






İÇİNDEKİLER

MSI Dergisi - Ocak 2016                                                                                                                                          www.milscint.com

4    SAVUNMA HABER
       ■  Barış Kartalı’nda Teslimatlar 
         Tamam
       ■  HAVELSAN Enerji Sistemlerinin 
         Siber Güvenliğine Eğildi
       ■  Tasarım Geliştirmede Lider ASELSAN
       ■  Hava Kuvvetleri Kalite Çemberlerini 
         Ödüllendirdi
       ■  DIMDEX Fuarı Kapılarını 5’inci Kez 
         Açacak
       ■  Özgün Helikopter de CTS800’den 
         Güç Alacak
       ■  HAVELSAN ve THY Teknik’ten 
         Sivil Havacılıkta Bir İlk
       ■  MPT-76 için İkinci Adres: Kalekalıp
       ■  DHMİ, Onur Mühendislik Dedi
       ■  Slovakya’dan Türk Hava Sahasının 
         Korunmasına Katkı
       ■  COBRA II, COBRA’nın İzinde
       ■  STM’nin Raporları Taktik Data Linklerle 
         Devam Ediyor
       ■  TEI, Meslek Lisesi Öğrencilerine Destek 
         Vermeye Devam Ediyor
       ■  Finmeccanica Yeniden Yapılanmasını 
         Tamamladı

16  SÖYLEŞİ / Ümit BAYRAKTAR, Vehbi TUNCA
      SSM Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu 
     Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
      Çok Ayaklı ve Aşamalı Bir 
      Sanayileşme Politikası Uygulanmalı

28  ÖZEL HABER / Vehbi TUNCA
      Ankara Marka Festivali’nde Sektörü 
      FNSS ve TUSAŞ Temsil Etti

32  SÖYLEŞİ / Ümit BAYRAKTAR, 
     K. Burak CODUR, Vehbi TUNCA 
      HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
     Ahmet Hamdi Atalay
      HAVELSAN, Yenilenerek İlerlemeye 
      Devam Edecek

52  ÖZEL HABER / Özgür Deniz KAYA
      TÜRKSAT ve MÜSİAD, Uzay Ekosistemini 
      Bir Araya Getirdi

62  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
     Vehbi TUNCA
      Sertifikasyon Ekosisteminin Katalizörü: STM

66  ADVERTORİAL
      TEI’nin Büyük Hedefleri

68  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
     Vehbi TUNCA
      Hava Kuvvetlerinin Akademik Ortakları: 
      HAVELSAN ve TUSAŞ

70  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
     Vehbi TUNCA
      Türkiye, İHA Teknolojilerinde 
      Liderliği Hedefliyor

78  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
     Vehbi TUNCA
      Kendini İspat Eden KARAYEL Geleceğe Bakıyor

82  ÖZEL HABER / K. Burak CODUR, 
     Vehbi TUNCA
      BAYRAKTAR TB2 Silahlarını Kuşandı

86  ÖZEL HABER / Şebnem ASİL, 
     Naile BAYRAKTAR, Vehbi TUNCA
      SSM 30’uncu Yılını, 
      En Değerli Varlığı Çalışanları ile Kutladı

90  GBR / Edward BARSS
      Seviye Yükseliyor:
      Türkiye’nin Başlıca Platformları 
      ve Sistemleri 

102   ETKİNLİK GÜNDEMİ / Birol TEKİNCE
       ■  Söyleşi: Ukrayna Büyükelçisi 
        Sergiy Korsunsky
         “Ukrayna, havacılık ve uzay alanında 
         Türkiye’nin en önemli ortaklarından birisi 
         olma potansiyeline sahip.”
       ■  Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü’nün 
         14’üncü Yıldönümü Kutlandı
       ■  Geleneksel Santa Lucia Günü Kutlandı
       ■  Japon İmparatoru’nun Doğum Günü 
         Kutlamasında Ertuğrul Fırkateyni Konuşuldu
       ■  Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetler Günü’ne, 
         TSK’dan En Üst Düzeyde Katılım

2

Military Science &
Intelligence / MSI
Yerel Süreli Yayın
Ocak 2016 / Sayı: 127

www.savunmahaber.com

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

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

YAYIN
Genel Yayın Yönetmeni
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

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

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

Yayın ve Pazarlama Koordinatörü
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com

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

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

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

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR
editor@savunmahaber.com

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

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

Kapak:
HAVELSAN

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

32

16

5206

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



3

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Ocak 2016

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

Yeni Yıl, Yeni Projeler

Uluslararası İlişkiler Danışmanı
Dr. Savaş BİÇER

Hukuk Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hakan KIZILARSLAN

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

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

86

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

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

■ ASPİLSAN..........................................31. sayfa
■ AYESAŞ .............................................23. sayfa
■ Baykar Makina ..................................49. sayfa
■ DSA 2016 ..........................................95. sayfa
■ DIMDEX 2016.....................................89. sayfa
■ Eurosatory 2016.................................99. sayfa
■ Figes ................................................51. sayfa
■ FNSS ................................................55. sayfa
■ HAVELSAN.........................................15. sayfa
■ Hexagon Studio .................................47. sayfa
■ ICDDA 2016 .......................................67. sayfa
■ Lorbi .................................................57. sayfa
■ Netvizyon ..........................................45. sayfa
■ Nurol Makina.....................................11. sayfa
■ OTOKAR ..............................................7. sayfa
■ SAAB ..................................................5. sayfa
■ Sarsılmaz..........................................27. sayfa
■ SASAD ..............................................61. sayfa
■ SDT ..................................................39. sayfa
■ Samsun Yurt Savunma .......................43. sayfa
■ SOFEX 2016 .......................................97. sayfa
■ STM..................................................19. sayfa
■ Target...............................................13. sayfa
■ Target...............................................77. sayfa
■ TEI......................................................9. sayfa
■ UMEX 2016 ........................................85. sayfa
■ Yaltes ...............................................35. sayfa
■ Yonca Onuk .......................................81. sayfa

■ Anova ...............................................18. sayfa
■ Ayyazılım ..........................................75. sayfa
■ BİTES................................................37. sayfa
■ Digitest ............................................48. Sayfa
■ Enginsoft ..........................................41. sayfa
■ Me-Ge Teknik....................................73. Sayfa
■ Nero Endüstri ....................................58. sayfa
■ Nova Power Solutions ........................72. sayfa
■ Odak Kompozit ..................................30. sayfa
■ OSSA ................................................71. sayfa
■ Sempro Danışmanlık..........................63. sayfa
■ T-Kalıp..............................................65. sayfa
■ TSS Haber .........................................25. sayfa
■ TTAF Savunma...................................21. sayfa

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Yeni yılın ilk sayısında, kendi adımıza geçmiş yılın kısa bir muhasebesini ve bu yıl 
yapacağımız çalışmalar arasından öne çıkan bazı konu başlıklarını sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.

Sektörde yaşanan gelişmeleri, ilgili tüm taraflara; kaynağından, en güncel ve en kapsamlı 
şekilde ulaştırabilmek hedefiyle çıktığımız yolda, 1 yıl daha geçti… MSI Dergisi 126. sayısını;
İngilizce versiyonu MSI Turkish Defence Review (TDR) de 2. yılında, 18. sayısını geride 
bıraktı. Her iki dergi de basılı versiyonlarının yanı sıra dünyanın önde gelen dijital yayıncılık 
platformlarından Magzter ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında, elektronik 
versiyonları ile de ülke sınırlarından bağımsız şekilde okuyucularına ulaşıyor.

Ziyaretçi sayısı giderek artan MSI Dergisi’nin İnternet sayfası www.milscint.com 
(www.savunmahaber.com) ve takipçi sayıları giderek artan sosyal medya kanallarımız ise
sektöre dair gelişmelerin takip edilebileceği güncel haber kaynakları hâline geldi. 
Bu faaliyetlerimiz sayesinde, ürettiğimiz bilgiyi daha fazla ilgiliye ulaştırıyor ve sektörümüzün
sesini çok daha geniş kitlelere duyuruyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizi, 2016’da da 
genişleterek sürdüreceğiz.

MSI Dergisi cephesinde, içeriği geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Söyleşiler ve birlik
ziyaretleri gibi faaliyetlerle hazırlayacağımız içerikle Türk Silahlı Kuvvetleri, 2016 yılında, 
MSI Dergisi’nde daha geniş ve etkin bir şekilde yer alacak ve MSI TDR aracılığıyla da tüm 
bu içerik, hem yurt içi hem de yurt dışında yabancı paydaşlara ulaştırılacak.

MSI TDR ile Türk savunma ve havacılık sanayisine dair gelişmeleri daha geniş kitlelere 
ulaştırabilmek amacıyla başlattığımız çalışmalar, bizi, kısa bir süre içerisinde, Ankara Askeri
Ataşeler Birliği AMAC (Ankara Military Attache Corps) ile bir araya getirdi. Ülkemizde 
görev yapmakta olan askeri ataşelerin büyük bölümünü aynı çatı altında buluşturan 
AMAC’ın yıllık yayını olan AMAC Magazine ile MSI Dergisi’nin de yollarını kesiştiren bu 
sürecin sonunda, AMAC Magazine’nin 2015 yılı sayısı, MSI ekibi tarafından yayına 
hazırlanarak Kasım ayının hemen başında, yeni yüzüyle ilgililerle buluştu. MSI Dergisi’nin 
gücünü ve tecrübesini de arkasına alan AMAC Magazine’nin, 2016 yılında, çok daha geniş 
bir içeriğe sahip yeni konseptiyle yılda 4 sayı yayınlanması ve askeri ataşelerin yanı sıra 
sektör içerisinde daha geniş bir kitleye ulaştırılması planlanıyor.

Bu yeni konseptte temel amaç; AMAC Magazine’nin, bir taraftan askeri ataşelerin ve 
ülkelerinin Türk savunma ve havacılık sanayisine etkin bir şekilde tanıtılacağı 
-savunma ihtiyaçları ve savunma tedarik mekanizmalarına dair bilgileri de içerecek şekilde-
diğer taraftan da sanayinin askeri ataşe dünyasına mesajlarını iletebileceği bir iletişim 
platformuna dönüştürülmesi. Bu kapsamda, AMAC Magazine’nin, sektörde faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşlar ile askeri ataşeler arasındaki karşılıklı etkileşimin güçlendirilmesine de
katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

AMAC Magazine, ataşeler aracılığı ile ilgili ülkelerle Türkiye’nin savunma ve havacılık 
sanayileri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefine de hizmet edecek özel bir yayın 
olacak. Askeri ataşelerin tanıtımının yanı sıra askeri ataşelerin kendi ülkelerinin savunma 
ihtiyaçlarına ve savunma tedarik mekanizmalarına dair bilgilerin konu edileceği 
özel dosyaların da yer almasının planlandığı yeni ve genişletilmiş içeriği sayesinde, 
AMAC Magazine’den, tüm tarafların daha fazla fayda sağlaması hedefleniyor.

Bu yılın ilk yeniliği olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) penceresinden yılın öne çıkan
gelişmelerinin yer aldığı, SSM Almanak 2015 çalışmasını, MSI Dergisi Ocak sayısı ile birlikte
sizlere ulaştırıyoruz. SSM Kurumsal İletişim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırladığımız 
almanağın içerisinde, tamamı SSM tarafından seçilen ve 2015 yılının, SSM adına öne çıkan
olaylarına ilişkin bilgi ve fotoğraflar yer alıyor. Sektörümüzün kurumsal hafızasının oluşması
ve saklanması sürecinde, ilerleyen zaman içerisinde, benzer çalışmalar hazırlamaya 
devam edeceğimiz haberini paylaşarak noktayı koyalım.

Ocak ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Şubat sayımızla yeniden birlikte
olmak dileğiyle.
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Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı

(Hv.K.K.lığı)’nın havadan
erken ihbar ve kontrol 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yürütülen 
Barış Kartalı programında,
4’üncü ve son uçak, Nihai
Harekât Kabiliyeti ile teslim
edildi. Gelişme, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
TUSAŞ ve Boeing’in 9 Aralık;
Hv.K.K.lığının ise 11 Aralık’ta
yayınladıkları basın bildirileri
ile duyuruldu.
Proje kapsamında teslim
edilen ilk 3 uçak, Hv.K.K.lığı
tarafından, 31 Ocak 2014 
tarihinden bu yana, 
Başlangıç Harekât Kabiliyeti
konfigürasyonunda etkin 
bir şekilde kullanılıyordu.
Son uçak, gerçekleştirilen
yazılım ve donanım 
iyileştirmeleri ile Nihai 
Harekât Kabiliyeti 
konfigürasyonuna getirildi.
Bu iyileştirmeler kapsamında,
özellikle daha geniş radar
kapsama alanı, geliştirilmiş
görev bilgisayarı ve uydu 
haberleşme kabiliyetleri 
öne çıktı. İyileştirme 
faaliyetlerine paralel olarak,
uçak ve yer destek merkezinin
yeni konfigürasyonda 
gerçekleştirilen detaylı 
testleri, 7 Aralık’ta başarı ile
tamamlandı ve uçak,
Hv.K.K.lığına, 9 Aralık 
tarihinde teslim edildi. 

Bu aşamadan sonra, 
2016 yılının ilk yarısı 
içinde gerçekleştirilecek 
iyileştirme faaliyetleri ile
daha önce Başlangıç 
Harekât Kabiliyeti ile teslim
edilmiş olan ilk 3 uçakta da
yazılım ve donanım 
güncellemeleri yapılacak ve
uçaklar nihai kabiliyete
sahip hâle getirilecekler.

Uçağın teslimatı ile ilgili,
Hv.K.K.lığı tarafından, 
9 Aralık’ta bir tören de 
düzenlendi. Törene, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar ve
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Abidin Ünal’ın
yanı sıra sivil ve askeri erkân
katıldı. Envantere giren son
uçak olan “BATI”nın adı,

uçağın burnuna Orgeneral
Akar ve Orgeneral Ünal 
tarafından yapıştırıldı. 
Orgeneral Akar ve Orgeneral
Ünal, ayrıca, “DOĞU” isimli
uçakla bir görev uçuşuna da
katılarak incelemelerde 
bulundu.
SSM tarafından yapılan 
açıklamanın sonunda, 
şu teşekkür notu da yer aldı:
“İçinde bulunduğumuz bu
dönemde, bölgemizde 
havadan erken ihbar ve
kontrol kabiliyetine sahip 
tek ülke olarak, Barış 
Kartalı sistemleri ile hava
sahamız daha etkin 
kontrol edilebilecektir. 
Bu süreçte, başta Boeing 
firması olmak üzere, 
TUSAŞ, HAVELSAN, 
ASELSAN, THY, THY Teknik,
HTR firmalarına katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.”

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) ortaklığı ile düzenlenen Kritik Enerji 
Altyapılarının Korunması ve Siber Güvenlik Sempozyumu, 8 Aralık’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. HAVELSAN’ın da 

altın sponsorları arasında bulunduğu etkinliğe; TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Münip Karakılıç, ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ve GAZBİR 
Dernek Müdürü M. Cem Önal başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarında, enerji sektöründe 
üst yönetim ve çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığı oluşturulması, milli çözümlerin kullanılması ve dağıtım sektörü
özelinde “Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Sempozyumda, HAVELSAN
Siber Güvenlik Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu, “Siber Güvenlikte Yerli Teknolojiler”; HAVELSAN EÜAŞ HES Güvenlik
Proje Yöneticisi Umut İlker Karataş da “Bilişim Altyapılarında Bilgi Güvenliği Yöntemleri” başlıklı sunumları yaptılar.
Sempozyum sonunda, katılımcılarla Sempozyum Sonuç Bildirgesi paylaşıldı. 

Bildirgeye şu adresten ulaşılabilir: www.kebak.org/hakkinda

Barış 
Kartalı’nda 
Teslimatlar
Tamam

HAVELSAN Enerji Sistemlerinin Siber Güvenliğine Eğildi

©
H

v.K
.K

.lığı

©
SSM
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 
İstanbul Kongre Merkezi’nde, 3-5 Aralık tarihlerinde 

düzenlenen İnovasyon Haftası kapsamında, ASELSAN’a, 
“Tasarım Geliştirmede Liderlik” ödülü verildi. Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
tarafından takdim edilen ödülü, ASELSAN Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Oğuz Borat aldı. Etkinliğin fuaye alanında 
açılan stantları gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ASELSAN standında yer alan ve manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme cihazları için geliştirilen çok kanallı ve yazılım
tabanlı radyo vericisi demosu ile yakından ilgilendi.
ASELSAN, Aralık ayında, bir dizi yeni sözleşme de imzaladı:
n ASELSAN ile bir yurt dışı müşteri arasında, gece görüş

sistemleri satışına ilişkin olarak, 7 Aralık’ta, toplam bedeli
16.958.550 dolar olan bir sözleşme imzalandı. Söz konusu
sözleşme kapsamında teslimatlar, 2016 yılında 
gerçekleştirilecek.

n 10 Aralık’ta yapılan açıklamada; ASELSAN ile Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında, Modüler Geçici 
Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 5 Aralık 2013 tarihinde
imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldığı ve toplam
42.698.160 dolar tutarında güvenlik sistemi siparişi 
verildiği bildirildi. Sözleşme değişikliği kapsamında, 
teslimatlar, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

n ASELSAN ile SSM arasında, Milli Kriptolu DMR Sayısal
Telsiz Sistemi projesi ile ilgili olarak, 18 Aralık’ta, 
toplam bedeli 14.998.322 dolar olan bir sözleşme 
imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında, teslimatlar,
2016-2017 yıllarında gerçekleştirilecek.

n 25 Aralık’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile Kara Kuvvetleri 
11. Ana İkmal Merkezi Komutanlığı arasında, toplam 
bedeli 20.000.000 lira olan, Elektro Optik ve Lazer Sistemleri
Bakım Onarım Sözleşmesi imzalandığı bildirildi. 
Söz konusu sözleşme kapsamında çalışmalar, 
2015-2018 yıllarında gerçekleştirilecek.

Hava Lojistik 
Komutanlığında, 

2-3 Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirilen, Hava 
Kuvvetleri Kalite Haftası 
etkinliğinde düzenlenen 
yarışmada, 2015 yılının en

başarılı “Kalite Çemberleri”
seçilerek ödüllendirildi. 
Yarışmada birinciliğe, 
“Diriliş 916” isimli kalite
çemberi layık görüldü. 
F-4/2020 ve F-5/2000 
uçaklarına ait kartların 

testlerinde kullanılan 
tezgâhın; F-16, KT-1T ve T-38
uçaklarına ait ünitelerin
testlerinde de kullanılabilir
hâle getirilmesini, tamamen
kendi imkânları ile mümkün
hâle getiren “Diriliş 916”

ekibi, bu sayede, yaklaşık 
3 milyon dolar kazanç sağladı.
Yarışmanın ikincisi, lazer
podlarını birlik imkânları ile
faal hâle getirerek harekât
etkinliğinin arttırılmasını
sağlayan, ayrıca yaklaşık
100.000 dolar tasarruf 
sağlayan “Lazer Optik” 
ekibi; üçüncüsü ise askeri
araç sürücülerinin 
eğitiminde 200.000 lira 
tasarruf sağlayan “Kayan
Araç” ekibi oldu. Dereceye
giren ekipler, ödüllerini,
Hava Lojistik Komutanlığı
Kurmay Başkanı 
Hava Tuğgeneral 
Göksel Kahya’nın elinden
aldı.

Tasarım Geliştirmede 
Lider ASELSAN

Hava Kuvvetleri Kalite Çemberlerini Ödüllendirdi

©
A

SE
LS

A
N

©
A

SELSA
N

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından
takdim edilen ödülü, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Borat aldı.
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Lansmanı IDEF 2015 
sırasında gerçekleştirilen

DIMDEX 2016, konuklarını,
29-31 Mart tarihleri arasında
ağırlamaya hazırlanıyor. 
Bu yılki etkinliğe, 30 ülkeden
200’den fazla firmanın 
katılması bekleniyor. 
DIMDEX 2016 ile ilgili 
öne çıkan noktalar şöyle 
sıralanıyor:
n Deniz operasyonları ile 

ilgili fikirleri tartışmak
için yeni bir konferans 
içeriği: Geleneksel hâle
gelmiş olan Orta Doğu
Deniz Komutanları 
Konferansı, bir kez daha
bölgenin deniz kuvvetleri
komutanlarını ve 
uluslararası muadillerini
üst düzey bir forumda,
deniz operasyonları ile 
ilgili konuları görüşmek
için bir araya getirecek.

n Daha çok üst düzey heyet:
DIMDEX 2016, 2014
yılındaki etkinlikten daha
fazla sayıda üst düzey
heyet ağırlayacak ve bu
heyetler, fuarda, ilgi 
alanlarına yoğunlaşarak
dolaştırılacaklar. Böylece
firmalar, potansiyel 
müşterileri ile daha çok
zaman geçirebilecekler.
Bağlantılar, DIMDEX 
organizasyonu tarafından

kurulan Heyet Yönetim
Sistemi ile sağlanacak 
ve firmalarla karar verici
konumundaki heyetlerin
etkileşimi daha da artacak.

n Daha çok iş bağlantısı:
Ana yükleniciler, teknoloji
firmaları ve KOBİ’ler 
arasında iş bağlantılarının
kurulmasını daha da 
kolaylaştırmak için, 
sergi alanının ortasında,
katılımcı firmalara 
yönelik yeni bir salon 
ayrıldı.

n Geniş bir müşteri 
çeşitliliğine erişim: 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgesinin deniz 

güvenliğine, sadece 
gemiler hizmet etmiyor.
Farkındalığı ve güvenliği
sağlayan, savunmayı 
gerçekleştiren diğer 
yetenekler; insansız 
sistemler, karakol 
uçakları ve kıyı gözetleme
sistemleri de bütçelerde
önemli bir yer tutacak.
Firmalar, bu alanlardaki
yeteneklerini; İnsansız
Sistemler, Deniz Havacılığı,
Eğitim ve Simülasyon ve
Kritik Altyapı Güvenliği
gibi özel kategoriler 
altında sergileyecekler.

DIMDEX organizasyonu, 
etkinlikle ilgili şu 

istatistikleri de yayınladı: 
n Katılımcı firmaların

%79’u, Katar’a yeni işler
için geliyor.

n DIMDEX 2014’e 
katılan firmaların 
%87’si, etkinliğin, 
bölgedeki başarı 
şanslarını arttırdığını 
belirtti.

n Katılımcıların %76’sı, 
ziyaretçi kalitesinin 
benzer etkinliklere 
göre daha iyi olduğunu
belirtti.

n DIMDEX 2014’ün 
katılımcılarının %91’i,
2016’da da yer almayı
planlıyor.

ATAK helikopterine güç veren CTS800 motorları, Özgün
Helikopter Programı’nda geliştirilen helikopterlere de

güç verecek. Honeywell ile Rolls-Royce’un %50’şer ortağı 
olduğu LHTEC tarafından 
10 Aralık’ta yayınlanan basın 
bildirisinde, firma ile TUSAŞ 
arasında, programda CTS800
motorlarının kullanımını konu
alan bir sözleşme imzalandığı
belirtildi. Söz konusu sözleşme
öncesinde, Haziran ayında 
gerçekleştirilen Paris Air Show
sırasında, iki firma arasında bir
mutabakat muhtırası imzalanmıştı.
Sözleşme kapsamında, Özgün Helikopter’e, CTS800-4AT 
modeli entegre edilecek. Entegrasyon ve sertifikasyon ile 
ilgili sürecin, 5 yıl sürmesi öngörülüyor. LHTEC, bu 
çalışmaların yanı sıra motorun üretimini ve bakımını 

Türkiye’de sanayileştirmeyi de planlıyor. LHTEC başkanı
Daryl Mastin, sözleşme ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:
“Bu anlaşma, Türk havacılık endüstrisine yeni bir istihdam
zenginliği ve endüstriyel faydalar sunacaktır. LHTEC, 
gelecekteki bu filo için, bakım ve tamir yeteneklerine sahip
yerel bir istasyon kurmanın yanı sıra CTS800 motorunu 
üretmek için yerel Türk şirketleri ile çalışmaya da 
kararlıdır.”

DIMDEX Fuarı Kapılarını 5’inci Kez Açacak

Özgün Helikopter de
CTS800’den Güç Alacak
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Onur Mühendislik, 24 Aralık’ta yaptığı açıklama ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 

Müdürlüğü tarafından açılan, “IP Tabanlı Ses Haberleşme 
Sistemi ile IP Tabanlı Ses Kayıt/Dinleme Sistemi Temin ve
Tesis İhalesi”ni kazandığını duyurdu. 2015 yılında çıkılan 
ihale; Türkiye’de 4 adet havaalanı için; hava trafik kontrol 
ünitelerinin, hava araçları için hava-yer haberleşme 
sistemlerinin ve diğer çevre üniteleri ve yer-ses 
haberleşmesini sağlamak amacı ile sistemlerin tedarik 
edilmesini konu alıyor. Onur Mühendislik, uluslararası 
üreticilerin de yarıştığı ihalede, tek yerli ürün teklif eden 
firma oldu. Yapılan teknik ve idari değerlendirmelerin 
sonucunda en uygun teklifin Onur Mühendislik’e ait olduğu 
belirlendi ve 24 Kasım’da, DHMİ ile Onur Mühendislik arasında
sözleşme imzalandı.
Onur Mühendislik tarafından yapılan açıklamada, ihalenin 
teknik ayrıntıları ile ilgili bilgiler de yer aldı. İhalede, ürünlerin
EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment
/ Avrupa Sivil Havacılık Ekipmanları Örgütü) tarafından 
yayınlanan ED-137-B standardına uygun olması talep edildi.
Bu standart, VOIP (Voice Over IP / IP üzerinden ses) teknolojisi
kullanan sivil havacılık haberleşme sistemlerinin (telefon 
sistemleri, telsiz sistemleri ve VCS sistemleri) birbiri ile

uyumlu çalışabilirliğini tanımlıyor. Ürünleri bu standarda
uygun olan Onur Mühendislik, aynı zamanda EUROCAE 
bünyesinde devam eden ve standardın geliştirilmesi için 
çalışan çalışma gruplarının da daimi üyesi olarak bu 
standartların gelişiminde söz sahibi konumunda.
Açıklamada, firmanın, askeri alanda sahip olduğu 
VOIP tabanlı ses haberleşme yetkinliği üzerine, 
ED-137-B standart uyumluluğu çalışmalarını da 
tamamlayarak sivil havacılıkta rekabet eden önemli 
oyunculardan birisi hâline geldiği de vurgulandı.

HAVELSAN ve THY Teknik
iş birliği ile özgün olarak

geliştirilen ve üretilen
SKYFE kablosuz kabin içi 
eğlence (Wireless IFE) 
sistemi, Avrupa Havacılık
Emniyeti Ajansı (European
Aviation Safety Agency /
EASA) sertifikasyonu aldı.
Böylece Boeing 737-800
uçakları için geliştirilen
SKYFE, seri üretime hazır
hâle geldi. Türkiye’de 
geliştirilen ilk kabin içi 
eğlence sistemi olan SKYFE,
yolcuların kişisel elektronik
cihazlarına iOS ve Android
uygulamaları ya da web 
arayüzü üzerinden kablosuz

bağlanıyor ve kullanıcılarına,
uçuş süresince kaliteli
zaman geçirme imkânı 
sunuyor.
HAVELSAN ve THY Teknik’in
imzaladıkları Stratejik 
İşbirliği Anlaşması 
kapsamında 3 yıldır 
geliştirilen sistem, THY’nin
JFO kuyruk numaralı ve
Edirne isimli Boeing 737-800
uçağında test edildi.
HAVELSAN tarafından konu
ile ilgili 18 Aralık’ta yapılan
açıklamada, sistemin, sivil
havacılık sektöründe de 
yükselen yerli katkının 
başarılı örneklerinden biri
olma özelliği taşıdığı; alınan

sertifikasyonun da Türk sivil
havacılığı için bir kilometre
taşı olma özelliğine sahip 
olduğu vurgulandı. 
Uluslararası geçerliliği 
olan EASA sertifikasyonu 
sayesinde, SKYFE’nin, yerli
ve yabancı birçok havayolu
tarafından kullanılabilecek
bir ürün hâline geldiğine;

HAVELSAN’ın ve THY Teknik’in,
iş birliği içerisinde, sivil 
havacılık standartlarına
uygun üretim yapabilme 
yetkinliklerini göstererek,
Türkiye’nin Bölgesel Uçak
projesinde de birlikte yol
alabileceklerinin sinyalini
verdiklerine de dikkat 
çekildi.

DHMİ, Onur Mühendislik Dedi

MPT-76 için İkinci Adres: Kalekalıp

HAVELSAN ve THY Teknik’ten
Sivil Havacılıkta Bir İlk
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MKEK ve Kalekalıp, birlikte geliştirdikleri MPT-76 piyade 
tüfeğinin seri üretiminde de birlikte rol alacaklar. Savunma

Sanayii Müsteşarlığı ile Kalekalıp arasında, 15.014 adet tüfeğin
üretimini konu alan ve toplam bedeli yaklaşık 60 milyon lira olan
sözleşme, 15 Aralık’ta imzalandı. Modern Piyade Tüfeği Projesi
Seri Üretim Dönemi (Dönem-2) kapsamında, daha önce, 
MKEK ile 20.000 adet MPT-76 tedariki için sözleşme imzalanmıştı.
MKEK ve Kalekalıp tarafından üretilecek tüfekler, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilecek.
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Otokar, COBRA II 4x4 
taktik tekerlekli zırhlı

araçları için, Türkiye’den,
47,5 milyon avroluk bir 
sipariş aldı. Konu ile ilgili
Otokar tarafından 
22 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, araçların, 
“güvenlik kuvvetlerinin 
çeşitli hizmetlerinde” 
kullanılmak üzere sipariş
edildiği bildirildi; adet bilgisi
ise verilmedi. Sözleşme 
kapsamındaki araçların 
teslimatının, 2017 yılı 
ilk yarısı sonuna kadar,
partiler hâlinde 
tamamlanması 
planlanıyor.

COBRA II, 15 ülke tarafından
kullanılan COBRA’ya 
kıyasla daha yüksek taşıma
kapasitesine ve daha geniş
bir iç hacme sahip. 
Araç, COBRA ile aynı 
hareket kabiliyetinin 
yanı sıra balistik, mayın ve
EYP tehditlerine karşı daha
yüksek koruma sunuyor.
Amfibik tipi de olan 
COBRA II, tıpkı COBRA 
gibi farklı görevler için, 
kullanıcısına modüler 
bir yapı sunuyor.

Otokar Haber Bülteni’nin
Aralık ayında yayınlanan
24’üncü sayısında ise 
Otokar’ın projeleri ile ilgili
diğer gelişmeler yer aldı:
n Otokar, URAL 4x4 taktik

tekerlekli zırhlı aracı için,
bir ihracat siparişi aldı.
Bir Körfez ülkesine teslim
edilecek araçlar, 
iç güvenlik görevlerinde
kullanılacak.

n Otokar, Zırhlı İç Güvenlik
Aracı (ISV) için Temmuz
ayında aldığı ihracat 

siparişinde, ilk parti 
teslimatları tamamladı.
Araçlarla birlikte, yedek
parça ve eğitim paketini de
içeren yaklaşık 73 milyon
dolarlık sözleşme 
kapsamında, teslimatlar,
2016 yılının ilk çeyreğinde
tamamlanacak.

n Otokar, Land Rover 
Defender araçları için,
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından aldığı
yük ve personel taşıyıcı
araç ve Emniyet Genel
Müdürlüğünden aldığı 
komuta kontrol aracı 
siparişlerinin teslimatını
tamamladı.

n Otokar, Türkiye’de, 2014
yılında iç güvenlik ihtiyaçları
için aldığı COBRA 
siparişinin ilk parti 
teslimatını tamamladı.

Slovakya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Milan Maxim,
Adana’da konuşlu İspanyol Patriot Bataryası bünyesinde

görev yapan Slovak askerlerini denetlemek maksadıyla 
22-23 Kasım tarihleri arasında, İncirlik Hava Üssü’ne resmi
bir ziyarette bulundu. Slovak Askeri Ataşeliği’nden konu 
ile ilgili yapılan açıklamada, Slovakya’nın, NATO 
“Active Fence” (Aktif Çit) operasyonu kapsamında verdiği 
ve hâlen 4’üncü rotasyon birliği ile devam eden desteğin;
hem gelecekte müttefik ülkelere Slovakya’nın askeri 
kapasitesini göstermesi hem de Türkiye-Suriye sınırındaki
hassas duruma karşı NATO ülkelerinin iş birliği içinde 
çalışması adına çok güzel bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.
Ziyaret kapsamında zamanının büyük bölümünü, Slovak 
askerlerinin de bulunduğu İspanyol birliğinde geçiren 
Korgeneral Maxim, programı kapsamında; 10. Tanker 
Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile 
İncirlik Hava Üssü’nde konuşlu Amerikan 39’uncu Filo 
Komutanı Albay John Walker’ı da ziyaret etti. Bu ziyaret, 

Slovakya Silahlı Kuvvetlerinden, Türkiye’nin güneydoğu 
bölgesine ve İncirlik Hava Üssü’ne gerçekleştirilen en üst 
düzeyde ziyaret olması bakımından da öne çıktı.

COBRA II, 
COBRA’nın
İzinde

Slovakya’dan Türk Hava Sahasının Korunmasına Katkı
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STM tarafından hazırlanan, “Muharebe Sahasının 
Dijitalleşmesi” raporu, 9 Aralık’ta yayınlandı. Taktik Data

Linki (TDL) ile ilgili teknolojileri ve çalışmaları konu alan rapor,
milli olarak tasarlanmış TDL sistemlerinin gerekliliğine dikkat
çekiyor. Gelecek nesil TDL’nin sahip olması gereken özellikler
ise şöyle anlatılıyor: “Geleceğin TDL sistemleri bir yandan çok
değişik trafik servislerine hizmet vermek; diğer yandan diğer
sistemlerle daha fazla entegre olmak ve onların haberleşme
kapasitesinden yararlanmak zorundadır. Bu tespitten çıkan
sonuç, geleceğin TDL ağlarının IP tabanlı olması gerektiğidir. 
IP teknolojisi, gelecek nesil taktik ve stratejik tüm haberleşme

varlıklarını tek çatı altında toplayan bir şemsiye olacaktır ve
farklı ağlar, IP teknolojisi etrafında birbirine yakınsayacaktır.
Bu nedenle geliştirilmesi muhtemel milli bir TDL sisteminin de
IP tabanlı yapıyı desteklemesi, gelişen ve değişen teknolojik 
gereksinimlere cevap verebilecek altyapıya sahip olması 
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.”
Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta ve uzun vadede ihtiyaçlarına
cevap verebilecek sistemlerin tasarlanması için, STM’nin 
danışmanlık boyutunda önemli görevler üstlendiği belirtilen 
raporda, bu sistemlerin, askeri gücün niteliğini ortaya 
koyacağı da vurgulandı.

Finmeccanica tarafından 22 Aralık’ta yapılan açıklamada,
Finmeccanica Genel Müdürü ve CEO’su Mauro Moretti 

tarafından, 2014 yılının Haziran ayında açıklanan yeniden 
yapılanmanın, 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Geçmişte, bağlı şirketlerin kendi yönetim sistemlerinin olduğu
bir grup olarak faaliyet gösteren Finmeccanica, bu tarihten 
itibaren, 4 sektörde faaliyet gösteren ve 7 alt birimi olan tek 
bir firma olarak faaliyet gösterecek. Finmeccanica’nın faaliyet
gösterdiği sektörler, helikopter; havacılık; elektronik, savunma
ve güvenlik sistemleri ve uzay olarak sıralanacak. 7 alt bölüm

ise helikopter; uçak; hava aracı yapısalları; hava ve uzay
sistemleri; kara ve deniz savunma elektroniği; savunma 
sistemleri ve güvenlik ve bilgi sistemleri olarak adlandırılacak.
Firmayı merkezi bir yapıya kavuşturacak söz konusu 
değişikliklerin; yönetim ile ilgili verimliliği arttırması, 
masrafları azaltması ve firma içinde değişik iş kolları 
arasındaki sinerjiyi arttırması bekleniyor. Farklı alanlardaki
faaliyetlerine de son veren Finmeccanica, önümüzdeki 
dönemde, bir “havacılık, uzay, savunma ve güvenlik” 
firması olarak faaliyet gösterecek.

Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği (ÖSGD) tarafından

organize edilen Meslek 
Lisesi Koçları Programı’na
katılan ve ilk mezunlarını
Haziran ayında veren TEI,
programa, 2015-2017 
döneminde de destek 
vermeye devam ediyor. TEI
tarafından 14 Aralık’ta yapılan
açıklamada, programın yeni
döneminin, TEI tesislerinde
düzenlenen açılış töreni ile

başladığı bildirildi. Törende;
TEI İnsan Kaynakları Direktörü
K. Levent Tüfekçi, Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü Osman Anıl
ve ÖSGD temsilcisi Çağrı

Köse ile programa katılan
gönüllü koçlar ve öğrenciler
hazır bulundu. Açılış 
konuşmasını yapan Tüfekçi,
programa 200’den fazla 
öğrencinin başvurduğunu ve

96 öğrencinin seçildiğini 
belirterek, programa katılan
öğrencileri tebrik etti. TEI
olarak sosyal sorumluluk
faaliyetlerine büyük önem
verdiklerini belirten 
Tüfekçi, gönüllü olarak
programa katılan 16 TEI 
çalışanına da teşekkür etti.
Tören, konuşmaların 
ardından koçlar ve 
öğrencilerin tanışması ile
son buldu.

STM’nin Raporları Taktik Data Linklerle Devam Ediyor

TEI, Meslek Lisesi Öğrencilerine Destek Vermeye Devam Ediyor

Finmeccanica Yeniden Yapılanmasını Tamamladı
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MSI Dergisi: Geçtiğimiz döneme 
baktığımızda, SSM’nin, pek çok konuda
sektöre öncülük yaptığını ve sektörün 
gelişimine doğrudan katkıda 
bulunduğunu görüyoruz. Mevcut 
organizasyonunuzda, “Sanayileşme”,
“Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi”, 
“Kalite-Test ve Sertifikasyon” ve 
“Uluslararası İşbirliği” daireleri 
bulunuyor. Dairelerin resmi isimlerini,
SSM’nin üzerinde çalıştığı konu başlıkları
olarak yorumlayacak olursak, gelecekte,
sanayinin gelişimi için bunlardan başka
konularla da ilgilenmeyi 
düşünüyor musunuz? Örneğin, sektörün
insan kaynağı sorunu hep dile getiriliyor.
Bu konuyu ele alacak; çeşitli eğitim 
programlarını yürütecek bir daire 
başkanlığı gündeme gelebilir mi?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Savunma sana-
yimiz tarafından üretilmesi öngörülen
karmaşık savunma sistemlerindeki yurt
içi katılım hedefleri göz önüne alındığında,
sektörün kalifiye iş gücü ihtiyacının arta-
rak devam edeceği ortaya çıkıyor. Müste-
şarlığımızın Stratejik Planlarında ortaya
konulan hedeflerin niteliği, savunma sa-
nayisinde faaliyet gösteren; ana yüklenici,
yan sanayi ve KOBİ’lerin gelecekteki
araştırmacı ve kalifiye iş gücü ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla tedbir alınması
gereği de aşikârdır.

Proje ekipleri, nihai ürünlerini ortaya çıkartmak için
yoğun bir şekilde çalışırken; gelecekte başlayacak

projeleri yürütecek sağlıklı bir sanayinin varlığını
devam ettirmesi, ileride ihtiyaç duyulacak 

teknolojilerin geliştirilmesi, ürünlerin envantere 
girmesini sağlayacak kabul muayene faaliyetlerinin

planlanması ve uluslararası iş birlikleri ile ilgili 
çalışmalar da hız kesmiyor. Tüm bu çalışmaların

mevcut durumunu ve geleceğini, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu

Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

SSM Sanayi Hizmetlerinden 
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 

Dr. Celal Sami Tüfekçi:

Çok Ayaklı ve Aşamalı 
Bir Sanayileşme 

Politikası Uygulanmalı
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Araştırmacı ihtiyacı doğrultusunda, 
2012 yılından itibaren, Müsteşarlığımız
Sanayileşme ve Ar-Ge ve Teknoloji 
Yönetimi Daire Başkanlıkları koordinas-
yonunda, Sanayi için Araştırmacı Yetiş-
tirme Programı (SAYP) başlatıldı. SAYP ile
savunma sanayisi alanında faaliyet gös-
teren şirketlerde çalışan ve aynı zamanda
üniversitede lisansüstü programlara ka-
yıtlı öğrenciler tarafından yapılacak veya
hâlen yapılmakta olan lisansüstü tez 
çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun
vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri
doğrultusunda ve SSM’nin belirlediği 
öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek
şekilde güdümlü projeler olarak yapı-
landırılması amaçlandı. Sizlerin de 
yakından takip ettiği gibi, SAYP konu-
sundaki çalışmalarımız hız kesmeden
devam ediyor.
Kalifiye iş gücü ihtiyacı doğrultusunda da
teknik meslek yüksekokulları ve mühen-
dislik fakülteleriyle sektörün eğitim iliş-
kilerinin, ana yüklenicilerimiz vasıtasıyla
yönlendirilmesi ve koordinasyonunun
sağlanması çalışmaları teşvik ediliyor.
Bu çalışmalar ile birlikte;
n Sektörde çalışanların, kamu ya da

özel üniversitelerde açılan, başta 
sistem mühendisliği alanında olmak
üzere, yüksek lisans ve doktora 
programlarına iştirakinin desteklenmesi,

n Firmaların yürüttükleri sistem 
projelerinde karşılaştıkları 
problemlerin aşılmasına yönelik 
belirledikleri alanlarda, üniversitelere
tez konusu teklif etmeleri ve 
araştırma projeleri önermelerinin
desteklenmesi,

n Ülkemizden, mühendislik alanlarında
yurt dışına giden insan kaynağının
tekrar sektöre kazandırılmasını 
sağlamak için, uluslararası Türk 
kuruluşları ve öğrenci ve okul 
dernekleriyle irtibata geçilmesi, 
tanıtım organizasyonları düzenlenmesi,
sektörün bu tür işgücüne cazip hâle
getirilmesi yönünde firmalarımızın
tedbir alması,

n Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren 
firmalarımızın profesyonel olarak 
yönetilebilmesini sağlamak için, 
vasıflı personelini orta ve üst düzey
yönetici yetiştirme programlarına
göndermeleri,

çalışmalarının sektördeki firmalarımız ile
birlikte Sanayileşme ve Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanlıklarımızın yönlen-
dirmeleri ile yürütülmesini hedefliyoruz.
Siz de takdir edersiniz ki insan kaynağı
yetiştirmek savunma sanayimiz için çok
önemli. Bunu doğrudan hayata geçirme-
nin yolu da yeni projeler üretmekten ge-
çiyor. Zira ihtiyaçlar arttıkça, daha
kalifiye insan gücüne de gereksinim du-
yuyorsunuz.

SAYP kapsamında dâhil olan üniversitelerin 
ve savunma sanayisi kuruluşlarının 

sayısı hızla artıyor.

A400M konsorsiyumunun ortaklarından birisi olan Türkiye, hem endüstriyel katılımı ile hem de vaat ettiği sayıda uçak satın alarak, bu uluslararası iş birliği projesinde başarılı bir sınav verdi.
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Savunma sanayisinde gereken insan
kaynağına daha yaygın olarak erişim için
yeni programlar da kurguluyoruz. Örne-
ğin, SAYP programlarında, firmada ça-
lışma zorunluluğunu kaldırarak daha
çok yüksek lisans ve doktora öğrencisi
ile öğretim üyelerinin savunma sanayisi
projelerinde yer almasına imkân tanımış
olacağız. Bunu da yakın bir gelecekte
ilan edeceğiz.

MSI Dergisi: SSM’nin, sanayi hizmetleri
konusunda derin bir tecrübesi bulunuyor
ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin
bugün geldiği nokta da SSM’nin 
uygulamalarının kanıtı olarak karşımızda
duruyor. Sektörün ve SSM’nin sürekli 
geliştiğini dikkate alacak olursak; 
önümüzdeki dönemde, SSM’nin sanayi
hizmetleri konusuna yaklaşımında 
ne gibi değişiklikler ya da yenilikler 
görmeyi beklemeliyiz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Belirttiğiniz
üzere, Müsteşar Yardımcılığımız, faali-
yetleri ile sektörel stratejileri oluştura-
rak sektöre öncülük yapmakta ve
sektörün gelişimine katkıda bulunmaya
çalışmaktadır. Bu doğrultuda, Müsteşar

Yardımcılığımız; savunma sanayimizin
geliştirilmesi faaliyetleri ile sanayi katı-
lımı/offset çalışmalarını yürütüyor; Müs-
teşarlığımızın uluslararası iş birliği
faaliyetleri ile savunma sanayisi ürünleri
ihracatının desteklenmesi çalışmalarını
yönlendiriyor; Müsteşarlığımızın Ar-Ge
ve Teknoloji Yönetimi Stratejisi çerçeve-
sinde ilgili faaliyetlerin yürütülmesini
takip ediyor ve Müsteşarlık projelerinde

kalite, test ve sertifikasyon faaliyetlerini
yürütüyor. Bu faaliyetler yürütülürken
Müsteşar Yardımcılığımız; araştırma ge-
liştirme faaliyetlerini geliştirmeyi, yerli
sanayi altyapısından azami ölçüde yarar-
lanmayı, ileri teknolojili yeni yatırımları
yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi ve son ola-
rak da ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı
paydaşları ile teknolojik iş birliği yapmayı
ve sermaye katkısı sağlamayı hedefliyor.

SSM'nin önemli Ar-Ge 
projelerinden biri olan
MÜGE'de, magnezyum
alaşım döküm teknolojisi ve
prosesinin geliştirilerek 
helikopter dişli kutusunda
doğrulanması hedefleniyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçları-
nın büyük çoğunluğu, son dönemde söz-
leşmeye bağlanarak sektöre iş hacmi
olarak yansımaya başladı. Önümüzdeki
dönemde de projeler artarak devam
edecek. Söz konusu projelerde, sektörü-
müzün daha çok yer alabilmesi ve sek-
törümüzün etkinliğini ve sürekliliğini
sağlamak için;
n Teknolojik yetkinliğimizin tüm 

alanlarda sağlanması,
n Yetkinliklerimizin tabana yayılması 

ve daha çok alt sistem geliştirebilecek
sağlıklı bir yan sanayimizin 
oluşturulması ve

n Bu faaliyetler ile ortaya çıkacak 
özgün ürünlerimizin yurt dışında 
pazarlanmasına,

yönelik daha aktif faaliyetlerin yürütül-
mesi çalışmalarına önümüzdeki dö-
nemde de devam edeceğiz. Bu çalışmalar

ile özel sektöre açık, daha dinamik bir ya-
pıya kavuşmuş, yeni teknolojilere adapte
olmakta güçlük çekmeyen, teknolojik ge-
lişmeler doğrultusunda kendini yenileme
kabiliyeti olan ve ihracat potansiyeline
sahip güçlü ve bağımsız bir savunma sa-
nayimiz kurulmuş olacak.
Bunlara ilave olarak savunma ve güvenlik
alanlarında dinamik, küçük ve odaklı şir-
ketlerin kurulmasına imkân tanıyacak
mekanizmalar geliştiriyoruz. Böylelikle işi
iyi tanımlamış, uluslararası rakipleri ile
yarışabilecek yüksek teknolojili işler
yapan firmalar oluşturmuş olacağız.

Yan Sanayi ve KOBİ’lerin 
Sorunlarına Eğiliyoruz
MSI Dergisi: SSM’nin, 2013 Verileri ile
Savunma Sanayii Analiz Raporu’nda 
yer alan tespitlerin bazıları şöyle:
a. Firmaların sahip oldukları 

kaynaklarla yeterli satış rakamlarına
ulaşamadığı görülmektedir.

b. Savunma sanayi sektör firmalarında
etkin bir tedarik zinciri yönetimi 
uygulanmamaktadır.

c. Sektörde öz kaynak problemi vardır.
d. Yan sanayi firmalarının uzun vadeli

kaynak bulma problemi vardır.
Bu tespitler ile ilgili yapılması 
gerekenler ve alınması gereken 
önlemler konularında SSM’ye ne gibi 
sorumluluklar düşüyor? SSM’nin 

bu konularda gerçekleştirdiği çalışmalar
hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Müsteşarlık
olarak sektöre ilişkin yaptığımız mali
analiz çalışmalarının temel amaçların-
dan biri de sektörle ilgili durumları tespit
etmek ve gerekli önlemleri almaktır.
Türk savunma sanayisi, son yıllarda hızlı
bir yükseliş trendi yakaladı ve dikkat
çeken bir performans sergiledi. Söz ko-
nusu performansın sürdürülebilirliği
için, bundan sonraki dönemde, daha
hassas analizlere ve tespitlere ihtiyaç ol-
duğu gerçeğinden hareketle 2009 yılın-
dan itibaren, firmaların bilanço ve
gelir-gider tabloları üzerinden sektörün
mali analiz çalışmalarını gerçekleştir-
meye başladık.
2013 yılının mali analizine baktığımızda,
firmalarımızın sahip oldukları kaynak-
larla yeterli satış rakamlarına henüz ula-
şamadığı; cirodaki artış toplamının,
kaynaklardaki artıştan düşük kaldığı gö-
rülüyor. Müsteşarlık olarak, sadece TSK
ihtiyaçları için üreten bir savunma sana-
yisinin, uzun vadede sürdürülebilir ol-
madığı farkındalığını firmalarımızda
oluşturmaya çalışıyoruz. Savunma sana-
yisi projeleri kapsamında geliştirilen ka-
biliyetlerin, sivil sektörler için de
kullanılabilmesi amaçlı diğer bakanlıklar
ile irtibat hâlinde olup onların yol harita-
larında, savunma sanayisi firmalarımızın

2013 yılının mali analizine baktığımızda, firmalarımızın sahip 
oldukları kaynaklarla yeterli satış rakamlarına henüz ulaşamadığı; 
cirodaki artış toplamının, kaynaklardaki artıştan düşük kaldığı 
görülüyor. Müsteşarlık olarak, sadece TSK ihtiyaçları için üreten 
bir savunma sanayisinin, uzun vadede sürdürülebilir olmadığı 
farkındalığını firmalarımızda oluşturmaya çalışıyoruz. 
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SSM; test, kalifikasyon ve sertifikasyon 
süreçlerinde, kritik roller üstleniyor; 

bu alanda en büyük desteği ise STM'den alıyor.



yer alabilmesi amaçlı çalışmalar yürütü-
yoruz. İhracat odaklı bir yaklaşım benim-
senmesi konusunda, firmalarımızın
katılım sağladıkları yurt dışı fuarların
desteklenmesi başta olmak üzere, her
türlü yurt dışı tanıtım ve satış faaliyetle-
rinde devlet desteği veriyoruz; her plat-
formda firmalarımızın yanında yer
alıyoruz. Mesela, geçtiğimiz Ekim ayında,
bir kontrat imzasında devlet desteği ver-
mek üzere Şili’ye gittik.
Müsteşarlık olarak savunma sanayisi te-
darik zincirinin bir piramit şeklinde yapı-
lanmasını hedefliyoruz. Bu yapıda,
sistem projeleri, tepede yer alan ve ana
yüklenici nitelikleri taşıyan firmalar so-
rumluluğunda yürütülüyor. Alt yükleni-
ciler, piramidin bir alt seviyesinde, ana
yüklenici sorumluluğundaki sistemi
oluşturan alt sistemleri geliştiren, üre-
ten, testlerini yapan ve ana yükleniciye
teslim eden şirketlerdir. Alt yüklenici fir-
maların altındakiler ise sistemde kulla-
nılan parça ve aksamları sağlayan yan
sanayi rolünü üstlenen kuruluşlardır.
Böyle bir yapının, alt yüklenici firmaların;
yenilikçilik, üretim ve tasarım yetenek-
lerinin gelişmesine olanak sağlayacağını

ve buna bağlı olarak alt yüklenici firma-
ların cirolarında sürdürülebilir bir artış
olacağını değerlendiriyoruz.
Vakıf bünyesinde yer alan ana yüklenici
firmalarımız, güçlü bir sermaye yapısına
sahip. Diğer yandan, gemi inşa sektörü
ve kara araçları sektöründe yer alan fir-
malarımızda ise vakıf firmalarına oranla
öz kaynak yetersizliği dikkat çekiyor. İl-
gili sektörde yer alan firmalar, öz kaynak
ile karşılayamadıkları finansman ihtiyaç-
larını, projeler kapsamında almış olduk-
ları uzun vadeli avanslar ve finansman
borcu ile karşılıyorlar.
Yan sanayi firmaları, piyasadan uzun va-
dede dış kaynak bulamadıkları için, var-
lıklarının  %85’ini kısa vadeli borç ve öz
kaynak ile finanse ediyor. Bu durum, yan
sanayi firmalarının, finansal kuruluşlar-
dan uzun vadeli kaynak bulma sıkıntısını
arttırdığı gibi ana yüklenici firmalarda da
uzun vadeli varlıkların etkin bir biçimde
yönetilmesinin önem kazandığına işaret
ediyor. Uygulamaya aldığımız Nitelikli
Ürün Kredisi, yan sanayi firmalarının
uzun vadeli kaynak bulma problemi so-
nucunda ortaya çıktı ve bu kaynak vesi-
lesiyle yan sanayi firmalarına ve

KOBİ’lere, uzun vadeli ve düşük maliyetli
kaynak kullandırma imkânı doğdu.

MSI Dergisi: SSM’nin offset 
uygulamalarında bazı değişiklikler 
yaşanabileceği, bir süredir SSM yetkilileri
tarafından da dile getiriliyor. Bu konuda
sektör ne gibi değişiklikler beklemeli?
Bir takvim verebilmeniz mümkün mü?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Müsteşarlığı-
mız tarafından yürütülen Sanayi 
Katılımı/Offset (SK/O) uygulamalarına
bakıldığında; yerli savunma sanayimizin
gelişimi ve uygulanan proje modellerin-
deki değişime paralel olarak, offset ko-
nusunda farklı ve yeni uygulamaların
gündeme 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 olması
nedeniyle sektörde yaşanan değişim ve
gelişmeler doğrultusunda, SK/O uygula-
malarının da güncellenmesi kaçınılmaz.
Bu kapsamda, sektörün geldiği aşamayı
ve edindiğimiz tecrübeleri dikkate 
alarak, yeni Sanayileşme Yönergesi 
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çalışmalarına Sanayileşme Daire Baş-
kanlığımız devam ediyor. Genel olarak
yerli savunma sanayimizi ve özellikle de
yan sanayi firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi
daha etkin şekilde desteklemek üzere
birtakım düzenlemelerin yer almasını
öngördüğümüz yeni Sanayileşme Yöner-
gesinin, 2017-2021 stratejik planımız
içinde yer alarak kısa vadede hayat bu-
lacağını söyleyebilirim.

Ar-Ge Projelerinin 
Süreçlerini İyileştireceğiz
MSI Dergisi: Siz, aynı zamanda, 
hem üniversite hem de araştırma 
merkezi tecrübesi olan bir 
akademisyensiniz. Bu tecrübeleriniz 
ışığında, savunma ve havacılık 
sektörünün Ar-Ge konusunda kendini 
iyileştirmesi gereken noktaların 
neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Savunma ve
havacılık Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer
alan sanayi, üniversite, araştırma mer-
kezi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rının  birbirleriyle etkin bir koordinasyon
ve uyum içerisinde çalışabiliyor olması,
hedeflediğimiz teknolojik yetkinlik düze-
yine erişebilmemiz için en önemli unsur-
lardan birisidir. Bu nedenle mevcut
durumda sağlanmış olan iş birliği ve 
koordinasyon düzeyini çok daha üst se-
viyelere çıkarmak konusunda çalışmala-
rımız var. Bu çalışmaların, çeşitlenerek
arttırılması da gerekiyor.
Müsteşarlık olarak Ar-Ge projelerinin,
normal tedarik projelerinin sürecinden
farklı yürütülmesi gerektiğinin farkında-
yız. Bu kapsamda, daha etkin ve dinamik
bir Ar-Ge proje yaklaşımını sağlayabil-
mek için, mevcut süreci iyileştirme ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Etkin bir
Ar-Ge süreci ve örnek bir model oluştur-
mak üzere, mevcut çalışmalara büyük
bir hızla devam edilmesi gerektiğine ina-
nıyorum.
Ayrıca, gerek kamu gerekse sanayi tara-
fında, savunma ve havacılık Ar-Ge’si için
ayrılan kaynaklar, her yıl ülkemizin 
Ar-Ge hedefleri doğrultusunda arttırıl-
malı. Bu artışın, teknoloji yetkinlik düzeyi
iyi olan ülkelerdeki rakamlara ulaşabil-
memiz ve Ar-Ge çalışmalarımızın gerek
kapsam gerekse sayılarının arttırılma-
sını sağlayabilmemiz için önemli 
etkenlerden birisi olduğunu değerlendi-
riyorum. Bu konuda gerekli adımların
atılabilmesi için, ilgili tüm tarafların kay-
nak ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilendirilmesi
ve iletişim içinde olunması gerektiğini
düşünüyorum.

MSI Dergisi: Sizin görev döneminizde,
SSM’de bu konuda ne gibi çalışmalar
yapılacak?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Bildiğiniz üzere
SSM’de, Ar-Ge çalışmalarında üç ana
kriter esas alınıyor:
n Tedarik projelerinin hedef ve 

ihtiyaçları ile uyumlu olması,
n İleriye dönük teknoloji altyapısını

oluşturması ve
n Sanayi, üniversite, araştırma 

enstitüleri ve KOBİ’ler arasında 
iş birliği içermesi. Bu kriterler 
çerçevesinde hareket etmeye 
devam edeceğiz.

Savunma ve havacılık Ar-Ge ekosistemi
içerisindeki tüm kurum ve kuruluşlarla
etkin ve uyumlu bir koordinasyonun sağ-
lanması için, Müsteşarlığımızca gerekli
tüm çalışmaları planlayıp, uygulamala-
rının da takipçisi olacağız.
Gerekli koordinasyonları yaparak Ar-Ge
projelerinde SSM olarak daha proaktif
olmamız ve hızlı destek mekanizmaları
ile gelişmiş ülkelerle aramızda bulunan
farkı kapatmaya yönelik çalışmamız ge-
rekiyor. Bu yöndeki gayretlerimiz, yakın
bir gelecekte meyvelerini verecek ve
daha dinamik bir Ar-Ge destek mekaniz-
masına ulaşmış olacağız.
Müsteşarlığımız faaliyet alanlarının tü-
münü kapsayan stratejilerin yer aldığı;
“2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı Stratejik Planı”nın ve Ar-Ge ve Tek-
noloji Yönetim faaliyetlerine odaklanmış
olan “2011-2016 Teknoloji Yönetim Stra-
tejisi”nin güncellenerek yeniden yazıl-
ması çalışmalarını büyük bir titizlik
içinde yürütüyoruz. Yeni teknoloji yöne-
tim stratejimizde, temalı Ar-Ge projelen-
dirme sistemi içeren programlara yer
verilecektir.

MSI Dergisi: Nispeten yeni bir uygulama
olarak SSM, SSİK kararı ile bazı 
Ar-Ge projelerini, TSK’dan bir talep 
gelmeden, kendisi başlatarak 
uygulamaya koyabiliyor. Bu şekilde 
başlatılan projelerin sayısı ve maddi 
boyutu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Bilindiği üzere
8 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15108 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge
projeleri, İhtiyaç Makamı talebi olmaksı-
zın, Müsteşarlığın teklifi ve Savunma 
Sanayii İcra Komitesi kararı ile başlatı-
labiliyor. Ancak bu Karar kapsamında,
“İhtiyaç Makamı talebi olmaksızın” proje
başlatabilmek, TSK ihtiyaçlarından ba-
ğımsız Ar-Ge projelerini başlatmak ola-
rak algılanmamalı. Bu uygulamanın asıl
amacı, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilen sistem ve platformlara ait alt
sistem, bileşen ve teknolojilerin, dışarıya
bağımlı olmadan, daha dinamik ve etkin
bir yapı içerisinde milli olarak üretilme-
sini sağlamak.
Söz konusu dinamik ve etkin Ar-Ge yapı-
lanması için, Ar-Ge projeleri, normal te-
darik süreçlerinden daha farklı, esnek ve
en önemlisi de dünyadaki teknolojik iler-
lemenin hızına uyum sağlayacak dü-
zeyde etkin süreçlere sahip bir yapıda
kurgulanmalı.
Aslında, Müsteşarlığımızın bu kapsamdaki
çalışmaları, sorunuzda bahsetmiş olduğu-
nuz uygulamadan önce hayata geçirilmeye
başlandı ve TSK’nın 2007-2016 On Yıllık Te-
darik Planı esas alınarak Savunma Ar-Ge
Yol Haritası hazırlandı. Daha sonra da bu
projeleri daha etkin bir yapıda hayata geçi-
rebilmek amacıyla söz konusu Bakanlar
Kurulu Kararı alınarak Müsteşarlığımızın
da ihtiyaç makamı olarak proje başlatabil-
mesi mümkün oldu. 

©
SSM

SSM'nin bir diğer Ar-Ge projesi YAKUT'ta, nikel alaşım katmanlı imalat teknolojisinin geliştirilmesi, 
bu imalat teknolojisine ait tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve Teknik Veri Paketi hazırlanması hedefleniyor.





24

MSI Dergisi - Ocak 2016                                                                                                                                          www.milscint.com

SÖYLEŞİ

Her ne kadar TSK’dan bir talep gelme-
den bu projeleri başlatabilmek mümkün
olsa da Müsteşarlığımız, söz konusu 
Ar-Ge projelerini, TSK ile koordineli ola-
rak yürütüyor ve gerektiğinde, söz ko-
nusu projelere, TSK da ihtiyaç makamı
olarak katılabiliyor.
Bunun yanında, ürün odaklı Ar-Ge ihti-
yacı sebebiyle teknoloji yoğun alanlarda,
TSK’nın ihtiyaç makamı olarak yer ala-
madığı Ar-Ge projeleri de olabiliyor.
Sürpriz etki yaratma potansiyeli de taşı-
yan bu tür Ar-Ge projeleri, SSM tarafın-
dan, Ar-Ge Yol Haritası kapsamında
başlatılabiliyor.
Bahsetmiş olduğum bu hususlar ışı-
ğında oluşturulan Savunma Ar-Ge Yol
Haritası kapsamında başlatılmış, 39 adet
sözleşmeli Ar-Ge projesi bulunuyor. Bu
projelerin toplam bedeli ise yaklaşık 770
milyon lira tutarında.

MSI Dergisi: Bu uygulama, gelecekte
nasıl devam edecek? Projelerin 
kapsamında ve sayısında artış 
beklemeli miyiz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: 2009/15108 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlayan
bu uygulama, daha sonra, 7 Ekim 2012

tarihli ve 2012/3738 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı kapsamında daha etkin bir
yapı kazandı. Söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı ile İhtiyaç Makamından
gelen veya Müsteşarlıkça tanımlanan
Ar-Ge proje önerilerinin, Ar-Ge Paneli
tarafından uygun değerlendirilmesi son-
rasında, Müsteşar onayı ile sözleşmele-
rinin imzalanması mümkün oldu.
Hâlihazırda, gerek Panel sürecine iliş-
kin gerekse TSK Ar-Ge sürecine ilişkin,
TSK ile birlikte yürütmüş olduğumuz
çalışmalara devam ediyoruz. Diğer yan-
dan, daha önce SSİK kararı alınmış Sa-
vunma Ar-Ge Yol Haritası kapsamındaki
Ar-Ge projelerimizin hayata geçirilme-
sine yönelik çalışmalarımız da devam
ediyor.
Ülkemizin, “2023 yılında milli gelirden
Ar-Ge’ye %3 pay ayırma” hedefi kapsa-
mında, gerek Ar-Ge ve teknoloji çalış-
malarımızda gerekse buna bağlı olarak
Ar-Ge projelerimizin sayısında artış sağ-
lamak, Müsteşarlığımızın savunma ve
güvenlik teknolojilerinde Türkiye’yi
üstün kılmak vizyonu çerçevesinde üst-
lenmiş olduğumuz önemli bir görev. Do-
layısıyla Ar-Ge projelerinin kapsamında
ve sayısında artış beklentisi vardır.

SSM, Sertifikasyon 
Konusunda Kendini Aştı
MSI Dergisi: Test, kalifikasyon ve 
sertifikasyon aşamaları, bazı projelerde,
tasarım ve üretim aşamasından bile 
daha zorlu geçen, kritik aşamalar 
olarak biliniyor. Yüklenici kadar onay
makamının da bilgili ve donanımlı olması
gereken bu aşamalarda, SSM’nin 
performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
SSM’yi başarılı bulduğunuz ya da 
SSM’nin kendini iyileştirmesi 
gerektiğini düşündüğünüz noktaları 
belirtebilir misiniz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Öncelikle tes-
pitinize katıldığımı belirterek başlamak
istiyorum. Müsteşarlık olarak, projele-
rimizde çok önemli aşamalar olarak
gördüğümüz; test, kalifikasyon ve ser-
tifikasyon süreçlerinde, kritik roller 
üstleniyoruz. Bugüne kadar gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalar ve edindiğimiz tec-
rübeler sayesinde, projelerimizde yer
alan teknik isterlerin doğrulanabilirliği
ve kırılım seviyesi ile doğrulama metot-
larının belirlenmesinde, dolayısı ile ka-
lifikasyon ve test süreçlerinin daha
verimli ve hızlı tamamlanması hususla-
rında, önemli ilerlemeler kaydedildiğini
düşünüyorum. Diğer taraftan, yüklenici
tesislerinde yer alan SSM ofisleri vası-
tasıyla projeler kapsamında gerçekleş-
tirilen kalite yönetimi, tasarım ve üretim
gibi faaliyetlerin takibi, daha yakından
ve etkili bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Bu çalışmalara, SSM ofislerinde görevli
ihtiyaç makamı temsilcilerinin de
önemli katkıları bulunuyor.
Bu alanda yaptığımız çalışmalarla ilgili
olarak, Müsteşarlığımızca önem verdiği-
miz konulardan biri olan sertifikasyon ile
ilgili ayrı bir parantez açmak isterim. Bil-
diğiniz üzere, ülkemizde, hâlihazırda as-
keri havacılık alanında kanunen yetkili
bir sertifikasyon otoritesi bulunmuyor.
Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi
(TAHO)’nin kurulmasına yönelik çalış-
malara devam ediliyor. Otorite kurulana
kadarki geçiş sürecinde, Müsteşarlığı-
mız inisiyatif aldı ve yürüttüğü askeri
hava aracı projelerinin uçuşa elverişlilik
sertifikasyonlarının sağlanması ama-
cıyla gerekli kalifiye kadroları oluşturdu.
Yetiştirmiş olduğumuz bu insan kayna-
ğının, TAHO’nun kurulum sürecinde ih-
tiyaç duyulacak sertifikasyon altyapısına
çok önemli katkıları olacağını değerlen-
diriyorum.
Özellikle sertifikasyon konusunda
SSM’nin performansını değerlendirdi-
ğimizde, kendimizi aştığımızı söyle-

MÜSİAD tarafından düzenlenen High-Tech Port Katar, ürün-ülke bazlı ihracat ve iş birliği çalışmasının güzel bir örneğini oluşturdu.
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memiz yanlış olmaz. Türkiye’de, hava-
cılık alanında sertifikasyon konusunda
birçok ilke imza atan kurumumuz,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile de
yakın ilişkiler kurarak askeri alanda
kazanılan tecrübelerin sivil havacılık
alanına da yayılması konusunda öncü-
lük ediyor.
SSM’nin kendini iyileştirmesi gereken
alanlara bakacak olursak; test, kalifikas-
yon ve sertifikasyon konularının 
standartlaştırma çalışmalarına hız veril-
mesinin yanı sıra yeni ve yetişmiş kadro-
larımıza ihtiyaç duydukları eğitim
desteğinin sağlanması için gerekli çalış-
maların yapılması gerekiyor. Ayrıca
SSM’nin kendi süreçlerine yönelik olarak
yürütmüş olduğu PYBS (Program Yöne-
timi Bilgi Sistemi) projesi kapsamında da
test, kalifikasyon ve sertifikasyon faali-
yetlerinin takibine yönelik süreç ve 
sistem altyapısının bir an önce oluşturu-
larak söz konusu faaliyetlerin daha etkin
bir şekilde yönetilebileceğini değerlen-
diriyorum.

MSI Dergisi: Test, kalifikasyon ve 
sertifikasyon, bazı durumlarda, özellikle
KOBİ’ler ve üniversiteler için karmaşık
ve zorlu konular hâline gelebiliyor.
KOBİ’ler ve üniversiteler, bu konuda
neler yapabilir; SSM ve diğer kurumlar
onlara nasıl destek olabilir?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Öncelikle 
KOBİ’lerimizin ve üniversitelerimizin,
projelerimizi yürüttüğümüz ana yükleni-
ciler kadar SSM’nin süreçlerine aşina ol-
madıklarını düşünüyorum. Bu sebeple
sektörümüzde rol alacak paydaşlarımız
için yürüttüğümüz süreçler ve güncel
uygulamalarımızla ilgili bilgileri paylaşa-
cağımız endüstri günleri ve sempozyum-
ların, farkındalığı arttırmak anlamında
faydalı olacağını değerlendiriyorum.
Örnek olarak; 2010, 2011 ve 2013 yılla-
rında, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon
konulu sempozyumlar, SSM koordina-
törlüğünde düzenlendi. Bu sempozyum-
ların, genel süreçlerin anlaşılması adına
önemli katkıları oldu. Dolayısıyla bu faa-
liyetlere devam edilerek kalifikasyon ve
test alanlarında da benzer organizasyon-
lar düzenlenmesi uygun olacaktır.
Ülkemizdeki test, kalifikasyon ve sertifi-
kasyon alanlarındaki altyapı envanterinin
oluşturulması ve kurulacak olan bir test
merkezi tarafından yönetilmesi, hedefle-
rimiz arasında yer alıyor. Bu alanda iler-
leme sağlayarak söz konusu test
merkezinin olanaklarından, yüklenicileri-
mizin yanı sıra KOBİ ve üniversitelerimizin
de etkin bir şekilde faydalanabileceğini ve
merkezin, bu sayede, teknoloji geliştirme
alanında sektörümüze önemli katkıları
olabileceğini öngörüyorum.
Müsteşarlığımız, sistem mühendisliği

tabanlı profesyonel proje yönetimi ger-
çekleştiriyor. Bu kapsamda da gereksi-
nim analizi, tasarım, kalifikasyon, test ve
sertifikasyon süreçlerini yürütüyor. Yü-
rüttüğümüz projelere baktığımızda, ge-
nellikle ana yüklenicilerimizin, SSM ile
aralarında imzaladıkları sözleşmelerde
yer alan gereksinimleri, alt yüklenicileri
olarak görev alan KOBİ’ler ve üniversite-
lere aynen aktardığı görülüyor. Bu
durum, KOBİ’ler ve üniversitelerimizin,
kimi zaman zor durumda kalmasına se-
bebiyet veriyor. Bu bağlamda, ana yük-
lenicilerden beklentimiz, KOBİ’lere ve
üniversitelere, onların yönetebilecekleri
sorumlulukları aktarmaları.

Hedefimiz, Uluslararası 
İş Birliklerini Geliştirmek
MSI Dergisi: Önümüzdeki yıllarda, 
savunma alanında, iç pazarda, yeni 
projeler açısından bir daralma 
yaşanacağı öngörülüyor. Bu ortamda,
sektörün yeni işler kovalayabileceği
alanlar olarak, ihracat ve çok uluslu 
projeler öne çıkıyor. Siz, sektörün 
ihracat performansını nasıl görüyorsunuz?
Bu performansı daha da iyileştirmek 
için neler yapılabileceğini 
değerlendiriyorsunuz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Öncelikle 
bu konuda hedefimizin, uluslararası 
iş birliklerimizin geliştirilmesi olduğunu
paylaşmak isterim. Bu çerçevede, Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanlığımızın
Ağustos 2014’te başlattığı; İhracat ve
Uluslararası İşbirliği Stratejisi Geliştirme
projemizin, 2016 yılı içerisinde, 
söz konusu alanlardaki hedeflerimizi or-
taya çıkarmasını bekliyoruz.

Savunma alanında ülkelerin bütçelerini kısması, savunma 
harcamalarının azalması anlamına geliyor. Pazardaki daralma, 
yurt içi alımlarda ve dolayısıyla mevcut işlerin üstlenilmesinde daha
çetin bir rekabet ortamının ortaya çıkması demek. Bu durum, 
uluslararası pazarlar için de geçerli. 
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Savunma ve havacılık sanayimizin son
dönemdeki ihracat performansına baka-
cak olursak; 2014 yılında 1,65 milyar
dolar ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki
yıla göre %18; 2010 yılına göre, toplamda
%93 artış kaydedildi. Bu performans,
önemli bir gelişimi göstermekle birlikte,
iyileştirmeye açık durumda.
Savunma, havacılık ve güvenlik alanın-
daki 2023 yılı ihracat hedefimizin 25 mil-
yar dolar olduğu dikkate alındığında, yeni
yaklaşımlara ve çalışmalara ihtiyacımız
olduğunu değerlendiriyoruz. Sınırlı kay-
naklarımızı daha etkin kullanabilmek
amacıyla ürün-ülke bazlı ihracat ve iş bir-
liği hedefleri belirlemek ve buna uygun
proje ve faaliyetler yürütmek önem taşı-
yor. Önümüzdeki dönemde, bu yönde bir
ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, çok uluslu
projelere katılım konusunda sektörden
beklentilerinizi alabilir miyiz?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Savunma 
alanında ülkelerin bütçelerini kısması,
savunma harcamalarının azalması anla-
mına geliyor. Pazardaki daralma, yurt içi
alımlarda ve dolayısıyla mevcut işlerin
üstlenilmesinde daha çetin bir rekabet
ortamının ortaya çıkması demek. Bu
durum, uluslararası pazarlar için de ge-
çerli. Ülkeler, savunma sistemlerine yö-
nelik harcamaların ülke ekonomisine
olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek
için, ya harcamalarda azalmaya gidiyor ya
da ihracat odaklı stratejiler geliştiriyor.
Elbette ihracat yapabilmek için, ürün sa-
hibi olmanız ve bu ürünü idame ettirecek
teknolojiye sahip bulunmanız gerekiyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisi, son
dönemde yaptığı atılımlarla ürün sahipliği
konusunda bir sıçrama gerçekleştirdi.

Pazardaki daralmaya karşı üçüncü bir se-
çenek olan çok uluslu projelere katılım,
tamamlayıcı niteliktedir ve sıklıkla kulla-
nılan bir yöntem. Çok uluslu projeler, ma-
liyetleri azaltmak ve akabinde dolaylı
olarak ihracat noktalarına müşterek ola-
rak girebilmek anlamına geliyor. Diğer
yandan, ekonomik anlamda tek başına
üstlenilemeyecek platform ve ana sis-
temlerde, birkaç ülkenin bir araya gele-
rek ortak bir teknoloji tabanı yaratması,
hem maliyetleri azaltıyor hem de ihracat
pazarına daha güçlü girilmesini sağlıyor.
Savunma ve havacılık sanayisi altyapısını
ciddi oranda geliştiren ve ürün yelpazesini
genişleten Türkiye’nin, uluslararası pro-
jelerde iş payı alması ve dolayısıyla firma-
larımızın iş bulma olanakları son
dönemde arttı. Nitekim ortak harekât ka-
biliyetlerini belirleyeceğimiz ve bu yolla iş
birliği yapılabileceğimiz ülkeler ile görüş-
melerimiz devam ediyor.
Türkiye, JSF ve A400M gibi çok uluslu
projelere dâhil olarak hem kendisi için
maliyet etkin bir çözüm buldu hem de
firmalarımıza bu projeler vasıtasıyla iş
imkânı yarattı. Gerek ana sistem bazında
gerekse ortak araştırma geliştirme faa-
liyetleri çerçevesinde, birçok projeyi, bu
şekilde gerçekleştirmek mümkün olabi-
liyor. Geçmişte, Avrupa ülkelerinin,
müşterek projeler yürüttüklerini biliyo-
ruz. Bu sayede, kendi firmalarına 
iş imkânı yarattılar. Bu süreçte, kabili-
yetlerinin artması da ilave bir katkı ola-
rak dikkat çekiyor.
Sonuç itibarıyla bu strateji doğrultu-
sunda, SSM olarak, bölgesel iş birliği ya
da dost ve müttefik ülkelerle bir araya
gelmek suretiyle savunma pazarında al-
ternatif iş birlikleri yaratmak ve pazar-
daki payımızı arttırmak için, çok uluslu

projeleri de bir seçenek olarak değer-
lendiriyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ: Bu noktada,
son dönemde hayata geçirmeye çalıştığı-
mız; Ar-Ge, üretim ve ihracat ayaklarını
kapsayan konsolide sanayileşme politika-
sına değinebiliriz. Savunma ve havacılık
sanayisinde sürdürülebilirliğin önemli
araçlarından olan ihracat çalışmalarımız
sırasında karşılaştığımız sorunlardan bi-
risi de pazarladığımız ürünlerin bazı alt
birimlerinin, yurt dışı ihracat kısıtlarına
tabi olması. Bazı ülkeler, siyasi veya eko-
nomik kaygılarla bu alt birimlerin, Türki-
ye’nin hedef pazar bölgesindeki ülkelere
ihracına sıcak bakmıyor. İşte bu noktada,
çok ayaklı ve aşamalı bir sanayileşme po-
litikasının uygulanması gerekiyor. Bu
aşamaları; yurt dışına bağımlı olunan kri-
tik teknolojilerin belirlenerek teknoloji
geliştirme projeleri ile işe başlamak, TSK
ihtiyaçları için bu teknolojilerde bağımlı-
lıktan kurtulmak ve son aşamada, bu tek-
nolojilerde üçüncü ülkelere satışta
karşılaşılan kısıtları aşmak olarak tanım-
lıyoruz. Önümüzdeki dönemde, ihraç et-
meye çalıştığımız ürünlerimizin daha az
dışa bağımlı olması, bu politikanın başa-
rıyla uygulanmasına bağlı.
Bu yüksek amaçlarımız yönünde çalış-
malarımıza hız veren daire başkanla-
rıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum.

SSM Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi’ye, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Türkiye, JSF projesine dâhil olarak firmalarına
önemli bir iş imkânı da yarattı. Fotoğrafta ön, 

orta ve arka gövdelerinin birleştirilmesi
işlemi görünen F-35 uçaklarının A modellerinin

orta gövdesi, ikinci kaynak olarak 
TUSAŞ tarafından üretiliyor.





ÖZEL HABER

Ü
ç gün süren festivalde;
aralarında, küresel ve
ulusal başarılı markala-

rın yöneticilerinin ve uluslar-
arası marka stratejistlerinin de
bulunduğu 62 isim konuşma
yaptı. Etkinliğin ilk günü, ATO
Başkanı Salih Bezci’nin açılış
konuşmasının ardından, 3.100
kişilik Gordion ve 600 kişilik
Angora salonlarında, farklı
konularda, eş zamanlı olarak
düzenlenen konuşmalarla
devam etti. Gordion salonun-
daki 2’nci oturum, “Savunma
Sanayinde Bölgenin Güçlü
Markası ‘Ankara’, Gelecek
Hedefleri ve Tekno İnovasyon”
başlığı ile gerçekleştirildi. Bu

oturumun konuşmacıları,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nejat Bilgin ve FNSS
Genel Müdür Danışmanı
Haluk Bulucu oldu.

TUSAŞ’ın 2025 Hedefi:
6 Milyar Dolar Ciro
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nejat Bilgin, konuşması-
nın başında, TUSAŞ’ın neden
Ankara’da olduğunu anlattı:
“Öyleyse, ‘TUSAŞ ve neden
Ankara?’ sorusuyla konuş-
mama başlamanın daha
doğru olacağını düşünüyo-
rum. Aslında sorunun cevabı
da çok basit: Savunma sana-
yisi, stratejik bir kabiliyettir.

Ülke bekası açısından, ayrı bir
önemi vardır. O nedenle de
Türkiye coğrafyasının merkezi
olması, tehditlere olan uzak-

lığı ve savunma derinliği sağ-
laması ile Ankara, en ideal yer
olarak öne çıkmaktadır… Kı-
sacası Ankara, bugün neden

Ankara Marka Festivali’nde 
Sektörü FNSS ve TUSAŞ Temsil Etti
Ankara Ticaret Odası (ATO)’nın ev sahipliğinde düzenlenen Ankara Marka Festivali
(AMF), 7-9 Aralık tarihlerinde, Congresium’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, 
son yıllarda gelişen ihracat ile birlikte markalaşmanın öneminin de öne çıktığı
Türk savunma ve havacılık sanayisinin bayrağını, FNSS ve TUSAŞ dalgalandırdı.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nejat Bilgin
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Marka yönetimini her alanda 
profesyonel olarak ele alan FNSS,

Aralık ayında logosunu yeniledi. 
Yeni FNSS logosu oluşturulurken, 
sektöre ve hedef kitleye firmanın 

kararlılığını ve itibarını simgeleyecek
bir logonun tasarlanması hedeflendi.

Örste dövülen çelik gibi, hünerli 
ellerde sabırla şekil alan FNSS’nin

yeni logosundaki kırmızı renk; 
sonsuz enerjiyi, gençliği, dinamizmi 

ve kararlılığı yansıtıyor. Harflerin
hemen altında yer alan çelik ok 

simgesi ise “İleriye, daima ileriye…
Asla vazgeçmeyeceğiz!” 

mesajını taşıyor.
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başkent olmuşsa TUSAŞ da
onun için Ankara’dadır.”
Bilgin, TUSAŞ’ın kuruluş hikâ-
yesini de şöyle anlattı: “1964
ve 1967 yıllarındaki Kıbrıs bu-
nalımları, arkasından yaşanan
ambargolar, kritik konularda,
müttefiklerimize güveneme-
yeceğimizi göstermiştir. Yaşa-
nan bu olaylar sonucunda,
kalıcı çözümün ancak milli
kaynaklara önem vermekle
mümkün olacağı bir kez daha
görülmüştür. Bugünleri yaşa-
yan Orgeneral Muhsin Batur,
Hava Kuvvetleri Komutanı
olur olmaz, 1 Mayıs 1970 tari-
hinde, milletin hayallerini ger-
çekleştirmek üzere, Türk
Milletine bir çağrıda buluna-
rak ‘Kendi Uçağını Kendin Yap’
kampanyasına katkıda bulun-
malarını istemiş ve 1 Haziran
1970 yılında da Hava Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfını kur-
muştur. Büyük bir inançla yola
çıkılmış; büyük hayaller,
büyük azimler ortaya konmuş
ve Türk Milletinin inanılmaz
katılımı sağlanmıştır. Bütün
bu çalışmaların sonunda da
28 Haziran 1973’te, 1784 sayılı
kanunla milli güvenlik ve sivil

ihtiyaçlara yönelik olarak Türk
Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı
TUSAŞ kurulmuştur. TUSAŞ,
gerçekten bir dinamodur.
TUSAŞ, Türk Milletinin azim
ve iradesidir ve TUSAŞ, ger-
çekten Türk Milletinin kendi
öz varlığıdır, kendi malıdır.
Onun için, bugün herkese
şunu göğsümü gererek gu-
rurla söylüyorum: Bugün her
bir Türk vatandaşı, bu ülkede
yaşayan herkes, her an gelip
TUSAŞ’ta, Mürted’de, bizim
Akıncı ovasında bütün tesisle-
rimizi gezebilir, görebilir ve
denetleyebilir. Çünkü buna
her Türk vatandaşının hakkı
vardır.”
TUSAŞ’ın geldiği noktayı da
özetleyen Bilgin, şunları söy-
ledi: “TUSAŞ, son 10 yılda çok
büyük adımlar atmıştır. De-
fence News Top 100 2014 lis-
tesine göre, dünya havacılık
sektöründe ilk 100 firma ara-
sında, 78’inci sıradayız. Bu lis-
tede, daha da yükseklere
çıkmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda, özgün ürünlerimizin
ve risk paylaşımlı ortaklıkların
geliştirilmesiyle şirketimizin
bulunduğu konumdan daha iyi

yerlere gelmesi için çalışma-
larımızı azimle sürdürüyoruz.
Özgün ürünlerimiz olan ANKA
insansız hava aracı sistemi,
HÜRKUŞ eğitim uçağı, T129
ATAK helikopteri ve GÖKTÜRK
uydularımız ile ulusal ve ulus-
lararası arenada, büyük ilgi
görüyoruz. Projelerimizden
edindiğimiz deneyimle 2023
vizyonumuzda yer alan ilk
milli muharip savaş uçağımız
FX ve özgün genel maksat he-
likopterimizin çalışmalarını,
azim ve heyecanla sürdür-
mekteyiz.”
Bilgin, konuşmasının sonunda,
“TUSAŞ 2040” temalı stratejik
çalışmalarını, 24-25 Ekim tari-
hinde gerçekleştirdikleri top-
lantı ile başlattıklarını belirtti
ve TUSAŞ’ın gelecek hedefle-
rini çizdi: “Bugünlerde, ileriye
dönük hedeflerin görüşülmesi
amacıyla hissedarlar ile vizyon
toplantıları gerçekleştirilmek-
tedir. Bu toplantılarda; Türki-
ye’nin, küresel anlamda
havacılık ve uzay teknolojile-
rini geliştiren ülkeler arasına
girmesi için TUSAŞ perspek-
tifi; uçak, helikopter ve insan-
sız hava aracı konularında

öneriler; dünya sivil havacılık
sektöründe daha fazla pay
almak için şirket ve devlet ta-
rafından izlenebilecek politi-
kalar ile Ar-Ge ve inovasyon
yaklaşımları değerlendiril-
mektedir… [TUSAŞ] 2025 yı-
lında özgün ürünlerini ihraç
eden ve ürün portföyüne yeni
platformlar eklemiş, 6 milyar
dolar cirosu, 8.000 çalışanı 
ile dünya sıralamasında ilk 30
şirket arasında olacak. 2040
yılında ise 11 milyar dolar ciro,
10.000 kişi üzerinde istihdam
yaratan, dünyadaki havacılık
şirketleri arasında ilk 15’e gir-
miş, modern bir şirket vizyo-
nuna göre stratejisini de
belirlemiştir.”

Şirketlerin de 
Hayalleri Vardır
Daha sonra kürsüye gelen
FNSS Genel Müdür Danış-
manı Haluk Bulucu; “Tür-
kiye’nin, 20 yılda marka hâline
getirdiği bir savunma şirketini
temsil etmek için buradayım.
Sizlere, 20 yılda marka hâline
gelirken şirket değerlerimizin
markamızla ilintisini, kısa su-
numda aktarmaya gayret ede-
ceğim.” diyerek sözlerine
başladı. Kişilerin hayallerinin
olduğu gibi, şirketlerin ve ülke-
lerin de hayallerinin olduğunu
belirten Bulucu, bu hayaller-
den bir tanesinin de iyi bir

TUSAŞ, yaptığı işlerde vefa göstermeye
de önem veren bir şirket olarak da 
marka değerini yükseltiyor. 
Geliştirdiği HÜRKUŞ uçağının adını 
aldığı Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş
Şarman, uçağın ilk parçasının üretimi 
ve uçağın hangardan çıkışı için 
düzenlenen törenlere davet edildiği 
gibi uçağın ilk uçuşunda da hazır 
bulunmuştu. Sektör, 18 Aralık'ta 
hayata gözlerini yuman Gönül Hürkuş
Şarman'ın vefat haberini de TUSAŞ'ın
konu ile ilgili yayınladığı basın bülteni 
ile öğrendi.

©
T

U
SA

Ş

©
T

U
SA

Ş



ÖZEL HABER

marka olmak, iyi bir marka
ülke olmak olduğunu belirtti
ve “Zaten bugün bunun pe-
şinde değil miyiz?” diye sordu.
Katılımcılara, FNSS ürünleri-
nin tanıtıldığı bir video göste-
ren Bulucu, “Burada, videoda
gördüğünüz bütün unsurlar,
bizim imalatımız. Kara Kuv-
vetlerimizin, piyade birlikleri-
nin bel kemiği, ülkemizin
savunmasında bel kemiğini

teşkil eden unsurlar... FNSS,
Kara Kuvvetlerimiz için kuru-
lan bir özel girişim. Önce
Amerikalılardan öğrendik;
bugün artık, dünyanın sayılı
şirketlerinden birisiyiz.” dedi.
Bulucu, bir marka olarak
FNSS’nin özelliklerinden de
bahsetti: “Yaşlarımız itibarıyla
çocuklarımız, ülkemizi koru-
mak için araçlarımızın içinde
yer alacak. Annelerin evlatları,

bu ülkeyi koruyacak bu araç-
larla. Ürünlerimizi sattığımız
dost ülkelerdeki annelerin
oğulları da o araçları kullana-
cak. O hâlde, şirketimizin 
ve ürünlerimizin, mutlaka ve
mutlaka güvenilir olması ge-
rekiyor. Bir marka tesisinde,
güvenilir olmanın çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Cesu-
ruz, ‘Biz bunu yapamayız.’ gibi
bir düşüncemiz yok. Tam ter-
sine, en başta biz oluruz…
İnatçıyız; bizim bir projemiz 10
yıl alabilir… Sayın Cumhur-
başkanımız, ‘Bir babayiğit arı-
yorum!’ demişti otomotiv
markası için. Savunma sektö-
ründe, o markalar Türkiye’de
var… Yaratıcıyız, ‘Ticari sek-
törde yer alıyoruz; fiyat avan-
tajı nedeniyle kazanırız.’
dememeliyiz; tam tersine,
bizim seçtiğimiz yol farklılıktır.
Daima silahlı kuvvetlerimize,
hasmından daha güçlü, daha
farklı ürünler vermeliyiz. Bu-
rada gördüğünüz ürünlerimiz,

KAPLAN 20 ve PARS 4x4, bize
göre dünyanın en iyi araçları.
Yaratıcılığı daima teşvik ediyo-
ruz. Sayın Ahmet Çalık’ın dediği
gibi, danışıyoruz. Kararlarımızı
oluştururken mutlaka bilenler-
den oluşan ekiplerle oluşturu-
yoruz. Sonra da verdiğimiz
kararın arkasında duruyoruz…
İş birliği yapıyoruz. Hepsi
benim olsun demiyoruz. İster
Türk, ister yabancı; değişik un-
surlarla değişik uluslarla…
ASELSAN ekibiyle, ROKETSAN
ekibiyle iş birliği yaparak deği-
şik coğrafyalarda ürünler pa-
zarlıyoruz.”
Bulucu, konuşmasının so-
nunda, İngiliz şair Rudyard
Kipling’in; “Adam Olmak” şii-
rine vurgu yaptı: “Adam
olmak, adam gibi şirket
olmak, adam gibi ülke olmak.
Türkiye, böyle bir ülke. Kişisel
hayallerimizden bahsettik. Ki-
şisel hayallerimiz devam ede-
cek; ülke olarak, şirket olarak
hayallerimiz devam edecek.”

FNSS Genel Müdür 
Danışmanı Haluk Bulucu
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MSI Dergisi: Ahmet Bey, mevcut 
görevinizi üstlenmeden önce, 
HAVELSAN’da bir süre yönetim 
kurulu üyeliği de yaptınız. Bu tecrübe 
ile Genel Müdür ve CEO görevini 
üstlenmeniz, HAVELSAN’da ne gibi 
farklılıklar yaratacak? 
Öncelikleriniz neler olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Geçmişte yapı-
lanların, kendince haklı gerekçeleri ola-
bilir; o nedenle eski ile kıyas yapmak
istemiyorum. Benim için T0 anı, 11 Ağus-
tos; o gün iş başı yaptım. Ben yapmak is-
tediklerimizi “fark yaratmak” olarak
değil de “HAVELSAN’ı götürmek istedi-
ğimiz yer” başlığı altında dile getirmek
istiyorum. Çünkü HAVELSAN, zaten 30
yılı aşkın bir süredir belli bir yolda ilerli-
yor ve bugüne kadarki yöneticileri de bu
yolda katkı vermişlerdir. Bu açıdan bak-
tığımızda, benim HAVELSAN’ı götür-
meye çalıştığım yer, zaten şu anda
üzerinde bulunduğu yol üzerinde. Dola-
yısı ile konuya benim katkılarım neler
olabilir diye bakıyorum.
HAVELSAN’ın görevini, şöyle tarif ediyo-
ruz: Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
olmak üzere, devletimize ve ihtiyaç
duyan kurum ve kuruluşlar ile dost ve
müttefik ülkelere, yazılım yoğun tekno-
lojik çözümler sunmak. Biz bir misyon

şirketiyiz. Tabii ki Türk Ticaret Kanu-
nu’na göre kurulmuş ve ona göre yöne-
tilen bir şirketiz; ama sadece ticari
kaygılarla iş yapıyor değiliz. Az önce ifade
ettiğim misyon çerçevesinde, devletimi-
zin ve TSK’nın modernizasyonuna, tek-
nolojik bağımsızlığına ve daha etkin ve
güçlü olmasına katkı sağlayacak çözüm-
ler, ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz.
Zaten HAVELSAN, kurulduğu günden
beri bu misyon çerçevesinde yol alıyor.
Bu çerçevede, “Bugüne kadar yapılan-
lardan farklı olarak bundan sonra nasıl
ilerleyeceksiniz?” derseniz şunu söyle-
yebilirim: HAVELSAN’ın 4 temel ilgi alanı
var. Bunlardan bir tanesi “Eğitim ve si-
mülatör teknolojileri”. Bu alanda, dün-
yadaki ilk birkaç firma arasındayız. Tam
görev simülatörlerimizi kim görse etki-
leniyor. Dünyada bunu yapabilecek, bir
elin parmağı kadar firma var ve en iyile-
rinden birisi olduğumuzu düşünüyoruz.
Dış pazarda, rekabetçi ortamda aldığı-
mız işler de bunu gösteriyor. Hem tek-
noloji hem de maliyet ve servis kalitesi
olarak rekabetçi bir yapıda bu çözümleri
sunabildiğimizi gördük. Bundan sonra,
simülatör alanındaki yetkinliğimizi, “Eği-
tim Teknolojileri” başlığı altında, daha
geniş bir spektruma taşımak istiyoruz.
Simülatör, eğitim teknolojileri için bir

HAVELSAN Yönetim Kurulu üyesiyken Genel Müdür ve CEO görevine getirilen Ahmet
Hamdi Atalay, bazı konularda yeni bir bakış açısıyla firmanın, hem günlük operasyonları

hem de gelecek planları için kolları sıvadı. HAVELSAN’ın 2023 hedeflerini; 1,5 milyar
dolar ciro ve %30 ihracat olarak ortaya koyan Atalay, Türk savunma ve havacılık 

sanayisinin, 2023 yılındaki 5 milyar dolarlık ihracat hedefinin 500 milyon dolarını da
sahiplenmiş oldu. HAVELSAN’ın hedeflerini ve yeni HAVELSAN’ın ipuçlarını, 

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

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

HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay:

HAVELSAN, 
Yenilenerek 

İlerlemeye 
Devam Edecek
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araç hâline gelecek. Dolayısı ile ilgili bö-
lümümüzün adını da “Eğitim Simülasyon
Teknolojileri ve Test Sistemleri” yaptık.
Eğitim teknolojileri geliştirmek, bizim
asli alanlarımızdan birisi olacak. Bu
alanda teknoloji geliştirip ürün hâline
getirerek müşterilerimizin hizmetine
sunmakla kalmayacağız; çözümlerimizi
hizmet olarak da müşterilerimize suna-
cağız.
Diğer alanımız, “komuta kontrol”. Bu
alanda önemli projelere imza atıyoruz;
özellikle TSK’nın modernizasyonunu ve
daha etkin olmasını sağlayacak, mevcut
ve gelecekte kullanacakları savunma
sistemlerini daha akıllı hâle getirecek
çözümleri geliştiriyoruz.
Üçüncü alanımız, “bilişim ve e-dönü-
şüm”. TSK ve kamunun büyük bilişim
projelerinde; sayısal dönüşümü sağlaya-
cak projelerde -UYAP, SEÇSİS, TAKBİS
gibi- yer aldık. Bu alandaki çalışmaları-
mız gelişerek devam edecek.
Bir diğer alan da büyük önem verdiğimiz,
“siber güvenlik”. Bu konuda önemli ya-
tırımlar yapıyoruz. Siber güvenlikte, milli
çözümler olmazsa olmazdır. Başka
alanlarda yurt dışı kaynaklı çözümleri
kendi çözümlerinizle entegre olarak kul-
lanabilirsiniz. Ama siber güvenlik ala-
nında, mutlaka kendi milli çözümlerinizi
geliştirmeniz lazım. Biz de bunun için,
özellikle son zamanlarda çok önemli ça-
lışmalar yaptık. Özel bir ekip; bir direk-
törlük kurduk. Yurt içinden ve yurt
dışından bünyemize kattığımız alanında
uzman personelle çok hızlı büyüyen bir
ekibimiz var. Siber güvenlik, bizim en
yeni ve en hızlı büyüyen alanımız.

Odağımızı dağıtmadan, bu 4 alana odak-
lanarak; kendi teknolojilerimizi geliştir-
mek; ürün ve çözümleri hizmetle
beraber paketleyerek müşterilere sun-
mak gibi bir vizyonumuz var. Bunları ya-
parken de dünyadaki mevcut en son
teknoloji ne ise onu kullanmayı; sadece
kullanmak değil, onu geliştirmeyi de he-
defliyoruz.
Peki, bunları yaparken farklılaştığımız
neler var? Özellikle Türk Silahlı Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirket-
leri ile ilgili yapılan bir eleştiri var: “Her
işi kendileri yapmaya çalışıyorlar. Bunu
tabana çok fazla yaymıyorlar.” şeklinde.
SSM’nin de KOBİ’lerin kullanılması yö-
nünde önemli çabaları var. Biz, bunu bir
adım öteye taşımak ve bir ekosistem
oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de faaliyet
gösteren ve bizim alanımıza giren ya da
bize katkı sağlayabilecek -sadece sa-
vunma ve havacılık sanayisi değil- firma-
ların yeteneklerini, bir ekosistem mantığı
ile geliştirdiğimiz çözüm ve ürünlerde
kullanmak istiyoruz. Bu ekosistemin en
önemli unsurları, bizim stratejik ortakla-
rımız olacak. Büyümemizi, organik 
büyüme şeklinde gerçekleştirmek iste-
miyoruz; ekosistemimizle büyümek isti-
yoruz. Bugün HAVELSAN’da, yaklaşık
1.200 kişi çalışıyor. Bunu 3.000-5.000’e
çıkarma amacımız yok. Ama ekosistemi-
mizde binlerce kişi çalışıyor olacak.
Böyle bir ekosistem yaratmak istiyoruz
ve onunla güçlenmek istiyoruz. Önümüz-
deki dönemin geçmişten en önemli fark-
lılığı, belki bu olacak.
Ekosistemimizdeki firmalarla iş birliği
yapmak istiyoruz. Onların belli alanlarda

odaklanmasını ve uzmanlaşmasını sağ-
lamaya çalışacağız ve onların uzman ol-
duğu alanlarda, kendi içimizde yeni bir
uzmanlık yaratmamaya çalışacağız. Ça-
lışma alanlarımızda, çekirdek yetenek
bizde kalmak koşulu ile o işin etrafında
mümkün olan her türlü ürün ve hizmeti,
iş ortaklarımızla birlikte geliştirmek is-
tiyoruz. “İş ortaklığı” sözüne özellikle
vurgu yapmak istiyorum. Biz bu iş ortak-
larımızı, geleneksel alt yüklenici ve taşe-
ron gibi görmek istemiyoruz; gerçekten
ortağımız gibi görmek istiyoruz. Projele-
rin başarısına katkıları oranında onları
takdir etmek istiyoruz. Bir başarısızlık
olursa onu da beraber paylaşabileceği-
miz bir modele geçmek istiyoruz.

MSI Dergisi: Az önce değindiğiniz, 
“Vakıf şirketleri, her işi kendileri 
yapmaya çalışıyorlar.” eleştirisinin 
HAVELSAN için de yapılmasını 
engellemek adına neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Yaklaşımımız-
daki ana tema “iş ortaklığı”. Uygulamada
firmalara yaklaşımımız ise; “Yeteneğiniz
olan alanlarda fiyat-kalite-performans
kriterlerini karşılamanız hâlinde, bu iş-
leri hep sizinle yapalım!” şeklinde. “Siz
bir alanda uzmanlaşın ve derinleşin, alan
uzmanlığınız olsun. O alanda, biz kendi
bünyemizde bir başka uzmanlık geliştir-
meye çalışmayalım.” diyoruz. Böylece
bir yandan Türkiye’nin kaynaklarını daha
verimli kullanmış olacağız, diğer yandan
alan uzmanlığında derinleşme ve daha
yüksek katma değer yaratmış olacağız.
Ama kritik nokta, çekirdek teknolojilerin
bizde kalması. Sistemi ancak böyle yö-
netebiliriz ve sürdürülebilir kılarız.
“İş Ortaklığı Yönetim Sistemi” adını ver-
diğimiz bir sistem kuruyoruz. 2015’in so-
nuna kadar, birinci fazını tamamlayıp;
2016’nın birinci yarısında da projeyi ta-
mamen hayata geçirmiş olacağız. İş eko-
sistemimize dâhil olmaya aday firmalar
bu sistem sayesinde son derece objektif
kriterlere göre ve şeffaf bir şekilde de-
ğerlendirilecekler. Firmaları, önce 
kurumsal yapı açısından bir değerlendir-
meye tabi tutacağız. Şirketin organizas-
yon yapısı, iş gücü ve üretim altyapısı,
ortaklık yapısı, finansal durumu, geçmiş
performansı vb. gibi… Bütün bunları de-
ğerlendirdikten sonra, bizimle çalışabilir
diye düşündüğümüz firmaları, iş ortak-
lığı ekosistemine dâhil edeceğiz. Sonra-
sında bu firmalara, uzmanlık gruplarımız
tarafından çeşitli ziyaretler yapılacak;
teknik değerlendirmeler gerçekleştirile-
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HAVELSAN, F-16 uçakları için geliştirdiği Tam Görev Simülatörü ile en zorlu askeri simülatör sistemlerini 
tasarlayıp geliştirebilecek noktaya geldiğini gösterdi.
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cek. Onların uzmanlık alanlarını belirle-
yeceğiz. Hangi alanda ne yetenekleri var,
bunları tespit etmeye çalışacağız. Sonra
diyeceğiz ki; “Şu alanda sizinle iş ortağı
olmak istiyoruz; uzun dönemli size yatı-
rım yapmak istiyoruz. Sizin yeteneğinize
uygun iş fırsatı önümüze geldiğinde,
önce size gelmek istiyoruz. Sizin fiyatını-
zın, kalitenizin ve performansınızın
uygun olduğu her durumda, biz sizinle
devam etmek istiyoruz. Bunlarda bir de-
ğişiklik olmadıkça da bir alternatifinizi
aramayacağız.” Böylece firma da ken-
dine bir gelecek görerek kendi işine ya-
tırım yapacak; biz de bunu teşvik
edeceğiz.
Firmaları her işte yarıştırmıyor olmamız
lazım. Şu andaki düzende, fiyat olarak
her şeyin en ucuzunu almaya çalışıyoruz.
“En ucuz” kavramı, Türkiye’de çok yanlış
anlaşılıyor. Örneğin, Kamu İhale Kanunu
(KİK)’nda, ekonomi açısından en avantaj-
lısının alınması istenir. Ama bu, Tür-
kiye’de, hep “en ucuz” olarak algılanır.
Hâlbuki en ucuz, ekonomik olarak her
zaman en avantajlı olan değildir. Litera-
türde, “toplam sahip olma maliyeti” diye
bir kavram var. Ürünün, ömrü boyunca
size yaratacağı bir maliyet vardır; esas
ona bakmak lazım. “Maliyet” ile “fiyat”
arasında kavramsal bir fark vardır. Tür-
kiye’deki sistem, fiyat üzerine kurulmuş-
tur. Dolayısı ile kamu alımlarında,
maliyet hep gözden kaçar. Biz sistemi-
mizi, maliyet temelli bir mantığa oturt-
maya çalışıyoruz. Toplam sahip olma
maliyeti açısından en avantajlısı hangisi
ise onu seçmek istiyoruz.
TÜBİTAK, TÜRKSAT ve TSKGV şirketle-
rine yapılan bir eleştiri de özellikle bili-
şim alanında, kamu gücünün ve
kaynağının kullanılarak piyasada haksız

rekabet oluşturulması yönünde. Burada
bir haklılık payı var maalesef. Biz piya-
sada gücümüzü kullanarak haksız bir
rekabet oluşturmak istemiyoruz. Özel-
likle kamu bilişim ihtiyaçları karşılanır-
ken eğer bir iş piyasada bizden başka bir
firma tarafından yapılabilecek ve bizim
katma değerimizin az olacağı bir işse biz
o işe talip olmak istemiyoruz. Biz Tür-
kiye’nin dönüşümünü sağlayacak, katma
değeri yüksek, başkaları tarafından yapı-
lamayacak zorlukta ya da güvenlik nedeni
ile bizim yapmamız istenen projelere
odaklanacağız. Mesela UYAP projesi, çok
önemli ve büyük bir proje; bunun gibi pro-
jeleri yapabilecek firma sayısı, Türkiye’de
yok denecek kadar az diyebilirim. Bu tür
işleri yapmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Anlattıklarınızı, “her şeyi 
yeniden kurgulama” şeklinde 
tanımlayabilir miyiz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Yeniden kurgu-
luyoruz doğru; ama bu, “Hiçbir şey
yoktu, biz her şeyi yeni yapıyoruz.” gibi
algılanmamalı. Var olan şeyleri iyileşti-
riyoruz, olmayanları da oluşturuyoruz.
İyileştirmenin sonu yok, her şeyin daha
iyisini yapmak mümkün; yeter ki bu ko-
nuda farkındalık olsun. Belki 1 sene
sonra, bugün yaptığımızı da iyileştirece-
ğiz. Sürekli kendimizi iyileştiriyor ve ye-
niliyor olacağız. Bunun sonu yok zaten.
Kalitede “mükemmellik” diye bir kav-
ram vardır. Mükemmellik, bir bakıma
her gün bir şeyleri daha iyi yapmaktır.
Japonların “Kaizen”i gibi. Biz de bunu
benimsiyoruz.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ı sektörde 
örnek hâle getirmek istediğiniz 
başka konular var mı?

Ahmet Hamdi ATALAY: Önümüzdeki dö-
nemde ihtiyaç duyulacak insan kaynağı
açısından baktığımızda, HAVELSAN’ın en
çok tercih edilen firmalardan birisi ol-
masını istiyoruz. Bizim en kıymetli varlı-
ğımız, insan kaynağımızdır. Robotlarla
çalışan bir üretim hattımız yok. Ürettiği-
miz her şey, insanların beyinleri vasıtası
ile üretiliyor. Dolayısı ile nerede parlak
bir beyin var, onları bünyemizde görmek
istiyoruz. 
Siber güvenlikte olduğu gibi Ar-Ge ve
inovasyon konusunda da Türkiye’nin ca-
zibe merkezi olmak istiyoruz. Bu kap-
samda, yurt dışında yaşayan Türk
uzmanlardan yararlanmak için tersine
beyin göçü dâhil her yolu deniyoruz.
Bizim faaliyet alanımızda yeteneği kanıt-
lanmış ve bize katkı sağlayacak herkesi
bekliyoruz diye kamuoyuna duyurduk ve
geri dönüşleri alıyoruz.

2023 Hedefi 
1,5 Milyar Dolar Ciro
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
ciro açısından nasıl bir büyüme 
öngörüyorsunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bu konuyu geniş
bir perspektiften açıklamak istiyorum.
Türkiye, son 10 yılda, savunma ve hava-
cılık sanayisinde çok önemli gelişmelere
imza attı. Pek çok temel ürünü artık milli
olarak üretilebilir hâle geldik. Bu, dün-
yada çok az ülkede olan bir kabiliyet. Çok
iddialı bir işe soyunduk ve bunu da ba-
şardık. Bugüne kadar yaklaşık 50 milyar
dolar civarında yatırımın yapıldığı sa-
vunma ve havacılık sanayisi pazarının
Türkiye’de yıllık büyüklüğü, 6 milyar
dolar civarında. Bunun da yaklaşık 
1,5 milyar doları ihracat. Bu rakamdan
offsetleri düşerseniz aslında 500 milyon
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MELTEM-2 projesi, HAVELSAN'a, hava platformu komuta kontrol sistemleri konusunda önemli tecrübeler kazandırdı.



dolarlık bir ihracat kalıyor geriye. Ra-
kamlar; bu büyüklükte, bu olgunluğa
erişmiş bir sanayiyi, çok daha uzun sü-
reler taşıyabilecek mertebede değil.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin
bugün sahip olduğu potansiyel, belki 
20-30 milyar dolarlık bir pazar büyüklü-
ğüne işaret ediyor. Ama Türkiye’de bu
büyüklükte bir pazar yok. O zaman açılım

nerede olacak? Uluslararası pazarda, ih-
racatta olacak. Türkiye’nin 2023 ihracat
hedefi 25 milyar dolar. İhracatta, kimse
durup dururken bu kadar büyük pazar
potansiyelini size sunmaz; ama yine de
büyüme bu alanda olacak. Savunma
ürünleri ile ilgili şöyle bir hassas bağlantı
var: Ürünleriniz ne kadar iyi olursa
olsun, ancak ve sadece ülke olarak iyi

ilişkilerin olduğu ülkelere satış yapabi-
lirsiniz. Dolayısı ile ihracatta sadece
ürünlerinizin fiyat ve kalitesi değil, ülke-
ler arasındaki ilişkiler de çok önemli. O
yüzdendir ki savunma ve havacılık sana-
yisi, tüm dünyada devlet desteklidir ve
dışarıya açılması da devlet desteği ile
olur.
Sektör, şu anda bir eşiği aştı ancak 
yatayda gidiyor. Eğer yurt dışı pazar açı-
lımını gerçekleştirmezsek bu sürdürüle-
bilir olmaz. Hatta bir süre sonra
küçülme başlayabilir. Büyümenin tek
yolu, ihracat. Büyüme alanı ihracat oldu-
ğuna ve devlet desteği olmadan ihracat
yapılamadığına göre, yeni bir modele ih-
tiyaç var. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), Eximbank, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı
ve benzeri kurumların dâhil olacağı, özel
ve yeni yaklaşım ve uygulamaların geliş-
tirilmesine ihtiyaç var.
Bizim özelimize gelirsek... HAVELSAN’ın
mevcut cirosu, 200 milyon dolar civa-
rında. Benim hedefim, bu ciroyu, 2023 
yılında, 1,5 milyar dolar yapmak. Bu 
vesile ile savuma sanayisinde dünyanın
ilk 100 firması listesine, yeni bir Türk 
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MELTEM-2 uçaklarında 
koşan komuta kontrol sistemi,
bir dizi operatör konsolu üzerinden
kullanılıyor.
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firması olarak girmek istiyoruz. Bu po-
tansiyelimiz var. Bu rakama ulaşmak
için, yıllık %30’luk bir büyüme yakala-
mak gerekiyor. Bunu da iç pazarda ya-
pamayız; mutlaka dış pazar boyutu
olması lazım. Hâlen ihracatımızın ciro
içindeki payı %20 mertebesinde, önce-
likli hedefimiz bunu önce %25, 2023 yı-
lına kadar ise %30 mertebesine
çıkarmak ve sürdürülebilir kılmak. Böyle
bir potansiyelin var olduğunu, ben görü-
yorum. Ama bununla ilgili devlet tara-
fında da yapılması gerekenler var. Öyle
ülkeler var ki bizim çözüm ve ürünleri-
mize şiddetle ihtiyaç duyuyorlar; ama fi-
nansman sıkıntıları var. FMS benzeri
mekanizmalara ihtiyaç var.

MSI Dergisi: Az önce iş ortaklığı 
yaklaşımınızı dinledik. Peki, önümüzdeki
dönemde ana yüklenicilerle ilişkiler 
nasıl olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Vakıf şirketleri
ve diğer ana yüklenicilerle yeni bir iş bir-
liği modeli için çalışmalara başladık. Ne
yapıyoruz? Sinerji ekipleri oluşturduk.
Bu ekiplerde, genel müdürlerin başkan-
lığında, yöneticileri bir araya getiriyoruz.
Ekipler; mevcut projeler, problemler,
riskler ve iş fırsatlarını konuşuyor ve tar-
tışıyor. ASELSAN ve STM ile bunu yaptık.
Hatta daha da sistematik hâle getirmek
için, bu ekiplerin çalışma esaslarını belir-
ledik ve eylem planları oluşturuyoruz.
Gündemi önceden belli olan, belli kararla-
rın alındığı, bu kararların takip edildiği, sis-
tematik bir yaklaşımdan bahsediyorum.
HAVELSAN olarak bunun tamamlayıcısı

olan bir uygulama daha başlattık. Bu ana
yüklenicilere, birer müşteri yöneticisi
atadık. Örneğin, şu anda ASELSAN’dan
sorumlu ve ASELSAN ile irtibatı kuran,
ilişkileri sağlayan, sinerji ekibinin eylem
maddelerini takip eden bir arkadaşımız
var. Son derece tecrübeli, HAVELSAN’ın
bütün birimlerini bilen bir arkadaşımız.
ASELSAN’a gittiğinde, HAVELSAN’ı tem-
sil ediyor olacak; HAVELSAN’a geldi-
ğinde, sanki ASELSAN’ın bir elemanı
gibi, ASELSAN’ın ihtiyaçlarını ve beklen-
tilerini yansıtıyor ve takip ediyor olacak.
Sinerji ekibi uygulamasını, diğer TSKGV
şirketleri, TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi ku-
rumlarla da genişletmeyi konuşuyoruz.

MSI Dergisi: 2023 hedeflerinize yürürken
şirket alımları da söz konusu olacak mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: 2023 yılında 
1,5 milyar dolarlık bir şirket, kişi başı ci-
royu endüstri standardı 250.000 dolar
olarak alırsak, yaklaşık 6.000 kişilik bir
şirket demek. Biz bu kadar büyümek is-
temiyoruz. Daha kompakt, daha çevik,
daha dinamik, bugünkü insan sayımız-
dan çok fazla olmayan bir yapıda; ama
belki 5-10.000 kişilik bir ekosistem ile bu
işi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda, yurt
içi ya da yurt dışından şirket alımı da ya-
pabiliriz.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın iştirakleri ile
ilgili planlarınızdan bahseder misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN
EHSİM, donanım ve elektronik harp ağır-
lıklı çalışmalar yapıyor ve bizden çok
farklı ve konusunda çok gelişmiş yete-
neklere sahip bir firma. Çakıştığımız bir
alan yok; bizim eksikliklerimizi tamam-
lıyor. Onun yeteneklerine ihtiyaç duydu-
ğumuz her alanda, en önemli tercihimiz
EHSİM olacak.
HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR)’a iliş-
kin, biraz daha farklı bir vizyonumuz var.
HAVELSAN’ı, daha çok proje yönetimi,
mühendislik ve Ar-Ge firması olarak ko-
numlandırıp hizmet ile ilgili işleri HTR
vasıtası ile yapmak istiyoruz. Artık müş-
terilerimiz, anahtar teslim çözümler is-
tiyor. Hatta bunun ötesinde, ürün ya da
çözümün ömrü boyunca, onun bakımını
ve idamesini içeren çözümler de istiyor.
Ürün ve çözümleri HAVELSAN’ın geliş-
tirdiği ve teslim ettiği; HTR’nin bunları
idame ettiği bir model öngörüyoruz.
HTR, benzer şekilde, başka firmalara da
hizmet verecek. HTR’yi, sahada elimiz
ayağımız olan bir kimliğe kavuşturmak
istiyoruz.
Özellikle HTR’de ciddi büyüme hedefle-
rimiz var. EHSİM ise doğal sürecinde bü-
yümeye devam edecek.

2023 yılında 1,5 milyar dolarlık bir şirket, kişi başı ciroyu endüstri 
standardı 250.000 dolar olarak alırsak, yaklaşık 6.000 kişilik bir şirket
demek. Biz bu kadar büyümek istemiyoruz. Daha kompakt, daha çevik,
daha dinamik, bugünkü insan sayımızdan çok fazla olmayan bir yapıda;
ama belki 5-10.000 kişilik bir ekosistem ile bu işi yapmak istiyoruz. 
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Gemi komuta kontrol sistemleri konusunda Türkiye'de 
lider pozisyonda olan HAVELSAN, gözünü ihracat pazarlarına dikti.
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MSI Dergisi: 7 Mayıs’ta yapılan açıklama
ile HAVELSAN’ın, askeri ve sivil amaçlı
simülatör ve eğitim sistemlerinde 
kullanılan görüntü üreteçlerini üreten
Quantum3D şirketini satın aldığı 
bildirildi. Bu tür şirket satın alımlarına
sektörde pek rastlanmıyor. HAVELSAN’ın
bu satın alımla ilgili beklentileri nelerdi?
Quantum3D’nin HAVELSAN bünyesine
alınmasında nasıl bir süreç izleniyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Mayıs ayında,
Quantum3D’yi alma sürecinin çok başın-
daydık. Bu süreçte, çok önemli bir şey
öğrendik: ABD gibi bir devletin, yaklaşık
25 çalışanı olan, 10-15 milyon dolar ciro
yapan bir şirketi bir yabancı firmaya sat-
mada gösterdiği hassasiyet. Aradan 
6-7 ay geçti, daha biz süreci tamamlaya-
madık. En son yeni belgeler istediler.
Ocak’ta bitirmeyi hedefliyoruz. Bence bu,
Türkiye’ye de ders olması gereken bir
durum. Savunma alanında geliştirilen
her yetenek çok kıymetlidir ve mutlaka
muhafaza edilmelidir. Bir savunma şir-
keti, öyle her isteyenin alıp satabileceği
bir şirket olmamalı.
Quantum3D’yi bizim için olağanüstü bir
fırsat olarak görüyoruz. Planlasak, bu
satın alımı böyle yapamazdık. Biraz te-
sadüflerin sonucu olarak bu gelişme
oldu. Hatta biz imzayı attıktan sonra,
rakibimiz olan firmalar, “Nasıl duya-
madık?” diye üzüldü. Quantum3D, si-
mülatör alanında görüntü üretilmesi
konusunda teknoloji üreten birkaç fir-

madan bir tanesi; hatta en maliyet etkin
teknoloji üreten firma. Biz de zaten
ürünlerini alıp kullanıyorduk. Dolayısı
ile bize ürün geliştiren firmayı satın
almış olduk. Biz, onlar için doğal bir pa-
zarız. Çok uygun şartlarda aldık; bütün
kaynak kodları ve patentleri ile birlikte
aldık.

Quantum3D, bize ne katacak? 3 amaçla
bu şirketi değerlendirmek istiyoruz. Bir
tanesi, bizim teknoloji sağlayıcımız ola-
cak. İkincisi, bizim çözümlerimizi daha
ileri teknolojilere taşımakta, bilgi ve
tecrübesinden yaralanacağız; ürünleri-
mizi daha rekabetçi hâle getireceğiz.
Üçüncüsü, en az bunlar kadar önemli
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HAVELSAN tarafından
geliştirilen BLACK HAWK
simülatörleri Türk Silahlı
Kuvvetlerine hizmet
verirken, arta kalan
zamanlarda dost ve 
müttefik ülkelere de
hizmet verebiliyor.

HAVELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
başlıca simülatör sağlayıcısı konumunda bulunuyor.



olarak Quantum3D, sermayesi %100
HAVELSAN’a ait bir Amerikan şirketi
olacak. Amerikan şirketi kimliği ile de
Türk şirketi olarak giremediğimiz pazar-
lara girmeyi hedefliyoruz. Örneğin, FMS
kredileri, bir Amerikan firmasının teklif
vermesini gerektiriyor. Bu projelere,
Quantum3D kimliği ile girme potansiye-
limiz olacak.
Şu anda bir direktör arkadaşımız, bizim
tarafta Quantum3D’den sorumlu. Ayrıca,
şirketin finans yöneticisi de HAVELSAN
bordrosunda olan bir Amerikan 
vatandaşı. Satın alma tamamlanınca, 
bir bölümü Türklerden oluşan 
bir yönetim kurulu oluşturacağız. 
Quantum3D’nin mevcut kadrosu da
duracak. 2016 yılı, Quantum3D için ya-
tırım yılı olacak. Sonrasında hızlı bir
büyüme öngörüyoruz.

Hedef Ürünleşme
MSI Dergisi: HAVELSAN’ın sivil alanda
gerçekleştirdiği projelerin, şirket 
cirosundaki son 5 yıldaki payı hakkında
bilgi verebilir misiniz? Bu pay ile ilgili
ulaşmak ya da devam ettirmek istediğiniz
bir yüzde var mı?

Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN, 
bir savunma ve havacılık şirketi olarak
algılanıyor; ama belki diğer vakıf şirket-
lerinden ayrıldığı yer, sivil alandaki faa-
liyetleri. Sivil alandaki faaliyetler,
geçmişte hep dalgalı olmuş. Bir büyük
proje alınmış, çok yoğun faaliyet göste-
rilmiş, sivil işler ciro içerisinde önemli
bir paya ulaşmış. Sonraki birkaç sene ise
sivil alandaki faaliyetler yavaşlamış ve
ciro içindeki payı da azalmış. Yine de sivil
alana açılmak, HAVELSAN’ın vizyonunda
her zaman yer almış.
Benim vizyonum, 2023 yılındaki 1,5 mil-
yar dolarlık cironun; 1/3’ünü yurt dışı pa-
zarlardan, 1/3’ünü sivil pazardan,
1/3’ünü de savunma alanından sağla-
mak. Tabii yurt içi pazarın içinde, güven-

lik pazarı da var. Bu pazar, dünyada sa-
vunma alanından daha hızlı büyüyor ve
burada HAVELSAN henüz pek yok. Gele-
cekte daha çok olacağını düşünüyorum.
Türkiye gibi birçok ülkede, savunma har-
camaları aynı kalır ya da düşerken 
güvenlik harcamaları artıyor. Aynı za-
manda, yine sivil alanda, e-devlet proje-
leri, HAVELSAN’ın geleneksel olarak var
olduğu bir alan. Bu alanda da seçici
olmak kaydıyla büyümek istiyoruz. Daha
önce de belirttiğim gibi, piyasadaki fir-
maların yapageldiği işlerle uğraşmaya-
cağız diyoruz. Haksız rekabet yaratmak
istemiyoruz. Katma değeri çok yüksek,
boyutu çok büyük, çok karmaşık ya da
güvenlik nedeni ile başkalarının yapma-
ması gereken işler bizim ilgi alanımız.  

©
H

A
V

ELSA
N

Sertifikasyon süreci 
Aralık ayında tamamlanan
SKYFE kablosuz
kabin içi eğlence sistemi,
HAVELSAN'ın sivil alandaki
cirosuna önemli
katkıda bulunacak.
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MSI Dergisi: Bahsettiğiniz %30’luk 
ihracatın sivil-askeri dağılımı belli mi?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bugünden çok
net göremiyoruz ama konuyu çalışıyo-
ruz. Belki önümüzdeki sene, daha net
konuşabiliriz. Yurt dışı projelerimiz, şu
anda ağırlıklı olarak savunma alanında.
Ama örneğin, Pakistan’da bir proje ile il-
gileniyoruz: Lahor Akıllı Kent Projesi. Bu
tür projeleri de kovalıyor olacağız.

MSI Dergisi: Uzun yıllar, teknolojinin 
askeri alandan sivil alana geçişi 
gündemdeydi. Günümüzde ise özellikle
bilişim alanında, tam tersi bir durum 
var; sivil teknolojilerin askeri alana 
uyarlanması konuşuluyor. Bu tabloda,
HAVELSAN’ın sivil alanda yaptığı 
çalışmaların, TSK ve yurt dışı 
müşterilerine nasıl yansımaları oluyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bu sorunuza,
sivil-askeri ayrımı yapmadan cevap ve-
receğim. Önümüzdeki dönemde, iç sü-
reçler olarak en odaklanacağımız
konulardan birisi ürünleşme olacak.
Bakın, HAVELSAN, geleneksel olarak
proje bazlı bir şirket olagelmiş. Bir işi
proje diye almış; proje diye teslim etmiş.
Benzer bir başka iş aldığında, onu da ayrı
bir proje olarak ele almış. İki projenin
birbiri arasında yeniden kullanım oranı,
oldukça düşük kalmış. Tabii bu hem ma-
liyetlerimizi arttırmış hem süreleri uzat-
mış hem de bir taraftan diğer tarafa
teknoloji transferini yavaşlatmış. Biz bu
ürünleşme yaklaşımı ile aldığımız bir işi
alt ürünlere bölerek, modüler yapılarla
geliştirerek tüm bu sakıncaları ortadan
kaldırmayı hedefliyoruz. Savunma ya da
sivil alanda bir proje aldığımızda, bu
proje içerisinde bileşenler ve fonksiyon-
lar var. Örneğin, kurumsal kaynak yöne-
timi, insan kaynakları yönetimi gibi.
Bundan sonra, her fonksiyonu bir modül
gibi geliştirip sonra o modülleri başka
projelerde olduğu gibi ya da küçük mo-
difikasyonlarla kullanmayı hedefleyen
bir modele geçiyoruz.

MSI Dergisi: Sizinle çalışan KOBİ’lerin de
benzer çalışmaları yapmasını bekliyor
musunuz?

Ahmet Hamdi ATALAY: Biz, ürünlerimizi
alt modüller şeklinde tasarlarsak ve bu
modüllerden bazılarını KOBİ’lere yaptı-
rırsak onlar da böyle çalışmış olacaklar.
Böylece başka bir projede benzer ihtiyaç
olduğunda, yine o KOBİ’lerle çalışırız.
Bizdeki yapı, ekosisteme de yansıyacak.

MSI Dergisi: Yazılım konusu, Türkiye’de
bazen çok basite indirgeniyor bazen de
çok büyütülüyor. Örneğin, henüz geniş
kapsamlı kullanılmayan ya da gerçek
şartlarda bir süre kullanılıp tüm hataları
ayıklanmayan bir yazılım, “geliştirildi”
etiketi ile pazarlanıyor. Bazen de 
yazılımın birden çok milyon satıra 
ulaşması, sanki bu iyi bir özellikmiş gibi
öne çıkartılıyor. Yazılım denince 
akla gelen firma olan HAVELSAN, 
projelerden bağımsız olarak, yazılım 
mimarisi ve yazılım geliştirme 
teknolojileri konularına nasıl bakıyor?
Örneğin, HAVELSAN’ın yeni bir yazılım
mimarisi ortaya koyması ya da 
ileride -Türkiye’de olmasa da- yazılım
konusunda patent alması gibi gelişmeler
sizce gündeme gelebilir mi?
Ahmet Hamdi ATALAY: Yeni teknoloji-
lerle yazılım geliştirme ile ilgili yürüttü-
ğümüz Avrupa Birliği destekli bir Ar-Ge
projemiz var. Bu, zaten bizim mutlaka
yapmamız gereken bir şey. Bunun yanı
sıra HAVELSAN genelinde kullanacağı-
mız bir yazılım geliştirme platformu oluş-
turuyoruz. Bu, birkaç sene önce başlamış
olan, henüz tüm projelerde kullanılmaya
geçmemiş bir çalışma. Önümüzdeki
sene, tüm şirkete yaygınlaştırmayı hedef-
liyoruz. Yazılım geliştirme platformumuz,
hem modül bazlı yazılım geliştirmemizi

sağlayacak hem aynı modül üzerinde
farklı birimlerin birlikte geliştirme yap-
masına imkân tanıyacak hem de bir kü-
tüphane mantığı oluşturduğu için, bazı
yazılım parçalarının alınıp hazır kullanıl-
masını sağlayacak. Böylece takvim ve
maliyet avantajları kazandıracak.
Sorunuzun en başına dönecek olursak;
yazılım, bence hem çok önemli hem de
alan bilgisi yoksa yetersiz bir yetkinlik.
Yetersiz; çünkü yazılım, artık okuma
yazma gibi bir şey. Yazılım tek başına ye-
terli bir şey değil. Eğer yeterli alan bilgisi
var da yazılım yapabiliyorsanız yazılım o
zaman çok önemli. Sizde 100 tane Java
yazılımcısı olsa ve herhangi bir alan bil-
gileri olmasa onlardan hiçbir şey çıkmaz.
Onlara, alan bilgisi ile ne yapacaklarını
tarif eden çözüm ve sistem mühendisle-
rine ihtiyaç var. Bu şekilde, yazılım, içine
girdiği her şeyi akıllı hâle getiriyor, basit
mekanik sistemleri bile. Bunun için, or-
ganizasyonumuzda bir değişiklik yaptık.
Çözüm mühendisliği diye bir grup oluş-
turduk. Müşteri ihtiyaçlarını anlayacak
ve onu, yazılımcıların ya da tasarımcıla-
rın anladığı dilde tercüme edecek, alan
bilgisine sahip tecrübeli mühendislerden
oluşan bir grup.

Yazılım geliştirme platformumuz, hem modül bazlı yazılım 
geliştirmemizi sağlayacak hem aynı modül üzerinde farklı birimlerin 

birlikte geliştirme yapmasına imkân tanıyacak hem de bir 
kütüphane mantığı oluşturduğu için, bazı yazılım parçalarının alınıp 

hazır kullanılmasını sağlayacak. Böylece takvim ve maliyet 
avantajları kazandıracak.
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HAVELSAN, simülatörlerin bir adım ötesine geçerek eğitim alanına eğilmek istiyor.
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Siber Güvenlik Bizim için
Stratejik Önemde
MSI Dergisi: Siber savunma ve güvenlik;
hem her vatandaşı bireysel olarak hem
her kurum ve kuruluşu hem de devleti 
ilgilendiriyor. Bu tabloda HAVELSAN,
siber savunma ve güvenlik konusuna
hangi açıdan yaklaşıyor; kendine hangi
müşterileri ve çözümleri hedef alıyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Sektörde bu-
güne kadar bir boşluk vardı; herkes de
kendine bir rol biçmeye çalıştı. Önümüz-
deki dönemde, sektörün rol dağılımının
oturacağını değerlendiriyorum. Siber
güvenlik, bizim için stratejik öneme haiz.
HAVELSAN’ı, siber güvenlik konusunda
doğal bir adres olarak görüyoruz. 
HAVELSAN’ın temel bilgi ve tecrübesi
hangi konuda? Bilgi teknolojileri. Yazılı-
mından, belli ölçüde donanımına kadar.
O zaman biz, bilgi teknolojileri uzmanlı-
ğımız ile siber zaafları çok daha iyi bili-
yoruz. Dolayısıyla siber güvenlik bizim
işimizin doğal bir uzantısı. Nasıl ki “Tür-
kiye’nin en yetkin ve en büyük yazılım fir-
ması HAVELSAN” diyoruz; bu cümlenin
doğal devamı da “Türkiye’nin en yetkin
ve en büyük siber güvenlik merkezi 
HAVELSAN” şeklinde olmalı.
Türkiye’nin siber güvenlik konusunda
farklı rollerde kuruluşlara ihtiyacı var.
Birincisi, standartları belirleyen, stan-
dardizasyon kuruluşları. İkincisi, gelişti-
rilen ürün ve çözümlerin bu standartlara
uygunluğunu denetleyen sertifikasyon
kuruluşları. Üçüncüsü, bu standartlara
uygun çözüm ve ürünleri geliştiren tek-
noloji firmaları. Dördüncüsü de bu ürün
ve çözümleri kullanarak hizmet sunan-
lar. TSE gibi kuruluşların, bu standartları
oluşturması; TÜBİTAK gibi kuruluşların
da işin sertifikasyonunu yapması lazım.
Biz HAVELSAN’ı; teknoloji geliştiren ve
bu teknoloji ile hizmetler sunan, sondaki
iki katmanı hedefleyen bir mükemmeli-
yet merkezi olarak konumlandırıyoruz. 
Bu alanın ucu bucağı yok, risk ve tehdit-
ler sürekli artıyor. Geliştirilecek ürün ve
teknolojiler çok fazla. Bunların kimini
kendi bünyemizde geliştirelim kimini
mevcut ürünlerimize ekleyelim kimini de
alıp üzerine biz bir şey katıp ürün hâline
getirelim ve müşteriye sunalım istiyoruz.
Burada herkese fırsat var. Biz farkımızı
nerede görüyoruz? “Biz bir şemsiye şir-
ket olalım.” diyoruz. Bu konuda çalışan
çok sayıda şirket, üniversite var. Tür-
kiye’nin, siber güvenlik teknoloji merkezi
olmasını sağlayacak bir şemsiye olalım
diyoruz. Türkiye’nin bu alanda var olan
tüm yetenekleri ve birikimlerini şemsi-

yemiz altında toplamak istiyoruz.
Bunları yaparken mevcut kabiliyetler
çerçevesinde kendi sınırlarımızı da be-
lirliyoruz. Örneğin, teknolojik bir konu 
olmasına rağmen, kriptoloji ile ilgilenmi-
yoruz. Çünkü TÜBİTAK ve ASELSAN bu
konuda zaten çalışıyor. Biz başkalarınca
yapılmış işleri tekrarlayarak kaynak is-
rafı yapmak istemiyoruz. Bu alanda iş
birliği ve sinerji oluşturarak var olan kı-
sıtlı kaynaklardan en etkin şekilde yarar-
lanmak çok önemli.

MSI Dergisi: Siber savunma ve güvenlik
alanında, HAVELSAN’ı, rakiplerinden 
ayıran başlıca avantajlarını nasıl 
sıralarsınız? Burada, kurulmakta 
olan HAVELSAN Siber Savunma 
Teknoloji Merkezi ile ilgili de bilgi 
verebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Siber güvenlik,
bizim yaptığımız işin doğal bir uzantısı ol-
duğu için, HAVELSAN bu konuda Türki-
ye’nin en yetkin ve tecrübeli firmasıdır.
Örneğin, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi
Projesi (HvBS)’nde, sistemin güvenliğini
sağlayan gömülü bir firewall var. Ama
biz bunu, firewall ürünü yapmak için ge-
liştirmemişiz. Benzer şekilde, Seçim Bi-
lişim Sistemi (SEÇSİS)’ni yaparken onun

güvenliğini sağlayacak teknolojileri içine
gömmüşüz. Ama bunları ürün olarak or-
taya koymamışız. Bizde yıllardır var olan
bu yetkinlik ve teknolojileri şimdi ayrık
ürün olarak ortaya koymaya çalışıyoruz.
Bu alanda çok nitelikli ve tecrübeli uz-
manları, Türkiye ve dünyanın her yerin-
den bünyemize katıyoruz. Aynı zamanda,
ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımları
geliştirebilecek 800 mühendisimiz var.
HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji
Merkezimizin, 4 temel fonksiyonu var.
Birincisi, teknolojileri geliştireceğimiz
bir laboratuvar. İkincisi, bizim ya da her-
hangi bir müşterimizin elinde var olan ya
da satın almayı düşündüğü siber güven-
lik çözümlerini test edip doğrulayacak
bir “Test Merkezi”. Üçüncüsü, siber gü-
venlik dediğimiz olguyu insanlara anla-
tabilmek için canlı gösterimleri
yapabileceğimiz bir “Eğitim Merkezi”.
Dördüncüsü, çeşitli kurumlara siber gü-
venlik hizmetleri vereceğimiz bir “Sa-
vunma Merkezi”. Bu hizmetten, özellikle
siber güvenlik konusunda yeterli kadro
ve teknolojiye sahip olamayan kurum ve
kuruluşlar faydalanacak. Türkiye’de şu
anda, yaklaşık 15.000 siber güvenlik uz-
manı açığı olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bu hizmet merkezi sayesinde, kurum ve
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SEÇSİS, HAVELSAN'ın siber güvenlik konusundaki
kabiliyetlerini gösteren sistemler arasında yer alıyor.
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kuruluşlar siber güvenlik ihtiyaçlarını 
HAVELSAN’dan karşılayabilecekler.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın hedeflediği
siber savunma ve güvenlik çözümleri için
öngördüğünüz yurt içi ve yurt dışı pazar
miktarı ne kadar? Önümüzdeki dönemde,
siber ürünlere yönelik ciro payı ile ilgili
bir öngörünüz var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Siber güvenlik
pazarı, bilişim pazarı içinde en hızlı bü-
yüyen alan. Geçen seneki pazar büyük-
lüğü, 50-55 milyar dolar civarındaydı. Bu
sene, 70-80 milyar dolar civarında ol-
ması bekleniyor. Seneye 100 milyar
dolar civarında olacağını söyleyen tah-
minler var. Siber suçların küresel mali-
yetinin ise 400 milyar doların üzerinde
olduğu hesaplanıyor. 
Güvenlik olgusunun özel bir hassasiyeti
var: Her şeyin güvenilir olması. Siz güve-
nilir değilseniz çok iyi bir ürününüz ol-
ması yeterli olmuyor. Piyasada bazı
ürünler var, olumsuz namı çıkmış. Belki
de iyi ürünler; ama arkalarındaki soru
işaretleri dolayısı ile güven vermiyor ve
kullanılmıyor. O yüzden siber güvenlikte
güven olmazsa olmaz. Teknolojik yetkin-
liği ve bu alandaki tecrübesi yanında 
HAVELSAN’ın en büyük avantajı ya da
farkı burada öne çıkıyor. Biz ticari bir şir-

ketiz; ama aynı zamanda misyon şirketi-
yiz. Bu misyon doğrultusunda davranan,
tesis güvenlik belgesine sahip, çalışan
herkesin şahıs güvenlik sorgulamasın-
dan geçtiği; kısaca, bu güveni azami de-
rece verebilecek nadir şirketlerden
birisiyiz. Bu da HAVELSAN’ı daha da
önemli kılıyor.
Dış piyasada ise pazarı, ülkeler arasın-
daki ilişkiler belirliyor. Dost ve müttefik
dediğimiz ülkeler, bizim doğal pazarımız.
Yakın zaman önce, burada bir ülke heyeti
vardı. Benzer şeyleri kendileri ile de ko-
nuştuk. Onlar da “Sizin ürünlerinizin çık-
masını bekliyoruz; beraber bir şeyler
yapabilir miyiz?” diye sordular.
Pazar ile ilgili öngörülerimiz böyle. Ciro
hedefi koymak için ise henüz erken ol-
duğunu düşünüyorum.

Simülatörden Eğitime
MSI Dergisi: HAVELSAN, son yıllarda 
simülatörlerin ötesine geçerek entegre
eğitim sistemleri geliştirmeye başladı.
Bunu, devam edecek bir eğilim olarak
görebilir miyiz? Eğer böyle ise 
HAVELSAN’ın daha üst bir konumda 
projeleri yönetmesi, simülasyon ve 
eğitim konularında birlikte çalıştığı 
firmalara alt seviyede daha fazla 
sorumluluk vereceği anlamına gelecek mi?
Ahmet Hamdi ATALAY: Evet, bunu

devam edecek bir eğilim
olarak görebiliriz. Bah-
settiğim gibi, ilgili bölü-
mümüzün adını da bu
doğrultuda değiştirdik.
Esas olan “eğitim”. Simü-
latörleri, eğitimde kullanı-
lacak bir teknoloji olarak
görüyoruz. Eğitimin bir hiz-
met olarak ürünleştirilmesi
ve müşteriye sunulması için
bir organizasyon oluşturmaya

çalışıyoruz. Bu hizmet kapsamında,
müşterilerimiz anahtar teslim çözümler
istiyor. Örneğin, bir eğitim merkezinin
kurulması ki bunu TSK için yaptık. Bina-
sından, içindeki simülatörlere; hatta iş-
letme, bakım ve idamesine kadar. Onun
bir ileri aşaması, THY ile birlikte çalıştı-
ğımız bir model. THY ile ortak bir eğitim
merkezi kurmayı ve beraber işletmeyi
hedefliyoruz. Bu merkez, THY’nin ihti-
yaçlarını karşıladığı gibi, dünya genelin-
deki müşterilere de hizmet verecek.
THY’nin asli işi eğitim olmadığından,
kendi ihtiyaçları dışındaki atıl kapasiteyi
değerlendirmek bugüne kadar gündeme
gelmemiş. Diğer yandan, eğitim bizim
asli işimiz ve şimdi iki firmanın iş birliği
yapması gündeme geldi.
Bu arada, artık biz sivil uçaklar için de si-
mülatör yapacağız. Sözleşme görüşme-
leri süren bir projede, THY için bir Boeing
737-800 simülatörü geliştiriyoruz. Sa-
vunma alanında, simülatörü, genelde
müşterinizle el sıkıştığınız çerçevede ge-
liştiriyorsunuz. Ama sivil alanda, sertifi-
kasyon çok önemli. Bütün sivil havacılık
sertifikasyon süreçlerinden geçmiş bir
ürünümüz olacak. Malum, simülatörleri
geliştirirken üreticilerin verilerini kulla-
nıyorsunuz. Boeing, eskiden klasörlerce
doküman veriyordu, siz bundan tasarım
yapıyordunuz. Bunu herkes %100 anla-
mıyordu; o yüzden simülatörler arasında
farklılıklar oluyordu. Boeing, bu konu-
daki politikasını değiştirdi. Artık hazır
elektronik veri paketi olarak veriyor.
Böylece üreticinin gerçek datasını kulla-
narak ürünü geliştiriyorsunuz. Boeing
737-800 uçağı için, dünyada bu veri pa-
ketini kullanarak simülatör geliştiren ilk
firma biz olacağız.
Sorunuzun ikinci kısmına gelince. Eğitim
içeriği üreten bir firma değiliz; eğitimin
sunulduğu altyapıları üreten bir firmayız.
İçerik üreten firmalarla görüşüyoruz. Bu
konuda ekosistemdeki iş ortaklarımızla
çalışıyoruz.
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MİLGEM'in "milli" bir sistem
olarak nitelendirilebilmesinde,
GENESİS'in de çok önemli 
bir katkısı bulunuyor.





SÖYLEŞİ

MSI Dergisi: Boeing 737-800 
simülatöründen bahsettiniz. Bunun 
yanı sıra HAVELSAN’ın simülatör ve 
eğitim sistemleri konusunda sivil 
pazardaki durumu nedir? Sivil pazarla 
ilgili hedefleriniz var mı; 
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Tüm diğer alan-
larda olduğu gibi, eğitim alanında ideal
durum, dağılımın 1/3 savunma, 1/3 sivil
ve 1/3 ihracat şeklinde olması. Alt alan-
larda, bu oranlar biraz değişebilir. Eğitim
işinde sivil tarafın çok daha hızlı büyüye-
ceğini öngörüyoruz. Orman Bakanlığı
için orman yangınları ile ilgili bir simüla-
tör geliştirdik. Sağlık alanında bir takım
çalışmalarımız var. Sivil havacılıkta da
büyük bir potansiyel mevcut.

MSI Dergisi: TSK, Havuzlu Çıkarma 
Gemisi gibi daha önceden sahip olmadığı
kabiliyetleri tamamladıkça, bunların 
komuta kontrol sistemlerinin adresi 
olarak HAVELSAN da komuta kontrol 
sistemleri ürün ailesini tamamlıyor. 
Komuta kontrol sistemleri ile ilgili 
HAVELSAN’ın önünde nasıl bir yol 
haritası var?

Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN’ın
Komuta Kontrol Sistemleri ile ilgili ilk
adım, bildiğiniz gibi GENESİS ile atıldı. 
Burada başladığımız noktada 2004 
yılında projeye dâhil olduğumuz sürede
ARMERKOM’un verdiği katkılardan da
bahsetmek gerektiği kanaatindeyim. 
ARMERKOM, Türkiye’de bir ilki başararak
bir Savaş Yönetim Sistemi’ni ortaya koydu,
bu sistemi test etti ve sistemin uygulana-
bilirliğini kanıtlamış oldu. HAVELSAN’ın
projeye dâhil olmasıyla başlayan süreç ve
sanayi ayağında bir partner olması şu
anda tamamladığımız ve geleceğe yürü-
meyi hedeflediğimiz projeleri de berabe-

rinde getirdi. Milli gemimiz MİLGEM’de,
Yeni Tip Karakol Botu ve Yeni Tip Denizaltı
projelerinde edindiğimiz ve gelişen yetkin-
liklerin bizi götürdüğü nokta şüphesiz
daha karmaşık sistemler ve ileri yazılım
gerektiren LST ve LHD sistemleri 
olacaktı… Öyle de oldu. Biz çok az dünya
bahriyesinin cesaret edebileceği bir mo-
dernizasyonun parçası olmaktan gurur
duyuyoruz. Bu projelerin tamamında 
HAVELSAN sadece geliştirici değil, aynı
zamanda da sistem entegratörü olma
özelliğini taşıyor. Bu yetkinliklerin bir son-
raki aşaması da Ağ Destekli Veri Entegre
Komuta Kontrol Sistemleri olacak.
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Eğitim teknolojileri geliştirmek, 
gelecek dönemde HAVELSAN'ın
asli alanlarından birisi olacak.
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2023 Hedeflerine 
Hep Birlikte Ulaşacağız
MSI Dergisi: Biraz da gelecekten 
konuşmak istiyoruz. Burada dikkatimizi
çeken bir konu var: HAVELSAN, 
Türkiye’de komuta kontrol çözümlerinin
adresi olsa da uzun menzilli hava ve 
füze savunma sistemleri ile ilgili projeler
konuşulurken, HAVELSAN’ın adı pek 
geçmiyor. HAVELSAN bu projelerde 
nasıl bir rol oynamak istiyor?

Ahmet Hamdi ATALAY: Komuta kontrol
ile eğitim ve simülatör gibi alanlar, bizim
temel faaliyet alanlarımız ve yerli bir ge-
liştirme yapılacaksa bu alanlarda bize de
önemli pay düşeceğini öngörerek hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Bizim dünyada,
hem teknoloji hem fiyat performans ola-
rak kabul görmüş komuta kontrol, eği-
tim ve simülasyon çözümlerimiz var.
Bunların hava savunma projelerinde
kullanılması kadar doğal bir şey olamaz.

MSI Dergisi: 2023 hedefinizi, 
sorularımıza verdiğiniz cevaplarda 
ortaya koydunuz. 2023’ten günümüze
doğru geldiğimizde, HAVELSAN’ın ciro,
ihracat ve Ar-Ge harcaması gibi 
konularda hedefleri neler?
Ahmet Hamdi ATALAY: Öncelikle 2023
hedefini ortaya koyduk. Bunu da
şunun için yaptık: Şu anda tüm hedef-
leri belirlediğimiz bir dönemdeyiz. Bu-
rada iki yol var. Ya şimdiki zamandan
geleceğe doğru gidip, “Şöyle şöyle ge-
lişirsem…” deyip 2023 hedefini belir-
lersiniz. Ya da tersten gidip ilk önce
2023 hedefini belirlersiniz. Biz ikinci
yolu tercih ettik; çünkü HAVELSAN’ın
mevcut durumu ile potansiyeli örtüş-
müyor. HAVELSAN’ın potansiyeli,
mevcut durumundan çok daha büyük.
Mevcut duruma bakarak geleceği
planlamaya kalkışırsak bu potansiyeli
değerlendiremeyiz.
Dolayısı ile önce 2023 hedefini ortaya
koyduk; tersten giderek günümüze gel-
meye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda,
bu konular daha da netleşecek. Büyü-
memiz doğrusal olmayabilir. Önce %20
ile başlar, sonra artar. Şimdi bu konula-
rın çalışmalarını yapıyoruz. 
Bir şeyi ölçemiyorsanız onu yönetemez-
siniz. Ölçüm sonuçlarını kıyaslamazsanız
da ne kadar iyi olduğunuzu bilemezsiniz.
Biz her şeyi metriklere dayanan, her şeyi
ölçüp biçtiğimiz bir sistem oturtmaya ça-
lışıyoruz. Kişilerin performansından
tutun, finansal şirket performansına,
mevcut kapasite analizlerinden bunun
sınırlarını tespit etmeye kadar.
Ben niye 2023 hedefi telaffuz ettim? 
Birincisi, kendimi bir sorumluluk 
altına alıyorum. İkincisi, çalışma arka-
daşlarıma bir vizyon belirliyorum. 
HAVELSAN olarak biz bir ekibiz; bu he-
deflere hep birlikte ulaşacağız. Ekip
buna inanmaz ve bu konuda çalışmazsa
başarma şansımız yok. Ekibin benim-
semesi önemli. Hedef koymazsanız,
performansınızı değerlendirebileceği-
niz bir şey olmaz; ekibinizi yönlendire-
ceğiniz bir istikamet olmaz. Bu, aynı
zamanda paydaşlara taahhüdümüz.
Dolayısı ile kendimizi bağlıyoruz. 
HAVELSAN’ın çok tecrübeli ve yetenekli
bir ekibi var; bu sayede başaracağımıza
inanıyoruz; o niyetle yola çıktık.

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su
Ahmet Hamdi Atalay’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Ben niye 2023 hedefi telaffuz ettim? Birincisi, kendimi bir sorumluluk 
altına alıyorum. İkincisi, çalışma arkadaşlarıma bir vizyon belirliyorum.
HAVELSAN olarak biz bir ekibiz; bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. 
Ekip buna inanmaz ve bu konuda çalışmazsa başarma şansımız yok. 
Ekibin benimsemesi önemli. Hedef koymazsanız, performansınızı 
değerlendirebileceğiniz bir şey olmaz; ekibinizi yönlendireceğiniz 
bir istikamet olmaz. 
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HAVELSAN, son yıllarda, 
simülatörlerin ötesine geçerek 

entegre eğitim sistemleri 
geliştirmeye başladı.
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İstanbul Haliç Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen et-
kinliğin açılış programına;

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Fikri Işık ve
Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç başta olmak
üzere, çok sayıda davetli ka-
tıldı. Etkinlik kapsamında;
panel, konferans ve eğitim
programlarının yanı sıra et-
kinlik boyunca süren bir fuar
da gerçekleştirildi. Etkinliğe,
87 teknoloji firması ile 
Japonya, ABD, İngiltere, Af-
ganistan, Polonya, İsveç, Hol-
landa ve Azerbaycan’dan
firma ve konuşmacılar katıldı.
Etkinliği ziyaret eden kişi sa-
yısı ise yaklaşık 10.000 oldu.

2004 Yılındaki
SSİK’nin Değerini 
Anlıyoruz
Etkinliğin açılış oturumunda
ilk olarak MÜSİAD Genel Baş-
kanı Nail Olpak kürsüye geldi.
Olpak, uzay teknolojileri ve et-

kinlik ile ilgili görüşlerini şu
sözlerle paylaştı: “Ülkelerin
tarihinde öyle anlar vardır ki,
bir kırılma noktası olduğunu
uzun yıllar sonra anlayabiliriz.
Bugün böylesi günlerden biri-
sini yaşadığımızı zannediyo-
rum. Yeryüzünü nakış gibi
dokuyan Türk müteşebbisleri,

ufkun ötesini gören bir viz-
yonla 1 milyar dolarlık bir
katkı sunacak uydu ve uzay
ekosistemi için bir aradalar…
Ülkemizin 2002’den sonra
gerçekleştirdiği ve birinci 
kalkınma hamlesi olarak ad-
landırabileceğimiz dönemde,
gayri safi milli hasılamızı 800

milyar dolar seviyesine getir-
dik. Kazanımlarımızı korurken
yeni bir dönüşüme daha ihti-
yaç duyduğumuzu, MÜSİAD
olarak 2012 yılında yayınladı-
ğımız Orta Gelir Tuzağı rapo-
rumuzda açıklamıştık. Yeni bir
hikâyeye, yani ikinci kalkınma
hamlesine ihtiyacımız var…

TÜRKSAT ve MÜSİAD, 
Uzay Ekosistemini 
Bir Araya Getirdi
MÜSİAD’ın stratejik partner olarak yer aldığı Uydu, Uzay ve
Teknoloji Günleri Powered by TÜRKSAT etkinliği, 11-12 Aralık
tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye'nin uzay 
ekosistemini bir araya getirmek ve bu ekosistemin nasıl 
geliştirilebileceğini tartışmak amacıyla düzenlenen etkinlik,
konunun tüm taraflarının bir araya geldiği bir platform oldu.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Etkinlikte, sahnede bulunan dev ekrana görüntü yansıtılarak dünyada ilk kez halka açık 
4K telekonferanslar yapıldı. Telekonferanslarda, 3'üncü Boğaz Köprüsü, 3'üncü Havalimanı, 

Körfez Geçiş Köprüsü ve Ankara'da bulunan TUSAŞ USET Merkezi'ne canlı bağlantı gerçekleştirildi.
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MÜSİAD olarak biz de ihtiya-
cımız olan bu dönüşümleri
kısas alan faaliyetler zincirini
hayata geçiriyoruz. Geçen yıl
Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde ve Sayın Baş-
bakanımızın destekleriyle ger-
çekleştirdiğimiz 15. MÜSİAD
Uluslararası Fuarı’nda, orada
ortaya koyduğumuz High-
Tech Port konseptimiz çok
büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi
üzerine, High-Tech Port kon-
septimizi, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile bir-
likte, 4-8 Ekim tarihlerinde
Katar’da tekrar gerçekleştir-
dik. Savunma başta olmak
üzere, ulaşım teknolojileri,
mobil teknolojiler ve havacılık
teknolojilerimizi sergiledik…
Bugün başka bir heyecan için
birlikteyiz. Türkiye’nin kazan-
dığı önemli bir ufkun, 2004 yı-
lındaki Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK)’nde alınan
kararlar olduğunu, bugün çok
daha iyi anlıyoruz. O gün hazır
alım projelerine dur diyen
irade, Türkiye’nin 11 yıldır
ürün geliştirmeye harcadığı
performansın en önemli da-
yanağı oldu. Ortaya çıkarılan
ATAK helikopteri, MİLGEM,
ALTAY tankı, GÖKTÜRK uy-
dusu ve milli piyade tüfeği
gibi birçok savunma ürünü ve
onlar dolayısıyla teknolojisi,
ülkemize yeni ufuklar kazan-
dırdı, stratejik üstünlüğü-
müzü arttırdı. Bu bilinçle
Türkiye’nin uydu, uzay ve tek-
noloji ekosistemiyle bugün
birlikteyiz. Yerli uydu ekosis-
temi oluşturmayı ve yerli

katkı oranını da arttırmayı
temel çıktı olarak beklediği-
miz bu etkinlikte, Ulaştırma
Bakanlığımız ve bağlı kuru-
luşu TÜRKSAT’la birlikte ha-
reket ettik. 2 gün süresince
gerçekleştirilecek olan panel
ve toplantılarda, Türkiye’nin
milli uydu ekosisteminin
oluşturulması, e-devlet kapı-
sının küresel bir marka hâ-
line gelmesi, 4.5G ve 5G gibi
teknolojilerde yerli katkı
oranı gibi önemli hususlarda,
hem yerli hem yabancı ko-
nuklarımızla iş birlikleri ve iş
fırsatları kollayacağız. Bugün,
dünyada uydusunu yapıp aynı
zamanda bunu ticarileştirebi-
len ülke sayısının 6-7 civa-
rında olduğunu hatırlarsak,
konunun önemi yeterince or-
tadadır. Uydu ve uzay tekno-
lojimizin yanı sıra e-devlet
kapısının içerik kazanımlarını
zenginleştirip yeni ülkelere
pazar oluşturması için de
gayret edeceğiz. Yine kısa
süre sonra hayatımıza gire-
cek olan 4.5G teknolojilerin-
deki yerli katkı payını,
paydaşların katılımıyla tartı-
şıp yol haritaları üzerinde tar-
tışacağız.”

TÜBİTAK’ı Yeniden
Yapılandıracağız
Açılış oturumunun ikinci ko-
nuşmacısı Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
oldu. Bakan Işık, konuşması-
nın başında, etkinliğin ve 
uzay teknolojilerinin önemine
vurgu yaptı: “Bu organizas-
yonu, başta Sayın Cumhur-
başkanımız ve hükümetimizin
uzay ve uydu teknolojileri ko-
nusunda ortaya koyduğu viz-
yonun reel sektörümüz
tarafından da paylaşıldığının
ve sahiplenildiğinin göstergesi
olması bakımından, son de-
rece kıymetli bir organizasyon
olarak değerlendiriyorum.
Türkiye olarak eğer biz bir kü-
resel güç olmak istiyorsak

uzay ve uydu teknolojilerine 
de yoğunlaşmamız, ağırlık 
vermemiz kaçınılmaz… GÖK-
TÜRK-2 uydumuzun, son ay-
larda terörle mücadelemizde
ne kadar önemli bir katkı
sağladığını hatırlamak bile bu
alanda milli projelerin ne
kadar önemli ve gerekli oldu-
ğunu anlamak için yeterli ola-
caktır. Ancak uydulara
ihtiyacımız, elbette sadece
askeri amaçlar, güvenlik ve
savunma politikalarımızla sı-
nırlı değil. Uyduların sağladığı
veriler; tarım, afet yönetimi,
iletişim, şehir planlaması,
hizmet sektörü gibi pek çok
değişik alanlarda, birçok ihti-
yacımıza cevap üretmekte-
dirler.”

COSPAR Genel Kurulu Türkiye’de Yapılacak
COSPAR (Committee on Space Research / Uzay Araştırmaları Komitesi)’ın 41’inci genel kurulu, 
30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek. 2 yılda bir gerçekleştirilen ve
dünya genelinden uzay bilimleri ve uzay sanayisinden önde gelen kişileri bir araya getiren bu önemli 
etkinlik, TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün 
koordinasyonunda düzenleniyor. Etkinlik kapsamında, 1-5 Ağustos tarihleri arasında, firmaların ürün 
ve çözümlerini sergileyebilecekleri bir fuar organizasyonu da yapılacak. Etkinlik ile ilgili ayrıntılara,
cospar2016.tubitak.gov.tr İnternet adresinden erişilebilir.

MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak

Etkinlikte SSM de stant açtı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık 
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Bakan Işık, yürüyen ve planla-
nan projelerle ilgili de bilgi ak-
tardı: “Üzerinde çalıştığımız
GÖKTÜRK-2 yenileme projesi
ile 50 cm çözünürlüğe sahip
yeni bir yer gözlem uydusu
geliştirmeyi hedefliyoruz, ça-
lışmalarımıza başladık. Hele

hele bu uyduya bir de hiper-
spektal kamerayı taktığınız
zaman, tarımdaki rekolteden
ekilen alandaki bitki türüne,
uydudan tespit edebiliyorsu-
nuz. Dolayısıyla bu projeyle
hem çözünürlüğü arttırmış
olacağız hem de mevcut uydu-

nun ömrü dolana kadar yeni
uydumuzu tamamlama aşa-
masına geleceğiz. İlk milli ha-
berleşme uydumuz olan
TÜRKSAT-6A projesi de plan-
ladığımız takvime göre başa-
rılı bir şekilde ilerlemektedir.
Bildiğiniz gibi, bu projede, özel

sektöre de pay veren yeni bir
modeli hayata geçirdik. 
Bu başarılı model, TÜBİTAK’ı
yeniden yapılandırma süreci-
mizde de referans noktalarımız-
dan biri olacak… Önümüzdeki
dönemde, TÜBİTAK’ı yeniden
yapılandıracağız. TÜBİTAK’ı,
özel sektörün yaptığı Ar-Ge’yi
yaparak zaman kaybeden bir
kuruluş olarak bırakmayaca-
ğız. Artık üretimde, özel sek-
törümüzün mutlak hâkimiyeti
var. Ar-Ge’de de özel sektörü-
müz belirleyici olmak duru-
munda. Onun için TÜBİTAK’ı,
özel sektörün Ar-Ge yapma-
sını destekleyecek ve teşvik
edecek bir anlayışla tekrar ye-
niden yapılandıracağız. İşte
TÜRKSAT-6A ile bunun ilk
adımını attık. TÜRKSAT-6A’da,
iş paketlerinin bir kısmının
özel sektör tarafından yapıl-
masının önünü açtık. Burada,
bu tecrübelerden faydalana-
rak artık TÜBİTAK’ı, hem
temel araştırma alanlarında
hem de özel sektörün yapa-
mayacağı araştırma alanla-
rında yoğunlaştırmak; aynı
zamanda, enstitülerini, bir
sistem entegratörü, proje yö-
netim mekanizması hâline
dönüştürmek istiyoruz.”

Projeler
Hız Kesmiyor
Bakan Işık, şöyle devam etti:
“Milli yer istasyonu geliştirme
projesini başlattık. Uydularda
kullanılan lityum pilleri, güneş
panellerini ve güneş hücrele-
rini üretmek için gerekli pro-
jeleri başlattık. 14-15 Aralık’ta
yapılacak olan Uzay Kalifiye
Malzeme Teknolojileri Sem-
pozyumu’nda; bu panel, hücre
ve pillerle ilgili alt sistem 
projeleri imzalanacak. Yine
uydularda kullanılan optik
malzemeleri geliştirmek için
de bir merkez oluşturacağı-
mızı özellikle ifade etmek is-
terim. Bütün bu çalışmalar,
sadece uydu üretmek açısın-
dan değil; ülkemizin teknoloji
kapasitesini geliştirmek, bu
alanda yenilikçi firmalar oluş-
turmasına zemin hazırlamak
açısından da önem taşıyor.”

TUSAŞ, uydu projelerinin 
maketlerini sergiledi.

ROKETSAN, 
Uydu Fırlatma 
Sistemi projesini 
ön plana çıkarttı.

ASELSAN
standında,
uydu 
haberleşme
ve 4.5G
teknolojileri
tanıtıldı.
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İşimize Daha Fazla
Akıl Katmalıyız
Açılış oturumunun son ko-
nuşmasını, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım yaptı. Bakan
Yıldırım, teknoloji ve gelecekle
ilgili görüşlerini şöyle aktardı:
“Türkiye, artık geleneksel
üretimlerle ürün ihracıyla
2023 hedeflerini yakalayamaz.
Teknoloji yoğun, katma değeri
yüksek yenilikçi ürünlere
daha fazla önem vermemiz
gerekiyor. Yani artık daha
fazla akıl verip işimizin içine
katmamız gerekiyor. Dünyaya
baktığımız zaman, 200-300 yıl-
lık geçmişi olan firmaların git-
tikçe küçüldüğünü; ama 15-20
yıllık geçmişi olan firmaların,
bugün nerdeyse birçok ülkenin
gayri safi milli hasılasının üze-
rine çıktığını görüyoruz.
Demek ki gelecek, akıl terinde;
gelecek, teknolojide; gelecek,
farklılık oluşturmakta.”
TÜRKSAT’ın bugünlere nasıl
geldiğini anlatan Bakan Yıldı-
rım, “TÜRKSAT, aslında uydu
işletmeciliği amacıyla başla-
yan bir şirket olmasına rağ-

men, günümüzde artık tekno-
loji geliştirme şirketine 
dönüştü. Aynı zamanda e-dev-
let uygulamaları, analog yayın,
sayısal yayın, web üzerinden
yayın, uydu üretim ve milli ya-
zılım... O zaman TÜRKSAT’ın
kanununa, milli ve kritik yazı-
lımları TÜRKSAT’ın yapma-
sına yönelik bir hüküm de
koymuştuk. Onun vasıtasıyla
TÜRKSAT ciddi bir altyapı ve
tecrübeyi kazanmış oldu.
Bundan sonra, TÜRKSAT’ın,
TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız ile
birlikte, Ar-Ge faaliyetleri ko-
nusunda, yenilikçi ürünler
geliştirilmesi ve Türkiye’deki
yüksek teknoloji ve yüksek
katma değere sahip ürünle-
rin yapılması konusunda çok
ciddi katkıları olacak.” dedi.
Bakan Yıldırım, TÜRKSAT-6A
uydusu ile ilgili ise şunları
söyledi: “Mili uydu için, yakla-
şık 600 milyon lira gibi bir
bedel öngörülüyor. TÜBİTAK
da maliyete katılıyor ve 
170 milyon liralık kısmını kar-
şılayacak. Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı

ise projenin 370 milyon lira-
sını üstleniyor. TÜRKSAT da
bir kısmını karşılayacak.”
Bakan Yıldırım’ın konuşmasının
ardından, sahnede bulunan dev
ekrana görüntü yansıtılarak
dünyada ilk kez halka açık 4K
telekonferanslar yapıldı. Bu te-
lekonferanslar, aynı zamanda,
TÜRKSAT-4B uydusundan yapı-
lan ilk yayınlar oldu. Telekonfe-
ranslarda, sırasıyla 3’üncü
Boğaz Köprüsü, 3’üncü Havali-
manı, Körfez Geçiş Köprüsü ve
Ankara’da bulunan TUSAŞ Uzay
Sistemleri Entegrasyon ve Test
(USET) Merkezi’ne canlı bağ-
lantı gerçekleştirildi.
İlk bağlantı, inşası devam
eden 3’üncü Boğaz Köp-
rüsü’nde bulunan, Karayol-
ları Genel Müdürü İsmail
Kartal ile yapıldı. İkinci bağ-
lantı, inşası devam eden
3’üncü Havalimanı’nda bulu-
nan Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürü Ser-
dar Hüseyin Yıldırım, İGA Yö-
netim Kurulu Üyesi Nihat
Özdemir ve İGA Üst Yöneticisi
(CEO’su) Yusuf Akçayoğlu ile
gerçekleştirildi. Üçüncü bağ-

lantı da Körfez Geçiş Köprü-
sü’ndeki Kamu Özel Sektör
Ortaklığı Bölge Müdürü
Murat Gönenli ile yapıldı.
Son bağlantı ise TUSAŞ’ta bu-
lunan USET Merkezi ile ya-
pıldı. Burada, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Şeker, Savunma Sa-
nayii Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi,
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı ve TÜRKSAT
Uydu Programları Direktörü
Selman Demirel hazır bu-
lundu. Şeker, bağlantı sıra-
sında şu bilgileri verdi:
“GÖKTÜRK-1 uydumuzun
testleri, şu an burada devam
ediyor. Uydumuzun testleri, 
1 yıl içinde tamamlanacak 
ve GÖKTÜRK-1 uydumuz,
2016’nın ikinci yarısında, uzay-
daki yerini alıp hizmet vermeye
başlayacak. Tesisimiz, Av-
rupa’nın en gelişmiş uydu en-
tegrasyon ve test merkezi
olma özelliğine sahip. Tesisi-
miz, hem askeri hem sivil uy-
dulara hizmet verecek
kapasitede inşa edildi. 5 tona
kadar ağırlığa sahip bütün uy-
dulara hizmet verebilecek ve
aynı anda iki uydu bu tesiste
üretilebilecek.”

Uzay Sanayisinin 
Aktörleri Kendilerini
Anlattı
Etkinliğin ilk gününde ger-
çekleştirilen “Uydu ve Eko-
sistemi: Endüstri ve Teknoloji
Açısından Bakış” başlıklı pa-
nelde; TUSAŞ Uzay Sistem-
leri Grup Başkanı Sinan

TÜRKSAT Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ensar Gül ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak,

Bakan Yıldırım'a uydu maketi armağan etti.

Etkinliğe KOBİ'ler de ilgi gösterdi.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım
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Şenol, ASELSAN Uydu ve Yer
Sistemleri Program Direktörü
Taner Özdemir, TÜBİTAK 
Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay)
Müdürü Dr. Lokman Kuzu,
THY Teknik Genel Müdür Da-
nışmanı Halil Tokel ve İTÜ
Uzay Mühendisliği Bölümü
Uzay Laboratuvarları Yöneti-
cisi Prof. Dr. Alim Rüstem

Aslan, uzay sektörü ile ilgili
görüşlerini paylaştılar.
Şenol, TUSAŞ’ın uzay konu-
sundaki faaliyetlerini özetle-
dikten sonra, yetişmiş insan
kaynağı ile ilgili bir soruya
cevap verirken, proje sayısı-
nın artması gerektiğine dik-
kat çekti. Şenol, gerek insan
kaynağının gelişmesi gerekse
teknolojik derinliğin sağlan-

ması için, Türkiye’nin uzay
alanı için daha çok fon ayır-
ması gerektiğini de belirtti.
Özdemir, uzay alanındaki bazı
ihtiyaçların, zaman kısıtları
nedeniyle ilk aşamada dışarı-
dan hazır alındığını; ancak
kendilerinin paralelde tekno-
loji geliştirerek yerli çözüm-
ler geliştirdiklerini anlattı ve
haberleşme sistemleri konu-

sunda ASELSAN’ın iyi bir ko-
numda olduğunu söyledi.
Dr. Kuzu da TÜBİTAK Uzay’ın
faaliyetlerinden bahsetti. İMECE
projesi kapsamında bir hiper-
spektral kamera geliştirmekte
olduklarını, elektrikli itki konu-
sunda çalışmalar yaptıklarını ve
0,5 m çözünürlüğe sahip bir ka-
mera geliştirmek istediklerini
belirtti. İnsan kaynağı konu-

Endüstri ve Teknoloji Açısından Bakış" başlıklı panelin panelistleri 
ve panel öncesinde konuşma yapan katılımcılar bir arada.
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sunda ise eleman alımının 
5-6 ay gibi uzun süreler gerek-
tirmesinden, üniversite öğren-
cilerini yarı zamanlı olarak
çalıştıramamaktan ve yabancı
uyruklu kişileri Türkiye’ye ge-
tirme ile ilgili bürokratik engel-
lerden yakındı.
Tokel, İstanbul’un ve Tür-
kiye’nin genelinde sanayiye 
iş yapan KOBİ sayısının yüz
binler mertebesinde oldu-
ğuna dikkat çekerek, bunla-
rın arasında ihtiyaç duyulan
bileşenleri üretebilecek ya da
üretmek için teknoloji gelişti-
rebileceklerin mutlaka bulu-
nabileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Aslan, İTÜ’nün küp uydu
konusundaki çalışmalarını anlattı.
Türkiye’nin bilgi üretme konu-
sunda istenilen seviyede olmadı-
ğına dikkat çekti ve eğitim
kurumlarında proje bazlı çalış-
malar yapılmasının önemine
vurgu yaptı.

Sektörün Odağı
TÜRKSAT-6A
Etkinliğin ilk gününde ger-
çekleştirilen bir diğer panel,
“Milli Uydu Projesi” paneli
oldu. TÜRKSAT Genel Müdür
Yardımcısı Şenol Gülgönül‘ün
moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen panele; TÜBİTAK
Uzay İş Geliştirme Müdürü
Dr. Sadık Murat Yüksel,
TUSAŞ USET Merkezi Navi-
gasyon ve Haberleşme Uydu
Programları Müdürü İzzet
Bayır, ASELSAN Görev Yükle-
rinden Sorumlu Müdürü Atak
Özkan ve CTECH Genel Mü-
dürü Dr. Cüneyd Fırat konuş-
macı olarak katıldılar.
Gülgönül, TÜRKSAT-6A uy-
dusunu, Ar-Ge çalışmaları da
yaparak Türkiye’de geliştir-
mek için başlattıkları projede
en büyük güçlüğü, proje büt-
çesi için ödeneğin bulunma-
sında yaşadıklarını anlattı.

Gülgönül; Ar-Ge projelerinin,
sıradan tedarik projelerine
göre, yaklaşık 2,5 kat kadar
daha maliyetli olabildiğini;
bütçesi 546 milyon lira olan
TÜRKSAT-6A projesinin öde-
neğinin Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı,
TÜRKSAT ve TÜBİTAK tarafın-
dan ortak olarak karşılandığını
söyledi. Projede, uydunun tasa-
rımı ve tüm yazılımları, milli
olarak geliştiriliyor. Uzay sis-
temlerinde kullanılacak ekip-
manın tarihçeye sahip olması
gerekliliği ve TÜRKSAT-6A’nın
ticari bir uydu olması nede-
niyle kritik alt sistemler, 
tarihçeye sahip hazır ekip-
manlar olarak tedarik ediliyor.
Diğer yandan, bunları yedek-
leyen bazı alt sistemler, proje
ortağı firmalar tarafından
özgün olarak geliştiriliyor.
Uzay sektörünün sürdürülebi-
lirliği ile ilgili görüşlerini de pay-

laşan Gülgönül, TÜRKSAT’ın,
ortalama 3,5 yılda bir uydu si-
pariş ettiğini ve TÜRKSAT’ın,
tek başına Türkiye’deki sek-
tör için önemli bir iş hacmi
yaratabileceğini ifade etti.
Dr. Yüksel, TÜRKSAT-6A pro-
jesinde yönetici konumda
olan TÜBİTAK Uzay’ın, iş pa-
ketleri ve çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. TÜBİTAK
Uzay, projede yer alan 22 üst
düzey iş paketinin, 14 tane-
sinden sorumlu bulunuyor.
TÜBİTAK Uzay’ın geliştireceği
alt sistemler arasında tepki
tekeri, güneş algılayıcı, yıldız
izler gibi deneysel olarak ge-
liştirilen ve bu proje ile ta-
rihçe kazanacak ürünler de
yer alıyor. TÜBİTAK Uzay;
uçuş bilgisayarı ve yazılımları,

"Milli Uydu Projesi" panelinin katılımcıları.

TÜRKSAT'ın
standında 
çeşitli maketler
sergilendi.
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güç dağıtım birimi, güç dü-
zenleme birimi, elektrikli itki
sistemi ve arayüz kontrol
kartlarını kendisi geliştire-
cek. Ayrıca entegrasyon ve
testler için yer ekipmanları ile
uydu simülatörü de TÜBİTAK
Uzay tarafından geliştirilecek.
Projede TÜBİTAK Uzay’ın
bütçesel payı ise 208 milyon
lira olacak. Kurum, projede,
130 tam zamanlı araştırmacı
çalıştıracak.
Bayır, TUSAŞ’ın projede,
GÖKTÜRK-2 projesine benzer
bir iş payının bulunduğunu
söyledi. Buna göre TUSAŞ;
yapısal alt sistemi, ısıl kontrol
alt sistemi, itki alt sistemi ve
kablajdan sorumlu olacak;
ayrıca bazı yazılım paketle-
rinde ve fırlatma ve fırlatma

sigorta faaliyetlerinde görev
alacak. Ayrıca uydunun en-
tegrasyonu ve testleri, USET
Merkezi’nde gerçekleştirile-
cek. GÖKTÜRK-2’nin panelle-
rinde alüminyum kullanan

TUSAŞ, bu projede ise karbon
fiber ile güçlendirilmiş plastik
paneller kullanacak. Daha
hafif olan bu panellerin üre-
timi ile ilgili süreçler, TUSAŞ
tarafından kalifiye edildi.
TUSAŞ, ürettiği örnek panel-

leri, etkinlik sırasında da ser-
giledi. Projenin bütçesindeki
payı 162,8 milyon lira olan
TUSAŞ, projede, 104 kişilik
bir ekiple yer alıyor. Bayır,
proje destek mevzuatının bazı

harcamaları kapsamaması
nedeniyle TUSAŞ’ın, kendi öz
kaynaklarından önemli bir
miktarı proje için harcayaca-
ğını da belirtti.
Özkan, Ku bant transponder
sistemini, proje bütçesi ile ge-
liştirdiklerini; X bant trans-
ponder sisteminin ise SSM’nin
fonları ile geliştirildiğini söy-
ledi. Her iki alt sistemde de
kritik bileşenleri tasarlayıp
üreten ASELSAN, aynı za-
manda transponderların yer
ve yörünge testleri için de
destek ekipmanları tasarla-
yacak. Ku bant alt sistemi 
için ASELSAN’ın kullanacağı
bütçe, 139 milyon lira olacak.
Proje kapsamında 87 kişi ça-
lışacak.
Dr. Fırat, projede yer alan tek
KOBİ olarak; telemetri, tele-
komut ve mesafe ölçüm mo-
dülü üzerinde çalışacaklarını
söyledi. Uydunun yer ile ileti-
şiminde kritik bir konumda
olan modül, bu niteliği nedeni

ile tarihçesi olan hazır bir ürün
olarak tedarik edilecek. Diğer
yandan CTECH, özgün bir mo-
dülü de çalışmalara paralel
olarak geliştirecek ve ürete-
cek. CTECH’in bütçedeki payı,
35,8 milyon lira olacak ve pro-
jede 15 kişi çalışacak.
Dr. Fırat, konuşmasında, iki ko-
nuya dikkat çekti: TÜRKSAT-6A,
yörüngeye oturduktan sonra
bile biraz zaman geçip özgün
ürünler tarihçe kazanmadan
Türk firmalarının uluslararası
pazarda boy gösteremeyece-
ğini; bu nedenle yurt içindeki
iş fırsatlarının, sürdürülebilir-
lik için hayati öneme sahip ol-
duğunu hatırlattı. Japonya’da
uzay alanında çalışan yaklaşık
1.000 firma olduğunu belirten
Dr. Fırat, Türkiye’nin de tek-
nolojiyi tabana yayarak ilerle-
mesi gerektiğini vurguladı.
Uzay alanında çalışan kişi ve
firmaları bir araya getiren et-
kinlik, ikinci günkü faaliyetle-
rin ardında sona erdi.

Mitsubishi Electric, TÜRKSAT için ürettiği uyduların maketlerini sergiledi.

TUSAŞ tarafından üretilen
uydu paneli, "Milli Uydu

Projesi" paneli sırasında 
izleyiciler tarafından 

ilgiyle incelendi.

TÜRKSAT standı etkinlik boyunca katılımcıların ilgisi ile karşılaştı.
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Benzer etkinliklerle kar-
şılaştırıldığında yoğun
bir katılımın gerçek-

leştiği etkinliğin açılış konuş-
masını, STM Genel Müdürü
Davut Yılmaz yaptı. Yılmaz,
Türkiye’nin sertifikasyon ko-
nusundaki sorunlarının, Vecihi
Hürkuş’un Cumhuriyetin ilk
yıllarında kendi tasarımı uçağı
için sertifika almaya çalışma-
sından beri devam ettiğini ha-
tırlatarak şunları söyledi:
“Biz, aradan geçen 85 yıla
rağmen, sertifikasyonu hâlâ
bir sorun olarak görüyor 
ve tartışıyorsak; özel sektör-
den kamuya, üniversitelerden
özel eğitim merkezlerine
kadar, ülke olarak kendimizi
eleştirmemiz gerekiyor de-
mektir. 85 yılın belli dönem-
lerinde havacılığın hiç
gelişmemiş olmasını, zaman
zaman durmasını, hatta ge-
riye gitmesini, bu anlamda
belki eleştiriye karşı kalkan
olarak kullanabiliriz. Ancak
bu alanda, özellikle son 10
yıldaki gelişmeler, bize hiçbir
mazeret bırakmıyor. Yakın
zamanda başlamış ya da baş-
layacak olan Bölgesel Uçak
Projesi, Özgün Helikopter
Projesi, Milli Muharip Uçak
Projesi, ANKA veya HÜRKUŞ
gibi pek çok havacılık plat-
formu, artık zamanımızın kal-
madığını; bu konuda özel
sektör, kamu ve üniversite

ekosisteminin, hızlı ve somut
adımlar atması gerektiğini
ifade ediyor. ‘Somut adımlar’
aslında buradaki, bence
anahtar kelime. Ve bu ekosis-
temin temel yapıtaşları olan
insan kaynağı sorunu ise he-
pimizin çok yakından bildiği
gibi temel sorunların başında
geliyor. Tüm paydaşların bu

konuda inisiyatif alması, bu
konuya eğilmesi, çok büyük
önem arz ediyor. Bizler, STM
olarak, şu anda, yaklaşık 40
sertifikasyon mühendisi ile
sektöre hizmet veriyoruz.
Önümüzdeki yıl içerisinde,
2016’da, bu sayıyı %50 arttırıp
60’a çıkartacağız ki gerçekten
ciddi bir rakam. Diğer yan-

dan, STM Akademi altında, şu
anda eğitimler vermeye baş-
ladık ve 2016 içerisinde, ta-
mamı bu alana özgü olmak
üzere, 40 farklı alanda eği-
timler vereceğiz. Sertifikas-
yonun, toplam 40 alanında
eğitimler vermek, hakikaten
ciddi bir girişim, ciddi bir ini-
siyatiftir. Ancak STM olarak

Sertifikasyon Ekosisteminin 
Katalizörü: STM
STM tarafından düzenlenen Milli Hava Platformları Yolunda
Sertifikasyon Semineri, 16 Aralık’ta, Ankara’da gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış oturumu; sertifikasyon konusundaki mevcut
durum tespitinin yapıldığı ve gelecek ile ilgili yolun çizildiği 
konuşmalara sahne oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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aldığımız bu inisiyatif yeterli
değil. Ülkemiz için yeterli
değil. Çok daha fazlasına; çok
daha fazla şirketin, kurumun,
üniversitenin bu işe organize
ve sistemli bir şekilde yaklaş-
masına ihtiyaç var. Aslında
bizler de bu etkinliği; bu yak-
laşım sürecini destekleyecek,
ekosistem mekanizmasını
hızlandıracak bir katalizör
olarak değerlendiriyoruz.”

SHGM, Sektör ile 
Birlikte Gelişiyor
Yılmaz’ın ardında kürsüye
gelen Sivil Havacılık Genel
Müdürü Bilal Ekşi, Türki-
ye’nin, sivil havacılık alanında
son yıllarda önemli bir me-
safe kat ettiğini; ancak bu ba-
şarıları, hazır ürünleri alan
bir “tüketici” olarak yakaladı-
ğını; Türkiye’nin artık üretici
konumuna da gelmesi gerek-

tiğini belirtti. Ekşi, kamu 
kurumlarının, ortada olma-
yan bir ihtiyaca cevap vere-
meyeceğini; bu nedenle
sertifikasyon konusunda geç-
mişte çalışma yapamadıkla-
rını; ihtiyacın ise Savunma
Sanayii Müsteşarlığı SSM)’nın
HÜRKUŞ ve Özgün Helikopter
projeleri ile ortaya çıktığını ve
kendilerinin de o süreçlerde
yer aldıklarını anlattı. Ekşi,
ihtiyacın ortaya çıkması ile il-
gili şu örneği de verdi: “Ge-
çenlerde bir toplantıda
konuştuk. Bildiğiniz gibi, Ka-
padokya Bölgesi’nde balon
operasyonları çok yoğun ya-
pılıyor; orada bir temsilciliği-
miz de bulunuyor. Balon
sistemi ile ilgili, oldukça
geniş bir mevzuatımız var.
Arkadaşlarımız, Avrupa Ha-
vacılık Emniyeti Ajansı (Euro-
pean Aviation Safety Agency /

EASA) ile yaptıkları görüşme-
lerde, balonlar ile ilgili mev-
zuatın yeni yeni hazırlandığını
görmüşler; çünkü balonculuk
konusunda, daha önce bir ih-
tiyaç olmamış.”
Ekşi, Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü (SHGM)’nün sertifi-
kasyon ile ilgili çalışmalarını
şöyle özetledi: “Biz de SHGM
olarak ihtiyaca binaen kendi
içimizde bir yapılanmaya gittik
ve Uçuşa Elverişlilik Dairesi
Başkanlığı altında, Sertifikas-
yon Koordinatörlüğü kurduk.
Burada şu anda, bir tanesi
pilot olan, 8 tane arkadaşımız
çalışıyor. Ayrıca çeşitli 
üniversitelerden, 31 tane öğ-
retim görevlisi, çeşitli panel-
lerde uzman olarak çalışıyor.
4 akademisyen arkadaşımız
da yarı zamanlı olarak çalışı-
yor… Sertifikasyon konu-
sunda, SSM ile teknik

uzmanlık alışverişinde bulun-
mak ve projelerde birlikte ça-
lışmak için bir protokol
imzaladık… Yaklaşık 3 ay
önce de TSE ile Türkiye’de
sertifikasyon altyapısını teş-
kil edecek test merkezlerinin
kurulması için bir protokol
imzalandı. Bu konudaki yatı-
rımlar, 2016 yılında planla-
nacak.”
Ekşi, sertifikasyon konu-
sunda yanlış bilinen bir ko-
nuya da değindi. Amerikan
Federal Havacılık İdaresi (Fe-
deral Aviation Administration
/ FAA) ve EASA sertifikasyon-
ları olmayan bir hava aracının
uçamayacağının sanıldığını;
oysa Chicago Sözleşmesi’ne
taraf olan herhangi bir ülke-
nin kendi sertifikasyonunun,
bu anlaşmayı imzalayan diğer
ülkeler için de geçerli oldu-
ğunu hatırlattı. Bu kapsamda,

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi
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SHGM tarafından yapılacak
sertifikasyon da dünya gene-
linde geçerliliğe sahip. Ekşi,
diğer yandan, hukuki olarak
geçerli olan bu sertifikasyo-
nun, ticari değerinin sorgula-
nabileceğini; FAA ve EASA
sertifikasyonu olmayan bir
platformun ya da alt sistemin,
dünya genelinde ticari başarı
yakalayamayacağını söyledi.
Ekşi, SHGM bakış açısı ile
sertifikasyon konusundaki
genel durumu şöyle özetledi:
“Türkiye’de, sertifikasyon ko-
nusunda mevzuat altyapı-
sında bir eksiklik var mı?
Hayır, şu anda Türkiye’de,
EASA’nın sertifikasyon ile ilgili
bütün mevzuatı, yerel mevzuat
hâline getirilmiştir. SHGM,
sertifikasyon vermek için,
mevzuat altyapısı olarak hazır-
dır. Teknik yeterlilik açısından
kendimizi geliştirmemize ihti-
yaç var. Türkiye’de böyle bir
ihtiyaç ortaya yeni yeni çıktığı
için, biz de çalışmalara 2 sene
önce başladık. Bu sürede, yet-
kinliğimiz henüz istenen 
seviyeye gelmedi. Biz, tüm
gönül açıklığı ile tüm paydaş-
larla her türlü iş birliğini yapı-
yoruz… Şu anda, Türkiye’de 
5 şirket, EASA’dan Part 21
kapsamında, değişik yetkiler
aldı. SHGM de bunlardan 4 ta-
nesini, yerel mevzuat doğrultu-
sunda yetkilendirmiş durumda.
HÜRKUŞ’un sertifikasyon ça-
lışmasını, EASA ile birlikte yü-
rüttük. Hemen hemen son
aşamaya gelindi. Özgün Heli-
kopter’de, EASA ile olan 
beklemeden dolayı, biraz du-

rağanlık var. Şu anda 2 tane
başvuru var. Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi’nin 1.800 kg altı
bir uçak imalat projesi var. 
İTÜ ile Hattat Holding’in ise
1.100 kg’lık bir uçak imalat
projesi bulunuyor. THK’nın
amatör bir uçağı vardı; onun
sertifikasyonunda da belli bir
noktaya gelmiştik. Onunla ilgili
çalışmalar durdurulduğu için,
sonlandıramadık.”
Ekşi, konuşmasının sonunda,
sanayicilere de seslendi:
“Ürününüz sadece Türki-
ye’deki uçaklara takılacaksa
bizim sertifikasyonumuz ye-
terli. Ama dünyaya satmak is-
tiyorsanız o zaman EASA ya
da FAA sertifikasyonu alma-
nız gerekiyor. Biz yardımcı

olalım, siz oradaki süreci
başlatın… Sanayicimiz, ‘Biz
buradan daha rahat alırız!’
gibi düşünüyor. Bu doğru
değil, aynı kurallar geçerli,
kuralları ihmal etmemiz söz
konusu değil.”

Sertifikasyon, 
SSM Gündeminde de
Üst Sıralarda
Açılış oturumunun bir son-
raki konuşmacısı, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi oldu.
Dr. Tüfekçi, etkinlikten ve
gördüğü katılımdan duyduğu
memnuniyeti şu sözlerle
ifade etti: “Bu aktivitenin, bu
kadar kalabalık olacağını
düşünmemiştim. Hakikaten

etkilendim. Herkese katılı-
mından dolayı çok teşekkür
ediyorum. Çok önemli bir et-
kinlik; bunu uluslararası 
düzeyde de yapmalıyız, ulus-
lararası uzmanların da gö-
rüşlerinden faydalanmalıyız.
Bu, çok güzel bir başlangıç.”
Dr. Tüfekçi, geçtiğimiz dö-
nemde, havacılığın savunma
tarafında, platformları geliş-
tirmeye odaklandıklarını ve
sertifikasyonun önemini bil-
mekle birlikte, bu süreçte ser-
tifikasyon konusunu geri
planda tuttuklarını; fakat daha
sonra, sertifikasyonun tasa-
rım kadar zaman alabildiğini
ve zorlayıcı olabileceğini gör-
düklerini anlattı.
Dr. Tüfekçi, sertifikasyonun,

Şekil 1. STM Mühendislik ve Sertifikasyon Müdürü Erhan Yüceer’in sunumunda yer alan ve Askeri Havacılık Sertifikasyonu konusunda
Türkiye’deki mevcut durumu anlatan grafik (Sorumlu makamlar parantez içinde belirtilmiştir).

STM Mühendislik ve Sertifikasyon Müdürü Erhan YüceerSavunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
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emniyetin yanı sıra ihracat
için de çok önemli olduğunu
vurguladı. Maliyet etkin ola-
bilmek için üretim sayılarının
artması gerektiğini; bunun da
iç pazarla yetinmeyip dış pa-
zara açılmakla gerçekleşebi-
leceğini söyleyen Dr. Tüfekçi,
havacılık alanında satılan
ürünlerin ise sertifikasyona
sahip olması gerektiğini ha-
tırlattı.
Dr. Tüfekçi’nin dikkat çektiği
bir diğer konu da insansız
hava araçlarının sertifikas-
yonu oldu.
Dr. Tüfekçi, konuşmasının so-
nunda, Türkiye Askeri Havacı-
lık Otoritesi (TAHO) ile ilgili
çalışmalara da değindi: “As-
keri havacılıkta ise kanuni ola-
rak tanımlanmış bir askeri
otorite olmamakla birlikte,
çok yakın zamanda, TAHO’nun
kuruluşunu gerçekleştirece-
ğiz. Kanun taslağı hazır, birkaç
rötuş yapıldıktan sonra faali-
yete geçmiş olacak.”

Askeri 
Sertifikasyonda
Mevcut Durum
Açılış oturumunun son 
konuşmacısı, “Türkiye’de Ser-
tifikasyon Faaliyetlerinin Du-
rumu” başlıklı bir sunum
gerçekleştiren STM Mühen-
dislik ve Sertifikasyon Mü-
dürü Erhan Yüceer oldu.
Yüceer, sunumunun başında,
askeri sertifikasyon konu-
sundaki mevcut durumu,
Şekil 1’deki gibi anlattı. Mev-
cut durumda, kanunen belir-
lenmiş bir otorite olmadığını;
sertifikasyon konusunda, il-
gili hava aracının kullanıcısı
kuvvet ile SSM’nin birlikte ça-
lıştığını söyledi.
Yüceer, TAHO çalışmalarının,
2007 yılında, dönemin Milli
Savunma Bakanı tarafından
imzalanan Proje Uygulama
Direktifi ile başladığını hatır-
latarak, bu kurumun önemini
şöyle anlattı: “Avrupa’dan da
ayrı bir otorite olması ve
onunla çalışma konusunda
bir talep ve baskı var. Böyle
bir otoritemiz olmadığı için,
A400M ve F-35 projelerinde

bazı eksiklikler yaşadık. Bu
konu, ülke prestiji açısından
da önemli.”
Yüceer, sertifikasyon konu-
sunda bugüne kadar yapılan
çalışmaları şöyle sıraladı:
n 2004 yılından itibaren, 

askeri havacılık alanında
sertifikasyon projeleri: 
Erciyes, Özgür, Operatif
İHA Motoru Geliştirilmesi
ve HÜRKUŞ-B. Ayrıca
A400M projesinde de 
çalışmalar yürütüldü.

n 2006 yılından itibaren, 
sivil havacılık alanında
sertifikasyon projeleri:
HÜRKUŞ-A, Özgün 
Helikopter ve yakın tarihte
başlaması öngörülen 
Milli Bölgesel Uçak.

n Sözleşmelerinde 
sertifikasyon geçmeyen;
ama uçuşa elverişlilik 
çalışması yapılan projeler: 
T-38 modernizasyonu,
ATAK, Karayel.

Yüceer, Türkiye’de, otorite
onaylı tasarım ve/veya üretim
organizasyonu belgesi alan ku-
ruluşları da şöyle sıraladı:
TUSAŞ (tasarım ve üretim), THY
Teknik (tasarım ve üretim), TSI
(tasarım ve üretim), Traces (ta-
sarım). STM de onaylı tasarım
belgesi almayı hedefliyor. Yü-
ceer, diğer firmaları da bu bel-
geleri almaya çağırdı.
İnsan kaynağı açığı ile ilgili
değerlendirmesini de kısaca
ileten Yüceer, bu konuda ha-
vacılık üniversitelerinin sayı-
sını arttırmanın bir seçenek
olduğunu söyledi.
Yüceer, konuşmasının so-
nunda, özel sektörün, havacılık
ve sertifikasyon konularında
RTCA ve SAE çalışma grupla-
rına katılımının önemine dik-
kat çekti. “Dünyada asla
tanıyamayacağınız uzmanlar,
o gruplarda oluyorlar. Bugüne
kadar, 20’ye yakın arkadaşı-
mız bu gruplara katıldı. Türki-
ye’den, bizden başka kimse
yok. Özellikle büyük kuruluş-
lar buna destek vermeli. Ora-
dan alacağınız inanılmaz bir
bilgi birikimi var. Orada tanıdı-
ğınız insanlara bir soru sorabi-
liyor ve cevap alabiliyorsunuz.”
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Şirketlerin yer aldığı 
pazarlarda, müşterile-
rinin ihtiyaçları ve bek-

lentileri, giderek artan bir
hızla büyük bir değişime uğ-
ramaktadır. Bu değişimlere
hazırlıksız yakalanmak iste-
meyen şirketler de eldeki ile
yetinmeyip daha ileriye baka-
rak; kurumsal değişimi ger-
çekleştirmek üzere çaba
harcarlar. Kurumsal deği-
şim, şirketlerde sürdürülebi-
lir başarı için bir gereklilik
olarak ortaya çıkmaktadır; ön
koşulu ise değişime yön ve-
recek şirket vizyonunun be-
lirlenmesidir.
Kuruluşunun 30. yılında,
TEI’nin kurumsal değişi-
minde yol gösterici olacak
yeni vizyon, misyon ve değer-
lerini belirleyerek geleceği-
mizin temellerini bugünden
atıyoruz.
Gelecek bizi beklemez.
Bugün, yarını değiştirmek
için tek şansımız ve biz deği-
şim için kararlıyız.
Vizyonumuz, geleceğe yöne-
lik gerçekleştirilebilir amaç
ve hedeflerimizi ifade etmek-
tedir. Bir başka ifadeyle viz-
yonumuz, şirketimizin belli
bir zaman içinde ulaşmak is-
tediği geleceğin parlak ve net
bir resmidir.
Misyonumuz ise gelecekte
ulaşmayı istediğimiz hedefe
yani vizyonumuza yönelik
görev ve kararlılığımızın ifa-

desidir. Misyonumuz, “Biz
TEI ailesi olarak niçin varız?”
sorusunun yanıtıdır.
Değerlerimiz de işlerimiz ile
ilgili kararlarımıza ve seçim-
lerimize rehberlik eder. Neyi
yaptığımız kadar, onu nasıl
yaptığımız da önemlidir. De-
ğerlerimiz, bize “nasıl” yapa-
cağımız konusunda yol
gösterir.
Vizyonumuz, sektörün gele-
ceği ve farklı sektör şirket-
lerinin performansları ile
ilgili detaylı incelemelerin
ardından belirlendi. Vizyon
ve misyon ifadelerimiz; bir-
kaç yönetici tarafından
değil, tüm paydaşlarımızın
katılımı ile ortak bir aklın
ürünü olarak hazırlandı. Üst
düzey yöneticilerin bizzat
katıldığı toplantılarla da son
şeklini aldı. TEI için nasıl 
bir gelecek öngörüldüğü 
“vizyon ifadesi” ile; bu viz-
yona ulaşılabilme yolundaki 
görevlerimiz ise “misyon
ifadesi” ile kelimelere dö-
küldü. Vizyon ve misyon ifa-
deleri, Yönetim Kurulumuz
tarafından, 27 Ekim 2015 ta-
rihinde onaylandı.

Vizyonumuz, bize ve tüm
paydaşlarımıza yeni bir 
dönemin yol haritasını 
sunuyor. Bu yol haritasında,
birbirinden güç alan ve 
birbirini destekleyen iki 
ana rota yer alıyor: İlki 
şu anki şirket faaliyetlerinin
artarak devam etmesi; ikin-
cisi ise özgün motor tasarım-
larının gerçekleştirilmesi.
Şirketimizin sürdürülebilir bir
biçimde büyümesinin itici
gücü; ürün tasarımı olacaktır.
Vizyon ve misyonun belirlen-
miş olması, kurumsal başarı
için yeterli olamaz. Eyleme
geçirilmemiş vizyon, sadece
bir hayaldir. Vizyondaki 
“geleceğin parlak resmi”ni
gerçekleştirebilmek için,
kaynakları ve çabayı, planlı
bir harekete çevirmek ge-
rekmektedir.
Biz, vizyonumuza, geleceği-
mize nasıl ve hangi yollardan
ulaşılacağımızı gösteren
genel planlamayı ve strateji-
lerimizi oluşturduk. Önü-
müzdeki 5 yıllık ve 10 yıllık
dönemlerde hedeflerimizi,
nasıl bir yol izleyeceğimizi
belirledik. Bunu yaparken de

vizyon, misyon ve değerleri-
mizi belirlerken izlediğimiz
yöntemi uyguladık: Geniş 
katılımlı çalıştaylar ile çeşitli
fikirlerin sunulmasına tartı-
şılmasına ve uzlaşma sağ-
lanmasına ortam yaratmak.
Stratejilerimiz, hem bizim
için hem de tüm paydaşları-
mız için önümüzdeki dö-
nemde bir başvuru kaynağı
olacak.
Biz, TEI olarak, kurulduğu-
muz 1985 yılından bu yana
geçen zaman içinde başar-
dıklarımızı, gelecekte de ba-
şarmaya kararlıyız.
Biz, aylık ya da yıllık hedef-
lerle değil, geleceğe dönük
uzun dönem hedeflerle mo-
tive olan bir şirketiz.
2025’e doğru ilerlerken 
hedefimiz; küresel ölçekte
rekabet gücünü arttırmış,
dünyada özgün güç sistem-
leri ile söz sahibi olan ve bü-
yümeyi sürdürebilen bir
şirket olmaktır.
Büyük hedefler çok çaba
ister. Çalışmalarımız ve gay-
retimiz bu büyük hedef için. 
Geleceğimiz için. Gelecekte
de var olmak için.

Vizyonumuz: “Küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olmak.” 
Misyonumuz: “Havacılıkta kullanılan güç sistemleri ve türevleri için küresel ölçekte, rekabetçi,
    sürdürülebilir ve özgün ürünler tasarlayan, üreten ve servis hizmeti veren 
    lider motor şirketi olmak.”
Değerlerimiz: “İnsana, çevreye değer ve güven vererek geleceği tasarlar; her şeyin hakkını 
    vererek mükemmel sonuçları hedefleriz.”

TEI’nin Büyük Hedefleri

©
T
EI





68

MSI Dergisi - Ocak 2016                                                                                                                                          www.milscint.com

ÖZEL HABER

Törenin ilk konuşmasını
yapan Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı

Dr. Celal Sami Tüfekçi, ger-
çekleştirilen törenin önemine
vurgu yaptı: “HHO ile imzala-
mamız, esasında önemli bir
mihenk taşı. Çünkü ilk defa
bir askeri akademi ile imzalı-
yoruz. O anlamda da bu töre-
nin önemi var.” Dr. Tüfekçi,
Türkiye’nin savunma ve hava-
cılık alanında önemli plat-
form projelerine imza
atmasına rağmen yetişmiş
insan gücü açığının devam et-
tiğini belirterek, TUSAŞ’ta
kurulan Uzay Sistemleri En-
tegrasyon ve Test (USET)
Merkezi üzerinden şu örneği
verdi: “Bu, hakikatten Av-
rupa’da parmakla gösterilen
bir tesis. Ancak bu tesisi işle-
tecek, bu tesise sürekli proje
yığacak insanlar lazım. O pro-
jeleri yapacak insanlar lazım.
Sadece para harcayarak bu
insanları elde edemiyorsunuz.
Başkaları gelsin, yabancılar
gelsin bunlarla yapalım da di-
yemiyorsunuz… Türkiye’de
uzay alanında çalışan kişi sa-
yısı, en fazla 500-600’dür.
Fransa örneğine bakarsak ki
Fransa’nın tüm dünyaya uydu
satan bir şirketi var, uzay
ajansı dâhil uzay sektöründe
çalışan kişi sayısı, 30.000’in
üzerinde. Aynı endüstriyi oluş-
turmak için, insan yetiştirme-
miz gerekiyor.”

SAYP ve Teknokent
Sinerji Yaratacak
Dr. Tüfekçi’nin ardından bir
konuşma yapan HHO Komu-
tanı Hava Pilot Tümgeneral
Fethi Alpay, SAYP’a geç dâhil
olmaları ile ilgili şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “2011 yılında
başlamış bir programa, biz
2015 yılında dâhil olmakla
belki biraz gecikmiş olduğu-
muzun farkındayız. 10’uncu

üniversite olarak bu işe baş-
lamış olmak da aslında ge-
cikmemizi gösteriyor. Bu da
şu anlama geliyor: Biz, bu-
güne kadar, HUTEN olarak
savunma sanayisi kuruluşla-
rından, yüksek lisans ve dok-
tora kapsamında yeterli
öğrenci alamamışız. SAYP’ın,
bundan sonraki aşamada, öğ-
renci temini için bir basamak
olması konusunda beklenti

içerisindeyiz. Tabii bizim vizyo-
numuz, savunma sanayisi ile
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı)’nın ihtiyaçlarını
bir araya getirip hepsini bir
hamur içerisinde yoğurup
sonra uygun bir şekilde proje-
ler üreterek Hv.K.K.lığının ve
savunma sanayimizin ihtiyaç-
larını karşılamak.”
Tümgeneral Alpay, bir tekno-
kent kurma çalışması içinde
olduklarından da bahsetti:
“Biz Harp Okulu yerleşkesi içe-
risinde, bir teknokent çalışması
başlatmayı planlıyoruz. Malu-
munuz, yerleşkemiz Atatürk
Havalimanı’nın hemen dibinde,
çok güzel bir yerde. Teknoken-
tin orada kurulması, çok ciddi
bir katkı sağlayacaktır. Sadece
Hava Kuvvetlerimize değil Si-
lahlı Kuvvetlerimize, savunma
sanayimize ve Türkiye’mize çok
ciddi katkı sağlayacağını de-
ğerlendiriyoruz. SAYP’la tekno-
kentin birleşiminin de aslında
ciddi bir sinerji oluşturacağını
düşünüyoruz. Önümüzdeki dö-
nemlerde, teknokent gerçek
anlamda ayakları yere bas-
maya başladığı andan itibaren,
birçok savunma sanayisi kuru-
luşumuzun da orada yer almak
için gönüllü olarak geleceğini
değerlendiriyoruz. İşi yapanla

Hava Kuvvetlerinin Akademik Ortakları: 

HAVELSAN ve TUSAŞ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından yürütülen Savunma Sanayii
İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP)’na dâhil olan 10’uncu 
yükseköğretim kurumu, Hava Harp
Okulu (HHO) oldu. SSM, HHO, 
HAVELSAN ve TUSAŞ arasındaki 
SAYP protokolü, 23 Aralık’ta, Ankara’da 
düzenlenen törenle imzalandı. 
Protokol, sanayi firmalarında 
çalışanların, HHO Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN)’nde
yüksek lisans ve doktora programlarına
daha yoğun katılmasını sağlayacak. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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işi planlayan ihtiyaç sahibinin
senkronize olduğu, güzel 
bir merkez olacağını düşünü-
yoruz. Savunma sanayisi, ge-
nelde Ankara odaklı çalışıyor.
Biz, biraz da bu teknokentle
birlikte, savunma sanayisinin
İstanbul’a doğru hafif bir kayı-
şını bekliyoruz.”
Tümgeneral Alpay, HHO’nun
farklılıklarını ve avantajlarını
ise şöyle sıraladı: “Uzaktan
eğitim ile kolaylık sağlıyoruz;
öğrencilerimizin illa ki İstan-
bul’a gelmelerine gerek yok.
Sanayi ile aynı lisanı konuşu-
yoruz. Bizde eğitim gören öğ-
rencilerimiz, belki ileride
bizim verdiğimiz projelerin
yöneticisi olacak.”
Tümgeneral Alpay, konuş-
masında, HHO ve Bahçeşehir
Üniversitesi ortaklığında,
Uzay ve Havacılık Hukuku
programını başlattıklarının
haberini de verdi.

Teşvik Sistemi
Önemli
Törende, HAVELSAN Genel
Müdürü ve CEO’su Ahmet
Hamdi Atalay da kısa bir 
değerlendirmede bulundu:
“Malum, savunma sanayimiz
artık bir eşiği aşmış durumda.
Ürünleri yerlileştirme ve
özgün ürün geliştirme gibi çe-
şitli aşamaları aştık. Artık
ürün geliştirme aşamasın-
dan, gerçekten Ar-Ge aşama-
sına, bir ileri aşamaya gelmiş
bulunmaktayız. Bu da sadece,
sanayi kuruluşlarının kendile-
rinin yapabileceği bir şey
değil. Bütün dünyada olduğu
gibi, bizde de üniversitelerin
ve araştırma merkezlerinin
katkısı olmazsa olmaz. Hep
konuştuğumuz üniversite sa-
nayi iş birliği, artık söylemin
ötesinde eylem olmak duru-
munda. Geldiğimiz aşama da
bunu zorluyor. SSM’ye çok te-
şekkür ediyoruz. Gerçekten
vizyoner bir yaklaşımla böyle
bir programı devreye aldılar.
Hem bizlerle üniversiteleri bir
araya getiriyorlar hem de
bunun arkasında bir teşvik
sistemi var. Genelde bu tip
projeler, teşvik sistemiyle be-

raber olmadığı zaman, çok da
uzun soluklu olmuyorlar. Bu,
teşvik sistemini de içinde ba-
rındırdığı için, bence başarılı
bir proje.”

Sektörde TRL Bazlı
Rol Dağılımı
Törende son konuşmayı,
TUSAŞ Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı yaptı. Dörtkaşlı
da konuşmasının başında,
insan kaynağının önemine işa-
ret etti: “Hakikatten bir telaşe-
nin altına girmiş durumdayız.
Ülke olarak hedeflediğimiz
şeyler büyük. Gidişat da fena
değil; aksamalar ve gecikme-
ler olmakla birlikte, emareler
kuvvetli. Türk insanı olarak bir
işe kafayı yorduğumuz zaman,
bunun altından kalkabileceği-
mizi gösteriyoruz. Bu şekilde,
arttırarak devam etmemiz
lazım. Ama hedeflerimize
baktığımızda, çok da büyük
işler var önümüzde. İşlerin
hepsine ‘Param yeter!’ diye-
rek giriyorsunuz; ama insan
söz konusu olunca, o açığı
parayla kapatamıyorsunuz.
İnsana hangi yatırımı yapar-
sak boşa gitmez. Tabii insana
yatırım deyince de iş biraz
uzun soluklu; uzun süreli ya-
tırımlara doğru gidiyor. Buna
da her zaman tahammülü-
müz olamayabiliyor. Dolayı-
sıyla bir yandan cari işleri
yaparken insana yatırım 
konusunu da atlamamamız
lazım.”
Dörtkaşlı, gelecekten ise
umutla bahsetti: “Hükümeti-

mizin bu istikrarlı sektörü
destekleyen politikaları, Si-
lahlı Kuvvetlerimizin aynı şe-
kilde özgün, egemen sistem
sahibi olma politikaları devam
ettiği müddetçe, bize de sek-
tör olarak bunun altından
kalkmak düşüyor. Bundan
sonraki nesiller hakkında
daha da ümitli konuşabilirim;
çünkü 10-15 yıldır bir elekten
elendik, belli bir olgunluğa
hep beraber geldik.”
Dörtkaşlı, sektör içi rekabet-
ten bahsederken önemli bir
mesaj da verdi: “Geçmişte ‘A
şirketinde şu kabiliyet olma-
sın, B’de olsun.’ ya da ‘İki-
sinde de olsun!’ diye kavga
edilirdi. Bundan ziyade, oyun-
cular arasında; üniversiteler,
enstitüler ve sanayi kuruluş-
ları arasında, bence teknoloji
hazırlık seviyesi (Technology
Readiness Level / TRL)’nin
dikey katmanları dikkate alı-
narak paylaşıma daha çok
dikkat ederek devam etmek
lazım… Şimdi bakıyoruz, o
konu [faaliyet alanı hakkın-
daki tartışmalar] şirketlerle

de sınırlı kalmıyor; enstitüler,
üniversiteler de bazen sana-
yinin alanına giriyor; bizler de
bazen onların alanına girmiş
gibi oluyoruz. Bana göre, Tür-
kiye’nin buna lüksü yok.”
Konuşmaların ardından, SSM
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Dairesi Teknoloji Yönetimi
Grup Müdürü Deniz Demirci,
SAYP’ı anlatan bir sunum
yaptı. Demirci’nin ilettiği bil-
gilere göre; SAYP kapsa-
mında, 2012 yılında 2, 2013
yılında 10, 2014 yılında 13,
2015 yılında ise 5 proje başla-
tıldı. Demirci, SAYP protokol-
lerinin imzalanması ile
projelerin başlatılması ara-
sında ortalama 1 sene geçti-
ğini; 2015 yılında proje
sayısında görülen düşüşün,
son dönemde imzalanan pro-
tokollerle ilgili projelerin
henüz başlayamamış olma-
sından kaynaklandığını söy-
ledi. Önümüzdeki dönemde;
Anadolu Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin de SAYP kap-
samına katılması bekleniyor.
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Türkiye, İHA Teknolojilerinde
Liderliği Hedefliyor
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve STM tarafından 
düzenlenen, “Gelişen Teknolojilerle Birlikte Türkiye’nin 

İHA Yol Haritası” paneli, 24 Aralık’ta, Ankara’da gerçekleştirildi.
Panelde, SSM ve STM insansız hava aracı (İHA) projelerinin

mevcut durumunu ve gelecek öngörülerini anlatırken, sektör
firmaları da projelerinin son durumu hakkında bilgilendirme

yaptı. Konuşmacılar arasında kullanıcı makamların 
bulunmaması ise panelin eksikliği olarak dikkat çekti.

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

Etkinlik, Savunma Sana-
yii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir ve

SSM İnsansız ve Akıllı Sis-
temler Daire Başkanı Yakup
Taşdelen tarafından gerçek-
leştirilen açılış konuşmaları
ile başladı. Daha sonra, 
moderatörlüğü SETA Güven-
lik Araştırmaları Direktörü 
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş tara-
fından yapılan panele geçildi.
Panelde; Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB)
Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ünver Kaynak, STM Da-
nışmanı Cengiz Karaağaç,

Vestel Savunma KARAYEL 
(en üstte), Baykar Makina
BAYRAKTAR TB2 (ortada) ve 
TUSAŞ ANKA (en altta), Türkiye'nin
özgün İHA sistemleri olarak 
öne çıkıyor.
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Vestel Savunma Genel Müdür
Yardımcısı Süha Özgür Din-
çer, TUSAŞ Mühendislik Di-
rektörü Remzi Barlas ve
Baykar Makina Genel Müdürü
Haluk Bayraktar konuşmacı
olarak yer aldı.

Yerli ve 
Özgün Çözümlere
Tam Destek
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, ko-
nuşmasının başında, gele-
cekle ilgili öngörülerini şöyle
özetledi: “Bugün gelinen nok-
tada, birçok havacılık otori-
tesi, JSF’nin hemen hemen
son insanlı savaş uçağı olaca-
ğını ve 6’ncı nesil savaş uçak-
ları ile birlikte, pilotun artık
uçak kokpitinde olmayacağını
tahmin ediyor; 1 insanlı uça-
ğın, 1 filo İHA’ya komuta ettiği
bir sistemden bahsediliyor.”
İHA teknolojilerinde liderlik
için Türkiye’nin bir şans yaka-
lamış olduğuna dikkat çeken
Prof. Dr. Demir, SSM’nin ko-
nuya bakışını şu sözlerle or-
taya koydu: “Konu hava aracı
olarak belirlenmişse de sa-
dece hava değil; kara, deniz
ve denizaltı gibi ortamlarda
da insansız sistemleri konu-
şuyoruz. Bu nedenle İHA Dai-
resi’nin adını, ‘Akılı Sistemler’
olarak değiştirdik. Çünkü
akıllı sistemler, her ortamda
ihtiyaç duyulan ve her 
operasyonda gündeme gelen
bir konu. SSM olarak önemle
üzerinde durduğumuz konu,
bu sistemlerin yerli olması.
Her türlü donanımdan 
yazılıma, haberleşme sistem-
lerine kadar her şeyin yerli
olduğu ya da kısıtsız temin

edilebildiği platformlar amaç-
lıyoruz. Savunma sanayisinin
her alanında bu nihai amaca
sahip olmakla birlikte, tekno-
lojiyi belirli bir seviyede 
yakaladığımız insansız sistem-
lerde, bu daha da öncelikli
hâle geliyor. Çünkü gelinen
seviyenin dünyada yankı bul-
ması neticesinde, önümüze çı-
karılması muhtemel engelleri,
geçmişteki bazı acı tecrübe-
lerden çok iyi biliyoruz. Bu ba-
kımdan tedbirimizi şimdiden
alıp bu konuda çalışan tüm
şirketlerimizi yerlileştirme ve
bağımsızlaştırma yönünde
teşvik edeceğimizi belirtmek
istiyoruz. Bu konudaki çalış-
malara öncelik verilmesinin;
sadece platform ve sistem
üreticilerinin değil, alt sistem
ve bileşen üreticilerinin de ile-
ride yolumuzu tıkayabilecek,
önümüze engel olarak çıkabi-
lecek her unsur için Ar-Ge’ye
ağırlık vermesinin önemli ol-
duğunu; bu konuda desteğimi-
zin devam edeceğini belirtmek
istiyorum.”
Prof. Dr. Demir, konuşması-
nın sonunda, kanuni düzen-
leme konusuna da değindi:
“Bildiğiniz gibi son yıllarda
ABD’de en çok konuşulan
konu, FAA’nın İHA’larla ilgili
getireceği düzenlemeler. 
Bu, artarak devam edecek. Bir
yandan da bunun yasal altyapı-
sını hazırlamamız gerekiyor.
Gelecekte, eminim Türkiye se-
malarında yüzlerce İHA, deniz-
lerimizde yüzlerce insansız su
üstü ya da su altı aracı görece-
ğiz. Hatta terörle mücadele
boyutunda, sadece İHA’lara
değil, insansız kara sistemle-
rine de ihtiyaç duyulacak.”

Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. 

Dr. İsmail Demir
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Projeler İlerliyor
SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler
Daire Başkanı Yakup Taşdelen,
konuşmasında, Türkiye’de İHA
alanında yapılan çalışmalarla
ilgili son durumu özetledi. 
BAYRAKTAR TB2’nin 2015 yılı
sonu itibarıyla tüm yetenek-
leri ile envantere girdiğini;
KARAYEL’in yakın zamanda en-
vantere girmesinin beklendiğini;
ANKA-S’nin ise 2017 yılında
envantere girmesinin öngörül-
düğünü söyleyen Taşdelen, bu
3 proje ile ilgili şu gelişmeleri,

video gösterimi ile birlikte iletti:
n ANKA İHA, SATCOM

gövde yapısı ile birlikte
(ANKA-S ile aynı 
dış yapıda) ilk uçuş 
testini, 4 Aralık 2015’te
gerçekleştirdi.

n BAYRAKTAR TB2’nin
uzun uçuş kabul testi,
16 Haziran 2015’te 
gerçekleştirildi.

n 2 adet KARAYEL ile 
aynı anda uçuş, 
8 Aralık 2015’te 
gerçekleştirildi.

Taşdelen, platform bazında
yurt içinde kazanılan kabili-
yetleri ve ilgili firmaları şöyle
sıraladı:
n Sabit Kanat İHA 

Platformu: ASELSAN,
Baykar Makina, TK-3 
Teknik, MİLYAZ, 
SE Savunma, TUSAŞ,
Vestel Savunma, 
Z-Sistem

n Multikopter İHA 
Platformu: AROX, 
Göktürk, Robonik, 
TARGEM, TEKNOMER

n Döner Kanat İHA 
Platformu: ASELSAN,
BAYKAR, TUSAŞ

n Balon İHA Platformu:
ASELSAN, Otonom 
Teknoloji, TÜRKSAT

Taşdelen, alt sistem konu-
sundaki kabiliyetleri ise şöyle
sıraladı:
n Yer Kontrol İstasyonu:

ASELSAN, AYESAŞ, 
Baykar Makina, MilSOFT,
MİLYAZ, TUSAŞ

n Veri Linki: SAVRONİK,
TULACOM

Yakup Taşdelen Prof. Dr. Ünver Kaynak
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n Uzak Görüntü Terminali:
MilSOFT

n Uydu Veri Terminali: 
SAVRONİK

n Motor: TEI
n Görüntü İşleme: 

FEMATEK, MilSOFT, SDT
n EO/IR Kamera: ASELSAN
n SAR: ASELSAN, SDT
n Geniş Alan Görüntüleme:

ESEN
n Görev Planlama Yazılımı:

STM
n Silah: ROKETSAN, 

TÜBİTAK SAGE
n Uçuş Kontrol Bilgisayarı:

ASELSAN, Baykar 
Makina, TUSAŞ

n Görev Bilgisayarı: 
ASELSAN

n Otopilot: Baykar Makina,
TUSAŞ, Vestel Savunma

n Otomatik Kalkış İniş 
Sistemi: Baykar Makina,
MİLYAZ, Vestel Savunma

Taşdelen, Türkiye’de gelişti-
rilen İHA’lar ve bunların kul-
lanımları ile ilgili durumu,
Tablo 1’deki gibi özetledi.
Taşdelen, BAYRAKTAR TB2’nin,
envanterdeki bir sistem ola-
rak; KARAYEL’in ise kiralama

hizmeti kapsamında, Türki-
ye’nin doğu ve güneydoğu 
bölgelerinde hizmet vermekte
olduğunu; BAYRAKTAR TB2’nin
silahlandırılmasını ve Aralık
ayında gerçekleştirilen atış
testini de çok önemsedikle-
rini vurguladı.
Taşdelen, konuşmasında, ESEN
Sistem Entegrasyon tarafından
geliştirilen Geniş Alan Gözet-
leme Sistemi prototipinden de
bahsetti. Prototip donanım
üzerinde yazılım geliştirme
faaliyeti olarak yürütülen çalış-
mada, 2 km x 2 km boyutla-
rında bir alanı gözlemleyebilen
bir sistem geliştirildi. 
ANKA-S projesi kapsamında,
teknoloji kazanım yükümlü-
lüğü projesi olarak ele alınan
çalışmanın sonucunda ortaya
çıkacak yeteneği, mevcut
İHA’lara uyarlamak istedikle-
rini belirten Taşdelen, 
2009-2016 dönemini kapsa-
yan İHA Sektör Vizyonu ve
Stratejisi’nin güncellendiğini;
taarruzi İHA için uluslararası
konsorsiyum modelinden
vazgeçtiklerini; stratejik ve
muharip İHA konularında ise

Cengiz Karaağaç
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eşit ve etkin bir ortaklığa
hazır olduklarını ifade etti.
SSM, Mayıs ayında, İHA’lar
konusunda farkındalığı arttır-
mak için de bir sempozyum
yapmayı planlıyor. Taşdelen,
bu sempozyumun hemen ar-
kasından, İHA Sistemleri Yol
Haritası’nın güncellenmesi
için alt çalışma grupları kuru-
lacağını ve yol haritasının
2017 yılında güncelleneceğini
söyledi.

Akademik Gündem
Yüksek İrtifa İHA’lar
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, panele geçildi. Panelin
ilk konuşmacısı, TOBB ETÜ
Makine Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ünver Kay-
nak oldu. “Yüksek İrtifalı 
İnsansız Hava Araçları” baş-
lıklı bir sunum gerçekleştiren
Prof. Dr. Kaynak, bu araçların,
“düşük maliyetli uydu” vazife-
sini gördüğünü belirterek, bu
araçlarla ilgili güncel durumu
aktardı. Prof. Dr. Kaynak;
bu araçların, rüzgâr konu-
sunda atmosferin en sakin
bölgeleri arasında yer alan 
20 km irtifa civarında görev
yaptığını; bu irtifadaki hava
yoğunluğunun, deniz seviye-
sinin %6’sı kadar olması ne-
deniyle uçakların havada
tutunmak için ihtiyaç duy-
duğu gücün 4 kat arttığını 
anlattı ve uçaklara güç sağla-
manın yolunun, güneş ener-
jisi ya da hidrojen gibi
alternatif enerji kaynakları
olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Kaynak, konuşmasında,
Facebook ve Google gibi 
şirketlerin, geniş alanlara
kablosuz İnternet erişimi

sağlamak için, yüksek irtifada
uçabilen ve uzun süre havada
kalabilen araçlara yatırım
yaptığını da hatırlattı.

STM Gelecek 
Öngörülerini Anlattı
STM Danışmanı Cengiz Kara-
ağaç, “Askeri ve Sivil İHA Sis-
temleri Kapsamında Gelecek
Eğilimleri” başlıklı sunumu-
nun ilk bölümünde, dünya ge-
nelindeki mevcut durumu
özetledi. Karaağaç’ın ilettiği
bilgilere göre, 2015-2024 yıl-
ları arasında İHA pazarının;
sivil ve ticari sektörde %20’lik
yıllık artış, askeri alanda ise
%5 yıllık artış kaydedeceği
öngörülüyor. Bu öngörüye,

multikopterler dâhil değil.
İHA geliştiren ülke sayısı,
Mayıs ayı itibarıyla 60’a; bu
alanda faaliyet gösteren
firma sayısı da 637’ye ulaştı.
Yıllık İHA üretim rakamı ise
2.115. Türkiye dışında, dün-
yada 7 ülke; ABD, İsrail, Çin,
İran, Pakistan, Güney Afrika
ve Birleşik Arap Emirlikleri
silahlı İHA üretiyor.
Muharebe ortamında, İHA’lara
yönelik hava savunma ve 
link karıştırma tehditlerinin
arttığına da dikkat çeken 
Karaağaç, insansız savaş uçak-
larının 2035’li yıllarda göklerde
görüleceğini ve yapay zekâ 
ve otonomi ile kendi başlarına
görev yapabileceklerini söyledi.

Sivil alanda yaşanan gelişme-
leri de özetleyen Karaağaç,
ICAO’nun, İHA’ları sivil 
hava sahasına entegrasyon
konusunu, 2018-2020 yılları 
arasında çözümlemeyi he-
deflediğini belirtti.
Gelecekle ilgili tehditler ara-
sında ise İHA’ların terör ve
suç örgütleri tarafından kul-
lanımını ve İHA’ları, havaalanı
gibi bölgelerin yakınlarında
kullanan kural tanımayan
kullanıcıları saydı.

Vestel Savunma 
Daha da İyisini 
Hedefliyor
“Gelişen Teknolojilerle Birlikte
Türkiye’nin İHA Yol Haritası”

İHA Sistemi Mevcut Kullanıcı Planlı Kullanıcı Yurt Dışı Kullanıcı
K.K.K.lığı

BAYRAKTAR Mini İHA J.G.K.lığı - Katar Silahlı Kuvvetleri
Ö.K.K.lığı

EGM
MALAZGİRT Döner Kanatlı Mini İHA K.K.K.lığı - -

BAYRAKTAR TB2 K.K.K.lığı EGM (2016)
J.G.K.lığı -

KARAYEL K.K.K.lığı - -

ANKA - Hv.K.K.lğı (2017)
EGM -

Tablo 1. Türkiye’de Geliştirilen İHA’lar ve Kullanıcıları 
(K.K.K.lığı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hv.K.K.lığı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı, J.G.K.lığı: Jandarma 
Genel Komutanlığı, EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü, Ö.K.K.lığı: Özel Kuvvetler Komutanlığı)

Süha Özgür Dinçer Remzi Barlas
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başlıklı sunumu gerçekleştiren
Vestel Savunma Genel Müdür
Yardımcısı Süha Özgür Dinçer,
Vestel Savunma’nın İHA alanın-
daki faaliyetlerini özetledi. 2005
yılında ARI, 2006 yılında EFE I ve
2008 yılında EFE II mini İHA sis-
temlerini geliştiren Vestel Sa-
vunma, 2009 yılında KARAYEL
Demo İHA’sını uçurdu. Firma-
nın mevcut ürün ailesi, 2011 
yılında geliştirdiği BORA ve
kabul faaliyetleri devam eden
KARAYEL İHA’larından olu-
şuyor. Dinçer, BORA ile ilgili
olarak ”Yurt dışından son dö-
nemde çok fazla talep var.
Bakım-onarım kolaylığı, kısa
pistlerden kalkış ve iniş, ta-
mamen otonom uçuş özellik-
leri ile ilgi görüyor. Vakit
bulabildiğimiz takdirde, bunu
tam bir ürün hâline getirerek
dışarıya en kısa zamanda pa-
zarlayacağız.” dedi.
Dinçer, kiralama hizmeti
kapsamında operasyonel ola-
rak da kullanılan KARAYEL
ile ilgili önemli gelişmeleri
şöyle sıraladı:
n Anten ve yer veri terminal

transferleri ile KARAYEL,
300 km menzile kadar 
kullanılabiliyor. Bu 
yetenek, operasyon
bölgesinde de gösterildi.

n Yapılan uçuşlar sırasında
KARAYEL, 61 knot 
rüzgârda ve -35oC’de 
görevini başarıyla 
icra etti.

n Aynı bölgede, 
2 KARAYEL aynı anda 
uçuş gerçekleştirdi.

n Vestel Savunma; pilot, 
faydalı yük operatörü,
görev komutanı, 
log analizcisi, sistem 

yöneticisi, bakım yöneticisi
ve teknisyenlerden oluşan
50 kursiyere eğitim verdi.

n KARAYEL, sunumun 
yapıldığı tarihe kadar, 
103 sortide, toplam 
496 saat uçuş gerçekleştirdi.
Bunların 246 saati görev
uçuşu oldu.

Dinçer, KARAYEL’i, STANAG
4586 uyumlu olarak geliştir-
diklerine de dikkat çekti. 
Vestel Savunma’nın KARAYEL
ile ilgili planları arasında;
mühimmat entegrasyonu ile
SAR ve COMINT faydalı yükle-
rinin entegrasyonu yer alıyor.
Dinçer, KARAYEL’i, en geç Ha-
ziran ayında hazır ürün olarak
sunacaklarını ifade etti.
Dinçer, Vestel Savunma’nın
kurumsal hedeflerini şöyle
sıraladı:
n Yurt dışına satış 

gerçekleştirmek,
n Bir örneğini Fransız 

bir firma ile yaptıkları 
yurt dışı iş birliklerini 
arttırmak,

n Uluslararası çalışmalara
katılım,

n Kişisel bilgi ve tecrübeyi
kurumsal yapıya aktaran
altyapıyı sağlamlaştırmak
(Dinçer, burada, KARAYEL
projesinde, ilk ekipten 
sadece 3 kişi kaldığını 
hatırlattı),

n Türk havacılık sektörüne
kalifiye eleman 
yetiştirmeye devam
etmek,

n Yerli yan sanayinin, 
havacılık standartlarında
ürünler çıkartmasına 
olan desteği arttırmak.

Dinçer, sektörün ihtiyaçlarını
ise şöyle sıraladı:

Haluk Bayraktar
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n Tüm firmalara hizmet
sunan test merkezlerinin
kurulması,

n Sertifikasyon otoritesi 
konusunun 
nihayetlendirilmesi,

n Prototip ve ürün 
süreçlerinin ayrı ayrı 
ele alındığı tedarik süreci,

n İHA alt sistemleri için 
alternatifli yerli 
tedarik ağı kurulması.

“Neler yapılmalı?” sorusuna
ise Dinçer; firmalar, ihtiyaç
makamları ve tedarik ma-
kamları üzerinden ayrı ayrı
cevaplar verdi (Tablo 2).

ANKA Milli Takımı
TUSAŞ Mühendislik Direk-
törü Remzi Barlas, “TUSAŞ
İHA Sistemleri” başlıklı sunu-
munda, ANKA ile ilgili çeşitli
bilgiler verdi. İlk uçuşunu
2016 yılında yapacak olan
ANKA-S projesinde, hava
aracına katkı veren firmalar
şöyle sıralanıyor:
n TUSAŞ: Uçak yapısı, 

uçuş kontrol yazılımı,
PPDU, uçuş kontrol 
servoları ve iniş takımları

n ASELSAN: Uçuş kontrol
bilgisayarı, görev 

bilgisayarı, INS/GPS,
VHF/UHF telsiz, IFF,
SAR/ISAR/GMTI, FLIR

n TEI: Motor
n Savronik: Geniş bant 

veri linki 
n SDT: Veri kayıt ünitesi
Yer kontrol istasyonuna katkı
veren firmalar ise şöyle sıra-
lanıyor:
n TUSAŞ: Sistem yönetim

yazılım, uçuş kontrol yazılımı
n ASELSAN: Telsiz
n TÜBİTAK: MİLSEC-3
n PAVOTEK: Haberleşme

arayüzü ünitesi
n AYESAŞ: Kontrol 

bilgisayarları
n Onur Mühendislik: 

İletişim terminali 
n AYEŞAS ve STM: 

Görev planlama yazılımı
n MilSOFT: Faydalı 

yük kontrol yazılımı
n Savronik: Güç dağıtımı,

korunak 
n SAFKAR: Klima, NBC
Bu firma çeşitliliği ile kendile-
rini bir milli takım olarak gör-
düklerini ifade eden Barlas,
TUSAŞ’ın yol haritasında;
sahte hedef, radara yakalan-
mayan İHA, taarruzi İHA, stra-
tejik İHA, kargo İHA, yüksek

irtifa İHA ve döner kanatlı İHA
gibi araçlar olduğunu söyledi.
İHA teknolojileri alanında
insan kaynağı yetişmesi konu-
sunda TUSAŞ Akademi’nin de
rolü olacağını belirtti.

BAYRAKTAR TB2
Yeni Faydalı Yüklerle
Gelişecek
Panelin son sunumunu, 
“İnsansız Hava Aracı Geliş-
tirme Faaliyetleri” başlığı 
ile Baykar Makina Genel Mü-
dürü Haluk Bayraktar yaptı. 
Baykar Makina’nın; yazılım
geliştirme, güdüm ve kontrol,
elektronik donanım geliş-
tirme, 3 boyutlu tasarım ve
analiz, kompozit imalat ve çok
eksenli CNC imalat konula-
rında yeteneklerini anlatan
Bayraktar, bu alanların bazı-
larına çok derinlemesine 
girdiklerini, bazılarına ise pro-
jenin ihtiyaçlarını giderecek
derecede girdiklerini belirtti.
Bayraktar, BAYRAKTAR TB2’nin
operasyonel kullanımı ile il-
gili de bilgilendirme yaptı. 
10-12 Eylül tarihlerinde 5
sorti ile 1 sistem (6 hava
aracı, 2 Yer Kontrol İstasyonu
[YKİ], 2 jeneratör, 3 Yer Veri

Terminali [YVT], 2 Uzak Gö-
rüntü Terminali [UGT] ve 
yer destek teçhizatı) ve 6 per-
sonel Çorlu’dan Batman’a in-
tikal etti. 17 Eylül’de ise 
5 sorti ile 1 sistem (6 hava
aracı, 2 YKİ, 2 jeneratör, 
3 YVT, 2 UGT, 2 simülatör ve
yer destek teçhizatı Çorlu’dan
Batman’a geldi. Sunumun ya-
pıldığı tarihe kadar, 128 sor-
tide, 1.225 saat 45 dakika
uçuş gerçekleştiren uçaklar,
operasyon bölgesinde ise ilk
2 haftada 200 uçuş saatini
geçti. Toplam görev uçuşu ise
600 saate ulaştı.
Bayraktar, BAYRAKTAR TB2’nin,
bu sayımızda ayrı bir özel
haber olarak yer verdiğimiz
silahlanma hikâyesini de an-
lattı.
Baykar Makina, BAYRAKTAR TB2
ile ilgili gelişim planlarını, fay-
dalı yük alanında da yapıyor.
Firma, başta sinyal istihbaratı
olmak üzere, elektronik harp
ile ilgili faydalı yükler üzerinde
çalışıyor. Bayraktar, bir alt bi-
leşeninin devre şeması örne-
ğini de gösterdiği BAYRAKTAR
SIGINT Sistemi’nin özellikle-
rini şöyle sıraladı:
n Geniş Çalışma Frekansı

Aralığı: 0,01-6 GHz
n Yüksek Anlık Bant 

Genişliği: 200 MHz
n Düşük faz gürültüsü 

ve yüksek tarama hızı
n Çok kanallı yapıya uygun
n IQ kayıt ve geri çalma

özelliği
Etkinlik, panel konuşmaları-
nın ardından, kısa bir soru
cevap oturumu ile sona erdi.

Firmalar İhtiyaç Makamları Tedarik Makamları

•Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi • Sistem bilgisi ve operasyonel tecrübenin • Gerçekçi gereksinim ve takvimlerin
•Kolektif bilgi birikimi ve şahıslardan firmalara aktarımına imkân verilmesi ortaya konulması

bağımsız bir hafıza oluşturabilmek • Firmaların operasyonel ortamında • Standart sözleşme şartlarının 
•Uluslararası standartlarla çalışmak geliştirme faaliyetlerini icra etmesine gözden geçirilmesi
•Uzun vadeli planlama imkân sağlanması • Uzun vadeli planlama

• Uzun vadeli planlama

Tablo 2. Vestel Savunma’nın “Neler Yapılmalı?” Sorusuna 
Farklı Makamlar Bakış Açısıyla Verdiği Cevaplar
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Gelişen Teknolojilerle
Birlikte Türkiye’nin
İHA Yol Haritası paneli

sırasında, Vestel Savunma
yetkililerinden, KARAYEL’in
son durumu ile ilgili bilgi
alma fırsatımız da oldu. Ves-
tel Savunma, çalışmalarını,
KARAYEL’in, mikro ve mini
sınıfı tüm İHA mühimmat çe-
şitlerini taşıyabilmesini sağ-
layacak şekilde yürütüyor.
Mühimmat entegrasyonu,
KARAYEL’in havada kalış sü-
resini, doğal olarak bir miktar
kısaltacak; bununla birlikte,
uçağın kendisinden beklenen
performansı fazlası ile yerine
getireceği öngörülüyor. Vestel
Savunma yetkilileri, bu aşa-
mada daha detaylı bilgi verme-
lerinin uygun olmayacağını;
ancak İHA uygulamalarında
hedefi vurma performansı
konusunun, günlük basında
yanıltıcı şekilde yer aldığına
dikkat çekiyorlar. Yetkililer,
silahlı bir İHA’nın göstereceği
performansın, öncelikle mü-
himmata ve daha sonra, 
mühimmatın güdüm meka-

nizmasına bağlı olarak elek-
tro-optik faydalı yüke bağlı
olduğunun altını çizdiler ve 
bu kapsamda, ROKETSAN’ın
büyük bir başarı elde ettiğine
dikkat çektiler.
KARAYEL cephesinde, faydalı
yük ve veri linki gibi konular
ise uçağın tasarımcılarının ve
kullanıcılarının yüzünü gül-
dürmeye devam ediyor. Ves-
tel Savunma yetkilileri, konu
ile ilgili, “Projenin erken dö-
nemlerinde seçtiğimiz faydalı
yük ve ana ve yedek veri bağ-
ları ile devam ediyoruz. Geç-
tiğimiz süreçler de bu
konulardaki seçimlerimizin
ne kadar doğru olduğunu
gösterdi.” değerlendirme-
sinde bulundu.
Seri üretim KARAYEL İHA’ları,
henüz Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envanterine girmemiş
olsa da Ekim ayı ortalarından
beri Vestel Savunma’ya ait 
2 adet KARAYEL, kiralama
hizmeti kapsamında, operas-
yonel olarak kullanılıyor.
Uçaklar, 24 saat esasına göre
ve aynı anda farklı bölgelerde

Projede çizilen çerçevede kullanım 
konusunda kendini ispat eden 

KARAYEL, gelişiminin doğal 
adımlarından birisi olan, silahlanma 

yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
KARAYEL’i silahlandırma ile ilgili 

konsept çalışmalarını, yaklaşık 2 yıldır
kendi içinde yürüten Vestel Savunma,
bu süreçte; yerli bir firma tarafından

üretilmiş, taktik sınıftaki insansız hava
araçlarına (İHA’lara) takılabilecek 

bir mühimmat hazır bulunmadığından
ve kullanıcıdan talebin de birkaç ay

önce gelmiş olması nedeniyle tasarım
ve üretim faaliyetlerine, yakın zaman

önce başladı. Firma, silahlı KARAYEL’i,
hazır bir ürün olarak önümüzdeki 

aylarda ihtiyaç makamlarının 
kullanımına sunmayı planlıyor.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Kendini İspat Eden 
KARAYEL Geleceğe Bakıyor
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görev yapıyor. Pilot, faydalı
yük operatörü, görev komu-
tanı, sistem yöneticisi ve 
teknisyen görevlerini yerine
getirecek 50 kursiyerin 3 aylık
eğitimleri 18 Aralık’ta tamam-
landı. Söz konusu eğitimler,
aynı zamanda operasyonel
görevlerin yürütüldüğü, 2’nci
İnsansız Hava Aracı Sistem-
leri Üssü’nde gerçekleştirildi.
Bu süreçte, TSK mensupları
ile yakın bir çalışma içeri-
sinde olan Vestel Savunma
yetkilileri, süreci şöyle anlattı:
“Görev ortamında verilen bu
eğitimler, kullanıcıların tüm
kademelerinin sisteme çok
hızlı intibak etmesini sağladı.
Sadece gerçek operasyon or-
tamında gözlenebilecek sı-
kıntılar, zorluklar, aksaklıklar
ve sistemin operasyon kon-
septine dair güzel detaylar,
bu sayede çok hızlı bir şekilde
izlenmiş oldu. Bunun sonucu
olarak da kullanıcıdan gelen
sistemi iyileştirmeye yönelik
tüm istekler dikkate alındı,
değerlendirildi ve teknik ola-
rak yapılabilirliğinden emin

olunan tüm geri beslemeler,
sözleşmenin içerdiğinden faz-
lasına tekabül ettiği önemsen-
meksizin sisteme uygulandı.
Eğitimler ve görevler sırasında,
hem ürünümüz hem de orada
24 saat esasında, zor çevresel

şartlar altında özveriyle görev
yapan personelimiz, en üst ko-
muta kademesinden en alt ka-
demeye kadar kullanıcı
makamının tamamının samimi
takdirlerine mazhar oldu. Özel-
likle sistemin kullanım, bakım,

idame kolaylığı, az sayıdaki
personelle hızlı bir şekilde gö-
reve hazırlanması, kötü hava
şartlarında -yüksek irtifa rüz-
gârı, buzlanma koşulu vs.-
uçuş yapabilmesi gibi konu-
larda, bizi çok sevindiren ve

Vestel Savunma'ya ait 2 adet KARAYEL, Ekim ayı ortalarından beri, kiralama hizmeti kapsamında, operasyonel olarak kullanılıyor.

KARAYEL, 24 saat esasına
göre görev yapıyor.
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sistemimize daha da güvenme-
mizi sağlayan, çok sayıda
yorum aldık… Bu üssün ülke-
mize kazandırılmasında çok
büyük emekleri geçmiş olan
tüm TSK personeline teşek-
kürü, ülkemiz adına bir borç 
biliriz.”
Vestel Savunma yetkililerine,
Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM)’nün taktik İHA tedarik
sürecinde KARAYEL’in yer al-
masının söz konusu olup 
olmayacağını da sorduk. Yet-
kililer, bu konudaki mevcut
durumu şöyle anlattılar:
“EGM ve bir firma kendi ara-
larında tek kaynak, ihalesiz
alım konusunda anlaşmış-
lar ve bunun duyurusunu da
yaptılar; SSM de kendileri ile
ilgili bir durum olmadığını
belirtmekte. Bu durum, 
Türkiye’deki tedarik süreç-
lerinde alışageldiğimiz yön-
temlerden biraz daha farklı;
biz bir ihale açılmasını bek-
lerdik. Bizim bundan sonra
bu süreçte yer almamız
maalesef mümkün olmaya-
cak gibi görünüyor. Diğer
yandan, KARAYEL’in faydalı
yük, ana ve yedek veri bağı
entegrasyonu tamamlan-
mış, ileri üs transferlerini
yapar hâlde 3 aydan beri
operasyonel kullanımda ol-
duğu düşünülürse bize de

aynı imkânın verilmesini
beklememiz doğal olandır.”
KARAYEL, uçuşa elverişlilik
ve uçuş emniyeti konusunda,
çeşitli standartlara -uyum
konusunda bazı durumlarda
Vestel Savunma’nın sözleş-
mesel gereksinimlerin öte-
sinde inisiyatif göstermesi
ile- uygun olarak geliştirildi.
Sisteminin tasarımı, NATO
İHA uçuşa elverişlilik stan-
dardı olan STANAG 4671 
çerçevesinde yapıldı. Bu ko-
nudaki tasarım çalışmaları da
STM tarafından sıkı bir şe-
kilde denetlendi. Bunun hari-
cinde, tasarımda kullanılan
güvenilirlik analizleri de 

KARAYEL sözleşmesinde be-
lirtilen çok sayıda sivil ve as-
keri standarda göre icra
edildi. Vestel Savunma yetki-
lileri, sivil hava sahası içeri-
sinde uçuş söz konusu
olduğunda, dünyada tasarımı
itibarıyla buna en hazır sis-
temlerden birisinin KARAYEL
olduğunu vurguluyorlar.
Yetkililer, ihracat çalışmaları
ile ilgili ise şu bilgileri verdi-
ler: “Geçtiğimiz aylarda, yurt
dışından şirketimize gelen
teklife çağrı taleplerine isti-
naden tekliflerimiz iletildi.
Ocak ayının sonundan itiba-
ren, verilen bu teklifler hak-
kında görüşmek üzere, söz

konusu ülkelere gidilecek.
Bunun dışında, Fransa’daki
bir uçak firmasının insanlı
uçağının insansızlaştırılması
üzerine yürümekte olan bir
çalışmamız mevcut.”
Vestel Savunma, hâlen, 
KARAYEL sisteminin daha da
iyileştirilmesine yönelik ola-
rak kullanıcıdan gelen detay-
lar üzerinde çalışıyor. Bunun
haricinde, SAR ve COMINT
gibi farklı faydalı yüklerin en-
tegrasyonu konusunda da
faaliyetler yürütüyor. Firma,
2016 yılı içinde, bu konular-
daki çalışmaları ürünleşme
sağlanmış olarak sonlandır-
mayı hedefliyor.

KARAYEL İHA'ları, kiralama hizmeti kapsamında,
2'nci İnsansız Hava Aracı Sistemleri Üssü'nde konuşlandılar.

KARAYEL sistemi için; pilot, faydalı yük operatörü, görev komutanı, sistem yöneticisi ve teknisyen görevlerini üstlenecek 
50 kursiyerin eğitimleri tamamlandı.
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BAYRAKTAR TB2’nin si-
lahlandırılması ile ilgili
çalışmalar, yaklaşık

1,5 yıllık bir süreç sonrasında
tamamlandı. Proje, tamamen
Baykar Makina ve ROKETSAN
ekibinin, herhangi bir resmi
destek olmaksızın inisiyatif
alarak Türkiye’de havacılık
alanında önemli bir ilke imza
atmak adına başlattıkları bir
proje.
BAYRAKTAR TB2, şartna-
mede belirlenen 35 kg faydalı
yük taşıma kapasitesinin üs-
tünde, 110 kg’ye kadar faydalı
yük taşıyabilecek şekilde ta-
sarlandığından, ROKETSAN
akıllı mühimmatları için uygun
bir platform olarak öne çıkı-
yordu. Projede, ROKETSAN
tarafından geliştirilen Mini

Günlük basında 18 Aralık’ta yer alan bir haber, BAYRAKTAR
TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın, ROKETSAN üretimi 

mühimmat ile uçtuğunu ve bunlardan bir tanesini atarak 
tam isabet sağladığını bildiriyordu. Türk havacılık tarihinde

çeşitli ilklere imza atan BAYRAKTAR TB2, bu gelişme 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ve 
Türkiye’nin silahlandırılan ilk İHA’sı unvanını da aldı. 

Konunun detayları ise 24 Aralık’ta, Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) ve STM tarafından düzenlenen, 
“Gelişen Teknolojilerle Birlikte Türkiye’nin İHA Yol Haritası”

panelinde yapılan sunumlarda ortaya çıktı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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BAYRAKTAR TB2 
Silahlarını Kuşandı

BAYRAKTAR TB2, deneme için 
2 tane MAM-L ile havalandı.
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Akıllı Mühimmat (MAM)’ın 2
sürümü; MAM-L ve MAM-C
için çalışmalar yürütüldü. Söz
konusu mühimmatların özel-
likleri Tablo 1’de yer alıyor.
MAM-L akıllı mühimmatı,
tanksavar füzesi olarak geliş-
tirilen UMTAS’ın, İHA’lar için
modifiye edilerek ürünleştiril-
miş hâli. MAM-L, UMTAS’tan
farklı olarak bir roket motoru
barındırmıyor; İHA’nın uçtuğu
yüksek irtifadan süzülerek
hedefini vuruyor. MAM-C ise

CİRİT füzesinin İHA’lar için
uyarlanmış hâli.
Projenin her aşamasında SSM
ve TSK’nın koordinasyonu sağ-
landı. Özellikle atış test alanla-
rının belirlenmesi ve envantere
giren BAYRAKTAR TB2’lerin
bu amaçla kullanılması için
izin alınması hususlarında,
her iki kurumla da yakın bir
çalışma gerçekleştirildi.
Entegrasyon sürecinde, Bay-
kar Makina ve ROKETSAN
ekipleri, görev ve sorumlu-

lukları paylaşımlı şekilde yü-
rüttüler. Projede yürütülen
işler, şu ana başlıklar altında
sıralanabilir:
n Operasyonel konseptin

belirlenmesi,
n Sistem gereksinimlerinin

belirlenmesi,
n Sistem mimarisinin 

belirlenmesi (mekanik 
ve elektriksel arayüzler,
haberleşme arayüzleri, 
işlevsel akış),

n Platform üzeri çalışmalar,
n İnsan-makine arayüzü 

çalışmaları,
n Mühendislik analizleri,
n Veri toplama sisteminin

hazırlanması,
n Doğrulama ve geçerleme

testleri,
n 2 adet İHA platformunun

hazırlanması.
Çalışmalar kapsamında,
kanatta bulunan silah ta-

şıma noktaları (salan /
pylon) da Baykar Makina ta-
rafından tasarlandı. Böy-
lece, motor dışında tüm
kritik bileşenleri özgün ta-
sarım olan BAYRAKTAR TB2,
silahlanırken de bu özelliğini
kaybetmedi. Kanatlara takılı
akıllı mühimmatı taşıyan ve
aldığı elektronik komuta
uygun olarak mühimmatı bı-
rakan elektromekanik bir
sistem olan salan ünitesinin;
n Bugüne kadar Türkiye’de

tasarlanmamış olması,
n İthal edilmesi durumunda

Son Kullanıcı Belgesi’ne
ihtiyaç duyması ve

n İHA’ya özel olarak 
uyarlanma ihtiyaçlarından
dolayı milli ve özgün 
tasarım olması
gerekliliği,

yapılan çalışmanın önemini
ortaya koyuyor.

MAM-L, BAYRAKTAR TB-2 tarafından yüksek irtifadan bırakıldıktan sonra, yaklaşık 8 km ötedeki hedefine süzülerek ilerleyerek tam isabet sağladı.

ROKETSAN MAM-C ROKETSAN MAM-L
Toplam Ağırlık 8,5 kg 22,5 kg
Harp Başlığı Ağırlığı 2,5 kg 8 kg / 10 kg
Boy 800 mm 1.000 mm
Çap 70 mm 160 mm
Menzil 8 km >8 km
Güdüm Lazer Lazer
Tahrik Sistemi Yok – Serbest Düşüş Yok – Serbest Düşüş

Tablo 1. Mühimmatın Teknik Özellikleri 
(Kaynak: Baykar Makina ve ürün broşürleri)
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Tüm muharip uçaklarda ol-
duğu gibi, mühimmat taşın-
ması, toplam ağırlığa etkisi
nedeniyle uçağın performan-
sını etkiliyor. Mühimmat, dâ-
hili taşıma noktalarında değil
de kanat altında taşındığında,
bu etkiye, sürüklenme (drag)
de dâhil oluyor. Entegrasyon
çalışmaları kapsamında yapı-
lan bağlı uçuşlar ve bu kap-
samda toplanan telemetri
verilerinin BAYRAKTAR TB2
simülatör sisteminde değer-
lendirilmesi sonucunda yapı-
lan hesaplamalar, mühimmat
taşımanın, BAYRAKTAR TB2’nin
performansına olan etkisini de
ortaya çıkarttı. Buna göre
BAYRAKTAR TB2, mühimmat
yüküne bağlı olarak, 17,5 saat
ile 23 saat arasında havada
kalabilecek.

İlk Denemede 
Tam İsabet
BAYRAKTAR TB2, muharip
İHA olarak ilk denemesinde,
faydalı yük olarak GOSHAWK-II
HDT gimbali ve 2 adet 
ROKETSAN MAM-L ile hava-
landı. 17 Aralık’ta gerçekleştiri-
len deneme, BAYRAKTAR TB2
ile ilgili diğer önemli gelişme-
lerde de olduğu gibi, dış 
etmenlerden kaynaklanan
zorluklara rağmen gerçek-
leştirildi. BAYRAKTAR TB2,
öğle saatlerinde, 12.30’da ha-
valandı; 14.30 gibi hedefini
gördüğü anda, yer kontrol
istasyonundan gelen
komutla MAM-L’yi

bıraktı ve BAYRAKTAR TB2
Faydalı Yük Ünitesi üzerin-
den, vuruş anına kadar he-
defe lazer işaretleme yaptı.
Yüksek irtifadan bırakılan
MAM-L, yaklaşık 8 km öte-
deki hedefine süzülerek iler-
leyerek tam isabet sağladı.
Denemede kullanılan MAM-L,
Cansız Güdümlü Test Mü-
himmatı idi. Diğer bir deyişle
bu tür testler için özel olarak
üretilmişti ve aktif bir harp
başlığı içermiyordu.
Bu deneme ile keşif ve gö-

zetleme yaparken, anlık
olarak ortaya çıkan

hedefleri vurabile-
ceğini gösteren

BAYRAKTAR TB2, hem Türk
havacılık tarihinde yeni bir
sayfa açmış oldu hem de
TSK’ya muharip İHA yeteneğini
kazandırabileceğini gösterdi.
BAYRAKTAR TB2’ler, Ekim
ayından bu yana aktif olarak
operasyonel görevleri icra
ediyor. Bu yazının hazırlandığı
tarihe kadar, yaklaşık 1250
saat kümülatif uçuş saatini ta-
mamladı; bunun 650 saati
görev uçuşu olarak gerçek-
leşti. Devlet Malı Malzeme
(DEMAM) olarak tedarik edilen
Faydalı Yük ve Veri Link 
Sistemlerinin entegrasyon ve
kabul işlemleri de Ekim ayında
tamamlandı. BAYRAKTAR TB2
için ana veri linki Savronik 
firmasından tedarik edildi;
yedek veri linki ise 
Baykar Makina tarafından
BAYRAKTAR TB2 için özel
olarak geliştirildi.

BAYRAKTAR TB2, mühimmat yüküne bağlı olarak, 
17,5 saat ile 23 saat arasında havada kalabilecek.
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Etkinliğin açılış konuş-
masını, SSM Platform
Projelerinden Sorumlu

Müsteşar Yardımcısı Serdar
Demirel yaptı. Demirel, ko-
nuşmasının başında şunları
söyledi. “Ben, 1986 yılının 
1 Eylül tarihinde, bu kuruma,
personel dairesinin misafir
koltuklarında oturarak saat
09.00’da başladığımda, bu
kürsüden 30’uncu yıl konuş-
masını yapmayı hayal dahi et-
memiştim. Bunun için,

öncelikle SSM’yi savunma
sanayisinde 30 yıla taşıyan ve
sayenizde beni de bu kürsüye
taşıyan herkese, bu vesile ile
teşekkür etmek istiyorum.”
Demirel,  konuşmasına şöyle
devam etti: “İlk kurulduğu-
muzda bize diyorlardı ki; işte
sizin fonunuz var, onun için
farklısınız. Fonumuz elimiz-
den gitti. Sonra diyorlardı ki;
tamam esas olay fon değil
sizin kanununuz var, onun
için siz özelsiniz. Kanunu-

Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın kuruluşunun 30’uncu yılı, 
31 Aralık’ta, SSM Nuri Demirağ 
Salonu’nda yapılan etkinlikle kutlandı.
Etkinliğe, SSM çalışanlarının yanı sıra
Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay da katıldı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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SSM 30’uncu Yılını, 
En Değerli Varlığı 
Çalışanları ile Kutladı

Soldan sağa: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay
ile Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcıları; 
Mustafa Şeker, Serdar Demirel ve Dr. Celal Sami Tüfekçi
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muzun önemli maddeleri de
başka kanunlar tarafından
yürürlükten kaldırıldı. So-
nuçta şuraya geldik: Ne ka-
nunumuz kaldı, ne fonumuz
kaldı, yine de SSM özel.
Demek ki SSM’yi SSM
yapan, çalışanlarıymış.” 
Demirel, SSM’yi 30 yıla geti-
ren herkese ve bundan son-
raki 30 yıla getirecek
çalışma arkadaşlarına te-
şekkür ederek konuşmasını
bitirdi.

Çalışanlara ve 
Firmalara Mesajlar
Daha sonra, salondakilere,
görevi nedeniyle yurt dışında
olan Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir’in
30’uncu yıl mesajını içeren
video gösterildi. Prof. Dr.
Demir, mesajında, SSM’nin
vizyonunun sektöre hız ve en-
tegrasyon getirdiğini ve bunu
daha ileri boyutlara taşıya-
caklarını ifade etti. Entegras-
yonun önemli adımlarından

birisinin, savunma sanayisi
denildiğinde, Türkiye’nin
bütün sanayi ekosisteminin
kapsanması olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Demir, şunları
söyledi: “Bu yayılma boyu-
tunda bazı eksiklerin oldu-
ğunu görüyoruz; bunu da
zamanla telafi etmek gereki-
yor. Çünkü bu bir yolculuk ve
bu yolculukta sürekli çıtayı
yükselterek gitmek gereki-
yor. Çıtanın bırakın altına gel-
mesi, yerinde durması bile
Türk Milletinin kabul edebile-
ceği bir şey değildir. Onun için
de var gücümüzle çalışma-
mız gerektiğine inanıyorum.”
dedi.
Savunma sanayisinin teme-
lini oluşturan firmalarla ilgili
olarak ise “Devlet bir an-
lamda firmaların proje yap-
malarını sağlayan, onlara
kaynakları oluşturan ve ileri
gitmeleri için çeşitli tedbirler
alan konumda olmalıdır.”
dedi ve firmalara şöyle ses-
lendi: “Bu alana girmekten
çekinmeyin, bize düşen ne
varsa yapmak için elimizden

geleni yapacağız. Velev ki ek-
siklerimiz olursa bunlarla il-
gili sürekli iletişimde kalalım,
yapabileceklerimizi yapalım.
Eğer bazı kısıtlardan dolayı
yapamayacaklarımız varsa da
onlarla ilgili gerek hukuki ve
mali düzenlemeler yapmakla
kendimizi yükümlü hissedip
bu konuda gerekli çalışmaları
yapıp düzenlemeler yapalım.
Çünkü burada bir düzenleme
eksikliği varsa bir anlamda
ülkenin gelişmesine ve sana-
yileşmesine engel olacaktır.
Onların da teker, teker makul
bir şekilde aşılması gerekir
diye düşünüyorum.”
Prof. Dr. Demir, SSM çalışan-
ları ile ilgili görüşlerini şu söz-
lerle ifade etti: “SSM, bir
anlamda tedarik makamı gibi
görülüyor; ama arkadaşları-
mız, aslında hem teknik hem
de idari anlamda projenin içine
çok derinliğine girebiliyor. Şu
anda denilebilir ki SSM, Türki-
ye’de teknolojik projeleri 
yürütmekte en yetkin eleman-
ların bulunduğu kurum hâline
gelmiş durumda.”

SSM Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı
Ferhat Yenibertiz ve daire başkanlığı ekibi.
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Daha sonra, 30 Aralık’ta Milli
Savunma Bakan Yardımcısı
olarak ataması yapılan Şuay
Alpay, özgeçmişinin okunma-
sının ardından, konuşmasını
yapmak için kürsüye geldi.
Bakan Yardımcısı Alpay,
SSM’nin geldiği noktada,
doğru hesap edilmiş politika-
ların ve stratejik planlamanın
çok önemli olduğunu belirtti.
Alpay ayrıca, bilgili ve güveni-
len, yüksek kalitedeki çalışan-
ların, savunma sanayisinin
geldiği noktada verdiği katkıya
da dikkat çekti.
Konuşmaların ardından, SSM’nin
başarılı personeline ödüllerin 
verildiği, SSM Kurumsal İletişim
Müdürlüğü (KİM) Ödül Töreni’ne
geçildi. Ödül olarak SSM logolu
nostaljik radyonun verildiği 
törende,  verilen ödül kategorileri
ve ödül alan kişiler şöyle sıra-
landı:
n “Kamu kurumlarının hayat

kaynaklarından birisi” olarak
nitelendirilen çayı servis
eden çalışanlar arasında
düzenlenen, “En Hızlı 
Servis Ödülü”nü, Servis
Elemanı Yaşar Efe aldı.

n Güvenlik personeline 
verilen, “En Kuş Uçurtmayan
Ödülü”nü, Güvenlik 
Görevlisi Mehmet Yılmaz aldı.

n Temizlik personeli 
arasında düzenlenen, 
“En Temizin Teminatı
Ödülü”nü, Temizlik 
Görevlisi Selami Yorulmaz
aldı.

n İşler sıkıştığında devreye
giren yönetici asistanları
arasında düzenlenen, 
“En İyi Köprü Ödülü”nü,
Yönetici Asistanı Dicle 
Demirsoy aldı.

n Proje asistanları arasında
düzenlenen, “En İyi Joker
Ödülü”nü, Proje Asistanı
Can Olcay aldı.

n Basında en fazla ses 
getiren projeye verilen,
“En Gündemdeki
Ödülü”nü, Milli Bölgesel
Uçak projesi aldı.

n “En Güler Yüzlü Yönetici
Ödülü”nü, Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel
aldı.

n İletişim farkındalığı 
yüksek olan, Kurumsal
İletişim Müdürlüğü ile 
başarılı koordinasyon
kuran ve iş birliği 
yapan personele 
verilen, “En İletişimci
Dostu Ödülü”nü, 
SSM Uzmanı Ersoy Aksoy
aldı.

n “En Fark Yaratan
Ödülü”nü ise Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman
aldı.

Ödül töreninin ardından, ku-
rumda 25 yılını doldurarak
emekliye ayrılan İdari ve Mali
İşler Daire Başkanı Demet
Yakışır’a, Bakan Yardımcısı
Alpay tarafından plaket ve-
rildi. Yakışır’ın yaptığı kısa
veda konuşmasının ardından,
SSM 30’uncu Yıl Kutlaması,
verilen kokteyl ile devam etti.
Etkinlik, tüm SSM personeli-
nin fotoğraflarından oluştu-
rulan 30. Yıl Panosu önünde
çektirilen toplu fotoğraflarla
sona erdi.
Aynı zamanda SSM 30’uncu
Yıl Özel Sayısı olan MSI Der-
gisi’nin Aralık sayısı da etkin-
lik boyunca, MSI Dergisi ekibi
tarafından, tüm SSM perso-
neline takdim edildi.

Serdar Demirel Milli Savunma
Bakan Yardımcısı
Şuay Alpay

Köksal Liman, ödülünü, Serdar Demirel'in elinden aldı.

Serdar Demirel, ödülünü, Şuay Alpay'dan aldı.

Kurumda 25 yılını doldurarak emekliye ayrılan Demet Yakışır'a, 
Şuay Alpay tarafından plaket verildi.
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Silahlı kuvvetler, güçleri
en etkin şekilde kulla-
nabilmek için, yüksek

performanslı platformlara ih-
tiyaç duyarlar. Tüm silahlı kuv-
vetlerin en etkili silahı insan
olsa da bu platformlar, kuvvet
çarpanı etkisi yaratırlar. Buna
ilave olarak, bilgi harbi ve ülke
sınırı içindeki çatışmaların
daha yaygın hâle geldiği ve
tehdit ortamında değişikliğe
neden olduğu günümüzde,
platformlar, ulusal güvenliğin
yeni gerçeklerine daha kolay
uyum sağlanmasına yardımcı
olabilirler. Bu yeni zorlukların
farkında olan Türkiye, sa-
vunma sanayisini geliştirme
hedefi çerçevesinde, çok sa-
yıda zorlu platform projesini
hayata geçirdi. Türkiye’nin,
hem savunma sanayisinin
hem de bu alandaki yetenek-
lerinin daha da gelişmesinde
büyük rol oynayan belli başlı
projeler; havacılık platformları
ve insansız hava araçlarını
(İHA’ları), kara platformlarını,
gemileri ve hava savunma füze
sistemlerini konu alıyor.
Türkiye, en fazla özgün geliş-
tirme projesini, havacılık ala-
nında başlattı. Bunlar
arasında, çok yüksek maliyetli
ve teknoloji yoğun projeler de
yer alıyor. Türkiye’nin en
büyük havacılık ve uzay firması
olan TUSAŞ, birinci katman
(tier one) alt yüklenici konu-
mundan, orijinal ekipman üre-
ticisi (original equipment
manufacturer / OEM) konu-
muna yükseliyor. Bu yükse-
lişte, HÜRKUŞ başlangıç ve

temel eğitim uçağı ve T129
ATAK helikopteri gibi projele-
rin rolü çok büyük. TUSAŞ aynı
zamanda, Türkiye’nin ilk
özgün helikopter geliştirme
projesi olan Özgün Helikopter
Programı kapsamında, hafif
sınıf bir helikopter geliştiriyor;
TF-X programında da büyük
ihtimalle BAE Systems ile iş
birliği yaparak yeni bir savaş
uçağı geliştirecek. TF-X, hava
hâkimiyeti rolünde, F-35’leri
tamamlayıcı bir role sahip olan
F-22’ler gibi, beşinci nesil bir
savaş uçağı olacak. Bugüne
kadar geliştirme döngüsünde
en fazla mesafe kat edilen
proje ise HÜRKUŞ. Uçağın,
2018 yılında operasyonel hâle
gelmesi bekleniyor.
Türkiye, küresel arenada bü-
yüme imkânının olduğu İHA
pazarında hızla ilerliyor. İHA
pazarında silahlı kuvvetler
mensuplarının talep ettikleri
temel özellikler; İHA’nın taşı-
yabileceği faydalı yük, maliyet,
menzil, tepki süresi, çıkabile-
ceği irtifa ve havada kalış sü-
residir. Özellikle her türlü hava
koşulunda keşif ve gözetleme
yapmaya ihtiyaç vardır ve Oto-
nom Teknoloji tarafından üre-
tilen aerostat Tepegöz ve
Baykar Makina tarafından
üretilen Bayraktar mini İHA
gibi platformlar bunu gerçek-
leştirebilmektedir. Diğer ta-
raftan, daha fazla faydalı yük
taşıma ve daha yüksek irtifa-
lara çıkılması gerekli olan du-
rumlarda ise TUSAŞ
tarafından üretilen ANKA ve
Baykar Makina tarafından

üretilen Bayraktar Taktik İHA
gibi platformlar, özellikle ihra-
cat pazarlarında var olan orta
irtifa uzun süre havada kalma
(MALE) gereksinimlerini kar-
şılayacak niteliktedir. MALE
İHA’lara küresel olarak duyu-
lan ihtiyacın, önümüzdeki 
10 yıl içinde 13,5 milyar doları
bulacağı ve sınır güvenliğinin
son derece önemli olduğu
Orta Doğu ülkelerinde ise bu
talebin çok daha yüksek ola-
cağı bekleniyor.
Kara sistemleri, ALTAY proje-
sinin de etkisi ile Türkiye’nin
önemli yatırım yaptığı bir 
diğer alan. Üçüncü nesil bir
ana muharebe tankı olan 
ALTAY’ı geliştiren Otokar, bu
projede, Hyundai Rotem’den
teknik destek alıyor. ALTAY, 
ASELSAN tarafından geliştiri-
len AKKOR aktif koruma sis-
temi, ROKETSAN tarafından
geliştirilen modüler zırh ve
MKEK tarafından geliştirilen
120 mm top gibi birçok yeni
teknolojiyi bünyesinde barındı-
rıyor. Tankın seri üretimine
ilişkin olarak açılan ihale ile il-
gili teklifler, yakında alınmaya
başlanacak. FNSS ve BMC gibi
diğer kara platformu üreticile-
rinin de ihaleye teklif vermeleri
bekleniyor. BMC ayrıca, mayına
karşı dayanıklı KİRPİ’nin de
üreticisi. Ancak birçok yerli
platformun üretiminde olduğu
gibi, ALTAY projesinde de mo-
torun geliştirilmesinde çeşitli
sorun ve gecikmelerle karşıla-
şıldı. Projenin başlatılmasın-
dan ancak 8 yıl kadar sonra,
2015 yılının Mart ayında, motor

üreticisi TÜMOSAN ile yerli
tank motoru geliştirilmesi ile
ilgili sözleşme imzalanabildi.
TÜMOSAN, Avusturyalı AVL
firmasından teknik yardım
alacak. ALTAY tankı, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri tarafından
önemli sayıda sipariş edileceği
gibi, ihracat pazarında da
önemli bir potansiyele sahip
olduğu değerlendiriliyor. Bu
potansiyel, FNSS’nin PARS ai-
lesi üyesi araçları için 
Malezya’dan 257 araçlık bir si-
pariş alması gibi, diğer Türk
kara platformları için de ge-
çerli.
Deniz platformları tarafında
ise Türk sanayisi, 2 özgün ürü-
nün geliştirilmesi ve inşa edil-
mesi üzerinde yoğun çaba
harcıyor: MİLGEM korveti ve
TF-2000 fırkateyni. MİLGEM
sınıfı korvetlerin ilk iki gemisi
görevde; diğer ikisi ise inşa
hâlinde. Sınıfın geri kalan ge-
milerinin ise özel sektöre ait
tersanelerde, geliştirilmiş bir
sürümde inşa edilmeleri plan-
lanıyor. Çok maksatlı gemiler
olan bu korvetler; keşif ve gö-
zetleme, denizaltı savunma
harbi ve diğer amaçlara hiz-
met edecekler. 
TF-2000 fırkateyni ise hâlen
geliştirilme aşamasında ve
hava savunma harbi görevle-
rinde kullanılması planlanıyor.
Son zamanlarda TÜBİTAK,
ASELSAN ve Bilkent Üniversi-
tesi tarafından geliştirilmekte
olan bir lazer silah sisteminin
de fırkateyn üzerine yerleşti-
rilmesi konusunda bazı açıkla-
malar yapıldı. Bu imkân ve

Seviye Yükseliyor: 

Türkiye’nin 
Başlıca 
Platformları 
ve Sistemleri
Edward Barss*/ ebarss@gbreports.com
*Gazeteci, Global Business Reports

Otonom Teknoloji tarafından geliştirilen Tepegöz aerostat.
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kabiliyetlerin geliştirilmesi,
Türk Deniz Kuvvetlerini, lazer
silah sistemleri bu yıl USS
Ponce üzerinde deneyen Ame-
rikan Deniz Kuvvetleri ve ben-
zeri diğer deniz kuvvetleri ile
aynı çizgiye getirebilir. Yerli bir
lazer sisteminin geliştirilmesi
sureti ile deniz kuvvetlerinin
mühimmat için yaptığı harca-
maların da önemli ölçüde
azalması bekleniyor. Yeni
gemi ve sistemlerin geliştiril-
mesi ile genişleyen iş hacmin-
den asıl yararlananlar ise 2008
mali krizini müteakip küresel
ticarette meydana gelen
düşüş nedeni ile büyüme hı-
zında önemli düşüşler yaşayan
özel tersaneler olacak.
Kısa ve orta menzilli hava sa-
vunma sistemleri olan HİSAR-A
ve HİSAR-O, hâlen geliştiril-
mekte olan en önemli ve yük-
sek profilli yerli füze
sistemlerinden iki tanesi.
HİSAR serisi hava savunma
sistemleri, kısa ve orta men-
zillerde kullanılmak üzere ta-
sarlandılar ve ROKETSAN ile
ASELSAN tarafından geliştiri-
liyorlar. Proje, başarılı bir şe-
kilde test safhasında ilerliyor
ve 2017 yılında tamamlanarak,
kullanılmaya başlanması bek-
leniyor. Kısa ve orta menzilli
hava savunma sistemlerinin
geliştirilmesi önemli olmakla
birlikte, daha uzun menzilli
sistemler, çok daha karmaşık
ve daha farklı araştırma ve
teknoloji düzeyini gerekli kılı-
yor. Türkiye’nin uzun menzilli
hava savunma sistemi proje-
sinde, söz konusu sistemin te-
darik edilmesi, 20 yıldan daha
uzun zamandan beri arzu edi-
liyordu. Ancak projede; Rus,

Çinli ve Batılı yüklenicilerin ta-
mamının adaylıkları çok ciddi
olarak incelenmiş olmasına
rağmen çok önemli iniş ve çı-
kışlar yaşandı. Tedarik safha-
sında yaşanan en son inişin
ardından, Çinli teklif sahibi ile
sözleşme görüşmeleri sürer-
ken ihalenin iptaline karar ve-
rildikten sonra, programın
Türk firmaları -muhtemelen
ASELSAN ve ROKETSAN- ta-
rafından yürütülmesine karar
verildi. Geliştirilecek sistem,
son derece karmaşık ve radar,
komuta ve kontrol, atış kontrol
ve gelişmiş füze teknolojile-
rine ihtiyaç duyuyor. Bu ne-
denle teknolojinin geliştirme
aşamasının zorlu olması bek-
leniyor. Tüm bunlara ilave ola-
rak, Türkiye’nin sahip olduğu
geniş coğrafya nazarı itibara
alındığında, sistemin çok uzak
menzillerden kullanılmasının
gerekliliği ortaya çıkıyor; bu
durum ise gerek maliyetleri ve
gerekse proje için ihtiyaç du-
yulan süreyi arttırıyor. Türk
Hükümeti, savunma endüstri-
sinin en önemli destekleyicile-
rinden birisi ve Türkiye’nin bir
NATO üyesi olması nedeni ile
teknoloji paylaşımında ortaya
çıkacak kolaylıkların, bu süreci
hızlandırmasını bekliyor. Her

ne olursa olsun, uzun menzilli
hava savunma sistemi, uzun
vadeli bir proje ve tam olarak
geliştirilmesi için geçecek
süre içinde, bütçeden önemli
bir paya, yabancı teknik yar-
dıma ve sabra ihtiyaç duyacak.

Ufukta Aşılacak 
Zorluklar Var
Doğal olarak tüm savunma
programları ile ilgili olarak
akla gelen en önemli soru, bu
projelerin teslimatının zama-
nında yapılıp yapılamayacağı-
dır. Endüstri liderlerinin
birçoğu, Türkiye’nin kendi
platformlarını üretmeye mu-
vaffak olacağı konusunda fikir
birliği içinde olmalarına rağ-
men, gereksinim duyulacak
zaman ve yabancı teknoloji dü-
zeyi konusunda, bazı fikir ayrı-
lıkları mevcut. Tamamen yerli
olan platformların tasarlan-
ması ve üretilmesi imkânsız
değil; fakat bir miktar yabancı
teknoloji desteği sağlamadan
-bilhassa motorda- bu gibi
platformların geliştirilebil-
mesi, çok da gerçekçi değil.
Son olarak, bu programların
hiç birinin, Türk Silahlı Kuvvet-
leri tarafından yoğun olarak
kullanılmadan önce, önemli
bir ihracat başarısı elde etme
şansı çok fazla olmayacak.
Buna ilave olarak, bu proje-
lerde ortaya çıkacak gecikme-
ler, Türk Silahlı Kuvvetlerini,
ortaya çıkan önemli harekât
ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için, yabancı firmalara ait plat-
formları tedarik etmeye zorla-
yabilecek. Bu projelerle ilgili
çok sayıda prototip üretilmesi;
kullanılabilir olup olmadıkla-
rına dair kritik testlerin, plat-
formların üretimine ve

pazarlanmasına başlandı-
ğında gerçekleşebileceği an-
lamına geliyor. Tüm bu
sorunlara rağmen, büyük öl-
çekli ve teknoloji yoğun proje-
ler, TUSAŞ gibi OEM
firmalarının imkân ve 
kabiliyetlerini daha da gelişti-
recek.
Bu projelere ilave olarak Tür-
kiye’nin savunma sektörü,
modernizasyonun yanı sıra
silah ve farklı alanlarda plat-
form geliştirme konularında
da çok sayıda heyecan verici
proje yürütüyor. Diğer taraf-
tan, bu son derece kısa liste
dahi Türkiye’nin, dünya ça-
pında bir savunma endüstrisi
kurma konusundaki kararlılı-
ğını net bir biçimde ortaya ko-
yuyor. Bu projelerin bir
kısmında var olan teknolojinin
karmaşıklığı ve projelerde or-
taya çıkan gecikmeler, Türki-
ye’nin bu projelerden elde
edeceği avantajlardan tam
olarak yararlanabilmesi için,
10 yıl veya daha uzun bir süre-
nin geçmesinin gerekliliğini
ortaya koyuyor. Savunma sa-
nayisi projeleri, uzun geliş-
tirme safhalarına sahiptir;
diğer yandan üretim, idame,
bakım, onarım ve modernizas-
yon safhaları daha da uzun va-
delidir. Bu platformların
birçoğu, Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Türkiye ile benzer tehdit-
lerle karşı karşıya olan Orta
Asya, Orta Doğu ve Güney
Doğu Asya ülkelerinin niş pa-
zarlarında da yerlerini alacak-
tır. Bu platformlar ve
sistemler tam olgunluğa eriş-
tiklerinde, Türkiye, dünyanın
en önemli 10 savunma sistemi
üreticisi ülke arasındaki yerini
alabilir.

ALTAY tankı, ana silahı olan 120 mm topu ateşlerken görülüyor.

Lazer silahlarının en son denemesi,
USS Ponce üzerinde yapıldı. ©
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Birol TEKİNCE: Ukrayna ve Türkiye, 
Karadeniz’e kıyısı olan iki yakın müttefik
ülke. İki ülke arasındaki askeri iş birliği,
hem ikili olarak hem de NATO-Ukrayna
Komisyonu, BLACKSEAFOR ve 
Operation Black Sea Harmony 
(Karadeniz Ahengi Operasyonu) 
kapsamında yürütülüyor. Bu çerçevede,
Ukrayna’nın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri
arasındaki iş birliğine bakış açısı 
nedir? İki ülke arasındaki ortak 
tatbikatlar, öğrenci değişim programları
ve diğer iş birliği faaliyetleri hakkında
bilgi verir misiniz?
Sergiy KORSUNSKY: Ukrayna ve Tür-
kiye, sadece stratejik ortak olan iki ülke
olmakla kalmayıp, aynı zamanda, ortak
tarih ve yakın ilişkilerin bir araya getir-
diği iki komşu ülkedir. Elbette iyi komşu-
luk ilişkilerinin devam ettirilmesi ve
Karadeniz bölgesindeki iş birliğinin 
arttırılması, her iki ülkenin de gayesi;
çünkü bu bölgede istikrar ve barış, büyük
ölçüde Türkiye ve Ukrayna’ya bağlı.
Ukrayna ve Türkiye’nin silahlı kuvvetleri
arasındaki iş birliğinin, yakın zamanda,

Karadeniz’e kıyıları olması ve uzun bir geçmişe sahip ilişkileri, Türkiye ve 
Ukrayna’yı, iki dost ve müttefik ülke olarak bir araya getiriyor. Bu sayımıza konuk olan
Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ile iki ülkenin savunma ve havacılık 
alanındaki iş birlikleri hakkında görüştük.

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky:

“Ukrayna, havacılık ve uzay alanında
Türkiye’nin en önemli ortaklarından
birisi olma potansiyeline sahip.”

An-148 bölgesel jet uçağı
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yeni bir düzeye taşındığını da belirtmem
gerekiyor. Ukrayna, Türkiye’nin, hem Ka-
radeniz havzasında hem de kendi toprak-
larında başlattığı faaliyetleri ve ortak
eğitim tatbikatlarını destekliyor. Günü-
müzde, Türkiye ve Ukrayna’nın deniz kuv-
vetleri, geleceğe yönelik iş birliği planları
konusunda aktif bir diyalog içerisinde.
Ukrayna; Türk Deniz Kuvvetleri ile bir-
likte; Black Sea Harmony, Sea Breeze
(Deniz Esintisi), Sea Shield (Deniz Kal-
kanı), Breeze (Esinti), BLACKSEAFOR
gibi uluslararası ve ikili askeri tatbikat ve
barışı koruma operasyonlarıyla PASSEX
gibi deniz tatbikatlarına katılmak ve bun-
ları Türkiye ile beraber gerçekleştirmek
konusuyla ilgileniyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Ukray-
na’nın egemenliği altındaki toprakları
ilhak etmesinin ardından, Karadeniz böl-
gesindeki güvenlik durumunda büyük
değişiklikler meydana geldi ve bu deği-
şiklikler de devam eden ortak uluslar-
arası projeleri, önemli derecede etkiledi.
Söz ettiğim bu gelişmelerin yol açtığı so-
runlar, Ukrayna’nın BLACKSEAFOR
deniz operasyonu çerçevesinde yürüttüğü
faaliyetleri de etkiledi. Mevcut durumu
göz önünde bulundurarak Ukrayna,
BLACKSEAFOR operasyonuna katılım
düzeyini, Rusya’nın saldırısı öncesindeki
düzeye göre geçici olarak azaltmak -as-
kıya almak- durumunda kaldı.
Tüm bunlara rağmen Türkiye ve 
Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri arasında
görüşmeler, Karadeniz havzasındaki
güvenliğin, bölgedeki yeni durum ve ge-
lişmeler ışığında yeniden tesis edilme-
sini sağlamaya yönelik olarak devam
ediyor. Bugüne kadar taraflar, bu amaç
doğrultusunda alınabilecek en etkili ted-
birin, Türkiye tarafından başlatılan
Black Sea Harmony operasyonunun
mevcut çerçevesinin genişletilmesi ola-
cağı konusunda mutabık kaldılar. 

Hâlihazırda, Black Sea Harmony ope-
rasyonu çerçevesinde birtakım anlaş-
maların imzalanmasına yönelik son
hazırlıklar yapılıyor.
Ayrıca, Ukraynalı askeri personelin, eği-
timlerini, Türk askeri liselerinde ve harp
okullarında sürdürmesi; Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri subay adayları için Türkiye’de
eğitim programları başlatılması ve Uk-
raynalı deniz subaylarının, Türk Deniz
Kuvvetleri savaş gemilerinde eğitimi için
çeşitli olanakların sağlanması da ülke-
lerimiz arasındaki ikili iş birliğinin diğer
önemli boyutlarını oluşturuyor.

Birol TEKİNCE: Türkiye ve Ukrayna’nın,
çeşitli askeri programlar çerçevesinde 
iş birliği yapılmasını da kapsayan 
stratejik bir sanayi ittifakı kurmaya 
çalıştıklarını biliyoruz. Her iki ülke de 
bu amaç doğrultusunda, bazı ortak 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Ukrayna 
ve Türkiye arasındaki savunma 
sanayisi iş birliğinin mevcut durumunu
özetleyebilir misiniz? Hâlihazırda hangi
projeler devam ediyor ve gelecek için
hangi projeler planlanıyor?
Sergiy KORSUNSKY: Öncelikle her iki
ülkenin de savunma sanayisi alanında
daha yakın ilişkiler kurmak istediğinin
altını çizmek gerekiyor. Ukrayna ve Tür-
kiye arasındaki iş birliğinin izleyebileceği
olası yolların daha iyi anlaşılabilmesi
için, size ilk önce, Ukrayna savunma sa-
nayisinin potansiyelinden kısaca bahset-
mek istiyorum.
Ukrayna savunma endüstrisinin başlıca
görevi; devletin güvenlik ve savunma ih-
tiyaçlarını karşılayacak silah ve askeri
teçhizatın geliştirilmesi, üretilmesi,
idame edilmesi ve modernizasyonudur.
Ukrayna savunma endüstrisini oluşturan
firmaları yöneten başlıca yetkili makam da
bir kamu şirketi olan Ukroboronprom’dur.
Ukroboronprom, bünyesinde, beş ana

savunma sanayisi sektörünü kapsayan,
100’den fazla şirketi barındırıyor. Ukro-
boronprom ayrıca; geliştirme, tasarım ve
araştırma alanlarında çalışan, 10 tasa-
rım bürosuna da sahip. Şirket, yaklaşık
80.000 kişilik, son derece nitelikli perso-
nel altyapısına sahip. 14 Aralık 2015 ta-
rihinde, 2015 yılı için dünyanın önde
gelen 100 silah üreticisi ve askeri hizmet
sağlayıcısı firmasının listesini yayınlayan
Uluslararası Stockholm Barış Araştırma
Enstitüsü (Stockholm International
Peace Research Institute / SIPRI), Ukro-
boronprom’u, bu 100 firma arasında
gösterdi.
Ukrayna, dünyada, uçak tasarımı ve üre-
timi için gereken tüm kabiliyetlere sahip
nadir ülkelerden birisi ve nakliye ile böl-
gesel yolcu uçağı sektöründe, dünya pi-
yasasında lider konumda.
Ukrayna’da, havacılık sektöründe faaliyet
gösteren 60’a yakın şirket bulunuyor.
Bugün dünyada, sadece 5 ya da 6 ülke
büyük uçakların üretilmesine yönelik ge-
rekli sanayi altyapısına sahip ve Ukrayna,
bu ülkelerden birisi. Dünyanın en büyük
nakliye uçağı olan An-225 Mriya, 
Ukrayna menşeli Antonov Tasarım Bürosu
tarafından tasarlandı ve Kyiv Mekanik Üre-
tim Tesisi’nde inşa edildi. Ayrıca, yine Uk-
rayna tarafından üretilen An-124 Ruslan,
dünyanın en büyük kargo uçağıdır. Ukrayna
savunma sanayisinin en güncel projeleri
arasında ise An-148 ve An-158 gibi bölgesel
jet uçakları ile kısa menzilli ve orta düzeyde
yük taşıyan bir askeri nakliye uçağı olan
An-178 dikkat çekiyor.
Günümüzde Ukrayna ulusal havacılık ve
uzay sanayisinin en başarılı sektörünün,
uçak motoru imalat sektörü olduğunu da
belirtmek gerekir. Ukrayna havacılık şir-
ketleri, farklı uçak ve helikopter türleri
için motor üretmekle kalmayıp aynı za-
manda, onarım ve teknik destek hizmet-
leri de sunuyor. Ukrayna ve Türkiye

Ukrayna, BTR-3E1 tekerlekli zırhlı araçlarını aktif olarak kullanıyor.
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arasında, havacılık alanında büyük bir iş
birliği potansiyeli bulunuyor. Ülkeleri-
miz, bölgesel jet uçağı üretimini ya da
uçak motoru imalatını kapsayan çeşitli
projelerde ortak çalışabilir.
Ukrayna’nın tankları ve zırhlı personel
taşıyıcıları ile tanındığını da vurgulamak
isterim. Oplot tankı ile BTR-4 zırhlı per-
sonel taşıyıcısı, şu ana kadar gerçekleş-
tirilmiş en başarılı ulusal kara platformu
projelerimiz arasında yer alıyor. Bir diğer
Ukrayna şirketi olan Kharkiv Motor Ta-
sarım Bürosu, tank motoru üretimi ala-
nında uzun bir geçmiş ve birikime sahip
ve günümüzde, çeşitli yeni ve ilgi çekici
çözümler sunuyor.
Size Ukrayna uzay sanayisinden de büyük
bir gururla bahsedebilirim. Ukrayna uzay
roketi sanayisi, hâlihazırda 30’dan fazla sa-
nayi şirketi, araştırma enstitüsü ve tasarım
bürosundan oluşuyor ve 27.000 kişiye yakın,
son derece nitelikli personel istihdam edi-
yor. Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’ne
bağlı enstitüler ile yükseköğretim kurum-
ları arasındaki aktif iş birliğine ilaveten,
uzay roketi sanayisinde uzmanlaşmış mü-
hendis ve araştırmacılar için eğitim prog-
ramları da düzenleniyor. Uzay roketleri ve
sistemleri üretme alanında önde gelen fir-
malarımız arasında ise adını M.K. Yan-
gel’den alan Yuzhnoye Devlet Tasarım
Bürosu’nu, Arsenal Özel Tasarım Bü-
rosu’nu, JSC Hartron’u ve Telsiz Mühen-
dislik ve Ölçüm Araştırma Enstitüsü’nü
saymak mümkün. Bu şirketlerin yönetim
kurulu başkanları, aynı zamanda Ukrayna
uzay roketi sanayisinin ilgili birimlerinin de
başlıca tasarım yöneticileridir.
Taşıyıcı roket ve uzay araçları üretimi ala-
nındaki en önemli şirketimiz ise adını A.M.
Makarov’dan alan ve bir devlet teşebbüsü
olan Yuzhny Makine Üretim Tesisi’dir. Ma-
kine ve araç-gereç üretimi alanında önde
gelen şirketlerimiz ise JSC Harton, Komu-
nar, Kyivprylad ve Elmiz’dir. Bu şirketler;
Dnipro, Cyclone, Soyuz, Proton, Rokot ve
Strila gibi taşıyıcı roketlerin kontrol sis-
temleri ile birçok uzay aracı, kenetlenme
ekipmanı, Uluslararası Uzay İstasyonu için
Kurs telsiz telemetri sistemleri ile Soyuz,
Progress ve diğer uzay araçları için ekip-
manlar üreten seri üretim hatlarına sahip.
Uzayla ilgili hizmetlere yönelik iç pazarın
gerçek kapasitesini göz önünde bulundu-
ran Ukrayna, yirminci yüzyılın son yılların-
dan itibaren, uzay sanayisi ürünlerini,
uluslararası pazarlarda da tanıtmaya baş-
ladı. Ukrayna firmaları, Sea Launch gibi
iddialı projelerde de yer aldı.
Ukrayna’nın Devlet Uzay Ajansı, dünya
çapında önde gelen uzay sanayisi firma-

larıyla birlikte stratejik açıdan önemli
projeler üzerinde çalışıyor. Bu projeler
arasında; Cyclone-4 fırlatma aracı ve il-
gili fırlatma tesisinin Brezilya’da inşasını;
Amerikan Antares taşıyıcı füzesinin ilk
aşamasının üretimini; ilk olarak 13 Şubat
2012 tarihinde fırlatılan Avrupa’ya ait
Vega roketinin üst kısım motorunun ta-
sarım ve üretimini; Ukrayna Savunma
Bakanlığı için çok işlevli, operasyonel-
taktik Sapsan füzesinin üretimini; 
Lybid uydusu için Ulusal Uydu İletişim 
Sistemi’nin tasarlanmasını ve GPS, 
GLONASS ve Galileo gibi küresel seyrü-
sefer sistemlerine dayalı olarak Ukray-
na’ya özgü koordinat ve zaman destek
sistemlerinin geliştirilmesini kapsayan
çeşitli projeleri saymak mümkün.
Uzun bir geçmişe sahip olan Ukrayna’nın
uzay roketi sanayisi, günümüze kadar
400’den fazla uydu üretti ve uzaya,
900’den fazla taşıyıcı roket fırlattı.
Bilimsel çalışmalar, uzay sanayimizin
araştırma ve geliştirme süreçlerinin
önemli ve ayrılmaz bir parçası. Son yıl-
larda ülkemiz, kendi geliştirdiği ulusal
programlar ile üyesi olduğu uluslararası

programlar kapsamında çeşitli projeler
gerçekleştirdi ve bu projeler kapsa-
mında, kendi bilimsel araçlarını, uzay
ekipmanlarını ve kontrol-test merkezleri
gibi mevcut uzay sanayisi imkânlarını
kullanma ve uygulama fırsatını yakaladı.
Interbol, Coronas-Photon, Radioastron,
Potential ve Ionosat gibi uzay sistemle-
rinin amacı; güneş-dünya arasındaki et-
kileşimlerin, dünyanın çevresindeki
uzayın ve çeşitli kozmik etkenlerin dün-
yadaki temel biyolojik ve fiziksel-kimya-
sal süreçleri nasıl etkiledikleri hakkında
daha fazla bilgi sağlamak.
İki ülke arasında hâlihazırda, uzay sana-
yisi alanındaki en büyük ve önemli iş bir-
liği projesi, Türkiye topraklarından uzaya
Türk uydularının fırlatılmasını sağlaya-
cak, Uydu Fırlatma Sistemi projesidir.
Ukrayna’nın savunma sanayisiyle ilgili
çok daha fazlasını anlatabilirim. Özetle-
mem gerekirse Ukrayna ve Türkiye ara-
sında, çok sayıda iş birliği alanı
bulunduğunu söyleyebilirim. Ülkelerimiz
arasında, askeri ve teknik iş birliğinin ge-
liştirilmesi, hem Ukrayna hem de Tür-
kiye açısından faydalı olacaktır; çünkü bu

Taşıyıcı roket ve uzay araçları üretimi alanındaki en önemli şirketimiz ise
adını A.M. Makarov’dan alan ve bir devlet teşebbüsü olan Yuzhny Makine
Üretim Tesisi’dir. Makine ve araç-gereç üretimi alanında önde gelen 
şirketlerimiz ise JSC Harton, Komunar, Kyivprylad ve Elmiz’dir. Bu şirketler;
Dnipro, Cyclone, Soyuz, Proton, Rokot ve Strila gibi taşıyıcı roketlerin kontrol
sistemleri ile birçok uzay aracı, kenetlenme ekipmanı, Uluslararası Uzay 
İstasyonu için Kurs telsiz telemetri sistemleri ile Soyuz, Progress ve diğer
uzay araçları için ekipmanlar üreten seri üretim hatlarına sahip.
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iş birliği, sadece stratejik açıdan önemli
ekonomik faaliyetleri olumlu bir şekilde
etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda ül-
kelerimiz arasında güven ve dayanışma-
nın güçlendirilmesine ve Karadeniz
bölgesinde güvenliğin arttırılmasına kat-
kıda bulunacaktır.

Birol TEKİNCE: ASELSAN’ın, Ukrayna’ya
ait tankların modernizasyonunda 
rol alacağını duyuyoruz. Eğer bu haberler
doğruysa projenin ayrıntılarını bizimle
paylaşabilir misiniz?
Sergiy KORSUNSKY: Ukrayna, Türk sa-
vunma sanayisinin önde gelen firmaların-
dan birisi olan ASELSAN’la, olası iş birliği
fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gö-
rüşmelere başladı. Şu anda görüşmelerin
başlıca konusunu, Ukrayna’nın zırhlı
araçlarının modernizasyonuna yönelik
Ukrayna-Türkiye arasında bir iş birliği ya-
pılması oluşturuyor. Özellikle, Ukray-
na’nın T-55/64/72 tankları ile BTR-3E1 ve
BTR-60/70/80 araçlarının, ASELSAN ta-
rafından üretilen elektro-optik cihazlarla
donatılması değerlendiriliyor. Şu aşa-
mada, konunun teknik ayrıntıları üzerinde
görüşmeler devam ediyor.

Birol TEKİNCE: Ukrayna’yla iş birliği 
konusunda Türk savunma ve havacılık
firmalarıyla paylaşmak istediğiniz bir
mesajınız var mı?
Sergiy KORSUNSKY: Uzay sanayisi ve
savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji

alanlarında bilimsel ve teknik iş birliğinin
arttırılması, Ukrayna ve Türkiye arasın-
daki stratejik ortaklığın daha fazla geliş-
tirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Havacılık ve uzay alanında iş birliğinin
arttırılması, ülkelerimiz arasındaki stra-
tejik iş birliğinin temel unsurlarından 
birisi ve bugün bu iş birliğinin pekiştiril-
mesi için gereken tüm koşullar mevcut.
Bu iş birliği, hem Türkiye hem de Ukray-
na’yı güçlendirecektir.
Havacılık ve uzay alanında kapsamlı bir ge-
liştirme programının uygulanması, Türk
Hükümeti’nin 2023 yılı için öngördüğü uzun
vadeli kalkınma programının başlıca önce-
liklerinden birisi olarak tanımlandı. Ukray-
na’nın mevcut teknoloji ve bilgi
potansiyelini ve Ukrayna’nın uzay ve sa-
vunma sanayisi firmalarının ulusal ve ulus-
lararası projelere uzun zamandan beri
başarıyla katıldıklarını göz önünde bulun-
durduğumuzda, Ukrayna’nın, havacılık ve
uzay alanında Türkiye’nin en önemli ortak-
larından birisi olma potansiyeline sahip ol-
duğunu söyleyebiliriz. Uyduların ve diğer
uzay ve havacılık ekipmanlarının tasarımı

ve üretiminden başlayarak bunların dün-
yanın yörüngesine fırlatılmasına kadar,
uzay alanında her türlü hizmeti sunarak
dünya pazarına girmek hedefiyle Ukrayna
ve Türkiye arasında daha yakın iş birlikle-
rinin oluşturulmasını amaçlıyoruz.
Ülkelerimiz arasındaki uzun zamandan
beri süregelen stratejik ortaklığı ve dost-
luğu göz önünde bulundurduğumuzda, Uk-
rayna, Türkiye ile sadece uzay ve havacılık
alanında yeni ürün ve araçlar geliştirip üre-
tilmesi konusunda değil, aynı zamanda
Türk ekonomisinde yeni alanların, tüm un-
surlarıyla birlikte oluşturulmasına katkıda
bulunma konusunda da iş birliği yapabilir.
Ukrayna, Türkiye’nin, ileride kendi ürünle-
rini geliştirebilmesini sağlayacak şekilde,
üretim süreçlerinin oluşturulmasından ge-
rekli bilim ve eğitim altyapısının kurulma-
sına kadar tüm aşamalarda teknolojik
destek vermeye de hazırdır.

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky’e,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği değerli bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Ukrayna’nın mevcut teknoloji ve
bilgi potansiyelini ve Ukrayna’nın

uzay ve savunma sanayisi 
firmalarının ulusal ve uluslararası

projelere uzun zamandan beri 
başarıyla katıldıklarını göz önünde

bulundurduğumuzda, Ukrayna’nın,
havacılık ve uzay alanında 

Türkiye’nin en önemli ortaklarından
birisi olma potansiyeline sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

An-124, ağır ve hacimli yüklerin havadan nakliyesi
gündeme geldiğinde, tüm dünyanın başvurduğu ilk adres oluyor.





98

MSI Dergisi - Ocak 2016                                                                                                                                          www.milscint.com

ETKİNLİK GÜNDEMİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü’nün
14’üncü yıldönümü, 7 Aralık’ta, An-

kara’da kutlandı. Büyükelçi Sergiy Kor-
sunsky ev sahipliğinde verilen resepsiyona
katılanları, Savunma ve Hava Ataşesi Albay
Rostyslav Tkachenko, Kara Ataşesi Albay
Sergiy Stoianenko ve Deniz Ataşesi Deniz
Albay Denys Shevchenko, eşleri ile birlikte
girişte karşıladı. Resepsiyona, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, yabancı sivil ve
asker diplomatlar, Türk savunma sanayisi
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
İki ülkenin millî marşlarının çalınmasının

ardından kürsüye gelen Albay Tkachenko
özetle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 
6 Aralık 1991’de kurulduğunu ve reform-
larını ve değişimini gerçekleştirmede
büyük yol kat ettiğini söyledi. Albay 

Tkachenko ayrıca, Ukrayna savunma sa-
nayisinin, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak
için; uçak, gemi ve tank gibi farklı platform
ve silah sistemlerini üretmeye devam et-
tiğini de vurguladı.

Geleneksel Santa Lucia günü, İsveç Bü-
yükelçisi ve eşinin ev sahipliğinde, 

13 Aralık günü, İsveç Büyükelçilik rezidan-
sında verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Yerli ve yabancı çok sayıda sivil ve asker
davetlinin, Büyükelçi Lars Wahlund ve 
Askeri Ataşe Albay Staffan Sjöberg tarafın-
dan karşılandığı gecenin açılış konuşmasını
Büyükelçi Wahlund yaptı. Yardımseverliği
ve sevgisinden ötürü kendisine “Santa

Lucia” denilen aziz adına yapılan kutlama-
nın, çok eski bir gelenek olduğunu belirte-
rek tarihi gelişiminden bahseden Büyükelçi
Wahlund’un konuşmasının ardından, kut-

lama etkinlikleri yapıldı. Santa Lucia günü,
her yıl 13 Aralık’ta, İskandinav ülkelerinde,
İtalya’da ve birkaç Avrupa ülkesinde gele-
neksel olarak kutlanıyor.

Ukrayna Silahlı 
Kuvvetler Günü’nün
14’üncü Yıldönümü
Kutlandı

Geleneksel Santa
Lucia Günü Kutlandı

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın ve Pazarlama Koordinatörü
Birol TEKİNCE, Kore Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb.
Jooseong HAN, İngiltere Deniz Ataşesi  Yb. Bryan HUNT,
Ukrayna Deniz Ataşesi Dz. Bnb. Denys SHEVCHENKO, 
Finlandiya Savunma Ataşesi Dz.Alb. Jyrki LITMANEN, 
İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein 
BEKHOON, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşe
Yardımcısı Yb. Slawomir CECHA, Ukrayna Savunma ve 
Hava Kuvvetleri Ataşesi Alb. Rostyslav TKACHENKO, 
Avustralya Savunma Ataşesi Alb. James BURNS, Hollanda
Savunma Ataşe Yardımcısı Dz.Yb. Fred SCHOONDERWOERD, 
Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef VIKTORIN, Finlandiya
Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik HATAKKA, 
Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, 
Fransa Savunma Ataşesi Alb. Remi GAUVAIN, Romanya
Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian
COSTEA, Ukrayna Kara Ataşesi Alb. Sergiy STOIANENKO

Soldan sağa: Ukrayna Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Alb. Rostyslav TKACHENKO, Bayan TKACHENKO, Ukrayna Kara
Ataşesi Alb. Sergiy STOIANENKO, Bayan STOIANENKO, Ukrayna Deniz Ataşesi Dz. Bnb. Denys SHEVCHENKO, Bayan SHEVCHENKO

Soldan sağa: Avustralya Savunma Ataşesi Alb. James BURNS, ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. Benjamin T. PIPES, Finlandiya
Savunma Ataşesi Dz.Alb. Jyrki LITMANEN, Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga KAMO, Finlandiya Savunma Ataşe
Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik HATAKKA, İsveç Savunma Ataşesi   Alb. Staffan SJOBERG, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı
Yzb. Ilkka KEINANEN, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Jose Ignacio NOGUEIRA, Sırbistan Askeri
Ataşesi Alb. Nenad PEJIN, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

İsveç Büyükelçisi
Lars WAHLUND
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Japonya’nın 125’inci İmparatoru Aki-
hito’nun, 82’nci doğum yıldönümü, Ja-

ponya Büyükelçiliğinde, 10 Aralık’ta verilen
bir resepsiyon ve düzenlenen etkinliklerle
kutlandı. Büyükelçi Yutaka Yokoi ve Sa-
vunma Ataşesi Albay Yoshinaga Kamo’nun,
eşleriyle birlikte davetlileri karşıladığı ge-
ceye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.
Büyükelçi Yokoi, resepsiyonda yaptığı ko-
nuşmada, bu yılın Ertuğrul fırkateyninin uğ-
radığı kazanın 125’inci yıldönümü olduğunu
ifade ederek iki ülke ilişkilerinin daha da
geliştiğini vurguladı. Japon-Türk ortak ya-
pımı “Ertuğrul 1890” filminin Türkiye’de de
25 Aralık’ta gösterime gireceğini hatırlatan
Büyükelçi Yokoi, filmin, Japonya’da ise 
5 Aralık’ta gösterime girdiğini söyledi.
Büyükelçi’den sonra bir konuşma yapan
Bakan Yıldırım, Ertuğrul faciasında şehit
olan denizcilerimize gösterilen değer ve
onlar adına Japonya’da yapılan şehitliğin iki
ülkeyi yakınlaştırdığını ve günümüzde de
Japonya’nın, Türkiye’nin stratejik ortağı 
hâline geldiğini ifade etti. Bakan Yıldırım,
uydu ve uzay alanında da iki ülke arasında
önemli projelerin gerçekleştirildiğini sözle-
rine ekledi.

Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetler Gü-
nü’nün 10’uncu yıldönümü, 9 Aralık’ta,

Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçi Damir Dzanko ve Askeri Ataşe
Albay Dzemal Masinovic’in davetlileri kar-
şıladığı resepsiyona; Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar ve Genelkurmay
II’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ka-
tıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan
Albay Masinovic, Bosna-Hersek Silahlı Kuv-

vetlerinin, kurulduktan sadece 10 yıl sonra,
çalışkan ve fedakâr personeli sayesinde,
dünyanın çeşitli kriz bölgelerindeki Barışı
Koruma Operasyonlarında aldığı görevlerle
uluslararası seviyede güvenilir bir ortak hâ-
line geldiğini söyledi. Bu başarılı sonuca da
sıkı bir çalışma ve hazırlık sayesinde ulaşıl-
dığını ifade eden Albay Masinovic, Bosna-
Hersek’in, NATO’ya üye olmanın eşiğinde
olduğunu da hatırlattı.

Japon İmparatoru’nun Doğum Günü 
Kutlamasında Ertuğrul Fırkateyni Konuşuldu

Soldan sağa: Bayan KAMO, Japonya Savunma Ataşesi 
Albay Yoshinaga KAMO, Bayan YOKOI, Japonya Büyükelçisi
Yutaka YOKOI

Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE, Yunanistan Hava Ataşesi Yb. Spyridon KAROUMPALIS, 
Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Meksika Deniz Ataşesi Dz.Alb. Jorge ANTONIO, Mısır Savunma 
Ataşesi Tuğg. Mohamed ABDOU, Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga KAMO, Yunanistan Kara Ataşesi Yb. Dimitrios
CHATZICHARALAMPOUS, Yunanistan Savunma Ataşesi Alb. Lazaros KAMPOURIDIS, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, 
Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Jose Ignacio NOGUEIRA, Brezilya Savunma Ataşesi Alb. Marco Antonio CAGNONI, Yunanistan 
Deniz Ataşesi Dz.Alb. Georgios STAVROPOULOS

Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetler Günü’ne,
TSK’dan En Üst Düzeyde Katılım

Soldan sağa: Ürdün Askeri Ataşesi
Tuğg. Samed ALKHALAILEH, 

Afganistan Askeri Ataşesi Alb. 
Mohammad Zaheer NAZARI, Slovenya

Savunma Ataşesi Alb. Milan KRANJEC,
Genelkurmay II’inci Başkanı Orgeneral

Yaşar GÜLER, Polonya Savunma,
Askeri, Deniz ve Hava Ataşe Yardımcısı

Yb. Slawomir CECHA, Bosna Hersek
Askeri Ataşesi Albay Dzemal 

MASINOVIC, Slovakya Savunma Ataşe
Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, İsveç

Savunma Ataşesi Alb. Staffan
SJOBERG, Finlandiya Savunma Ataşe

Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik
HATAKKA, Sırbistan Askeri Ataşesi Yb.

Nenad PEJIN, Yunanistan Savunma
Ataşesi Alb. Lazaros KAMPOURIDIS

Soldan sağa: Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Müşterek
Karargâhı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Senad MASOVIC,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Bosna Hersek
Askeri Ataşesi Albay Dzemal MASINOVIC






