve benzer
teknolojik unsurlarla yapıla-
bileceğini belirtti.

Konu Çok Yönlü
SETA Güvenlik Araştırmaları
Direktörü Doç. Dr. Murat Ye-
şiltaş, Soğuk Savaş dönemin-
deki sınır güvenliğinin, daha
çok askere ve bürokrasiye
havale edilmiş statik yapısı ile
karşılaştırıldığında, bugün,
bambaşka bir sınır güvenliği
sektörü ve siyaseti ile karşı
karşıya olunduğunu belirtti.

11 Eylül saldırılarının, sınır 
güvenliği meselesini, devlet 
ölçeğinden insan ölçeğine indir-
diğini; sınır güvenliğinin, artık
insanı gözlemleyen bir sistem
hâline geldiğini vurguladı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Teftiş Kurulu Baş Müfettişi
Abdullah Özbek, “sınır güven-
liği”nin daha dar bir kavram
olduğunu; kendilerinin “sınır
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Sınır Güvenliği Konusu 
Paydaşlarla Tartışıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından
düzenlenen; “Türkiye’de Karakol ve
Sınır Güvenliği Paneli”, 19 Kasım’da,
Ankara’da gerçekleştirildi. Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, SETA Güvenlik Araştırmaları 
Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu
Başmüfettişi Abdullah Özbek ve 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Suat Bengür’ün panelist olarak 
yer aldığı etkinlik, sektör temsilcileri
ile akademik camiadan da ilgi gördü.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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yönetimi” terimini tercih et-
tiklerini ifade etti. Özbek,
Cumhuriyet’in kuruluşundan
itibaren, sınırların güvenliğin-
den sorumlu kurumların, sı-
rası ile K.K.K.lığı, Gümrük
Muhafaza Umum Kuman-
danlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve tekrar K.K.K.lığı
olduğunu anlatarak; sınır gü-
venliğinin, kolluk eğitimi
almış profesyonel ekipler ta-
rafından yapılması gerektiği-
nin altını çizdi. Sınır yönetimi
ile ilgili Türkiye’nin önünde 
3 seçenek olduğunu söyledi:
n Yeni bir teşkilat kurulabilir,
n Kara sınırlarının 

güvenliğinin sağlanması
görevi, personeli kolluk
eğitimi alan Jandarma
Genel Komutanlığına 
tekrar devredilebilir.

n Görevin K.K.K.lığında 
kalması durumunda,
K.K.K.lığında, eğitimi 
daha farklı olacak bir
“Hudut Sınıfı” kurulabilir.

Panelde son konuşmayı,
ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı Suat Bengür yaptı.
Bengür, şunları söyledi: “Biz,
kuruluş şeklimiz itibarıyla
durumdan vazife çıkaran bir
şirket olarak, elektronik ağır-
lıklı savunma konularında ça-
lışıyoruz. Sınır güvenliğinde,
ülkeye özel çözümler olmalı
ve kritik kısımları, mutlaka
milli olmalı. Temel teknoloji-
ler -kripto, sensörler, özel
yazılımlar ve müdahale sis-
temleri- konusunda hazırız.”
Bengür, 1996 yılında, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tara-
fından Irak sınırında kullanıl-
mak üzere sınır güvenliği
sistemi geliştirmek için görev-
lendirildiklerini; bu kap-
samda, 1996-2003 yılları
arasında kullanılan mobil bir
sistem geliştirdiklerini anlattı.
Daha sonra, durumdan vazife
çıkartarak, 2010’lu yılların ba-
şında, Suriye sınırı için elek-
tronik gözetleme tabanlı bir

çözüm geliştirdiklerini; bir ka-
rakolu modernize ettiklerini
ve bu karakolun, bir test or-
tamı gibi çalışmalarına devam
ettiğini söyledi.
Bengür, konuşmasının so-
nunda, “Türkiye’de bu konuda
çalışacağımız bir sürü yete-
nekli firma var. Temel tekno-
lojiler mevcut. Biz bunun
liderliğini yaptık, gelecekte de
yapmaya talibiz.” dedi.
Panelden sonra; SSM, SETA
ve STM arasında, önümüz-
deki dönemde, özellikle sa-
vunma alanındaki konularla

ilgili ortak çalışmaların ya-
pılması için bir protokol im-
zalandı. Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, protokolle ilgili 
şu değerlendirmeyi yaptı:
“SETA ile yaptığımız bu çalış-
maların ve imzaladığımız pro-
tokolün, kavramsal olarak
Türkiye için önemli bir aşama
olduğunu vurgulamak istiyo-
rum. Bu konuların sivil ortam-
larda tartışılması, kamuoyuna
doğru bilgilerin yansıtılması,
bütün görüşlerin ortaya kon-
ması önem arz ediyor.”
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Ankara’da düzenlenen
etkinliğe, sektör bası-
nının yanı sıra önde

gelen medya gruplarının
temsilcileri katıldı. Etkinlikte,
Regis’in yanı sıra Rolls-Royce
grubunun altında faaliyet
gösteren MTU’nun Türkiye
CEO’su Ekrem Kuraloğlu da
hazır bulundu.
Türkiye’de 174 kişilik bir ekip
ile faaliyet gösteren; Orta
Asya pazarını da Türkiye’den
yöneten Rolls-Royce, Tür-
kiye’nin savunma ve havacılık
pazarında önemli bir yere
sahip. Firmanın başlıca faali-
yetleri şöyle sıralanıyor:
n Türk Hava Yolları, Airbus

A330 uçaklarında, 
Rolls-Royce Trent 700
motorunu kullanıyor.

n Rolls-Royce, kendi 
alanında, Türkiye’nin 
savunma pazarının
%10’una sahip. Şirket,
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının motor 
tedarikçileri arasında,
4’üncü sırada bulunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin
envanterindeki helikopter
ve uçaklarda, yaklaşık 
800 adet Rolls-Royce 
motoru hizmet veriyor.

n Rolls-Royce’nin, 
Honeywell ile ortak 
ürettiği CTS800 motorları,
ATAK helikopterine güç
veriyor. Aynı motor, Özgün
Helikopter programı 
için de seçildi. Firma, 
aynı zamanda A400M
uçaklarının motorunu 
geliştiren konsorsiyumun
bir üyesi.

n Rolls-Royce, Milli Muharip
Uçak Geliştirilmesi (TF-X)
projesi için EJ200 
motorunu öneren 
EUROJET konsorsiyumunun
bir üyesi.

n Bir Rolls-Royce grubu 
şirketi olan MTU, başta
MİLGEM olmak üzere,
deniz platformlarına 
ve ALTAY tankı olmak
üzere, kara platformlarına
motor sağlıyor.

Regis, böyle bir toplantıyı
neden düzenlediklerini şu söz-
lerle açıkladı: “Bu ilk toplantı-
mız. Türkiye’de bir firma
olarak [Türkiye ofisi olarak] 3,5
yıldır varız. Niye şimdi? Çünkü
şimdi anlatabilecek bir hikâye-
miz var. Bugün bu hikâyeden
bahsedeceğim. Artık Rolls-
Royce grubunun bir parçası

olan MTU ise 25 yıldır burada.”
Rolls-Royce’nin, Türkiye’de,
sivil ve askeri havacılığın yanı
sıra kara ve deniz platformla-
rına yönelik güç çözümleri ve
sivil nükleer enerji alanlarında
faaliyet gösterdiğini belirten
Regis, Türkiye’nin firma için
önemini; “Türkiye’de 2023 yı-
lına kadar birçok heyecan ve-
rici proje var. Çin ve Hindistan
gibi ülkelerin ardından Tür-
kiye, Rolls-Royce için 4’üncü
öncelikli ülke. Bu [dünya ge-
nelinde faaliyet gösterdiğimiz
düşünülürse] oldukça yüksek
bir konum. Türkiye, tüm iş kol-
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Rolls-Royce, 
Türkiye ile Sinerji
Yaratmaya Hazır
Son dönemde Türkiye’ye önemli 
yatırımlar yapan Rolls-Royce, 2 Aralık’ta
düzenlediği yuvarlak masa toplantısı ile
faaliyetlerini ve gelecek planlarını, basın
mensupları ile paylaştı. Rolls-Royce 
Türkiye CEO’su ve Türkiye ve Orta Asya
Bölgesel Direktörü Patrick Regis, 
firmanın, Türkiye’nin stratejik 
ortaklarından birisi hâline geleceği 
sürecin ipuçlarını verdi. 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Fan kanatçığı; aerodinamik, malzeme ve üretim
konularında en son teknolojiyi bünyesinde topluyor. 
Rolls-Royce, AMTC gibi ortaklıklarla teknolojik 
liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



larımızda ciddi bir müşteri po-
tansiyeline sahip. Pek çok ül-
kede bu durum yok. Örneğin,
Çin ile savunma konusunda
çalışamıyoruz. Türkiye ile her
alanda iş görüşmesi yapabili-
yoruz.” sözleriyle anlattı.
Regis, Türkiye ile ilgili strate-
jik hedeflerini de şöyle açık-
ladı:
n Rolls-Royce, Türkiye’deki

tedarik zinciri faaliyetlerini
arttırmak istiyor.

n Türkiye; TF-X, MİLGEM,
Özgün Helikopter, ALTAY
ve nükleer santraller gibi
ana programlarla çok
büyük hedefler koymuş
durumda. Rolls-Royce, 
bu programların 
ortaklarından birisi olmayı
hedefliyor.

n Rolls-Royce, TÜBİTAK 
ile protokolünü 5 Eylül’de
imzaladığı, Gelişmiş 
Üretim ve Teknoloji 
Merkezi (Advanced 
Manufacturing and 
Technology Centre /
AMTC)’nin, geleceğe 
yönelik kabiliyet geliştirmek
için bir model olduğunu
değerlendiriyor ve AMTC
ile ilgili önemli çalışmalar
yapmayı hedefliyor.

Regis, Türkiye’yi anladıklarını
belirterek; “Türkiye’nin, tasa-
rım ve üretimi kendisinin
yapmak istediğini ve aynı za-
manda ürünlerini ihraç
etmek istediğini biliyoruz.
Bunu anlıyoruz ve buna yar-
dımcı olmak da firma olarak
stratejimizin bir parçası.”
dedi. Ortaya bir vizyon 
koyduklarını söyleyen Regis,

bunu, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir’in de aralarında bu-
lunduğu yetkililerle paylaş-
tıklarını ifade etti.

Rolls-Royce’nin 
Kozu: AMTC
Toplantının büyük bölümü,
AMTC ile ilgili konuları kap-
sadı. Regis, hâlen faaliyetteki
7 merkezin 5 tanesinin İngil-
tere’de, 1 tanesinin ABD’de
ve son merkezin de Singa-
pur’da açıldığını söyledi.
AMTC benzeri modellerin ba-
şarıyla uygulandığına dikkat
çeken Regis, Rolls-Royce’nin
de bu çalışmalarda yer aldı-
ğını belirtti ve modelin ayrın-
tıları ile ilgili bilgiler verdi.

AMTC modeli, temelde, geliş-
miş üretim teknikleri ve tek-
noloji geliştirme konularını
kapsıyor. AMTC’nin kuruluşu,
devlet ile özel sektörün iş bir-
liği ile meydana geliyor. Dev-
let, bina ve makine-teçhizat
konularında yatırımda bulu-
nuyor. Firmalar ise projelerin
belirlenmesi ve yürütülmesi
konularında katkı veriyor. Bir
firma gibi çalışan AMTC’nin,
bir CEO’su ve yönetim kad-
rosu oluyor. Bu yönetim kad-
rosu, merkezin günlük
işleyişi ile projelerin ilerle-
mesinin takip edilmesinden
sorumlu. Merkezin Program
Kurulu, projelerin gidişatını
takip ederek, gerektiğinde iyi
gitmeyen projeleri iptal ede-

biliyor. Projeler, en fazla 5 yıl
süreli oluyor. Program Ku-
rulu, firma temsilcilerinin
ağırlıkta olduğu bir kurul.
Merkezin Yönlendirme Ku-
rulu’nda ise devlet temsilcileri
daha ağırlıkta. Bu kurul da
merkezin çalışmalarının genel
seyrini belirliyor.
Regis, Rolls-Royce’nin, AMTC’nin
paydaşlarından birisi olacağını;
kendilerinin de bir üyelik söz-
leşmesi kapsamında katkıda
bulunacağını ve merkezin
diğer katılımcılara açık olaca-
ğını belirtti. AMTC konusunda
Rolls-Royce’nin öne çıkması-
nın nedeni, firmanın merkeze
katılacak ilk firma konu-
munda olması.
Uygulamada, AMTC’nin ana
işlevi, üniversite ve araştırma
merkezlerinde geliştirilen
teknolojilerin prototip üreti-
mini yaparak bunları sanayi
firmalarına aktarmak olacak.
Regis, konuyu; “Üretim Kabi-
liyeti Hazırlık Seviyesi” 
(Manufacturing Capability
Readiness Level) kavramı
üzerinde anlattı ve AMTC gibi
aracı bir kuruluş olmadı-
ğında, geliştirilen teknolojinin
üretime aktarılmasının güç-
lüklerinden bahsetti.
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Rolls-Royce Türkiye CEO'su ve Türkiye ve 
Orta Asya Bölgesel Direktörü Patrick Regis (sağda) 
basın mensuplarının sorularını da cevapladı.



Şebnem ASİL: Eurosatory, sürekli 
kendisini yeniliyor ve neredeyse her 
düzenlenişinde, hem fuar katılımcıları
hem de ziyaretçileri açısından yenilikleri
beraberinde getiriyor. 2016 için de 
yenilikler söz konusu olacak mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
kara ve hava-kara savunma ve güvenlik
fuarları arasında en önde gelen etkinlik
olma özelliğini koruyor. Bu kapsamda
2016’da da iş geliştirme hizmetlerimizin
güçlendirilmesi ve eşzamanlı olarak in-
sansız teknolojilerle ilgili bir sergi düzen-
lenmesi gibi çeşitli yeniliklerimiz olacak.
Eurosatory 2014’te, kümelenme adı al-
tında, 9 farklı alanda alt sergimiz ol-
muştu. 2016 yılında, siber savunma ve
siber güvenliğe odaklanan yeni bir kü-
melenme olacak. Son derece önemli bu
konu ile ilgili, aynı zamanda özel bir dizi
konferans da düzenlenecek. Fuar katı-
lımcısı firmalar, siber kümelenmede;
ürünleri, çözümleri ve sistemleri hak-
kında kısa sunumlar gerçekleştirebile-
cek. Ancak asıl büyük yenilik, UGS
(Unmanned Global Systems / İnsansız
Küresel Sistemler) Sergisi. Bu etkinlik,
eş zamanlı olarak düzenlenecek ve 
13-17 Haziran tarihlerinde, Eurosatory ile
aynı yerde gerçekleştirilecek. Etkinlikler
arasındaki bu ortaklığın amacı, insansız
hava araçları ile askeri ve askeri olmayan
insansız sistemler konusunda, Avrupa’nın
referans etkinliği hâline gelmek.

Şebnem ASİL: Kara muharebeleri 
konusunda, bir dizi eğilim söz konusu. 
Orta Doğu ve Afrika’da, DEAŞ ve benzerlerine

karşı savaş devam ediyor. Öte yandan 
insansız araçlar, akıllı mühimmat ve ağlar
gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler, 
askerlerin savaşma biçimini değiştirme 
potansiyeli taşıyor. Bu paralelde, Eurosatory 
2016’da öne çıkacak konu başlıklarının
neler olmasını beklemeliyiz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
her zaman olduğu gibi dünyadaki genel
eğilimlere uyum sağlamaya devam edi-
yor. Sınır denetimi, koruma, eğitim, in-
sansız kara araçları ve sistemleri, büyük
çaplı operasyonlar (major combat opera-
tions / MCO), siber savaş ve artık “akıllı
kentler” olarak da adlandırdığımız güvenli
kentler, 2016’da ele alacağımız konular
arasında yer alıyor. Bu konuların, hiç ol-
madığı kadar revaçta olduğunu biliyoruz.
Fuar katılımcısı firmalar açısından Euro-
satory, ürünlerini ve çözümlerini dünya
çapında pazara çıkarma fırsatı sunuyor.
Katılımcılar, az önce bahsettiğim konu-
larda, çok sayıda yeni ürünü ve hizmet-
leri fuarda tanıtacaklar.

Bir önceki fuarda, katılımcıların stantla-
rında, 450’den fazla yenilik yer alıyordu.
Yeni ürün ve eğilimleri, ancak fuar açıldı-
ğında net bir şekilde görebileceğimizden,
bu aşamada sadece bir tahminde buluna-
biliyorum. Ama inanın, orada olacaklar.
Son olarak, Eurosatory, her zamanki gibi
ziyaretçilerini ve fuar katılımcısı firma-
ları, savunma ve güvenlik alanındaki
konferans ve seminerlerde de bir araya
getirecek. Bu etkinliklerde, en güncel
kara operasyonlarından geri bildirimler
ve alınan dersler, doktrinler ve yeni eği-
limler anlatılacak.

Şebnem ASİL: Bir şirkete, 
Eurosatory’ye katılmanın avantajlarını
nasıl açıklardınız?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
kara ve hava-kara savunma ve güvenlik
alanına özel olarak düzenlenen tek fuar.
Aslında, “büyüklerin”, KOBİ’lere, yurt dı-
şından satın alma işlemlerini nasıl yaptık-
larını anlattıkları “Birlikte İş Yapın”118
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Eurosatory, 2016’da 
Siber Savaş 
Kümelenmesi ve 
UGS Sergisiyle Geliyor
Eurosatory, yıllar boyunca kara sistemleri uzmanlarının
buluşma noktası oldu. Kendisini bir kez daha yenileyen
fuar, 2016’da, yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. 
Eurosatory CEO’su Patrick Colas des Francs’la 
bu yeni özellikler ve Eurosatory’ye katılmanın faydaları
hakkında konuştuk.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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Eurosatory'nin canlı gösterim alanı.



konferansları, strateji danışmanlığı, ikili
iş toplantıları, fuar katılımcıları ile ziyaret-
çilerin irtibatlandırılması gibi birçok hiz-
metiyle iş dünyasına yönelik bir etkinlik.
Eurosatory, firmalara, savunma ve gü-
venlik camiasına katılma ve kara ve hava-
kara savunma ve güvenlik dünyasında bir
oyuncu hâline gelme fırsatı da sunuyor.
Fuara ziyaretçi veya katılımcı olarak dâhil
olan şirketlerin %50’sini yönetim kurulu
başkanları temsil ettiğinden, Eurosatory,
iş konuşmak için çok uygun bir platform.
Ayrıca 2014’te dünyanın her yerinden 170
resmi delegasyona ev sahipliği yaptık ve bu
yıl daha da fazlasını ağırlamayı umuyoruz.
Son olarak 2014’te 700’den fazla gazete-
cinin katıldığı Eurosatory, gayet iyi tanını-
yor ve fuarda sergilenen ürünler,
benzersiz bir medya ilgisi yakalama avan-
tajına da sahip oluyor.

Şebnem ASİL: Ziyaretçiler açısından 
Eurosatory’nin avantajları hakkında 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
basitçe ürünlerin sergilendiği bir yer ol-
manın çok ötesinde. Fuar katılımcısı fir-
malara sunulan pek çok ticari hizmetten,
ziyaretçiler de aynı şekilde yararlanabili-
yor. Bu fuar, dünya çapında sunulan kara
ve hava-kara savunma ve güvenlik çö-
zümlerinin tamamıyla buluşmanın en
kolay yolu. 5 gün boyunca, aynı yerde, sa-
vunma ve güvenlik sektöründeki bütün
oyuncular iletişimde bulunuyor, bağlantı
kuruyor ve ticaret yapıyor. Katılımcılar;
yeni ürünlerini, sistemlerini ve konsept-
lerini sunarken son kullanıcılar da yeni
taleplerini, ihtiyaç ve gereksinimlerini pa-
zara anlatıyor. 250’den fazla aracın sergi-
lendiği ve günde 2 kez, 50 dakika boyunca
insansız hava araçlarının ve çeşitli 
platformların kabiliyetlerinin belirli se-
naryolar çerçevesinde sergilendiği canlı
gösterim alanıyla Eurosatory’nin, diğer
fuarlardan çok daha önemli bir vitrin ol-
duğunu da unutmayın.

Şebnem ASİL: Türk şirketlerine ve savunma
uzmanlarına özel bir mesajınız var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Türk şir-
ketleri, uzun zamandır Eurosatory’de var-
lar ve bize duydukları güven için onlara
teşekkür etmek isteriz. Otokar örneğinde
olduğu gibi, bu şirketlerden birçoğu, her
seferinde Eurosatory’ye katılıyorlar. Bu
da fuarın, onlara önemli bir getirisi oldu-
ğunun kanıtı. Yeni şirketlerin de onlara
katılmasını bekliyoruz. Başımızın üze-
rinde yerleri var! Ve onlar da ölçekleri
her ne olursa olsun, diğerleri gibi bu fu-
ardan fayda sağlayacaktır. Eurosatory,
devasa ve dünya çapında bir fuar; en bü-
yüklerden, orta büyüklükte şirketlere ve
KOBİ’lere kadar her büyüklükte şirket
mevcut. Harekât sistemleri, hammadde-
ler, ana yükleniciler ve bitmiş ürünler
arayan ziyaretçilerin yanı sıra bütün bir
tedarik zinciri de orada. Ziyaretçiler, ka-
tılımcının büyüklüğü ya da ünüyle değil
ürünüyle ilgileniyor. Eurosatory’de her
türlü şirkete yer var.
Eurosatory, yeni ortaklar ve müşterilerle
buluşmak ve şirketinizin tanınırlığını
sağlamak için gerçekten eşi bulunmaz
bir fırsat.

Şebnem ASİL: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory’nin
organizatörü COGES’in, fuar faaliyetlerinin
daha da genişleyeceği haberini paylaşmak
istiyorum. COGES, Fildişi Sahilleri’nin
Abidjan şehrinde, 24-26 Ocak’ta yapıla-
cak ShieldAfrica’nın düzenleyicileri ara-
sında olacak.
ShieldAfrica’nın amacı, uluslararası pa-
zarda yer alan ürün ve çözümleri, Afrika
ülkelerine yönelik bir etkinlikle onların
dikkatine sunmak. Afrika’da güvenlikle
ilgili sıkıntılar üst düzeydeyken, kısa za-
manda önemli bir fuar düzenlemek
üzere, bu alandaki bilgi, deneyim ve bi-
rikimimizi devreye sokacağız.
Gelecek yıl ise Singapur’da, APHS (Asia
Pacific Homeland Security / Asya Pasifik
Ana Yurt Güvenliği) etkinliğinin ikincisini
düzenleyeceğiz. İlkinde, etkinliğe davet
ettiğimiz 13 Asya ülkesinden gelen üst
düzey resmi delegasyonların çoğunlu-
ğuyla buluşma olanağı yakalayan katı-
lımcıların son gündeki memnuniyeti,
etkinliğin başarısını gösteriyordu.

Eurosatory CEO’su Patrick Colas 
des Francs’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Eurosatory, medyanın da yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik.



Türk havacılık sektörünün
canlanması, 1980’lerde
başladı. O dönemde, ül-

kenin savunma sanayisi, kritik
teknolojiler itibarıyla büyük öl-
çüde dışa bağımlıydı; bu ne-
denle hükümet, bağımsız bir
savunma sanayisi geliştirmek
için harekete geçti. Temel stra-
teji, yurt içi üretimin payını gi-
derek arttırarak sektörün
yabancı teknolojilere bağım-
lılığını azaltmak üzerine ku-
ruluydu. Bu hedefe; teknoloji
transferi, offset şartlarının ya
da projelerin yurt içinde ge-
liştirilmesi şart koşulan kı-
sımlarının büyük projeler
arasında stratejik bir şekilde
dağıtılması ve yerel bilgi 
tabanını güçlendirmek üzere
büyük havacılık projeleri 
gerçekleştirilmesi üzerinden
ulaşılacaktı.
Türk havacılık sektörünün,
havacılık şirketlerinin sağlıklı
bir şekilde gelişmesine rağ-
men, alacak daha çok yolu
var. Havacılık sektörü, büyük
ölçüde ATAK helikopteri,
A400M askeri nakliye uçağı,
HÜRKUŞ eğitim uçağı ve
ANKA insansız hava aracı
(İHA) gibi büyük çaplı sa-
vunma projeleri ve milli mu-
harip uçak, özgün helikopter
ve bölgesel uçak programları
üzerinden yoluna devam edi-
yor. Yüksek miktarda sa-
vunma harcaması yapılması,
bu projelerin devamlılığını
sağlayacak olsa da İHA’lar
için sensörler ve faydalı yük
taşıma kapasitesi gibi birçok
kritik uçuş teknolojisi, henüz
yabancı üreticilerden yapılan
ithalatı azaltacak düzeyde

kapsamlı hâle getirilemediği
için, söz konusu projelerin
takvimleri ve ticari açıdan uy-
gulanabilirlikleri kuşkulu.
Dahası, ihracat lisansı alın-
masıyla ilgili güçlükler, sa-
vunma sanayisinde faaliyet
gösteren şirketleri; Orta
Doğu, Orta Asya ve Güney-

doğu Asya pazarlarına yoğun-
laşmak zorunda bıraktı. Tür-
kiye, savunma ürünlerini;
Azerbaycan, Pakistan ve Ma-
lezya gibi ülkelere ihraç edi-
yor ve verimli piyasalar
olmaya devam edecek Orta
Doğu ülkeleriyle güçlü bağla-
rını koruyor.

Günümüzde, küçük ve orta bü-
yüklükte işletme (KOBİ)’lerin
yanı sıra büyük çaplı savunma
sanayisi şirketleri ve yazılım
geliştirme firmaları da dâhil
olmak üzere, havacılık ve sa-
vunma sektöründe faaliyet
gösteren Türk şirketlerinin
yaklaşık üçte ikisi, Ankara’da
yoğunlaşmış durumda. En di-
namik olan şirketler, yazılım
geliştirme alanında bulunuyor
ve bunlar da öncelikle Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) içerisindeki ODTÜ
Teknokent Savunma Sanayii
Kümelenmesi (TSSK)’nde faali-
yetlerini sürdürüyor. TSSK’daki
şirketler, gözetleme sonucu
toplanan verilerin analizinden
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Yarının Eşiğinde: 
Türkiye’nin Havacılık ve 
Savunma Sektörü 
“Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, 
gezegenlere gidecek, belki de Ay’dan bize haber 
yollayacaktır… Bize düşen görev ise batıdan bu konuda 
fazla geri kalmamayı temindir.” Mustafa Kemal Atatürk, 
bu sözleri, 1936 yılında, Türkiye’nin genç ulusuna ilham 
vermek için söylemişti. Günümüzde, Türkiye’nin havacılık 
ve savunma sektörü, küresel bir oyuncu olma noktasına
kadar ilerledi; ancak ülkenin, dünyanın ilk 10 savunma 
sanayisinden bir tanesine sahip olmaya yönelik iddialı 
2023 hedefine ulaşması için, alması gereken daha çok yol var.
Edward Barss*/ ebarss@gbreports.com
*Gazeteci, Global Business Reports
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HÜRKUŞ, Türkiye için, aynı zamanda önemli bir sertifikasyon tecrübesi olacak.
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AR teknolojilerinin, eğitim ve bakım konusunda
kritik bir rol oynaması bekleniyor.



uçuş simülasyonlarına ve ko-
muta ve kontrol sistemlerine
kadar geliştirdikleri ürünlerle
güçlü bir ihracat yönelimine
sahip. Bu ürün gamı, bir öl-
çüde TSSK’nın iş birliğini 
arttırmaya yönelik rolünün 
bir sonucu. “Üniversitelerde
araştırma ve geliştirme 
(Ar-Ge) faaliyetleri yapanlar,
Ar-Ge yapan şirketler ve bilim
ve teknoloji parkları dışındaki
şirketler arasındaki sinerjiyi
arttırmak önem taşıyor. Bu
nedenle TSSK’nın esas amacı,
üniversiteyle sanayi arasında,
çeşitli büyüklüklerdeki oyun-
cuların sinerjisini arttırmak,”
diyor TSSK Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Ünal. Teknoloji
kümelenmesi dışında, büyük
bölümü Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı tarafın-
dan yönetilen önde gelen
havacılık platformu üreticileri,
füze sistemi üreticileri ve ya-
zılım ve elektronik geliştiren
firmalar bulunuyor. En büyük
oyuncular TUSAŞ, ASELSAN,
ROKETSAN ve HAVELSAN.
Ankara dışında, Ankara’nın ku-
zeybatısında bulunan Eskişe-
hir, şirketlerin büyük ölçüde
motor ve helikopterlerle ilgili
üretim yaptığı ve tasarım geliş-
tirdiği uzmanlaşmış bir küme-
lenmeye, Eskişehir Havacılık
Kümelenmesi (ESAC)’ne ev
sahipliği yapıyor. Eskişehir,
uzun bir sanayi geçmişi ve ha-
vacılık üzerine uzmanlaşmış
üniversite bölümlerinin yanı
sıra önde gelen motor üreti-
cilerinden ve GE ortak 
girişimi olan TEI’ye ve Si-
korsky’nin ortak olduğu Alp
Havacılık’a da ev sahipliği ya-
pıyor. Bir diğer teknoloji ve

havacılık merkezi ise Tür-
kiye’nin havacılık sektörüne
odaklanan iki teknoloji geliş-
tirme bölgesinden birisi olan
İstanbul Teknopark’ta, bir dizi
yazılım firmasını ağırlayan İs-
tanbul. Gelişmekte olan bir
başka savunma ve havacılık
kümelenmesi de gemi, İHA,
silah ve elektronik üretimine
odaklanan, 2015’te kurulan
SAHA İstanbul Savunma, Ha-
vacılık ve Uzay Kümelenmesi.
Türkiye’nin dördüncü havacı-
lık sanayisi merkezi ise Fok-
ker Elmo ve Lisi Aerospace’i
de ağırlayan İzmir. İzmir’deki
şirketlerin büyük kısmı, Ege
ve İzmir Serbest Bölgelerinde
bağlama elemanı (fastener),
elektrik sistemleri ve yakıt
depoları üzerine çalışan şir-
ketlere destek hizmeti sunan
KOBİ’ler. 
Sektörün toplam bileşimine
bakıldığında; hem küçük hem
de büyük ölçekli firmaların
ağırlık taşıdığı; orta ölçekli
şirketlerin gelişiminin ise sı-
nırlı kaldığı görülüyor. Güçlü
yan sanayi şirketlerinin geliş-
mesine, havacılık ve savunma
ürünleri açısından tipik olan
düşük hacim ve yüksek dü-
zeyde uzmanlaşma bir engel
teşkil ediyor. Yine de KOBİ’le-
rin savunmayla ilişkili havacı-
lık ürünleri üzerine yaptıkları
çalışmalardan elde ettikleri
bilgi, bu şirketlerin sivil hava-
cılık projelerinde, Airbus ve
Boeing gibi yabancı şirket-
lerle daha rahat çalışmasına
olanak sağlıyor. Orta ölçekli
şirketlerin sayısını arttırmak
için, alt sistemlerin ve kritik
teknolojilerin geliştirilmeye
başlanması önem taşıyor.

Herdem Hukuk Bürosu Yöne-
tici Ortağı Şafak Herdem,
“Daha fazla bütünleşme sağ-
lamak için, hem hükümetin
hem de şirketlerin etkin bir
biçimde yönlendirici olması
gerekiyor ve bu yalnızca off-
set anlaşmalarıyla sağlanabi-
lir.” diyor. Bu alanlardaki
uzmanlık eksikliği, araştırma
desteği ve offset şartları da
dâhil bu eksikliği gidermek
üzere çeşitli politikalar uygu-
layan Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) tarafından ele
alınıyor.
Geleceğe yönelik bu zorluk-
lara rağmen Türkiye, havacı-
lık elektroniği, yazılım ve
teknoloji şirketlerinin faali-

yetleri sayesinde, sektörü ile-
riye doğru taşıyor. BİTES gibi
bazı şirketler, sektörün gele-
ceği için, arttırılmış gerçeklik
(AR) gibi yeni teknolojilere ya-
tırım yapıyor. “Askeri operas-
yonların yapısı giderek daha
çeşitli bir hâl alıyor. Pek çok
yeni ve zorlu askeri gereklili-
ğin ortaya çıkması, özellikle
AR’ye dayanan sistemlerin
geliştirilmesini sağladı ve biz
bunu, önemli bir büyüme
alanı olarak görüyoruz. 
AR teknolojisi, savunma 
platformu üreten firmaların,
ileri teknolojili fabrikalarında 
ve üretim hatlarında da kul-
lanılıyor; örneğin Lockheed 
Martin mühendisleri, F-35
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Türkiye, ANKA'yı geliştirirken aynı zamanda
kritik teknolojileri de geliştiriyor.

ATAK helikopteri, Türkiye'de helikopter 
sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.



savaş uçağının montajı sıra-
sında, gerçek zamanlı içerik
sağlaması için, arttırılmış
gerçeklik gözlükleri ve eğitim
yazılımları kullanıyor.” diyor
BİTES’in Uluslararası İş Ge-
liştirme Direktörü İhsan
Yusuf Akbuğa.
Türkiye, savunma sektöründe
güçlü bir mevcudiyete sahip
olsa da sivil havacılık platfor-
munda, kısmen Dünya Tica-
ret Örgütü’nün bu alanda
offset anlaşmalarının uygu-
lanmasını yasaklayan kısıtla-

maları nedeniyle daha az ge-
lişme gösterebilmiş bulunu-
yor. Buna karşın GSYİH’deki
büyüme nedeniyle Türkiye’nin
yolcu taşımacılığı, uluslararası
taşımacılık ve transit piyasa-
ları gelişiyor. Bu eğilimler, ha-
vaalanı inşaatlarının ve uçak
alımlarının artmasını berabe-
rinde getiriyor. Örneğin, Türk
Hava Yolları, 117 yeni Airbus
uçak alımı için sipariş verdi.
Bölgesel uçak gibi yurt içi
platformlar hâlen gelişme
aşamasında olsa da Türk 

havacılık şirketleri, uçuş si-
mülasyonu, kompozit malze-
melerin makinayla işlenmesi
ve motor aksamı üretimi gibi
alanlarda, tedarikçi olarak
kendilerine bir zemin bul-
maya başladı. Sivil havacılık
sektörünün gelişimi için ya-
pılması gereken daha çok iş
var; ancak savunma ve hava-
cılık üretimi arttıkça, bu tek-
noloji ve ürünlerin sivil
uygulamalarının sayısı da ar-
tacak.
Türkiye’nin havacılık ve sa-
vunma sektörü, büyük ölçüde
devlet desteği sayesinde,
önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde,
büyüme yoluna girmiş bulu-
nuyor. ATAK ve genel maksat
helikopterleri, yerli savaş
uçakları, ANKA İHA ve radar
tasarımı ve üretimi gibi
büyük çaplı projeler, sektörü
daha da ileriye götürecek ve
kritik teknolojiler ve buna
bağlı önemli alanlarda, anah-
tar yeteneklerin geliştirilme-

sine olanak sağlayacak.
Kuzey Amerikalı ve Avrupalı
üreticilerin girmekten kaçın-
dıkları ülkelere ihracat yap-
mayı hedefleyen bir strateji,
ihracat üzerindeki mevcut sı-
nırların aşılmasını sağlayabi-
lir. Türk havacılık sektörü,
önündeki engelleri aşabildiği
takdirde, istikbali gerçekten
göklerde.

Bu makale, BCI tarafından
14-15 Nisan 2016’da 
Seattle’da düzenlenen 
Havacılık ve Savunma 
Sanayisi Tedarikçileri 
Zirvesi’nde yayımlanmak
üzere, Türk havacılık 
sektörü hakkında GBR’nin
yaptığı araştırmaların 
bir bölümü olarak 
hazırlanmıştır. Araştırmalara
katkıda bulunmak isterseniz
inegoita@gbreports.com 
e-posta adresi aracılığıyla
Irina Negoita ile irtibat 
kurabilirsiniz.
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AR teknolojilerinin, kokpitte de kendilerine yer bulması bekleniyor.
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İtalya Silahlı Kuvvetler Günü, 4 Kasım’da,
İtalyan Büyükelçiliği’nde verilen bir re-

sepsiyonla kutlandı. Savunma Ataşesi Deniz
Albay Daniele Civico ve Savunma Ataşe Yar-
dımcısı Yarbay Gabriele Iemma’nın eşleri ile
beraber davetlileri girişte karşıladığı 
geceye; askeri ve sivil yabancı misyon tem-
silcilerinin ve her iki ülke silahlı kuvvetle-
rinden ve savunma sanayilerinden
temsilcilerin yanı sıra Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Deniz Albay Ci-
vico, “Birinci Dünya Savaşı, 4 Kasım

1918’de, İtalya için sona erdi ve 1 yıl sonra,
aynı ay ve günde, İtalya’nın fedakâr asker
ve sivil halkı için bir meçhul asker töreni
düzenlenerek ülkeleri için hayatlarını feda
edenler Roma’da defnedildi.” diyerek
günün anlamını izah etti.  Sözlerine,
“Bugün ayrıca bütün dünyada ülkelerine sa-
dakatle bağlı hür ve demokratik kurumların
korunması amacıyla hayatlarını feda eden
bütün erkek ve kadınları da saygıyla anıyo-

ruz” diyen Deniz Albay Civico, şöyle devam
etti: “Ayrıca bizlere büyük bir içtenlikle ev
sahipliği yapan Türk Devletine ve milletine
saygılarımı sunuyor ve son dönemde terö-
rist saldırılarda hayatlarını kaybeden sivil ve
askerler için Türk milletine başsağlığı dili-
yorum”. Deniz Albay Civico, sözlerini, gece-
nin gerçekleşmesini sağlayan Türk ve
İtalyan şirketleriyle geceye katılan konuk-
lara teşekkür ederek tamamladı.

Soldan sağa; Bayan IEMMA, İtalya Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Gabriele
IEMMA, Bayan CIVICO, İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele CIVICO

Sheraton Ankara, MSI Dergisi 
Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.
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İtalya Silahlı Kuvvetler Günü’nde Vatanı
için Hayatlarını Kaybedenler Anıldı

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Soldan sağa; Azerbaycan Askeri Ataşesi  Yb. Mushfik MEMMEDOV, Yunanistan Deniz Ataşesi Dz. Alb. Georgios STAVROPOULOS, İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele 
CIVICO, Yunanistan Kara Ataşesi Yb. Dimitrios CHATZICHARALAMPOUS, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Soldan sağa; İtalya Büyükelçisi Luigi MATTIOLO, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR, İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele CIVICO
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Cezayir Milli Günü, 9 Kasım’da, Ankara
Sheraton Oteli’nde verilen bir resepsi-

yonla kutlandı.  Büyükelçi Lahssan Boufa-
res, Savunma Ataşesi Albay Mohamed
Hadjaoui ve eşinin davetlileri karşıladığı
geceye; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Ali Rıza Alaboyun da katıldı.
Resepsiyonda, açılış konuşmasını, Büyük-
elçi Boufares yaptı. Cezayir'in, 1 Kasım
1954'te, zorlu bir mücadelenin ardından
bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlatan
Boufares, "Halkımıza bağımsızlığı kazan-
dıran ve bu sene 61'inci yıl dönümünü kut-
ladığımız bugün, bizler için çok önemlidir."
dedi. Boufares, Cezayir'de aktif olarak ça-
lışmakta olan ve resepsiyona destek veren
Türk şirketlerine de teşekkür etti.

Çek Cum-
huriyeti

Silahlı Kuv-
vetler Günü
24 Kasım’da
A n k a r a ’ d a
verilen bir
resepsiyonla
kutlandı. Sa-
vunma Ata-
şesi Albay
Jindrich Sta-
nek ve eşinin
davetlileri gi-
rişte karşıladığı resepsiyona, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları,  askeri ve sivil ya-
bancı misyon temsilcileri, savunma sana-
yisi temsilcileri ile çok sayıda davetli
katıldı. Albay Stanek, resepsiyonda, günün
anlam ve önemini belirten bir konuşma
yaptı ve konuklara teşekkür etti.

Cezayir 
Milli Günü’nün
61’inci Yıl Dönümü
Kutlandı

Büyükelçi Lahssan BOUFARES, Savunma Ataşesi
Albay Mohamed HADJAOUI, Bayan HADJAOUI

Soldan sağa; Brezilya Savunma Ataşesi Alb. Marco 
Antonio CAGNONI, Ürdün Askeri Ataşesi Alb. Naser
ALQUTAN, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı 
Dz. Yb. Anssi Henrik HATAKKA, İran İslam Cumhuriyeti
Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON, Norveç Savunma
Ataşesi Alb. Espen SANNA, Cezayir Savunma Ataşesi 
Alb. Mohamed HADJAOUI, Slovakya Savunma Ataşe
Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, Irak Savunma Ataşesi 
Tuğg. Turki Abdulhussein WALEED, Hollanda Savunma
Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Fred SCHOONDERWOERD, 
Sırbistan Askeri Ataşesi Alb. Nenad PEJIN, Avusturya
Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard SCHÖBERL, Peru
Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, 
MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü Ankara’da Kutlandı

Soldan sağa; Belçika Savunma Ataşesi Alb. Pol Vanden BERGHE, Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei
SIDOMONIDZE, Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan SJOBERG,
Finlandiya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Jyrki LITMANEN, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Andrzej GORZYNSKI, Çek
Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı ve Emir subayı Astsb. Bşçvş. Vladimir SYNAC, Çek Cumhuriyeti Savunma
Ataşesi Alb. Jindrich STANEK, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef VIKTORIN

Çek Cumhuriyeti
Savunma Ataşesi 

Alb. Jindrich STANEK
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Polonya’nın bağımsızlığının 123’üncü 
yıl dönümü, 18 Kasım’da, Polonya Bü-

yükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Polonya Büyükelçisi Mieczysław
Cieniuch, Polonya Büyükelçi Yardımcısı ve
Misyon Başkan Yardımcısı Piotr Krawczyk
ve eşi, Savunma, Askeri, Deniz ve Hava
Ataşesi Albay Andrzej Gorzynski ve eşi ile
birlikte davetlileri karşıladığı geceye; Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
yabancı diplomatlar, askeri ataşeler ve sa-
vunma sanayisi firma temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi 
Cieniuch, “Polonya, Avrupa Birliği, 
NATO ve diğer uluslararası organizas-
yonlara üye bir ülkedir; dolayısıyla 
Türkiye ile güvenlik, NATO üyeliği, ekono-
mik ilişkiler ve iyi yönetim alanlarında

geniş bir iş birliğini paylaşmaktadır.” dedi.
Müteakiben kısa bir konuşma yapan Prof.
Dr. Demir ise sözlerine, Polonya’nın ba-
ğımsızlığını kutlayarak başladı ve “Dünya-
mız sıkıntılı günler geçirmekte.  Daha iyi

ve müreffeh bir dünya için medeni top-
lumlar olarak şimdi birbirimize bağlanma
ve birbirimizi destekleme zamanıdır. He-
pimiz topluca dayanışma içinde olduğu-
muzu göstermeliyiz.” dedi.

Polonya 123 Yıldır
Bağımsız

Soldan sağa;
Bayan GORZYNSKI,
Savunma, 
Askeri, Deniz ve 
Hava Ataşesi 
Albay Andrzej
GORZYNSKI,
Bayan KRAWCZYK,
Polonya Büyükelçi
Yardımcısı/
Misyon Başkanı
Piotr KRAWCZYK,
Bayan CECHA,
Polonya
Büyükelçisi
Mieczysław 
CIENIUCH 

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail DEMİR

Polonya Büyükelçisi
Mieczysław CIENIUCH

Soldan sağa; Dz.K.K.lığı Güvenlik Şube Müdürü Dz. Alb. Ahmet YÜCEL, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Albay 
Andrzej GORZYNSKI, Bayan CECHA, Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga KAMO, 
MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE
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Büyük Romanya Birliği’nin kuruluşu-
nun 97’nci yıl dönümü, 30 Kasım’da,

Ankara’da düzenlenen bir resepsiyon ile
kutlandı. Romanya Büyükelçisi Radu
Onofrei, Romanya Büyükelçi Yardımcısı ve
Müsteşar Carmen Zamfirache, Romanya
Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi
Alb. Iulian-Adrian Costea ve eşlerinin ko-
nukları karşıladığı resepsiyona, Kara Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki
Çolak, Genelkurmay İstihbarat Başkanı
Korgeneral Mustafa Özsoy, Sahil Güvenlik
Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, ya-
bancı misyon temsilcileri ve askeri ataşe-
ler başta olmak üzere çok sayıda davetli
katıldı.
Büyükelçi Onofrei, yaptığı konuşmada,
Türkiye ile ilgili olarak; NATO’nun asli ve
önemli bir üyesi olduğunu, kendi değer-
lendirmelerine göre, en kısa zamanda Av-
rupa Birliği’ne üye olacağına inandıklarını

söyledi. 29 Kasım’da, Türkiye ile Avrupa
Birliği arasında yapılan zirvede büyük
stratejik önemi olan Türkiye ile tekrar iş
birliği yapılmasının teyit edildiğini belirten
Büyükelçi, ülkesi ile Türkiye arasında as-
keri ve stratejik alanlardaki iş birliğinde
olduğu gibi, göç konusunda da kuvvetli ve
stratejik bir iş birliği olduğunun altını çizdi.
1 Aralık’ta, Romanya’da kutlayacakları

Milli Günlerinde yapacakları resmi askeri
geçit törenine katılacak olan Türk birliği
personeline de en içten şükran ve teşek-
kürlerini ileten Onofrei, sözlerine; “Çev-
remde birçok Türk üniformalı personel
görüyorum. Bu resepsiyona katıldığınız
için hepinize çok teşekkür ederim ve sizi
temin ederim ki stratejik ortaklığımız, her
zaman artarak gelişecektir.” şeklinde
devam etti. Onofrei, Romanya adına görev
yapan İskenderun Fahri Konsolosu Faruk
Rende ile Trabzon Fahri Konsolosu Mus-
tafa Beyazlı’nın, ikili ilişkilerin gelişmesine
yaptıkları olumlu katkılara değinerek ken-
dilerine teşekkür etti. Bükreş’te geçen ay
yaşanan büyük yangın sonrası, ülkelerine
giderek yanık tedavisinde bulunan 
Dr. Ahmet Çınar Yastı ve 2 doktor arkada-
şından övgüyle bahseden Büyükelçi 
Onofrei, doktorlara da teşekkür etti.

Romanya 
Milli Günü’nde 
Gelişen İlişkiler
Vurgulandı

Soldan sağa; Afganistan Askeri
Ataşesi Alb. Mohammad Zaheer

NAZARI, Hindistan Savunma
Ataşesi Alb. Vikas SLATHIA, 
Yunanistan Hava Ataşesi Yb.

Spyridon KAROUMPALIS, 
Yunanistan Deniz Ataşesi

Dz.Alb. Georgios STAVROPOULOS,
Genelkurmay İstihbarat

Başkanı Korg. Mustafa ÖZSOY,
Romanya Savunma, Kara, 
Hava ve Deniz Ataşesi Alb. 

Iulian-Adrian COSTEA, Kara
Kuvvetleri Komutanı Org. Salih

Zeki ÇOLAK, Fransa Savunma
Ataşesi Alb. Remi GAUVAIN,

Güney Kore Cumhuriyeti
Savunma Ataşesi Alb.

Jooseong HAN, MSI Dergisi
Yayın Koordinatörü 

Birol TEKİNCE

Soldan sağa; Romanya Büyükelçisi Radu ONOFREI, 
Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi 
Alb. Iulian-Adrian COSTEA, Kara Kuvvetleri Komutanı
Org. Salih Zeki ÇOLAK

Soldan sağa; Romanya Politikadan Sorumlu Müsteşarı Ionel DUMITRU, Bayan COSTEA, Romanya Savunma, Kara, Hava
ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian COSTEA, Romanya Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşar Carmen ZAMFIRACHE, Bayan
ONOFREI, Romanya Büyükelçisi Radu ONOFREI










