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Savunma Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir’in,
göreve geldiği gün itibariyle sürekli altını çizdiği bir 
kavram var: Ekosistem. Türk savunma ve havacılık 

sanayisi, gelecekteki büyük hedeflerine ulaşmak ve daha büyük
başarılara imza atmak istiyorsa sağlıklı bir ekosistem yapısına
ihtiyaç duyulduğu konusunda, tüm tarafların hemfikir olduğunu
söyleyebiliriz. Bu ekosistemin sağlıklı bir şekilde oluşabilmesinin
ve varlığını sürdürebilmesinin yolu da konunun tüm tarafları 
arasındaki iletişim kanallarının açık olması ve doğru bir iletişim
stratejisinin izlenmesinden geçiyor.

Örneğin, ana yüklenici konumunda bulunan X firmasının yetkilisi
ile potansiyel alt yüklenicisi konumunda bulunan Y firmasının
yetkilisi arasında, “Siz bize rakip mi oluyorsunuz?” sorusu ile
başlayan bir iletişimden, sağlıklı bir ekosistem çıkmayacağı 
değerlendirmesini yapabiliriz ki sizler de sektördeki bu duruma
sıklıkla şahitlik ediyorsunuzdur ya da daha kötüsü, bu durumun
taraflarından birisisinizdir.

Bu açıdan yaklaştığımızda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) himayesinde düzenlenen Teknokent Savunma Sanayii 
Kümelenmesi (TSSK) 3’üncü Proje Pazarı, uzun zamandır 
gündemimizde olan bu konuya değinmemize ve iletişim 
stratejisindeki eksikliklere dair bazı tespitlerimizi sizlerle 
paylaşabilmemize olanak tanıyan bir etkinlik oldu.

Sektör piramidinin, üst ve alt tarafında yer alan firmalar 
arasındaki finansal uçurum, hepinizin malumu. Bu piramidin 
alt tarafında yer alan firmalar açısından bakacak olursak, 
TSSK 3’üncü Proje Pazarı, küme üyelerinin yeteneklerini 
sergilemesi açısından, kuşkusuz başarılı bir organizasyona
sahne oldu. Açılış oturumundaki bazı konuşmalar ve 
ana yüklenici sunumları için ise az önce bahsettiğimiz 
iletişim stratejisi açısından konuya yaklaştığımızda, 
aynı başarıdan söz etmemiz biraz zor.

Piramidin alt tarafında yer alan alt yüklenicileri ve özellikle
KOBİ’leri ilgilendiren konularla başlayalım. Açılış oturumundaki
konuşmalara bakacak olursak; ODTÜ ve TSSK, sektördeki tüm
uygulamalardan memnun ve değişmesini istediği hiçbir şey yok.
Öyle olmadığı ise ikili sohbetlerde, açıkça ve sıklıkla dile 
getiriliyor. Kuşkusuz bu sorunlar, ilgili taraflar kapalı kapılar 
ardında bir araya geldiğinde de konuşuluyor. 
Ancak gözlemlerimiz, bu konuşmaların, genellikle bir tarafın 
diğerinin tahakkümü altında kaldığı; bir iletişim ortamından 

ziyade, bazı şeylerin dikte edildiği bir ortamda geçtiğine işaret
ediyor. Ve bu durumun taraflar üzerinde yarattığı etkiyi, taraflar
herhangi bir nedenle bir araya geldiğinde yaşanan gerginlikten
kolaylıkla anlayabiliyorsunuz.

Bu noktada, sektörün tüm taraflarının bir araya geldiği bu tür 
etkinliklerde yapılan konuşmalarda, fırsatın iyi değerlendirilerek;
iyi dileklerin yanı sıra sorunların da nazik bir dille ifade 
edilebileceğini ve sektörün, bu sorunlarla ilgili kafa yorması için
bilgilendirme yapılabileceğini değerlendiriyoruz.

Etkinlik kapsamında yapılan ana yüklenici sunumları da aynı
bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, sınıfı geçemiyor. Piramidin
üst kısmında yer alan ana yüklenici konumundaki firmalar, 
sektör temsilcilerinden oluşan bir dinleyici topluluğuna bile 
hâla; kaç yılında kuruldukları, kaç mühendisleri olduğu, başlıca 
ürünlerinin hangileri olduğu gibi standart konuları anlatma 
ihtiyacı duyuyorlar. Bu da aslında, hem sunumu yapan firma 
hem de dinleyiciler açısından bir verimsizliğe işaret ediyor.
Çünkü bize göre, artık marka olmuş ve dünyanın önde gelen 
savunma ve havacılık sanayilerinden birinin üyesi olan bir 
ana yüklenici firma, bu tür bir etkinlikte sunum yapıyorsa 
dinleyenler onu zaten tanıyordur; tanımayan varsa bile 
bu kişinin kendi eksikliğidir. Dahası bu tanıtımın yeri de 
orası olmamalıdır. Dinleyicileri firmanın sunumuna çeken, 
“O ana yüklenici, etkinlik kapsamında ele alınan konularda 
ne düşünüyor ya da bu konulardaki stratejisi nedir?” gibi 
sorulardır. Katıldığımız uluslararası etkinliklerde, 
sektör liderleri arasına adı geçen yabancı firmaların 
sunumlarına, kendilerini tanıtarak başlamadıklarını da 
burada not edelim.

MSI Dergisi, aynı zamanda sektör adına bir ortak iletişim 
platformu olduğuna göre, sektörden ayrı düşünülemez. 
Sektörü, gelecekteki büyük hedeflerine taşıma yolunda engel
teşkil eden çeşitli problemlere ışık tutulması ve bu problemlerin,
çözüme kavuşturulması amacıyla gündeme getirilmesi 
konusunda da üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 
Sorumluluğumuzun gereği olarak bu konuları gündemde 
tutmaya yönelik çeşitli çalışmalarımız hayata geçtikçe, 
piramidin eksik kısmının tamamlanmasına katkı sağlayacak 
yeni adımlar da atılmış olacaktır.

Şubat ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Mart sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Türk KOBİ’lerinin Sorunu Yok, 
Ana Yüklenicileri de Tanınmıyor

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖR
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Ocak ayında 
başlatılacak projelerle ilgili bir dizi ihale ilanı ve 

bilgi istek dokümanını İnternet sitesi üzerinden 
yayınladı:
n 4 Ocak’ta Hava Araçları İçin PEM Yakıt Pili Teknolojileri 

ve Uygulamaları Bilgi İstek Dokümanı yayınlandı. 
Mini (2-20 kg) ve Taktik/MALE İnsansız Hava Araçları
(İHA) için yakıt pili teknolojilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilmesi planlanan projeler için yayınlanan 
dokümanda, söz konusu yakıt pillerinden beklenen
asgari ve arzu edilen performans parametreleri ile 
ilgili bilgiler de yer aldı.

n 12 Ocak’ta Süratli Devriye Botu Projesi İhale İlanı 
yayınlandı. Söz konusu ihale, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ihtiyacına binaen, teknesi elyaf takviyeli polimer 
malzemeden olan 8 adet süratli devriye botunun 
tedarik edilmesini konu alıyor. İhalede ön yeterlilik 
şartları arasında, yüklenicinin yurt içinde yerleşik bir 
tersane olması da belirtiliyor.

n 12 Ocak’ta Hafif/Orta Sınıf Sahil Gözetleme Uçağı 
Tedariki Projesi için bilgi istek dokümanı da yayınlandı. 
İngilizce yayınlanan dokümanda, proje kapsamında 
yeni üretim bir Beechcraft King Air 350ER uçağının, 
bakım ve operasyonel hizmetleri ile birlikte tedarik 
edileceği; ayrıca ilgili alt sistemlerin entegrasyonunun
gerçekleştirileceği belirtildi. Nihai ürün uçağın; 

deniz sınır güvenliği, arama ve kurtarma ve 
deniz gözetleme görevlerini yerine getirmesi 
isteniyor. 

n 25 Ocak’ta MUHAREBESİM Projesi İhale İlanı yayınlandı.
Proje kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Amfibi Deniz
Piyade Tugay Komutanlığında görevli personele, gerçek
muharebe ortamını simüle ederek, manga seviyesinde
atış, taktik ve nişancılık eğitimi vermek amacıyla 
muharebe simülatörü (Muharebesim)’nün, bu simülatörün
bulunacağı binanın ve ilgili alt birim, kit ve teçhizatın 
tedariki öngörülüyor. Ayrıca dokümantasyon ve entegre
lojistik destek konuları da ihale kapsamında yer alıyor.
İhale, sadece yerli firmalara açık olacak. Bu firmaların
modelleme ve simülasyon alanında savunma sanayisine
yönelik asgari 5 yıl iş tecrübesine ve en az 30 personele
sahip olması gerekiyor.

n 27 Ocak’ta yapılan açıklamada ise Zırhlı Araçlar İçin 
Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi Teklife Çağrı
Dokümanı’nın yayınlandığı bildirildi. 20 Ocak 2016 tarihli
Başlatma Kararı gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan
Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi 
Projesi’nin Teklife Çağrı Dosyası 26 Ocak’ta şu firmalara
yayınlandı: ROKETSAN, Nurol Teknoloji, FNSS, Otokar 
ve BMC.

MSI SAVUNMA HABER
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Ocak ayında ASELSAN’dan
3 ödül haberi geldi. 

Bunlardan ilki, Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV) tarafından, Eskişehir
Sanayi Odası’nın katkılarıyla
düzenlenen Dr. Akın 
Çakmakcı 5. Tez Ödülleri 
yarışmasında 1’incilik 
ödülünün, ASELSAN’da 
uygulanan “2-18 GHz 
Anahtarlanabilir Çoğullayıcı
Tasarımı için Yeni Bir 
Yöntem” başlıklı doktora 
tezine verilmesi oldu. 
Söz konusu tez, ASELSAN
REHİS Sektör Başkanlığı
Mikrodalga Ürünler Grup 
Başkanlığı’ndan Bülent 
Alıcıoğlu tarafından, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. 
Nevzat Yıldırım’ın 
danışmanlığında hazırlandı.
Yarışmanın ödül töreni, 
20 Ocak’ta, Eskişehir’de 
düzenlendi.
ASELSAN tarafından 
27 Ocak’ta yapılan 
açıklamada, tez çalışması 
ile ilgili şu bilgilere yer 
verildi: Anahtarlanabilir 
çoğullayıcı modülü 
(Switched Multiplexer, 
SW-MUX), işaret yoğun 
ortamlarda çalışan 
Elektronik Harp (EH) 
almaçlarının vazgeçilmez
parçalarındandır. SW-MUX

cihazları, almacın bant 
genişliğini ortamdaki 
radarların yayılmış 
oldukları frekans bandına
uyumlamak için ihtiyaca
göre ayarlayarak, gereksiz
veya karıştırıcı bantları 
kapatarak almacın etkin 
olarak kullanılmasına 
yardımcı olan ayarlanabilir
bir mikrodalga filtre 
kombinasyonudur. 
ASELSAN’da üretilen 
sistemlerde kullanılan 
SW-MUX modülleri, 
yurt dışında oldukça sınırlı
sayıda firma tarafından 
üretilmektedir. 
Söz konusu doktora 
tezinde, yurt dışından 
temin edilen SW-MUX 
cihazının yerli benzerinin 
tasarlanması hedeflenmiştir.
Patenti ilgili firmaya ait olan
bu ürün için yeni bir teorik
yaklaşımla özgün bir yapı
geliştirilmesi zorunluluğu
vardı. Tez çalışması 

neticesinde, ASELSAN’da
yürütülmekte olan 
projelerde kullanılabilecek,
2-18 GHz bandını 
kapsayabilen, performans
olarak daha yüksek, daha
modüler, benzer boyutlarda
ve daha düşük maliyette
özgün bir modül tasarlanıp
başarıyla gerçekleştirilmiş,
prototipleri üretilmiş, patent
başvuruları yapılmış ve 
yerli imkânlarla seri üretime
başlanmıştır. Şu ana kadar

100’e yakın sayıda üretilen
modülden 5 yıl içerisinde
1.000’e yakın üretilmesi
planlanmaktadır.
İkinci ödül haberi, 
Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD) tarafından
bu yıl 14’üncüsü düzenlenen
TESİD Yenilikçilik 
Yaratıcılık Ödülleri 
yarışmasından geldi. 
26 Ocak’ta gerçekleştirilen
ödül töreninde Büyük 
Firma Dalında Yenilikçi Ürün
Ödülü’ne, “aselsan HZR™:
Suüstü Gemileri için 
Torpido Karşı Tedbir 
Sistemi” ile ASELSAN layık
görüldü. Işık Üniversitesi
Maslak Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen törende
ASELSAN adına ödülü 
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Kaval aldı.
Son ödül haberi ise 
ASELSAN tarafından 
28 Ocak’ta yayınlanan 
basın bülteni ile duyuruldu.
Mentor Graphics firmasının
PCB (Printed Circuit 
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ASELSAN’ın
Ödül Ayı

Dr. Akın Çakmakcı 5. Tez Ödülleri yarışmasında 1'incilik ödülü,
ASELSAN'da uygulanan doktora tezine verildi.

TESİD tarafından verilen ödülü ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval aldı.
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Board / Baskı Devre Kartı)
teknolojisi konusunda
26’ncısını düzenlediği 
PCB Technology Leadership
Awards (TLA)-2015 
yarışmasında ASELSAN,
“AVPX-C4C Aviyonik İşlemci
Kartı” ile “savunma, 
havacılık ve uzay” 
kategorisinde 2’nci oldu. 
Yarışmaya katılan elektronik
kart tasarımları, her biri
elektronik endüstrisinde
uzman ve dünya çapında 
tanınmış üyelerden oluşan
bir jüri kadrosu tarafından
boyut, kat sayısı, hatlar arası
mesafe, delik sayısı, sinyal
sayısı, bağlantı sayısı, 
yüksek hızlı sinyal sayısı gibi
özelliklerine göre 
değerlendirildi. Söz konusu
yarışmaya daha önce de 
katılan ASELSAN, 
2012 yılında bu kategoride
1’inci olmuştu.
“AVPX-C4C Aviyonik İşlemci
Kartı”, ASELSAN’ın sivil 

ve askeri hava araçları için
geliştirdiği yeni nesil 
aviyonik gösterge ve kokpit
ekipmanlarında kullanılıyor.
Kart, üzerinde bulunan 
yüksek hızlı ve farklı 
haberleşme protokolleri 
sayesinde değişik hava 
platformları için sadece 
yazılım değişikliği ile kolayca
uyumlandırılabiliyor. 
ASELSAN, Ocak ayında bir
de iş birliği anlaşmasına
imza attı. ASELSAN 
tarafından 22 Ocak’ta yapılan
açıklamayla, ASELSAN ile
Gazi Üniversitesi arasında
bir iş birliği protokolü 
imzalandığı bildirildi. 
Gazi Üniversitesi 
Mühendislik, Teknoloji 
ve Fen Fakültelerindeki 
öğretim üyelerinin ve 
ASELSAN proje ekiplerinin
katılımıyla ortak araştırma
projeleri gerçekleştirilmesini
konu alan protokol; 
Gazi Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Türker ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin U. Salamcı 
ile ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Kaval 
ve Hava Savunma Füze 
Sistemleri Program 
Direktörü Serhan Çiçek 
tarafından imzalandı.
Törende konuşan ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Kaval şunları 
söyledi: “Gazi Üniversitesi,
öteden beri bizlerin değer
verdiği ve özellikle Fotonik

Araştırma Merkezi ile somut
iş birliği kurduğumuz bir
üniversite olmuştur. Bugün,
sanayi-üniversite iş birliğinin
güzel bir örneği olarak 
imzalayacağımız protokol ile
iki kurum arasındaki Ar-Ge
iş birliklerinin daha da 
artmasını planlıyoruz. 
ASELSAN ve Gazi 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi arasında devam
eden somut bir proje 
çalışması da bu protokolün
güzel çıktılarından birisi 
olacaktır.”

ASELSAN ile Gazi Üniversitesi, iş birliği protokolü imzaladı.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu’nun 
14 Ocak 2016 tarih ve 2016/02 numaralı kararı ile 

Proje Yöneticisi Sertifikası’na yönelik tanımlanan ulusal 
yeterlilikler kabul edildi ve onaylandı. Böylece, artık yetkili 
ulusal belgelendirme merkezleri Proje Yöneticilerini 
sertifikalandırabilecek. Yeterli deneyime sahip proje yöneticileri
veya adayları, ilgili eğitimlerini de tamamladıklarında, yetkili bir
belgelendirme merkezinde teorik ve uygulamalı sınavlara 
girebilecek ve başarılı olmaları hâlinde “Ulusal Proje 
Yöneticiliği Sertifikası” alabilecekler.
Bu gelişme; Türkiye’de ulusal proje yöneticisi tanımının, 
sektörden ve metodolojilerden bağımsız bir meslek olarak 
tanınması gerektiği düşüncesi ile NORM Eğitim Danışmanlık
Derneği, Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü (TPYME), 

MCM Grup ve Ulusal Proje Meslek Konferansı (UPMK) tarafından
MYK’ya 2012 yılında yapılan başvurunun ardından gerçekleşti.
Başvurunun kabul edilmesinin ardından; inşaat, bilişim ve 
savunma gibi farklı sanayi sektörlerinin temsilcileri, sivil toplum
örgütleri ve esnaf kuruluşlarından oluşan geniş bir katılımcı
grubu ile yürütülen çalışma sonucunda ortaya çıkartılan 
“Ulusal Proje Yöneticisi Meslek Standardı”, 26 Aralık 2013 
tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
MYK’nın kararının ardından NORM Eğitim Danışmanlık Derneği,
sertifikaya yönelik eğitimlerine 13 Şubat’ta başlayacağını 
duyurdu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu eğitimler 3 hafta
sonu (6 gün) sürecek. Dernek, 2016 ortasında belgelendirme
merkezi ehliyetini de alarak bu konuda da Türkiye’de ilk olmayı 
hedefliyor.

Kara araçları alanındaki
başarılı birlikteliklerini

havacılık alanına taşımayı
uzun bir süredir planlayan
Nurol Holding ve BAE
Systems’in ortaklığıyla 
kurulan Nurol BAE Systems
Hava Sistemleri Anonim 
Şirketi’nin faaliyetleri ile 
ilgili ayrıntılar belli olmaya
başladı. Şirketin mevcut yol 
haritasında, askeri projeler 
ön plana çıkıyor. Türkiye ve 
bölgede oluşan fırsatları, 
yeni nesil yüksek teknoloji 

ürünlerle buluşturmayı 
hedefleyen Nurol BAE
Systems Hava Sistemleri A.Ş.;
aviyonik yazılım, elektro-optik
ve aviyonik ürünlerin 
geliştirilmesi ve üretimi 
konularında çalışan, tasarım
ve yazılım ağırlıklı bir şirket
olacak. Şirketin, gelişmelere
göre firma satın alımlarıyla
büyümesi de planlar arasında.
9 Kasım’da kurulan ve 
hisselerinin %51’i Nurol 
Holding’e, %49’u da BAE
Systems UK’ye ait olan firmanın

sermayesi ise 31.500.000 lira
olarak belirlenmiş durumda. 
7 üyesi bulunan yönetim 
kurulu ise şu isimlerden 
oluşuyor:
n Oğuz Çarmıklı (Yönetim 

Kurulu Başkanı)
n Christopher George 

Boardman (Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı)

n Engin Aykol (CEO)
n Birol Altan
n Michael Christie
n Feyiz Erdoğan
n Martin Taylor

Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği (TESİD) tarafından

bu yıl 14’üncüsü düzenlenen
ve töreni 26 Ocak’ta 
gerçekleştirilen TESİD 
Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri
yarışmasında, KOBİ Dalında
Ürün Geliştirme Süreci
Ödülü’nü, Geniş Alan 
Gözetleme Sistemi ürünü ile
ESEN Sistem Entegrasyon 
kazandı. Firma tarafından 
1 Şubat’ta konu ile ilgili yapılan
açıklamada, sistem ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Geniş
Alan Gözetleme Sistemi, 
20 km2 gibi orta büyüklükte bir
kenti, havadan gözleyerek,
alandaki tüm hareketliliklere
ait gerçek zamanlı durumsal
farkındalık oluşturulmasını
sağlıyor. İnsanlı ve insansız

hava araçlarına takılabilen 
sistemle, geniş alandan, çok
kıymetli veri toplanabiliyor.
Sistemde; havada görüntüleme
alt sistemi, havada veri işleme
alt sistemi, veri linki ve yer 
istasyonu bileşenleri bulunuyor.
Görüntüleme sistemi tarafından
alınan görüntüler, havada veri
işleme alt sistemi tarafından
işlenerek, yer istasyonuna
gönderiliyor. Yer istasyonunda
ise alınan verileri kaydedecek,
sorgulayacak, çeşitli ilişkisel
veritabanı ve coğrafi bilgi 
sistemi analizleri 
gerçekleştirecek, değişik 
şekillerde son kullanıcıya 
sunacak, daha önceki verilerle
karşılaştıracak bir yazılım ve
donanım bulunuyor. Sistem,
takip edilen bir aracın nereden

geldiği, daha önce hangi 
araçlarla buluştuğu bilgisinin
elde edilmesine de yardımcı
oluyor.
ESEN Sistem Entegrasyon
Genel Müdürü Cem Uğur, 
sistemle ilgili şunları söyledi:
“Sistemi küçük bir yerleşim
alanı üzerinden hiç ayrılmayan
bir uydudan bakmak gibi 
düşünebilirsiniz. Uydular belli

bir alana belli zaman aralıkları
ile bakabilmektedirler. Bizim
sistemimiz ise kesintisiz 
bakarak çok daha büyük 
avantaj sağlamaktadır. 
Örneğin afet ile mücadelede,
hasar gören bir mahalde farklı
noktalarda yürütülen kurtarma
mücadelesine büyük bir 
koordinasyon desteği 
sağlayabilecektir.”

Proje Yöneticileri Artık Ulusal Sertifika Alabilecek

ESEN’e Ürün Geliştirme 
Süreci Ödülü

©
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Kritik altyapıların 
güvenliği için 

geliştirilen projelerine 
bir yenisini daha ekleyen
HAVELSAN, Elektrik 
Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait 
9 hidroelektrik santrali
(HES)’nin siber koruma
kalkanı oldu. HAVELSAN
tarafından 7 Ocak’ta 
yapılan açıklamada, söz
konusu santraller için
2014 yılı sonunda 
başlatılan HES IT Sistem
Sürekliliği Projesi’nin 
son aşamasına geldiği 
bildirildi. 2 santralin 
bilişim güvenlik sistemleri
kuruldu ve bunların 
kabulü başarıyla 
tamamlandı. Kalan 
santrallere kurulacak 
sistemlerin de bu yılın 
ilk yarısında kabullerinin
tamamlanması ve 
faaliyete geçmesi 
planlanıyor. Tüm 
santrallerin kurulum ve
aktivasyonunun 
tamamlanmasının 
ardından, açılışı 
önümüzdeki aylarda 
yapılacak olan HAVELSAN’ın
Siber Savunma Teknoloji

Merkezi (SİSATEM), bu
santrallere uzaktan 
izleme ve koruma hizmeti
de verebilecek.
Proje kapsamında; SCADA
(Supervisory Control and
Data Acquisition / Kontrol
ve Veri Toplama) sistemi
ile işletilen HES’lerin 
otomasyon ve bilişim 
sistemlerinin envanterinin
çıkarılması; bunların olası
siber saldırı ve risklere
karşı korunması ve proje
süresince gerekli bakım
süreçlerinin periyodik 
olarak gerçekleştirilmesi
işleri yer alıyor. Bu 
doğrultuda, HES’lerin
SCADA ağının bilişim 
güvenliğinin arttırılması
ve sistem sürekliliğinin
sağlanması amacıyla 
HAVELSAN; sistem odası
iyileştirme, yedekleme
sistemlerinin kurulumu,
güvenlik mimari 
topolojilerinin oluşturulması
ve uygulanması, siber 
olay izleme yeteneğinin
oluşturulması ve güvenlik
sıkılaştırmalarını 
gerçekleştirme 
görevlerini üstleniyor.

HAVELSAN tarafından 
yapılan açıklamada, 
firmanın, 20 Haziran 2013
tarihli Resmi Gazete ile
Bakanlar Kurulu 
Kararı’nda yayımlanan
“Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi”nde “kritik 
altyapılar” kapsamına
giren bazı kamu 
kurumlarının bilişim 
sistemlerinin siber 
güvenlik sıkılaştırmaları
alanında da proje ve 
faaliyetlerini hız 
kesmeden sürdürdüğü de
vurgulandı.
Ocak ayının bir diğer 
gelişmesi, HAVELSAN’ın
yenilikçi fikirler üreten
personelini ödüllendirmesi
oldu. HAVELSAN İnovasyon
Portali üzerinden 2015 yılı
içinde bildirilen 100’ün
üzerinde yenilikçi fikir,
HAVELSAN ARGE ve 
Teknoloji Direktörlüğü’nün
ön değerlendirmesi ve
Teknoloji Yönetim 
Kurulu’nun nihai 
değerlendirmesi ile 
ele alındı ve bunlardan 
3 tanesi “Parlak Fikir” 
olarak seçildi. Bu fikirlerin

sahipleri, ödüllerini 
HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay’dan aldı. 
Ödüle layık görülenler
şöyle sıralandı:
n Onur Akkaya 

(Simülasyon Eğitim 
ve Test Sistemleri
Genel Müdür 
Yardımcılığı)

n Zafer Bolat
(Simülasyon Eğitim 
ve Test Sistemleri
Genel Müdür 
Yardımcılığı)

n Orhan Aksoy (Komuta
Kontrol Savaş 
Sistemleri Genel Müdür
Yardımcılığı / İstanbul)

Konu ile ilgili 
değerlendirmelerini ileten
Atalay, “İnovasyon 
Portalimize girilen fikirler,
şirketimizin geleceği için
büyük önem taşıyor. 
Bu sistem, bizim 
gelecekte başaracağımız
projelerin de tabanını
oluşturabilecek fikirleri
ortaya çıkaracak. 2016 yılı
için personelimizden 
sisteme daha fazla giriş
bekliyoruz.” dedi.
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Meteksan Savunma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) için yürüttüğü projelerde daha etkin olabilmek

için Teknopark İstanbul’da Ar-Ge ofisi açıyor. Dz.K.K.lığının 
ihtiyacı olan sualtı akustik, sensör ve haberleşme sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik çeşitli projeler yürüten Meteksan 
Savunma, bu konudaki gelişmeleri, 6 Ocak’ta yayınladığı 
basın bülteni ile aktardı. 
Teknopark İstanbul’daki ofisini 18 Aralık’ta teslim alan ve henüz
resmi açılışını yapmayan firma, tefrişatına devam ettiği ofisi bu
yılın ilk çeyreğinde tamamen faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ofiste,
başlangıç olarak birkaç kişilik çekirdek bir kadro ile çalışmalar
başlayacak. Bu ekibin tamamı İstanbul ve çevresinde yerleşik 
yaşayan, sürekli personel olacak. Ankara merkez ofisinden de
proje ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle bazı dönemlerde yoğun
bir personel trafiği olacak. Meteksan Savunma, yeni projelerin
gerektirdiği istihdam artışlarını da İstanbul’dan gerçekleştirmeyi
planlıyor. Böylece, zaman içinde Teknopark İstanbul’da istihdam
edilen sürekli personelin artacağı öngörülüyor. Ofisin 
fiziksel özelliklerinin ise Meteksan Savunma’nın 5 yıl için 
hedeflediği projelerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğu
değerlendiriliyor. Orta ve uzun vadede ise fiziksel büyümenin
gündeme gelmesi bekleniyor.
Meteksan Savunma, ilk aşamada, İstanbul Ofisi’nde projelere 
yönelik sistem mühendisliği, test ve entegrasyon faaliyetlerini
yürütmeyi planlıyor. Ofiste, ağırlıklı olarak algoritma geliştirme
çalışmalarının yürütüleceği çalışma ortamları ile test ve entegrasyon
faaliyetleri için bağımsız bir alanın olması planlanıyor. Ayrıca,
toplantı ve genel kullanım amaçlı kısımlar da bulunacak.
Meteksan Savunma, devam eden projeleri ve olası iş hacmi 

uyarınca önümüzdeki yıllarda Teknopark İstanbul Ofisi’nin 
ağırlıklı olarak Sualtı Akustik Sistemler Programı bölümü 
tarafından kullanılacağını öngörüyor. Firma, bir sonar sistemi 
tedarikçisi olarak doğrudan çalıştığı platform entegrasyonu 
iş ortaklarının tamamının Teknopark İstanbul’da bulunmasının,
projelerinde büyük bir sinerji yaratacağını değerlendiriyor. 
Ayrıca tersanelerin ve su altı ile ilgili konularda çalışan her 
ölçekte firmanın da Teknopark İstanbul ve çevresinde 
bulunmasının bu sinerjiye katkıda bulunması bekleniyor. 
İstanbul’da yerleşik üniversitelerin su altı ile ilgili yaptığı 
çalışmaların ise sanayi-üniversite iş birliğini güçlendireceği 
öngörülüyor. Meteksan Savunma, İstanbul özelinde şimdiye
kadar yeterince kullanamadığı bu iş birliği potansiyelini, 
önümüzdeki dönemde daha fazla değerlendirme fırsatı bulacak.
Son olarak, Meteksan Savunma Teknopark İstanbul Ofisi ile 
su altı sistemleri ve teknolojileri alanında Türkiye’nin en yetkin
kurumu olan Dz.K.K.lığı Araştırma Merkezi Komutanlığı 
(ARMERKOM)’na coğrafi olarak daha yakınlaşmış olacak.
İstanbul’da ağırlıklı olarak su altı akustiği alanındaki projeleri ele
alacaklarını hatırlatan Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı
Özgür Cankara, “Bu projelerde Deniz Kuvvetlerinin İstanbul’da
yerleşik Ar-Ge ve operasyonel birimleri ile iş birliği kaçınılmaz.
Teknopark İstanbul Ofisimiz ile kullanıcıya daha yakın olacağız.
Kısa zamanda deniz testleri için de kuracağımız altyapı, 
Teknopark İstanbul faaliyetlerine entegre olacak” dedi.  
Meteksan Savunma Genel Müdürü Murat Erciyes ise 
değerlendirmelerini şöyle iletti: “Gerek projelerimizin başarısı
için Ar-Ge anlamında çok yetkin olan Deniz Kuvvetlerine yakın
olmak gerekse İstanbul’daki tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızı
projelerin içine çekebilmek için Teknopark İstanbul’da bir 
Ar-Ge ofisi açtık. Teknopark İstanbul’un inovasyonu destekleyen
vizyonu ile bu girişimimiz birebir örtüşmektedir.”
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Meteksan Savunma’dan
İstanbul Açılımı

STM, üniversitelerle iş
birliklerini Bahçeşehir

Üniversitesi ile imzaladığı
protokolle genişletti. Sensör
ve muhabere sistemlerinin
geliştirilmesi ve pazarlanmasını
konu alan protokol, 8 Ocak’ta,
STM Genel Müdürü Davut 
Yılmaz, Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Korkut,
Bahçeşehir Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Güngör ve ARGE ve
İnovasyon Projeleri Birimi

Koordinatörü Selçuk 
Özyurt tarafından 
imzalandı. Protokol 
kapsamında sensör ve 
muhabere sistemleri 
konusunda yüksek
teknolojiye sahip yenilikçi
ürünlerin yurt içi ve 
uluslararası pazarlara 
sunulmasının amaçlandığını

belirten Yılmaz, “Yüksek
teknolojiye sahip yoğun 
Ar-Ge çalışmaları gerektiren
ürünlerde akademik iş birliği
oldukça kritik bir öneme
sahip. Bahçeşehir 
Üniversitesi ile yaptığımız
protokolle sanayi ve akademi
iş birliği çerçevesinde 
ortak ve milli çözümler 

üreterek sektöre STM 
olarak öncülük yapmayı 
hedefliyoruz. Bu 
çalışmaların sonucunda
Türkiye’ye katma değer
sağlayan, uluslararası 
pazarlarda tercih edilir 
teknolojiler ve ürünler 
geliştirmeyi planlıyoruz.”
dedi.

STM, Sensör ve Muhabere Sistemleri için 
Bahçeşehir Üniversitesi ile Çalışacak

©
M

eteksan Savunm
a





MSI SAVUNMA HABER

Airbus ve Boeing’in yeni nesil tek
koridorlu yolcu uçakları için 

sınıfında en çok tercih edilen uçak
motoru olan CFM LEAP motorunun,
GE ve Snecma’nın ardından en büyük
tedarikçisi konumunda olan TEI, 
bu motorlar için ürettiği ilk yekpare
pale-disk (blisk) parçasını, kuruluş
yıl dönümü olan 25 Ocak’ta 
gerçekleştirilen törenle sevk etti. 
GE ile TEI arasında yapılan anlaşma
kapsamında TEI, motorun 5 farklı 
kademesi için blisk üretiyor. 
TEI’nin LEAP motoru blisk parçalarına
yönelik iş hacminin 2035 yılına kadar
toplam 1,2 milyar doları bulması
bekleniyor.
TEI Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı törende, TEI Yönetim Kurulu
Başkanı Muharrem Dörtkaşlı, değerlendirmelerini şu 
sözlerle iletti: “Türkiye’nin en büyük havacılık motoru şirketi
olan ve 31’inci yaşını kutlayan şirketimiz, hissedarlarının da
desteğiyle her geçen gün büyüyerek, çok daha büyük bir aile
olarak yoluna devam edecek. Bugün burada toplanmamızın
sebebi olan, yeni nesil motorlarda kullanılan blisk üretimi;

imalat teknolojisi, disiplin 
ve kalite süreçleri açısından
dünyada sayılı şirketlerin 
gerçekleştirebileceği bir
proje. TEI olarak bu önemli
projeyi üstlendiğimiz için 
gururluyuz. Bu sebeple 
öncelikle GE’ye TEI’ye 
güvendiği için, TEI 
çalışanlarına da bu güveni 
yarattıkları ve başarılı bir 

performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
Dörtkaşlı’nın ardından söz alan TEI Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de TEI’nin 31’inci kuruluş yıl 
dönümünü kutlayarak blisk projesinde yer alan tüm çalışanları
tebrik etti. Tören, Yönetim Kurulu üyelerine günün anısına
hazırlanan plaketlerin takdim edilmesiyle son buldu.

TEI 31’inci Yılını
Teslimat ile Kutladı
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HÜRKUŞ, Havadaki Tehlikeli Dansına Başladı
HÜRKUŞ’un sertifikasyonu kapsamında yapılan uçuş 

testlerinin zorlu aşamalarında birisi olan viril (spin) 
testleri başladı. TUSAŞ tarafından 22 Ocak’ta yapılan 
açıklamada, normal uçuş koşullarında gerçekleştirilen 
testleri takiben, viril adı verilen anormal uçuş durumlarının
ve bu anormal durumlardan emniyetle çıkışın denendiği 
testlere TUSAŞ’ın Akıncı’daki tesislerinde başlandığı ve 
ilk testin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Testler, 
500’den fazla anormal durumun farklı konfigürasyon ve 

koşullarda deneneceği zorlu bir süreçte devam edecek. 
Bu yüksek riskli testlerde alınması zorunlu tedbirler 
kapsamında, HÜRKUŞ’u ve test pilotlarını emniyete almak
üzere, uçak kuyruğuna bir viril kurtarma paraşütü de takıldı. 
20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ilk viril testinde, testi 
gerçekleştiren ilk HÜRKUŞ prototipi TC-VCH, TUSAŞ 
Telemetri Merkezi’ndeki göstergelerden ve uçak üzerindeki
kameralardan izlendi. TC-VCH’yi test sırasında iki numaralı
prototip olan TC-VCI havadan takip etti.
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Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen Altın Küp 
Ödüllerinin ikincisi, 22 Ocak’ta, Teknopark İstanbul 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini
buldu. Ödül organizasyonu kapsamında adaylar doğrudan
başvuru yaptılar ve kazananlar, halk oylaması ile belirlendi.
5.217 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen oylama ile belirlenen
kazananlara ödülleri, Teknopark İstanbul İcra Kurulu 
Başkanı ve SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı
Dr. Ata Şenlikci ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Dr. İsmail Arı tarafından takdim edildi. 
Altın Küp Ödüllerini kazanan kişi, firma ve projeler şöyle 
sıralandı:
n Yılın Şirketi: MOTEK
n Yılın Yöneticisi: Duygu Dağlıkoca (İLKO)
n Yılın Ekibi: TEI İstanbul Ofisi

n Yılın Ürünü: MTA Turkuaz Yerli Sismik Araştırma Gemisi (SEFT)
n Yılın Projesi: Biyonik El (FİGES)
n Yılın En Fazla İstihdam Sağlayan Şirketi: PAVO
n Yılın En Fazla Desteklerden Yararlanan Şirketi: CTECH
n Yılın En Fazla İhracat Yapan Şirketi: SIEMENS
n Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi: ARDİ FARMA
n Yılın Savunma Sanayii Şirketi: ASELSAN
n Yılın Kuluçka Şirketi: INDOORA
n Yılın Üniversite-Teknopark Programı: İstanbul Ticaret 

Üniversitesi - Teknopark Staj Programı

Amerikan Genelkurmay Başkanı Deniz Piyade Orgeneral
Joseph F. Dunford Jr., 6 Ocak’ta Türkiye’yi ziyaret etti.

Orgeneral Dunford; Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Genelkurmay 
Başkanlığında bir dizi toplantıya katıldı. Görüşme ve 
toplantılarda DAEŞ, Rusya ve İran ile ilişkiler, mülteci 
sorunu ve sınır güvenliği konuları gündeme geldi.

Teknopark İstanbul 
Fark Yaratanları Ödüllendirdi

Orgeneral Dunford Ankara’da

©
D

oD
 photo by N

avy Petty O
fficer 

2nd C
lass D

om
inique A

. Pineiro

©
T

eknopark İstanbul





Uzay Mekiği’ni emekliye ayırdıktan sonra Uluslararası
Uzay İstasyonu (International Space Station / ISS)’na ve

istasyondan Dünya’ya kargo taşınması işini ticari kuruluşlar
üzerinden gerçekleştiren NASA, bu konuda yeni sözleşmeler
imzaladı. CRS-2 (Commercial Resupply Services 2 / Ticari
İkmal Hizmetleri 2) kapsamında seçilen firmalar NASA 
tarafından 14 Ocak’ta açıklandı. 2019-2024 yılları arasında
gerçekleştirilecek kargo hizmetleri için Orbital ATK, Sierra
Nevada Corporation (SNC) ve SpaceX seçildi. İmzalanacak
sözleşmeler kapsamında her firma ISS’ye en az 6 görev 
yapacak. Tüm sözleşmelerin toplam bedelinin 14 milyar 
dolara ulaşması öngörülüyor.
Bu gelişme ile ilgili aynı gün bir basın bülteni yayınlayan 
SNC, CRS-2 kapsamında kullanılacak Dream Chaser 
Kargo Sistemi ile ilgili bilgilendirme yaptı. SNC tarafından 
10 seneyi aşkın bir zamandır geliştirilen ve insanlı görevler
için tasarlanan Dream Chaser uzay aracının kargo sürümü
olan Dream Chaser Kargo Sistemi, bir roket ile ISS’ye 
ulaşacak ve tıpkı Uzay Mekiği gibi süzülerek bir piste iniş 
yapacak. Sistemin başlıca özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Kargo sürümünde, orijinal Dream Chaser aracından 

farklı olarak katlanabilir kanatlar bulunuyor. Böylece 
araç farklı roketlerin faydalı yük bölümlerine sığabilecek.
SNC, aracın belli bir roket tasarımına bağlı olmadığını 
vurguluyor.

n Dream Chaser Kargo Sistemi, ISS’ye, basınçlı ve 
basınçsız bölmelerinde toplam 5.500 kg kargo 
taşıyabilecek. Bu rakam, CRS-2 gereksinimlerinin 
üzerinde bulunuyor.

n Dream Chaser Kargo Sistemi, yeniden kullanılabilir 
özellikte olacak. Aynı araç, asgari 15 görev kullanım 
ömrüne sahip olacak. SNC, yeniden kullanımın getireceği
maliyet avantajının yanı sıra, aracın yeniden uçar hâle 
getirilmesi için ihtiyaç duyulacak sürenin kısalığına da 
dikkat çekiyor.

n Araç, atmosfere düşük G kuvveti ile giriş yapacak ve 
bir uçak gibi piste yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. 
Böylece ISS’de gerçekleştirilen hassas deneylerin 
sonuçları, aynı hassasiyetle Dünya’ya taşınmış olacak.
Aracın basınçlı bölmelere sahip olması, bu deney 
sonuçlarının Dünya’ya, yüklendiği saflıkta ulaştırılmasını da
sağlayacak. Tüm bu özellikler, ISS’den Dünya’ya 
ulaştırılan deney sonuçlarına, yere inişin ardından daha
hızlı erişilmesini de temin edecek.

n Dream Chaser Kargo Sistemi, toksik olmayan yakıt ve
sarf materyalleri kullanacak. SNC, aracın, çevre duyarlılığı
konusunda uzay araçları tarihinde bir ilk olduğunu 
vurguluyor.

MSI SAVUNMA HABER
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SNC Dream Chaser 
NASA’nın Hizmetinde
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Ümit BAYRAKTAR: 2015 yılında Türk 
savunma ve havacılık sanayisinin milli
fuar katılımları, SSI koordinasyonunda,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
iş birliğiyle gerçekleştirildi. Fuarlar bakış
açısı ile geride bıraktığımız bu 1 yılın 
değerlendirmesini yapabilir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Geride bıraktığımız her
yıl, fuar katılımı ve organizasyonu konu-
sunda daha etkin ve etkili çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bu sene, SSM iş bir-
liği ile temsil düzeyi yüksek bir profil ya-
kaladık. Tanıtım Grubumuz TDA, artık
edindiği tecrübeleri yansıtarak bu alanda
verimli bir çalışma gerçekleştirmeye
başladı. Geçtiğimiz sene, IDEF 2015’i hep
birlikte yaşadık. Yurt dışından gelen ka-
tılımcılar ve genel ziyaretçi sayılarına ba-
kıldığında, savunma sanayimize olan
uluslararası ilginin artarak devam etti-
ğini söyleyebiliriz. 1-4 Eylül 2015 tarihle-
rinde, Polonya’nın Kielce şehrinde,
MSPO 2015 fuarında, Türk Pavilyonu’nda
yer alan stantların konstrüksiyonu ve
uyumu ile ilgili olarak “kolektif stant ma-
dalyası” ödülünü aldık. 15-18 Eylül 2015
tarihlerinde, İngiltere’nin Londra şeh-
rinde gerçekleştirilen DSEI 2015 fuarına
“Uluslararası Partner” statüsü ile katıl-
dık. Her sene yükselen bir profil izliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Fuar katılımları 
konusunda sektörün başarısını nasıl 
görüyorsunuz? Sektörün kendini 
iyileştirmesi gereken noktalar var mı?
Bu konudaki değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?
Latif Aral ALİŞ: Tanıtım, bizim için en
öncelikli konu. Bu sebeple yaptıklarımızı
başarılı buluyorum; ancak bu başarılarla
yetinmiyoruz. Yeni Türkiye logosu ve
“Discover The Potential” (Potansiyeli
Keşfedin) mottosu ile Türkiye markası
kullanımı, daha sıkı bir disiplin içerisinde
gerçekleştirilecek. Bu sayede, sadece
savunma ve havacılık sanayisi değil, tüm
sektörler milli katılım fuarlarda marka-
laşma ve farklılaşma yolunda daha geniş
bir çerçevede hareket edebilecek. Bu yıl-
dan itibaren, katılımcıların artacağı,
ürünlerin daha da çeşitli olacağı; etkili,
farklılık yaratan sunumların profesyonel
ajanslar aracılığıyla gerçekleştirileceği
fuarları daha sık göreceğimizi düşünü-
yorum.

Ümit BAYRAKTAR: TDA İnternet sitesi,
2015 yılında, hem uluslararası hem de
ulusal yarışmalarda birer ödül kazandı.
TDA’nın bu başarısı ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Latif Aral ALİŞ: Tanıtım Grubumuz, artık
tecrübelerini kullanmaya başladı. Bu se-
beple daha etkin yol ve yöntemleri kul-
lanarak geçtiğimiz yıllardan edindiği bilgi
birikimi ile verimliliği yüksek işlere imza
atmaya başladı. Bu ödüller, tabii ki bize,
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Ancak doğru yolda ilerlemek yeterli
değil. Doğru yolda; daha hızlı, daha etkili
ve daha geniş bir kitleye ulaşarak ilerle-
meliyiz. Bu sebeple bu ödüller, bizi daha
çok çalışma adına motive ediyor. Bu ko-
nuda emek harcayan tüm çalışma arka-
daşlarımı tekrar tebrik ediyorum.

MSI SÖYLEŞİ

22 - Şubat 2016

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish 
Defence Alliance / TDA), çok sayıda fuar katılımı 
organizasyonunun da gündemde yer aldığı yoğun bir 
yılı geride bıraktı. SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş ile 2015 yılını değerlendirdiği ve 
2016 yılı ile ilgili hedeflerini açıkladığı bir söyleşi yaptık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş: 

2016 Yılı
İhracat Hedefimiz 
2 Milyar Dolar
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Ümit BAYRAKTAR: 2016 yılı için 
planladığınız faaliyetler ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Sektörü ne gibi 
yenilikler bekliyor?
Latif Aral ALİŞ: Dünya, artık dijital bir
dönemi yaşıyor. Bilgi hızla yayılıyor.
Ancak bu bilginin doğru olup olmadığı-
nın sağlıklı bir şekilde araştırılmadığı
ve yanlış enformasyonun yol açtığı ön-
yargıların hızla oluştuğu bir dönemde-
yiz. Bu sebeple tanıtım ve iletişim
faaliyetlerimizi; dijital dünyayı kapsa-
yacak, bilginin doğrulanması için refe-
rans oluşturacak, bilgi kaynağı olarak

kullanılacak platformların oluşturul-
masına yönelik çalışmaları içerecek
şekilde yürütüyoruz. Yakın dönemde
bu konuda yaşanan gelişmeleri sizlerle
paylaşacağım.
Tanıtım faaliyetlerimizi çeşitlendirece-
ğiz. Yurt dışı hedef pazarlarımıza yönelik,
farklı yerlerde “Road Show” düzenleye-
ceğiz. Oluşturacağımız heyetlerle bu et-
kinliklerde görüşmeler organize ederek
tanıtımda daha agresifleşeceğiz. Birliği-
mizin, önümüzdeki dönemlerdeki stra-
tejilerini belirlemek üzere bir çalıştay
düzenlemeyi planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sektörün 
2015 yılı ihracat performansı 
ile ilgili değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Latif Aral ALİŞ: Geçtiğimiz yıl Türki-
ye’nin genel ihracatı, 2014 yılına oranla
%8,7 azaldı. Tüm sektörler, 2014 yılına
göre daha az ihracat yaptılar. Sanayi
sektörleri içerisinde, savunma ve hava-
cılık sanayisi ihracatını arttırabilen tek
sektör oldu. 2015 yılında, 1,655 milyar
dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Sektö-
rümüz, Türkiye’nin en güven veren sa-
nayisi durumunda. Bu konu bence çok
önemli.

Ümit BAYRAKTAR: 2016 yılı için 
hedeflediğiniz ihracat rakamları 
hakkında bilgi verir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: 2015’te, yıl boyunca ih-
racat rakamları ortalamanın altında sey-
rediyordu; ancak yılın son çeyreği ile
birlikte artan performansımız, bizi 2016
yılı için umutlandırdı. Bu yıl, 2 milyar
dolar seviyesinin üstüne çıkan bir ihra-
catı yakalayacağımızı düşünüyorum.
Uluslararası gündem oldukça hareketli.
Bu rakamı, mevcut koşullarda zor; ama
başarabileceğimiz bir hedef olarak de-
ğerlendiriyorum.

SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Türkiye, 15-18 Eylül 2015 tarihlerinde, İngiltere’nin Londra şehrinde gerçekleştirilen DSEI 2015 fuarına “Uluslararası Partner” statüsü ile katıldı.

TDA, 1-4 Eylül 2015 tarihlerinde, Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen MSPO 2015 fuarında, Türk Pavilyonu’nda yer
alan stantların konstrüksiyonu ve uyumu ile ilgili olarak “kolektif stant madalyası” ödülünü aldı.



MSI Dergisi: ONUR A.Ş., günümüzde; 
IP tabanlı ses iletişim sistemleri 
ağırlıklı olmak üzere, hava trafik 
kontrol sistemleri ve meteorolojik 
sistemler konularında faaliyet 
gösteriyor. Bazı projelerinizde sistem 
entregratörü rolü üstlenirken, 
bazı projelerinizde de özgün 
ürünlerinizle yer aldığınızı görüyoruz. 
Bu tabloda ONUR A.Ş.’yi nasıl bir firma
olarak tanımlıyorsunuz?
Cengiz DEDE: Şirketimiz, bu yıl, 35’inci
kuruluş yılını kutluyor. Kuruluşumuzdan
bugüne, ülkemizin değişen dinamikleri
ile birlikte, bizlerin iş yapma şekilleri de
değişiklik gösterdi. İlk yıllarımızda,
“NATO müteahhidi” olarak tabir edilen
firmalar ile iş birliği yapmak sureti ile
savunma sektöründe iş yapma tecrübesi
kazanmaya başladık. Takip eden yıllarda
ise çeşitli projelerde yabancı firmalar ile
birlikte çalışarak entegrasyon kabiliyet-
lerimizi geliştirdik. Bu süreç, bir süre
sonra bizi, özellikle hava trafik kontrol
sistemleri alanındaki Hava Kuvvetleri
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Bugüne kadar ele aldığı projeler ve çalışmalarla, bilinen
KOBİ kalıplarının ötesine geçen ONUR A.Ş., gelişimini 

ve büyümesini, hem özgün ürünleri hem 
ana yükleniciler için güvenilir bir ortak olma 

özelliği hem de gerektiğinde tek başına ele alabildiği 
entegrasyon projeleri ile sürdürmeyi hedefliyor.

Firmanın IP tabanlı ses sistemi çözümlerini, 
entegrasyon projelerini ve gelecek hedeflerini, 

ONUR A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Dede’den dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

ONUR A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Dede: 

“Hedefimiz, 
IP tabanlı ses iletişim

sistemleri alanında,
Türkiye’deki en yetkin

firma olmak.”



Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın ihtiyaçlarını,
ana yüklenici olarak çözen entegratör
firmalardan birisi hâline getirdi. 2005 yı-
lında aldığımız kendi ürünlerimizi geliş-
tirme kararı sonrasında bugün,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
ana yüklenici olarak çalışma yetkinliğine
sahip çok az sayıda firmadan biri konu-
muna geldik.
KOBİ olarak faaliyetini sürdüren firma-
mızın, sizin de aktardığınız gibi, 3 temel
faaliyet alanı bulunuyor: IP tabanlı ses
iletişim sistemleri, hava trafik kontrol
sistemleri ve meteorolojik sistemler.
Faaliyet gösterdiğimiz bu 3 alanda da
sivil ve askeri müşterilerle çalışıyoruz.
Bu bilgiler ışığında firmamızı, “mühen-
dislik, deneyim ve sonuç” odaklı bir ya-
zılım ve donanım geliştirme evi ve
entegratör KOBİ olarak tanımlayabilirim.

MSI Dergisi: ONUR A.Ş.’nin çalışan sayısı
ve profili ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
İstihdam edilecek personel bulmak için
nasıl bir yaklaşımınız var? Sektörde 
nitelikli personel istihdamının -özellikle
de KOBİ’ler tarafında- zor olduğu sıklıkla
dile getiriliyor. Siz bu konuda nasıl bir
hareket tarzı sergiliyorsunuz?

Cengiz DEDE: Aralık sonu itibarıyla 64
kişilik bir aile olduk. 48 mühendis, 8 tek-
nisyen ile idari personelden oluşan bir
ekibimiz var. Personel bulma konu-
sunda, öncelikle referans ile gelen öz-
geçmişleri inceliyoruz; bunun yanında
profesyonel insan kaynakları firmaları-
nın veri tabanlarını da kullanıyoruz. İnsan
kaynakları açısından, oldukça seçici oldu-
ğumuzu söyleyebilirim. Bizimle çalışmak
isteyen kişilerin, ONUR A.Ş.’nin iş yapma
titizliğine ve yıllar içinde oluşan kurumsal
kimliğine uyum sağlayacak kişiler olma-
sına dikkat ediyoruz. Bizim için çalışma
ortamındaki uyum ve ahenk her şeyden
önemli. Çalışanlarımızın ONUR A.Ş.’de
mutlu olmasının bize çok önemli de-
ğerler kattığına inanıyorum.

IP Tabanlı 
Ses Çözümlerinin Adresi
MSI Dergisi: IP tabanlı ses iletişimi 
alanında, yerli olarak geliştirdiğiniz 
birden fazla ürününüz olduğunu 
biliyoruz. Bize bu ürünlerden 
ve kullanım alanlarından 
bahseder misiniz? Çözümlerinizin 
rakiplerinize göre avantajları neler?

Cengiz DEDE: Yerli olarak geliştirdiğimiz
IP Tabanlı Ses İletişim Sistemi (IP Voice
Communication System / IP VCS) ile bir-
likte IP Tabanlı Ses Kayıt ve Geri Oy-
natma Sistemimiz var. Ayrıca, acil
durumlarda veya bakım amaçlı sebep-
lerden ötürü kullanılamadığında, kule
harekât görevini üstlenebilecek bir 
Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi çözü-
münü de yerli olarak üreterek Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kullanımına
sunduk.
Müşteri envanterinde bulunan; ancak 
IP kabiliyetine sahip olmayan telsiz ve te-
lefonların, yeni nesil IP tabanlı iletişim
kaynakları ile kullanılabilir olması, yapıl-
mış olan yatırımın korunmasını sağlıyor.
Bu ihtiyaçları gidermek için de yine yerli
olarak tasarlayıp ürettiğimiz telsiz ve te-
lefon sistemlerinin ağ (IP) ortamına çev-
rimi çözümlerimiz var.
IP VCS çözümümüzün birçok alanda kul-
lanım yeri mevcut. Sistem, telsiz tipinden
bağımsız olarak çalıştığı için, operasyo-
nel olarak telsiz ve diğer iletişim kaynak-
larının -bunlar telefon veya başka bir
iletişim kaynağı da olabilir- birbirleri ile
iletişim kurması ve bunların yönetilmesi
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ONUR A.Ş., acil durumlarda veya bakım amaçlı sebeplerden
ötürü kullanılamadığında, kule harekât görevini üstelenebilecek
bir Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi çözümünü de yerli olarak
üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kullanımına sundu.



gereken her türlü ihtiyaç kapsamında
kullanılabilir. Bu uygulama alanlarına;
hava trafik kontrolü başta olmak üzere:
n Yüzer ve dalar platformlarda dâhili 

ve harici muhabere çözümü,
n Uydu yer kontrol istasyonunda 

komuta kontrol amaçlı iletişim 
çözümü ve

n Kara araçlarında dâhili muhabere 
çözümü gibi

komuta kontrol amaçlı her türlü iletişim
yönetimi ihtiyaçlarını eklemek ve bu lis-
teyi uzatmak mümkün.
IP tabanlı ses iletişim sistemleri alanın-
daki rakiplerimiz, çok uluslu büyük şir-
ketler. Bu şirketlere göre en büyük

avantajımız, geliştirdiği-
miz ürünün son 5 yıl
içinde ortaya çıkmasın-

dan dolayı, kullanılan yazılım ve donanım
bileşenlerinin, teknolojinin geldiği son
noktada olması diyebilirim. Ayrıca, ürü-
nün yazılım ve donanımını milli olarak
geliştirmiş olmak, müşterilerimize su-
nacağımız çözümlerde bizlere çok büyük
esneklik sağlıyor. Tabii milli olarak ge-
liştirilen her ürün gibi, bu ürün de yurt
dışı menşeli muadillerine göre; ilk temi-
ninden başlamak üzere, tüm yaşam dön-
güsü boyunca kullanıcılarına büyük
maliyet avantajı sağlıyor.

MSI Dergisi: IP VCS bugüne kadar hangi
projelerde kullanıldı? Ne gibi gelişmeler
yaşandı?

Cengiz DEDE: Hv.K.K.lığı için yürütülen
Hava Savunma Telsiz Ağı Projesi, şu
anda mevzi kabulü aşamasında. Bu proje
tamamlandığında, 175’den fazla opera-
tör, Türkiye üzerindeki hava sahasını yö-
netmek için bizim IP VCS ürünümüzü
kullanarak iletişim kaynaklarını IP ağı
üzerinden yönetiyor olacak. Bu projenin,
iletişim sistemleri açısından, dünyadaki
en büyük “Ağ Destekli Yetenek” projele-
rinden birisi olduğunu söyleyebilirim.
Geliştirdiğimiz ürün, GÖZCÜ insansız
hava aracı programının yer kontrol istas-
yonunda kullanılıyor. Benzer şekilde
ANKA-S yer kontrol istasyonunda da IP
VCS sistemimizin kullanımı için, geçtiği-
miz yılın Mayıs ayında TUSAŞ ile söz-
leşme imzaladık ve ilk teslimatlarımızı
gerçekleştiriyoruz.
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IP tabanlı ses iletişim sistemleri alanındaki 
rakiplerimiz, çok uluslu büyük şirketler. Bu şirketlere
göre en büyük avantajımız, geliştirdiğimiz ürünün 
son 5 yıl içinde ortaya çıkmasından dolayı, kullanılan
yazılım ve donanım bileşenlerinin, teknolojinin 
geldiği son noktada olması diyebilirim. 

IP VCS





Aynı ürünün, ASELSAN ana yüklenicili-
ğinde yürütülen birden fazla projede kul-
lanımına yönelik olarak da ASELSAN’ın
ilgili grupları ile görüşmelerimiz devam
ediyor.
2015 yılı başında, IP VCS ürünümüzün bir
alt ürünü olarak, gemilerde kullanılacak
bir dâhili muhabere çözümü geliştirdik.
Yetkinliğimizi, SSM’deki ve İstanbul Ter-
sanesi Komutanlığındaki ilgili birimlere
aktarmış durumdayız. Bu yıl içinde, ürün
ailemize, araç ve kabin içi dâhili muha-
bere çözümünü de dâhil etmek için çalı-
şıyoruz.
Savunma ve havacılık sektöründe çalış-
malarımız devam ederken, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından
yürütülen “4 adet Sivil Havaalanında IP
Tabanlı Ses İletişim ve Kayıt / Geri Oy-
natma Sistemi” ihalesine, tek yerli üre-
tici olarak katıldık ve ihaleyi, dünyada
bilinen tüm büyük VCS üreticilerini, fiya-
tın yanı sıra teknik yetkinlik konusunda
da geride bırakarak kazandık. Bu başarı,
standartların bambaşka olduğu yeni bir
dünyada, bizim, artık sadece ülkemizde
değil, tüm dünyada VCS ve ses kayıt sis-
temi (Voice Recording System / VRS) sa-
tabilecek bir elin parmakları kadar
firmadan birisi olduğumuzu kanıtladı.

MSI Dergisi: ONUR A.Ş. tarafından 
geliştirilen Mobil Kule Sistemi,
Hv.K.K.lığı tarafından kullanılıyor. 
Bu ürün için yeni talepler var mı? 
Nasıl bir pazar öngörünüz var?

Cengiz DEDE: Mobil kuleyi, ilk olarak
Hv.K.K.lığı için geliştirdik ve kullanıma
sunduk. Yakın zamanda, diğer bir kuvve-
tin de mobil kule ihtiyacı için, SSM tara-
fından yürütülen bir proje kapsamında,
gelen teknik isterlere cevap vermek
üzere çalışıyoruz. Umarım bu projede de
bizim ürünümüz uygun görülür ve çözü-
mümüz, bir başka kuvvetin de envante-
rine girer.
Müşterilerimizin, mobil kule çözümü-
müzü kullanmaya başladıktan sonra, çö-
zümün esnek kullanım senaryoları ve
rahatlığı nedeni ile bu ürünü daha fazla
talep edeceklerini düşünüyoruz. Ayrıca,
ülkemizdeki küçük kapasiteli ve kulla-
nım frekansı düşük olan havaalanlarının
sayısı arttıkça, artık bu havaalanlarında
mobil kule gibi çözümlerin çok daha
fazla kullanım alanı bulacağını öngörü-
yoruz.
Mobil kule çözümümüzün, Kuzey Afrika
ve Orta Doğu’ya ihracatına yönelik giri-
şimlerimiz de sürüyor.

MSI Dergisi: Ürün ailenizi geliştirmeye
yönelik ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz;
yeni ürünler görecek miyiz?
Cengiz DEDE: Odaklı kalmak, en temel
stratejilerimizden birisi. Bu nedenle
ürün portföyünü mevcut yetkinlik alan-
larında alt ürünler geliştirerek geniş-
letme yoluna gidiyoruz. Ancak bu, hiçbir
zaman, bizi dikeyde yeni bir yetkinlik
alanı yaratma düşüncesinden geri bırak-
mıyor. Demek istediğim, temkinliyiz;

ancak tutucu olduğumuzu söyleyemem.
Ürünlerin, gelişen teknolojiye cevap ve-
recek şekilde, yeni yazılım veya donanım
bileşenleri ile sürekli güncelleştirilmesi
gerekiyor. Bu alanda ciddi çaba sarf edi-
yoruz.
Tabii olarak ürünlerin uygulama alanla-
rının farklılığı, başta çevre koşulları
olmak üzere, bir dizi farklılaşmayı ve
buna bağlı olarak yeni tasarımları ve
uyarlamaları beraberinde getiriyor.
Deniz, hava ve kara uygulamalarının
farklılıklarının yanında askeri-sivil stan-
dart farklılıklarını da takip ediyoruz ve
ürünlerimizi, bu isterlere uygun olarak
uyarlıyor ve gerekiyorsa sertifikalandırı-
yoruz.
Şöyle özetleyebilirim: Mevcut ürünle-
rimizin, her türlü müşteri ihtiyacına
cevap verecek formda ve standartta
tutulması önceliğimiz. Mevcut ürünle-
rimizin yeni uygulama alanları 
üzerinde çalışırken dikeyde yeni mü-
hendislik açılımları için de sürekli te-
tikte bekliyoruz.

Sivil Havacılık Standartlarına
Uygun VCS Geliştiren İlk 
Türk Firması
MSI Dergisi: Ürün portföyünüz ile 
birlikte, sivil ve askeri kullanıcıları 
ve bu alandaki standartları 
düşündüğümüzde, farklı sertifikasyon 
ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. 
Bu konudaki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
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Uçaklarla yerdeki teknisyenler arasındaki ses iletişimi de ONUR A.Ş.’nin ilgi alanına giriyor.



Cengiz DEDE: Çevre koşullarına bağlı
olan standart gereklerini yerine getirmek
üzere, proje isterleri doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla
birlikte, özellikle sivil havacılık isterleri
açısından, 2015 yılı içinde, IP VCS 
ürünümüzün, Avrupa’da EUROCONTROL
tarafından geliştirilen standartlarla uyum-
luluğu için ciddi çalışmalar yürüttük.
Avrupa’da sivil havacılık uygulamala-
rında, IP tabanlı ses iletişim sistemi çö-
zümlerinin birlikte çalışmasını temin
etmek için, EUROCONTROL tarafından,
ED-137 olarak adlandırılan bir standart
geliştiriliyor. Bu standardın geliştirilmesi
için kurulan çalışma gruplarına; üretici-
ler ve kullanıcılar katılım sağlıyor ve tüm

paydaşların desteği ile isterler belirleni-
yor veya güncelleniyor. Biz de ONUR A.Ş.
olarak IP tabanlı ses iletişim sistemleri
üzerindeki bilgi ve deneyimimiz netice-
sinde, 2015 yılında, EUROCONTROL’ün
WG-67 çalışma grubuna daimi üye ola-
rak davet edildik. Prag’da yapılan ve 
ED-137 standardının geliştirilmesi için
çalışan grup toplantısında gösterdiği-
miz yetkinlik sonrasında, VOIP güven-
liği üzerinde çalışan bir başka gruba
daha daimi olarak kabul edildik. Tür-
kiye’de, sadece ürünlerinde standardı
sağlamaya çalışan bir firma değil, aynı
zamanda bu standardın dünyadaki ge-
lişiminde söz sahibi olan bir firma ko-
numuna gelmek bizi son derece

gururlandırıyor. Bu çalışmaları des-
teklemek ve yurt dışında sesimizi daha
etkin bir şekilde duyurmak için 
8-10 Mart 2016 tarihinde Madrid’de
gerçekleşecek Dünya Hava Trafik
Kontrol Kongresi (World ATM Con-
gress)’nde 1320 numaralı stantta yer
alacağız. Bu alandaki çalışmalarımız,
genişleyerek devam edecek. Başka
hava trafik kontrol sistemlerinin de
Türkiye’de üretilmesi ve o alanda da
standartlar seviyesinde söz sahibi
olmak, orta vadeli hedeflerimizden 
birisi.

Türkiye’de, sadece ürünlerinde standardı sağlamaya çalışan bir 
firma değil, aynı zamanda bu standardın dünyadaki gelişiminde 
söz sahibi olan bir firma konumuna gelmek bizi son derece 
gururlandırıyor. Bu çalışmaları desteklemek ve yurt dışında 
sesimizi daha etkin bir şekilde duyurmak için 8-10 Mart 2016 
tarihinde Madrid’de gerçekleşecek Dünya Hava Trafik Kontrol 
Kongresi (World ATM Congress)’nde 1320 numaralı stantta 
yer alacağız. 
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MSI Dergisi: Bahsettiğiniz çalışma grubu
katılımı ile ilgili şöyle bir konu var: 
Sektörde, firmaların bu tür etkinliklere
yeteri kadar katılmadığı sıklıkla 
eleştiriliyor; diğer yandan bu 
etkinliklerin firmalara iş gücü, ulaşım
ve konaklama gibi maliyetleri olabiliyor.
ONUR A.Ş. bu etkinlere katılarak 
ne gibi kazanımlar elde ediyor? 
Bu tür etkinliklere katılımla ilgili sizin
sektöre vermek istediğiniz bir mesaj 
var mı?
Cengiz DEDE: Aslında bu konu, sizin
nasıl değerlendirdiğiniz ile doğrudan iliş-
kili. Şayet bu çalışma gruplarına, sadece
orada bulunmak için katılıyorsanız bu
katılım, firmalar için bir masraf olarak
nitelendirilebilir. Ancak katılım sağladı-
ğınız çalışma grubunun çıktıları, sizin
ürününüz ile doğrudan ilişkili ise bu size
ürününüzün yol haritasını doğru çizme,
konuyu doğru değerlendirme ve stan-
dardı anlamak için geçecek zamanı, ge-
liştirme için kullanma şansı veriyor. Bu
açıdan bakıldığında, çalışma grubunda
yer almak sizin geliştirme maliyetinizi

doğrudan azaltan bir etki yapıyor.
Biz, ürünlerimiz ve uzmanlık alanları-
mız ile ilgili, bu ve benzeri çalışma
gruplarına katılımcı olmaya devam ede-
ceğiz. Bu konuda dikkatli ve seçiciyiz.

Tüm sektör paydaşlarına da benzer bir
yöntemi öneririm.
Biz bu tip çalışmaları, yurt dışında tanı-
nıp kabul görmemizi sağlayan önemli
adımlar olarak da değerlendiriyoruz.
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KOBİ olmak, bize yüksek 
hareket kabiliyeti, esneklik ve
çabukluk gibi özellikler veriyor.
Bu özellikler, bazen büyük 
ölçekli firmaların girmekten 
çekindiği birtakım işlere, 
yetkinliklerimize güvenerek 
daha rahat girmemizi sağlıyor.

ONUR A.Ş., mobil kule çözümünün 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya

ihracatına yönelik 
girişimlerini sürdürüyor.

IP VCS operatör panelleri fabrika test ortamında görülüyor.





Entegrasyon Projeleri ile 
İlgili Referanslarımız Çok İyi
MSI Dergisi: Projelerinize baktığımızda,
projenin ana konusu ile ilişkili, diğer 
yandan çalışma alanlarınızdan farklı 
bazı işleri de üstlendiğinizi görüyoruz.
Örneğin bir projenizde sabit hava kontrol
kulesinin inşa edilmesini üstlenmişsiniz,
başka bir projede ise taşınabilir hava
kontrol kulesinin tamamından, üzerine
monte edildiği araçtan ve kulenin 
yükseltme mekanizmasından da sorumlu
olmuşsunuz. ONUR A.Ş. boyutunda bir
firma, böyle farklı işleri nasıl ele 
alabiliyor? Benzer boyutta bazı firmalar
“Bunlar bizim işimiz olmamalı” gibi 
bir yaklaşımda bulunabiliyor. 
Sizin bu konuya yaklaşımınızı 
öğrenebilir miyiz?
Cengiz DEDE: Haklısınız. Tüm bu değişik
konularda çalıştık; ancak şunları belirt-
mek isterim; şayet üstlendiğimiz projeler
içerisinde, projeye özel inşaat ya da üre-
tim gerekiyorsa bunları da yapmaktan çe-
kinmiyoruz. Bu işlerin projelendirilmesini
yapıyoruz ve tabii ki saha uygulaması için
alt yüklenicilerden destek alıyoruz. Temel
prensibimiz, ana yetkinliği şirket içinde

tutmak ve gereken her noktada alt yükle-
nici desteği alarak projelerimizi en üst 
uygunluk ve memnuniyet seviyesinde
müşterilerimize teslim etmek.
KOBİ olmak, bize yüksek hareket kabili-

yeti, esneklik ve çabukluk gibi özellikler
veriyor. Bu özellikler, bazen büyük öl-
çekli firmaların girmekten çekindiği bir-
takım işlere, yetkinliklerimize güvenerek
daha rahat girmemizi sağlıyor.
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MSI Dergisi: Entegrasyon projeleri 
genel olarak yönetimi zorlu ve özellikle
takvimsel gecikmelere çok açık 
faaliyetler olarak görülür. 
ONUR A.Ş.’nin bu konudaki karnesini
nasıl değerlendirirsiniz?
Cengiz DEDE: Özellikle hava trafik kont-
rol sistemleri başta olmak üzere, birçok
platform üzerinde yaptığımız entegras-
yon faaliyetleri ile ilgili çok iyi referans-
larımız var. MELTEM projesinde, Thales
Communications France’nin Türkiye’de
kuracağı sistemlerin entegrasyon ve
montajını yaptık; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığına ait, 100’den fazla platform
üzerinde, yeni tip elektronik sistem en-
tegrasyonu gerçekleştirdik. Lockheed
Martin firmasının alt yüklenicisi olarak,
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına
Gemi Geçiş Kontrol Sistemi kurulu-
munu gerçekleştirdik.
Bugün, Türkiye’deki tüm C-band meteo-
roloji radarlarını, anahtar teslimi olarak
kuran firma konumundayız. Bu proje,
çok gelişmiş bir lojistik operasyon ge-
rektiriyordu ve biz de bunu başarıyla ger-
çekleştirdik.
Tüm bu projeleri gerçekleştirirken de
karnemize kırık bir not almadık. Bu ba-
şarının, uzun yıllara dayanan entegras-
yon deneyimimizin sonucu olduğunu
söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Şu anda ONUR A.Ş.’nin 
gündeminde hangi projeler var?
Cengiz DEDE: SSM ile ana yüklenici ola-
rak yürüttüğümüz iki adet projemiz var:
“Hava Savunma Telsiz Ağı Projesi” ve
“Mobil ve Sabit TACAN Tedariki Projesi”.
Bu projelerin de en yüksek müşteri
memnuniyeti ile sonuçlandırılması, bi-
rinci önceliğimiz.
SSM nezdinde değerlendirme aşamasında
olan; “Deniz Telsiz Taktik Ağı (DETTA) Pro-
jesi” ve “VLF Bafa D/A Cevapsız Yayım İs-
tasyonu Modernizasyonu Projesi”nde ana
yüklenici adayı olarak yer alıyoruz.
Yine SSM tarafından yürütülmekte olan
çeşitli deniz platform projelerini, dâhili
haberleşme sistemi iş paketi açısından
takip ediyoruz.
Hava savunma sistemlerini içeren çeşitli
projelerde uzmanlık alanımızdaki konu-
larda yer almak üzere, yetkinlik tanıtım
çalışmalarını sürdürüyoruz.
Yer Tabanlı Destek Sistemi (GBAS) Pro-
jesi’ni de yakından takip ediyoruz.

Çalışmak için 
Tercih Edilen Kuruluş
MSI Dergisi: ONUR A.Ş. gözlemlediğimiz
kadarı ile 2015 yılı başından bu yana, hem
insan kaynağı hem de kurumsal görünüm
açısından ciddi bir değişim ve gelişim 
süreci içerisinde. Bu süreçle ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Cengiz DEDE: Gelişim ve değişim, sonu
olmayan ve süreklilik arz eden bir döngü.
Değişime ayak uydurabilen kurum ve ki-
şiler başarılı olurken, geride kalanlar ise
maalesef bu dinamizmi gösteremeyip
süreklilik sağlayamıyorlar. 35 yıllık ku-
rumsal geçmişimizde, biz hep kişilere
yatırım yaptık; firmamızda çalışan per-
soneli ailemizden görerek tüm samimi-
yetimizle her türlü karar verme
sürecinin içerisine dâhil ettik, benimse-
dik, benimsettik. Bu kurumsal duruşu-
muz sayesinde, sektör içerisinde, uzun
yıllardır çalışıp farklılık yaratma konu-
sunda istek ve görüşleri olan değerli ar-
kadaşları da 2015 yılında, çalıştıkları
kurumlardan transfer ederek, kurumu-
muza dâhil ettik. Önümüzdeki dönemde
geliştireceğimiz katılımcı kültür, kurum-
sal yapı ve insan kaynakları politika ve
uygulamalarımız ile sektörde, “çalışmak
için tercih edilen kuruluş” imajımızı ge-
liştireceğimize inanıyorum.

MSI Dergisi: Merkez ofisinizin hemen 
yanında yer alan ve yakında açılışını 
gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz 
Ar-Ge merkeziniz hakkında da kısaca
bilgi verir misiniz?
Cengiz DEDE: Yapım ve inşa faaliyetleri
geçen sene başlayan Ar-Ge binamızın
açılışını, Mayıs ayı içerisinde, geniş katı-
lımlı bir törenle gerçekleştirmek istiyo-
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Hava kontrol merkezleri, ONUR A.Ş.’nin ürünlerinin kullanıldığı yerler arasında bulunuyor.





MSI

ruz. Bu açılış sonrası, hâlihazırda Hacet-
tepe Teknokent’te yer alan yazılım, sis-
tem ve donanım gruplarımızı da
Ümitköy’deki merkezimize taşıyarak ku-
rumsal bütünlüğü mekânsal olarak da
geliştirmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge binamız,
toplam 300 kişi kapasiteli olacak ve içe-
risinde büyük bir konferans salonunu,
sosyal tesisi, farklı ebat ve büyüklük-
lerde toplantı salonlarını, laboratuvarı ve
test merkezini de barındıracak.

MSI Dergisi: Gelecekte nasıl bir ONUR
A.Ş. göreceğiz? Ciro, proje sayısı, çalışan
sayısı, ihracat gibi konularda ne gibi 
hedefleriniz var?

Cengiz DEDE: Kısa dönemli hedefimiz, 
IP tabanlı ses iletişim sistemleri alanında,
Türkiye’deki en yetkin firma olmak. 
2016 yılı sonunda, çalışan sayımızın 
100 kişi olacağını planlıyoruz. Yine 
2016 yılı sonuna kadar, en az 2 yeni ülkeye
ihracat yapmış olma hedefimiz var. Kısa
vadede ihracat için, Kuzey Afrika ülkele-
rini hedefliyoruz. Yine kısa vadeli hedef-
lerimiz arasında, çalışan başına ciromuzu

iki katına çıkartma hedefimiz var.
Orta vadede ise dünyada IP tabanlı ses
iletişim sistemleri alanında bilinen fir-
malar arasında yer alma hedefimiz bu-
lunuyor.

ONUR A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Dede’ye,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Kısa dönemli hedefimiz, 
IP tabanlı ses iletişim sistemleri
alanında, Türkiye’deki en yetkin
firma olmak. 2016 yılı sonunda,
çalışan sayımızın 100 kişi 
olacağını planlıyoruz. 
Yine 2016 yılı sonuna kadar, 
en az 2 yeni ülkeye ihracat 
yapmış olma hedefimiz var. 
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Daha önceki 2010 ve
2014 yıllarında ger-
çekleştirilen proje pa-

zarının bu yılki tekrarına, 
ana yüklenici firmaların yanı
sıra aralarında TSSK üyesi
KOBİ’lerin ve ODTÜ araştırma
merkezlerinin de bulunduğu,
36 kurum ve kuruluş katıldı.
ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
etkinlikte, firmalar, fuaye ala-
nında stantları ile yer aldılar.
Ayrıca, öğleden önce, “Ana
Yüklenici Firma Sunumları”;
öğleden sonra ise paralel 
2 oturum şeklinde, “Alt Yükle-
nici Firmalar ve ODTÜ Araş-
tırma Merkezleri Sunumları”
gerçekleştirildi.

Örnek Model: TSSK
Etkinliğin açılış oturumunda
ilk konuşmayı, ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar yaptı.
Prof. Dr. Acar, TSSK’nın doğru
bir model olduğunu zaman
içinde memnuniyetle gördük-
lerini ve savunma sektörünün
ODTÜ için çok önemli oldu-
ğunu söyledi. ODTÜ’nün ve
ODTÜ Teknokent’in savunma
ve havacılık alanında yaptıkla-
rını özetleyen Prof. Dr. Acar,
önümüzdeki dönemde yer
almak ve destek vermek iste-
dikleri çalışmalar arasında,
Ankara 1’inci Organize Sanayi

Bölgesi Teknokenti’ni ve Ka-
zan’da kurulmakta olan orga-
nize sanayi bölgesini saydı.
Açılış oturumunun 2’nci ko-
nuşmacısı, TSSK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Ünal oldu.
Ünal, TSSK ile ilgili şu rakam-
sal bilgileri verdi:
n Mevcut üye sayısı: 

100 (90’ı KOBİ)
n Toplam Ar-Ge personeli:

2.200

n Aktif Ar-Ge projesi 
sayısı: 400

n 2014 yılı toplam cirosu:
500.000.000 lira

n 2014 yılı toplam ihracatı:
90.000.000 lira

Ünal, kümenin dış paydaşları
ile ilgili faaliyetlerinden de
bahsetti. Ana yüklenicilerle
yakın bir ilişki içinde olan
TSSK, geçtiğimiz yıl, FNSS ve
Otokar ile tanıtım günleri dü-

zenledi ve bu tür faaliyetleri,
2016 yılında da sürdürmeyi
planlıyor. Kümenin uluslar-
arası fuar katılımları da arta-
rak sürecek. Daha önceden,
yabancı ülke ve firmalara özel
yapılan etkinliklerin düzenle-
yicileri arasında yer alan
TSSK, önümüzdeki dönemde,
özellikle Türkiye’de yüksek
offset yükümlülüğü olan ya-
bancı firmalarla iş birliği ve
tanıtım günleri düzenlemeyi
planlıyor.
Ünal, sunumunun sonunda,
ileriye yönelik mesaj olarak:
n Hem teknolojik hem de

ekonomik açıdan gelişim
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TSSK, 2016’ya Hızlı Girdi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
himayesinde, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ Teknokent, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Savunma
ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD) iş birliği, TÜBİTAK’ın da 
desteği ile düzenlenen Teknokent 
Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)
3’üncü Proje Pazarı, 14 Ocak’ta 
gerçekleştirildi. Etkinlik, fuaye alanında
açılan stantların çeşitliliği ve buradaki
görüşmelerin hareketliliği ile 
ön plana çıktı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Prof. Dr. Ahmet Acar



için çok kritik olan 
KOBİ’lerin, özellikle de
teknolojik KOBİ’lerin, 
iş birliği modeliyle 
büyümesi için,

n Ayrıca üniversite-sanayi 
iş birliği yönüyle de 
sanayici-araştırmacı 
zinciri içinde etkin ve 
faydalı iş birliklerini 
geliştirerek daha da 
fazla katma değer 
yaratılması için ve

n Sinerjiyi arttıracak yönde
faaliyet gösterilmesi için,

TSSK yapılanmasının son de-
rece önemli olduğunu ve her
geçen gün gelişimini sürdür-
düğünü vurguladı.
Ünal’dan sonra kürsüye
gelen ASO Genel Sekreteri
Doç. Dr. Yavuz Cabbar,
SSM’nin önemine dikkat
çekti: “Savunma sanayisini
diğer sanayilerden ayıran en

önemli özellik; onu derleyen,
toparlayan, yönlendiren, bir
anlamda hamilik yapan özel
bir kurumun, SSM’nin ol-
ması. Savunma sektörü, bu
yapısı itibarıyla diğer sektör-
lerin hepsinden farklı.”
Doç. Dr. Cabbar, ASO’nun,
Ekonomi Bakanlığı desteği ile
başlattığı uluslararası reka-
betin güçlendirilmesi projele-
rinden, “Nükleer UR-GE,
Nükleer Güç Santralleri Pro-
jelerinde Yerli Katkının Artı-
rılması” projesine de ayrı bir
parantez açarak nükleer sek-
töre, savunma ve havacılık
sektörünün kolaylıkla uyum
sağlayabileceğini belirtti.

Ar-Ge Harcamaları
GSMH’yi Arttırmalı
Açılış oturumunun son ko-
nuşmasını, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal

Sami Tüfekçi yaptı. Dr. Tü-
fekçi, konuşmasının başında,
teknolojik gelişmişlikle ilgili
şunları söyledi: “Dünyada sa-
vunma sanayisi gelişmiş ül-
kelere baktığımızda, bu
ülkelerde genel olarak tüm
sanayi dallarında belli bir ge-
lişmişlik seviyesine erişilmiş
olduğunu görüyoruz. Bunu
tersten okuyacak olursak
teknolojik açıdan belirli bir
gelişmişlik seviyesini yakala-
mış ülkeler, savunma sanayi-
sinde de öne çıkan ya da öne
çıkma potansiyeli bulunan ül-
kelerdir. Kalkınma stratejileri
bağlamında da topyekûn bir
kalkınma için teknolojik ge-
lişmişliğin tüm sektörlere
yansıması elzemdir.”
Dr. Tüfekçi, Ar-Ge harcama-
ları ile ilgili değerlendirmele-
rini de şu sözlerle iletti:
“Ar-Ge harcamalarındaki ka-

liteyi arttırmamız gerekiyor.
Çok daha yüksek teknolojiye
sahip ürünlere odaklanmamız
gerekiyor. Sektörün toplam
çalışan sayısı, 2014 yılında
30.500 kişi olarak tespit edil-
miştir. Bu da çok güçlü bir ül-
kenin güçlü savunma sanayisi
için yeterli bir rakam değildir.
Bizim bu rakamı, 2023 hedef-
lerine doğru katbekat arttır-
mamız gerekiyor. Özellikle
araştırmacı sayısını… Gayri
Safi Milli Hâsıla (GSMH) içeri-
sinde, 2004 yılından beri 
Ar-Ge’nin payı sürekli artmış-
tır. Ancak biz bunu yeterli gör-
müyoruz. ‘GSMH’nin Ar-Ge
harcamalarını güdülemesi mi,
yoksa Ar-Ge harcamalarının
GSMH’yı güdülemesi mi?’ so-
rusuna ciddi anlamda cevap
vermemiz gerekiyor. İkincisi-
nin de çok önemli olacağını
sizler de takdir edersiniz.”
Dr. Tüfekçi’nin konuşma-
sında yer verdiği bir diğer
konu, SSM’nin sanayi katılımı
ve ofset (SK/O) yönergesini
güncelleme sürecinde oldu-
ğuydu. Dr. Tüfekçi, bu konuda
şöyle konuştu: “Sektörün
geldiği aşamayı ve edindiği-
miz tecrübeleri dikkate ala-
rak yeni bir SK/O yönergesi
hazırlamak üzere çalışma-
lara başlamış bulunuyoruz.
İlgili yönerge değişikliğinde;
yerli savunma sanayimizi,
özellikle de KOBİ’lerimizi
daha etkin bir şekilde destek-
lemek üzere bir takım 
değişiklikler öngördüğümüzü
söyleyebilirim.”
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Kümeler Arası 
İş Birliği
Açılış oturumunda, konuş-
maların ardından, TSSK ile
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) ara-
sında bir iş birliği protokolü
imzalandı. TSSK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Ünal ve
OSSA Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mithat Ertuğ tarafından

imzalanan protokol, geniş
çaplı bir iş birliğini; savunma
ve havacılık sektöründe geliş-
tirme ve tanıtım faaliyetleri-
nin, küme üyeleri arasında iş
birliğini arttıracak sanayi ge-
zilerinin, iş görüşmelerinin,
firmalar arasında tedarik zin-
ciri konusunda bilgi transferi
gibi ortak aktivitelerin yapıl-
masını konu alıyor. Ayrıca:

n Ortak araştırma ve 
geliştirme ile havacılık ve
savunma sektörüne katkı,

n Bilgi paylaşımı ile organik
iş birliği sisteminin 
kurulması,

n Avrupa Birliği projeleri
dâhil, ortak araştırma 
projeleri geliştirilmesi,

n Her iki kümenin, İnternet
sitelerinde küme 
faaliyetlerine ilişkin 
karşılıklı haber paylaşımı,

n Küme üyelerinin bilgilerini
güncelleme (hizmet ve 
iş birliği fırsatları ve 
iletişim bilgileri gibi) ve

n Yabancı yatırımlar, ortak
yatırımlar gibi konularda
bilgi paylaşımı konusunda
iş birliği de hedefleniyor.

Ünal, benzer iş birliklerini,
Eskişehir Havacılık Kümelen-
mesi (ESAC) ve Havacılık ve
Uzay Kümelenmesi Derneği
(HUKD) ile de yapmak üzere
çalışmalarının devam ettiğini
belirtti.

Atılan imzaların ardından de-
ğerlendirmelerini ileten OSSA
Koordinatörü Hilal Ünal ise
protokolün amacının; KOBİ’ler
arasında iş birliğini geliştire-
rek, savunma ve havacılık
sektörlerinde yerlilik oranını
arttırmak ve KOBİ’lerin bu
sektörlerde uluslararası pa-
zarda söz sahibi olmasını
sağlamak olduğunu belirtti.
Alt sistemlerde yerlilik oranı-
nın çok düşük olduğunu kay-
deden Ünal, OSSA ve TSSK
üyeleri ile beraber alt sistem-
leri geliştirmeye talip olacak-
larını ve bu konuda atılması
gereken adımları beraber
atacaklarını söyledi.

Ana Yükleniciler
Beklentilerini 
Anlattılar
Açılış oturumunun ardından,
ana yüklenici sunumlarına
geçildi. Alfabetik sırada yapı-
lan sunumların ilki, ASELSAN
Ar-Ge İş Birlikleri Müdürü
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Atılan imza sonrası Ertuğ ve 
Ünal birbirilerini tebrik ettiler.





Hacer Selamoğlu tarafından
gerçekleştirildi. Selamoğlu, su-
numunun başında, ASELSAN’ın
tanıtımını yaptı. Daha sonra,
alt yüklenici onay süreçlerin-
den bahsederek; son birkaç
yıllık döneme kadar, alt yük-
lenicilerinin sadece üretim

süreçlerini onayladıklarını;
birkaç yıl önce ise ASELSAN
Savunma Sistem Teknoloji-
leri Sektör Başkanlığının ta-
sarım onayı da vermeye
başladığını ve 50’ye yakın fir-
manın bu süreçten geçtiğini
söyledi. Onay alan firmaların

2 yılda bir denetimden 
geçtiği tasarım onayı meka-
nizmasının, ASELSAN’ın diğer
sektör başkanlıkları tarafın-
dan da uygulanması konu-
sunda çalışmalar devam
ediyor. ASELSAN, CMMI 3
belgesine sahip firmaları ise

tasarım onayı sürecinden ge-
çirme ihtiyacı duymuyor ve bu
firmalarla doğrudan çalış-
maya başlıyor.
Selamoğlu, KOBİ’lerle çalışma
ile ilgili 2 konunun da altını çizdi:
Bunlardan birincisi, ASELSAN’ın
yeni organizasyonu ile oluştu-
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İmzalanan iş birliği protokolünün ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
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n Elektronik donanım tasarımı ve
doğrulama

n Elektronik modül, birim, cihaz, 
sistem ve tasarımı ve doğrulama

n Yazılım tasarımı ve yazılım testi
n RF tasarım, üretim ve test
n Mekanik ve mekatronik tasarım 

ve analiz
n Zemax, CODE V ve benzeri 

yazılımları kullanarak 
optik sistem tasarımı

n Askeri kablaj tasarımı
n Endüstriyel ürün tasarımları
n Platform entegrasyonu
n Ürüne özel test seti tasarım 

ve üretimi
n Üretim otomasyonuna yönelik 

altyapıları geliştirme
n Çevre koşulları testleri
n Entegre lojistik destek
n Malzeme ve üretim metalürjisi
n Şekillendirme ve birleştirme 

teknikleri
n İleri teknoloji malzemeleri
n Isıl işlem ve yüzey sertleştirme 

işlemleri
n Yüzey modifikasyonu
n Metal dışı malzemeler

Tablo 1.  ASELSAN’ın 
alt yüklenicileri ile 
çalışabileceği alanların
listesi

rulan Ulaşım, Güvenlik, Enerji
ve Otomasyon Sistemleri
(UGES) Sektör Başkanlığının
sivil çalışma alanlarının, 
yeni iş birliği fırsatları doğur-
ması; ikincisi ise ASELSAN’ın 
Horizon 2020 programı 
kapsamında, KOBİ’lerle iş
birliği yapma isteği. Sela-
moğlu, alt yüklenicilerle ça-
lışmak istedikleri alanların
listesini ise Tablo 1’deki gibi
verdi.

Selamoğlu, stantlarında, sa-
dece altyüklenicileriyle bir-
likte tasarladıkları ürünleri
sergilediklerini de vurguladı.
ASELSAN’ın sunumunun ar-
dından, FNSS adına sunum,
Kıdemli Lider Dr. Kıvılcım
Ersoy tarafından yapıldı. Su-
numuna FNSS’yi tanıtarak
başlayan Dr. Ersoy, FNSS’nin
stratejik ortakları olarak gör-
düğü alt yüklenicileri ile ilgili
yaklaşımını şöyle sıraladı:

n FNSS, gelirini ve riskini
paylaşmayı “stratejik 
öncelik” sayar.

n Tedarikçiler ile çalışmak,
büyüme ve küçülmede 
esneklik sağlar.

n Memnun tedarikçi, 
şirketlerin fahri 
pazarlamacısıdır.

FNSS’nin tedarikçi seçim 
kriterlerini ve sürecini anla-
tan Dr. Ersoy, firmanın şu 
konularda yetkin tedarikçiler

aradığını belirtti:
n Teknik resimlerin 

hazırlanması,
n Yapısal parçalar için 

tasarım hizmetleri,
n Anahtar teslim alt sistem

çözümleri,
n Ağırlık azaltmaya 

yönelik tasarım 
çözümleri,

n Kablaj ve hortumlama 
uygulamaları ve

n Parça imalatı.

SSM MEBS Daire Başkanı Süreyya Yiğit, Andar standında bilgi aldı.

ASELSAN, standında, alt yüklenicileri ile birlikte geliştirdiği bileşen ve alt sistemleri sergiledi.

Dr. Tüfekçi ve SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, 
ANOVA’nın esnek mermi yolunu yakından inceledi.





HAVELSAN İş Ortakları ve Te-
darikçi Yönetim Müdürü
Yavuz Ekinci de sunumuna,
HAVELSAN’ı tanıtarak baş-
ladı. HAVELSAN’ın tedarikçi
seçim kriterlerini sıralayan
Ekinci, bunların arasında, rafta
hazır ticari (RAHAT) ürünlerin
durumunu saydı. Verilen bilgi-
lere göre HAVELSAN, bir alt
yüklenici ile geliştirme ta-
banlı çalışma yapmadan
önce, o konuda piyasada yer
alan RAHAT ürünlerin mali-
yeti ile bu ürünleri entegre
etmenin maliyetini de göz
önüne alıyor. HAVELSAN İş
Ekosistemi ile ilgili bilgilen-
dirme de yapan Ekinci, bu
ekosisteme girmek için yapıl-
ması gereken işlemleri an-
lattı.
Otokar Üretim ve Tedarik
Genel Müdür Yardımcısı Ali
Rıza Alptekin, Otokar’ı ve
araçlarını tanıtan bir sunum
yaptı. Alt yüklenici seçimi ve
alt yüklenicilere verebilecek-
leri işler konularına değin-
meyen Alptekin, “Bu sene
içerisinde birkaç organizas-
yon yaparak sizleri Otokar’a
davet etmek istiyoruz. Otokar
içerisinde; fabrikamızı, test
imkânlarımızı, Ar-Ge kabili-
yetlerimizi, üretim yetenekle-
rimizi gösterme ve o gün için,

projelerimizde nasıl iş birliği
yapabileceğimizi yüz yüze ko-
nuşma şansını bulabileceği-
mizi düşünüyorum.” dedi.
Oturumda, firma tanıtımı
yapmayarak doğrudan alt
yüklenicilerle ilişkiler ve iş
birlikleri konularına giren tek
firma ROKETSAN oldu. 
ROKETSAN Yurtiçi Üretim
Malzemeleri ve Yan Sanayi
Alımları Müdürü Alp Çağlar,
alt yüklenicilerle iş birliği 
yapabilecekleri konuları,
Tablo 2’deki gibi sıraladı.
Oturumun son sunumunu,
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AYYAZILIM, etkinliğin aktif firmaları arasında yer aldı.

BİTES’in standı, 
birçok konuğu ağırladı.

SDT, ACMI podunu 
ön plana çıkarttı.

SİMSOFT, etkinlik boyunca yeteneklerini anlattı.



TUSAŞ Bilimsel ve Teknolojik
İş Birlikleri Şefi Dr. Erhan So-
lakoğlu yaptı. TUSAŞ ve ürün-
leri hakkında bilgi veren
Solakoğlu, yapılması planla-
nan araştırmalar ile ilgili ve
TUSAŞ Teknoloji Merkezi
bünyesinde belirlenen araş-
tırma konuları için TUSAŞ -
PROSİS Proje Yönetim Siste-
mi’ni kurduklarını anlattı ve bu
sistem ile ilgili bilgi verdi.
Etkinliğin öğleden sonraki kıs-
mında ise TSSK üyesi firmalar
ile ODTÜ araştırma merkez-
leri, paralel 2 oturumda, 5’er

dakikalık sunumlarla kendile-
rini, faaliyetlerini ve ürünlerini
tanıttılar.

Hazır ve hammadde alımları 
birimi, silah sistemleri:

n Taktik tekerlekli araçlar, çekiciler
n Araç üstü jeneratörler
n Araç üstü ve füze üstü kablaj 

tasarım ve üretimi
n Hidrolik sistemler 

(pompa, valf, piston, vb.)
n Silah yönetim yazılımları
n Araç üstü güç dağıtım sistemleri
n Kaynak kompleleri
n Ek şasi ve treyler
n Dayanıklı bilgisayar
n Tüp ve kanister
n Araç üstü vinçler
n Eyleyici ve DC motorlar ve 

sürücüler
n Çember dişli
n Kablaj ve baskı devre kartları 

ve dizgilemesi
n Kabin güçlendirme ve zırhlandırma
n Ekipman kabinleri ve konsollar
n Şelterler

İmalat ve takım aparat 
mastar birimi:

n Boyahane
n Temiz alan
n Isıl işlem fırını
n Hidrolik presler
n Test düzenekleri
n Isıl pil
n Kızılötesi arayıcı başlık tasarımı 

ve üretimleri
n Füze ateşleme ve arayüz birimleri
n Eğitim simülatörleri
n RF veri bağı
n Lançer elektronik birimleri
n Elektronik kart tasarımları

Tablo 2. ROKETSAN’ın 
alt yüklenicilerle iş birliği
yapabileceği konular

HAVELSAN etkinlikte
geniş bir stantla yer aldı.



Katar’ın başkenti Doha’da, 6-8 Ekim 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
High Tech Port by MÜSİAD Qatar etkinliğinde
hedeflerinizi yakalayabildiniz mi?
Birçok kez, çeşitli vesile ve iletişim 
araçları ile dile getirdiğimiz üzere, Tür-
kiye’nin, 2004 yılında, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın, o zaman Başbakan olarak
Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde al-
dığı “devrim niteliğindeki” kararlarla sa-
vunma ve havacılık sanayisindeki
dönüşüm süreci, Türkiye’nin önüne yeni
bir yol koydu. Bugünlerde sıkça konuşu-
lan; “Ekonominin yeni bir hikâyeye ihti-
yacı var.” sözünü yorumlamak gerekirse
Türkiye, bu hikâyeyi, zaten 2004 yılında
alınan bu devrim niteliğindeki kararlarla
yazmaya başlamıştı.
Geleneksel sektörlerin yerini, yüksek
katma değerli, teknoloji merkezli sek-
törler alıyordu. Geleneksel sektörlerde
kilo başına 1,5 dolarlık ihracat değeri,
savunma ve havacılık sanayisinde, örne-
ğin ATAK helikopteri ile 10.000 dolara
yükselirken; gelecekte, TRJet’te 1.300
dolara, uydu projelerinde ise 30-35.000
dolarlara yükselecek.
İşte bu gerekçe ve gerçeklerle, Türki-
ye’nin en önemli iş örgütlenmesi olan
MÜSİAD, Türkiye’nin hikâyesini kitaplaş-
tırarak vitrine sundu. “Türkiye’nin Yeni
Ekonomik Hikâyesi”, “High Tech Port by
MÜSİAD” oldu. İlki, 26-30 Kasım 2014 ta-

rihlerinde, İstanbul’da, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hi-
maye ve katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bir projenin ilkini yapmak çok zordu.
Sektörün ve sektör temsilcilerinin alış-
kanlıkları ile MÜSİAD fuarının kodlarını
uyuşturmak ve ortaya Türkiye’yi temsil
eden bir vitrin koymak, büyük çaba ge-
rektirdi.
Ama yılmadık; hatta çıtayı biraz daha yu-
karıya koyduk: 2’nci High Tech Port by
MÜSİAD; 6-8 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında, Katar’ın başkenti Doha’da gerçek-
leşti. Savunma Sanayii Müsteşarımız
Sayın Prof. Dr. İsmail Demir’in şahsında,

tüm müsteşarlık ekibi de sektörün
Katar’dan verimli dönmesi için elinden
geleni yaptı. Haftalarca, aylarca süren
hummalı çalışmalar sonucunda, 2’nci
High Tech Port by MÜSİAD; Katar Emiri
Sayın Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tha-
ni’nin himayeleri ve Katar Başbakanı
Sayın Abdullah Bin Nasır Al Thani, Katar
Savunma Bakanı Sayın Hamad Bin Ali Al
Attiyah, Katar Genelkurmay Başkanı
Tümgeneral Sayın Ghanim Bin Shaheen
Al-Ghanim ve o dönemki Milli Savunma
Bakanımız Sayın M. Vecdi Gönül’ün katı-
lımlarıyla Katar’ın başkenti Doha’da ger-
çekleştirildi. Türkiye’den 67 firma ve
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High Tech Port by MÜSİAD, 
Oyunun Kurallarını Değiştirecek

Bu yıl Kasım ayında, 
İstanbul’da, 3’üncüsü 
gerçekleştirilecek olan
High Tech Port by 
MÜSİAD, farklı konsepti
ile Türk savunma ve 
havacılık sanayisine yeni
bir soluk getirmeye
devam edecek. 
High Tech Port Genel 
Koordinatörü Hakan
Kurt, etkinliğin geldiği
noktayı, MSI Dergisi 
okuyucuları için 
değerlendirdi.

En Son Ne Zaman Gerçekleştirildi? 6-8 Ekim 2015
En Son Nerede Gerçekleştirildi? Doha, Katar
3’üncü High Tech Port by MÜSİAD 
Ne Zaman Gerçekleştirilecek? 9-12 Kasım 2016

3’üncü High Tech Port by MÜSİAD 
Nerede Gerçekleştirilecek? İstanbul, Türkiye

3’üncü High Tech Port by MÜSİAD’ı T.C. Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
Destekleyen Kurumlar Hangileri? Savunma Sanayii Müsteşarlığı
3’üncü High Tech Port by MÜSİAD’a Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Devlet Ricalinin Bakışı Nedir? himayelerinde gerçekleştirilecek.
3’üncü High Tech Port by MÜSİAD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılımcı Bakanlar, 
“Royal Tur” Katılımcıları Kimler? Askeri Delegasyon Temsilcileri
3’üncü High Tech Port by MÜSİAD’ın Uluslararası Askeri Delegasyon ve Heyet Katılımı,
İş Modeli Nedir? Havacılık OEM Heyetleri Katılımı

3’üncü High Tech Port by MÜSİAD’da Katar, BAE, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün,

Katılımcı Ülkeler Hangileri? Güney Afrika, Nijerya, Fas, Tunus, Cezayir, Malezya, Endonezya, 
Pakistan, Şili, Kolombiya, Brezilya.

9 Soruda High Tech Port by MÜSİAD
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kurum, Katarlı muhatapları ve iş adam-
ları ile bir araya gelerek iki ülke arasın-
daki savunma ve havacılık alanındaki
ticari ilişkileri geliştirecek görüşmeler
yaptı. İki ülke arasında, kayıtlı olarak
600’ü aşkın iş görüşmesi ile toplam de-
ğeri 500 milyon dolara yaklaşan bir iş
flörtü gerçekleştirildi. Türkiye ile Katar
arasındaki savunma ve havacılık alanın-
daki iş birliğinin, çok hızlı ve artarak iler-
leyeceğini umuyoruz ve başlatılan
girişimleri, bu bakış açısı ile takip ediyo-
ruz. Daha önce de belirttiğim üzere, iş
yapış tarzları arasındaki farklar göz
önüne alınarak firmalarımızın sabırlı ol-
malarını ve ellerine iş planlarını alarak
yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Etkin-
liği düzenleyen taraf olarak, Katar etkin-
liğinden, sektör ve ülkemiz adına
beklentilerimizi aldığımızı düşünüyorum.

3’üncü High Tech Port by MÜSİAD fuarı
sektöre neler katacak?
Biz frekans sıklığıyla bunu ifade ediyo-
ruz: High Tech Port by MÜSİAD, gele-
neksel savunma fuarları ile kıyas
edildiğinde, bir gösteri (show) alanı

değil, iş geliştirme platformudur. Özel-
likle Katar’da, bu platformun önemli
adımlarını attık. Şimdi ise 3’üncü High
Tech Port by MÜSİAD’ı, 9-12 Kasım
2016 tarihleri arasında, İstanbul’da ger-
çekleştireceğiz. Dost, müttefik ve kar-
deş ülkelerin askeri delegasyonlarının
katılımını sağlayacağız. Bu ülkeleri be-
lirlerken Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımızın, alanında uzman ve çok değerli
Uluslararası İlişkiler Dairesi ile birlikte,
süreci büyük bir özen ve titizlikle yürü-
tüyoruz. Hedef ve odak ülkeler; Katar,

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi
Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn,
Ürdün, Güney Afrika, Nijerya, Fas,
Tunus, Cezayir, Brezilya, Kolombiya,
Şili, Endonezya, Malezya ve Pakistan.
Bu ülkelerin askeri delegasyon ve he-
yetlerini, İstanbul’da ağırlayacağız. Sek-
tör için, Türkiye’nin ev sahipliğinde, hızlı
bir iş geliştirme çalışması olacak. Ay-
rıca havacılık sektöründe de OEM’lerle
tedarikçi firmalarımızı bir araya getire-
ceğiz. Havacılık sektörünün hızlı yükse-
lişine destek olmayı hedefliyoruz.

Sektöre Genel Bakışınız Nasıl? Türkiye ekonomisinin geleceği.
Sektör Büyüklüğünü Hayır. Dinamiklere ve potansiyeline baktığımızda, 
Yeterli Buluyor musunuz? geldiği nokta yeterli değil.
Sektörün Dönüm Noktasını 2004 Mayıs ayındaki Savunma Sanayii
Nerede Görüyorsunuz? İcra Komitesi Toplantısı.
Sektörün Lideri? Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir.
Sektörün Geleceği? Özel sektör katkısının arttırılması ve özelleştirme.
Sektörün Problemi? Rekabete tam açık olmayan piyasa koşulları.
Offset’i Destekliyor musunuz? Hayır.
İhracatta Hedef Bölgeler? Körfez, Afrika, Güney Amerika.
İhracatta Odak Pazarlar? 2016 yılı için Tunus ve Suudi Arabistan. 
En Çok Beğendiğiniz Savunma Sanayisi 
Fuarı (High Tech Port by MÜSİAD hariç)? IDEX, BAE.

10 Soruda Türk Savunma ve Havacılık Sektörüne Bakış
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3’üncü High Tech Port by MÜSİAD’da ne
gibi yenilikler göreceğiz?
Etkinlik yönetimi anlamında, bu yıl dünya
standartlarının üzerinde bir etkinlik per-
formansı sergileyebilmek için, çok sıkı
çalışıyoruz. Paris’te, Dubai’de, Lon-
dra’da, Washington’da etkinlik yönetimi
adına sergilenen performansın üstüne
çıkmak için, önemli gayret gösteriyoruz.
Hem askeri delegasyonun verimliliği

hem de katılımcı firmalarımızın fuardan
en rahat ve kolay şekilde faydalanabil-
meleri için, önemli yenilikler gerçekleş-
tireceğiz.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin
High Tech Port by MÜSİAD’dan kazanımı
ne olacak?
Burayı çok net ve cümleleri uzatmadan
cevaplamak istiyorum:

n Uluslararası iş geliştirme fırsatı,
n Odak ve hedef pazarlara sıcak ulaşım,
n Ev sahibi olmanın, uluslararası 

rekabet açısından avantajı.

IDEF ile High Tech Port by MÜSİAD 
arasındaki çizgiler netleşti mi?
IDEF, Türkiye’nin, savunma ve havacılık
sanayisi anlamında, dünyaya ev sahip-
liği yaptığı büyük bir gösteri alanı. Bizler
ise sektöre vizyon koyan, özel sektörün
gücünü hissettiren ve özel sektörün ve-
rimlilik anlayışıyla ileriye taşıdığı bir iş
geliştirme platformuyuz. Ne IDEF ile bir
rekabet arzumuz ne de böyle bir ko-
numlamamız var. Uluslararası rekabet-
çilik sağlayan her etkinliğin, Türk
savunma ve havacılık sanayisine ve 
Türkiye’nin Yeni Ekonomi Hikâyesi’ne
destek sağlayacağını düşünüyoruz.
Unutmamak gerekir ki Türk savunma
ve havacılık sanayisine, SAHA İstanbul
gibi çok önemli bir kümenin entegras-
yonunda, Doha’da gerçekleştirdiğimiz
2’nci etkinliğimizin katkısı büyük ve
önemlidir. Bugün SAHA İstanbul;
azimli, çabuk ve dinamik yapısıyla sek-
töre ivme kazandırdı.
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MSI Dergisi: Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterindeki pek çok 
platformda, Honeywell’in ürünleri 
bulunuyor. Dolayısıyla Honeywell’in, 
TSK için önemli bir çözüm ortağı 
olduğunu söyleyebiliriz. Size ilk olarak,
Honeywell’in, Türkiye’de; savunma, 
havacılık ve uzay sanayisine yönelik 
iş planlarını sormak istiyoruz. 
Bu kapsamda, Türkiye’deki, 
yıllık savunma, havacılık ve uzay 
ürünleri cironuz hakkında da bilgi 
verebilir misiniz?
Carey SMITH: Türkiye, Honeywell için
çok önemli bir ülke. Dünyada hızlı bü-
yüme gösteren bölgeleri belirlerken
Türkiye’nin de bunlardan birisi olduğunu
gördük. Buradaki ülke başkanımız
Orhan Geniş Bey, Türkiye’deki faaliyet-
lerimizi yönetiyor. Firmamızın İstanbul,
Ankara ve İzmir’de ofisleri de bulunuyor.
Ülkeler bazında satış rakamlarımızı
açıklamıyoruz. Bunun yerine, satış ra-
kamlarımızı, şirket düzeyinde yayınlıyo-
ruz. Honeywell’in satışları, yılda yaklaşık
40 milyar dolar düzeyinde. 2014 yılında
havacılık biriminin satışları 15,6 milyar
dolar düzeyindeyken; savunma, uzay ve
ticari helikopterleri de kapsayan bizim
birimimizin satışları, yaklaşık 5 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşti. Honey-
well’in satışlarının % 55’i, ABD dışında
gerçekleşiyor.

MSI Dergisi: Honeywell’in Türkiye’yi
önemli bir büyüme potansiyeline sahip
bir pazar olarak gördüğünü belirttiniz.
Honeywell, Türkiye’nin gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hangi
ürünlerini ön plana çıkartacak?
Carey SMITH: Türkiye’de, hâlihazırda
büyük bir pazarımız var; çünkü Türki-
ye’nin kullandığı birçok üründe çözüm-

lerimiz mevcut. Örneğin; UH-1, UH-60 ve
T129 ATAK helikopterleri ile F-16 ve 
C-130 uçaklarında, Honeywell ürünleri
kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde Tür-
kiye’de geliştirilecek bazı platformlara ilgi
duyuyoruz. Özellikle de Özgün Helikopter
Programı, bizim için heyecan verici bir
proje. Bildiğiniz gibi Rolls-Royce ile
%50-%50 ortak olduğumuz LHTEC isimli
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Honeywell, Türkiye’de
İş Birliği ve Büyüme 

Öngörüyor
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık sistemi 
tedarikçilerinden birisi olan Honeywell ile özgün projeler
gerçekleştirmeyi hedefleyen Türkiye’nin savunma ve 
havacılık sektöründeki firmaları arasında, çok sayıda 
iş birliği fırsatı bulunuyor. Honeywell Defense and Space
(Savunma ve Uzay) Başkanı Carey Smith ile Honeywell’in
Türkiye’ye yönelik planları hakkında konuştuk.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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bir şirketimiz var ve yakın bir zaman
önce, Özgün Helikopter Programı için,
bizim ürettiğimiz CTS800 turboşaft mo-
toru seçildi.

MSI Dergisi: Honeywell’in Türkiye’deki
birimleri, daha çok idari işlerle 
ilgileniyor. Türkiye’de mühendislik ve 
Ar-Ge birimleri de oluşturmayı 
düşünüyor musunuz?
Carey SMITH: Türkiye’de, hâlihazırda
250 personelimiz bulunuyor. Bu perso-
nel, Honeywell’in, mevcut tüm iş sahala-
rında çalışıyor. Honeywell’de 3 ayrı
bölüm bulunuyor: Bunlardan ilki, Oto-
masyon ve Kontrol Çözümleri Bölümü.
Bu bölüm; yangın güvenliği, güvenlik ve
bina otomasyon sistemleri gibi, Honey-
well’in konut ve bina çözümleriyle ilgile-
niyor. Ayrıca, Performans Malzemeleri
ve Teknolojileri olarak isimlendirdiğimiz
başka bir grubumuz daha var. Bu grup,
petrol ve doğal gaz rafinerileri için çö-
zümler sunuyor. Son olarak da Havacılık
ve Uzay grubumuz var.
Türkiye açısından şirketimiz, hâlihazırda
daha çok program yönetimi ve teknik
destek konularına odaklanıyor. Geleceğe
bakıp planlarımızı yaparken kararları-
mızı, programların farklı ihtiyaçlarına
göre belirliyoruz. Dolayısıyla mühendis-
lik ya da Ar-Ge personeli açısından her-
hangi bir ihtiyaç ortaya çıkarsa bu
konuda gerekli adımları atarız.

MSI Dergisi: Diyelim ki Honeywell, 
Türkiye’nin Bölgesel Uçak projesine, 
bazı alt sistemlerin tedarik edilmesi 
konusunda seçildi. Bu durumda 
Honeywell, Türkiye’de bir mühendislik 
ya da Ar-Ge ekibi oluşturmayı 
düşünür mü?

Carey SMITH: Türkiye’nin Bölgesel Uçak
projesi çerçevesinde seçilen Dornier 328
uçaklarında, Honeywell de mevcut teda-
rikçiler arasında bulunuyor. Bu uçaklara
aviyonik sistemler, yardımcı güç kaynağı,
çevre kontrol sistemleri ve motorların
marş sistemlerini sağlıyoruz. Önümüz-
deki dönemde, Bölgesel Uçak projesin-
deki mevcut konumumuzu korumak
istiyoruz. Türk ortaklarla bazı iş birlikleri
kurmayı planlıyoruz ve şu aşamada,
olası iş birliği imkânlarını araştırıyoruz.

MSI Dergisi: Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (TF-X) projesi, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin,

bugüne kadar ele aldığı en iddialı 
projelerden birisi. Honeywell, bu projede
Türk savunma ve havacılık sektörünü
nasıl destekleyebileceğini öngörüyor?
Projede görev almak istediğiniz 
alt sistemleri bize sıralayabilir misiniz?
Carey SMITH: Bizim açımızdan proje, şu
an Bilgi İstek Çağrısı (Request for Infor-
mation / RFI) aşamasında. Bazı aviyonik
ve mekanik alt sistemlerle ilgili olarak
bu çağrıya yanıtımızı hazırlayıp sunduk;
bu alt sistemler, bizim projede dâhil
olmak istediğimiz alanlardır. Neredeyse
tüm önemli savaş uçağı programlarında,
kilit oyunculardan birisiyiz. Örneğin; 
F-16, F-22 ve F-35 programlarına, hem
aviyonik hem de mekanik sistemler sağ-
lıyoruz. Çok sayıda ürün ve çözümümüz
mevcut. 1.000’in üzerinde ürün geliştir-
miş bir firma olarak, savaş uçaklarına
sunabileceğimiz çok farklı ürünlerimiz
var. Kokpit, görüntü işleme sistemleri,
görev bilgisayarları, hava veri bilgisayar-
ları, eğitim uçakları için motorlar, güç
üretim sistemleri, tekerlek ve frenler
gibi pek çok sistemle ilgileniyoruz. Dola-
yısıyla TF-X programına sunmayı düşün-
düğümüz çok sayıda çözümümüz var.
Ayrıca, Türkiye açısından, yerel iş payının
çok önemli olduğunu bildiğimizi ve Tür-
kiye’nin bu sektörde gelişimine katkıda bu-
lunmayı amaçladığımızı da belirtmek
isterim.

CTS800’deki Yerel 
Katkı Oranı Artacak
MSI Dergisi: Türkiye’de, hâlihazırda devam
eden her iki helikopter programında da
CTS800 motoru kullanılıyor. Bu programlar,
henüz yaşam döngülerinin erken 
aşamalarında olduklarına göre, 
helikopterlerin gelecekteki performanslarının, 
CTS800 motoruna da bağlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem için,
CTS800’ün daha da geliştirilmesi konusunda
nasıl bir yol haritası izlemeyi öngörüyorsunuz?

Şubat 2016 - 53

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın ve Pazarlama Koordinatörü Birol Tekince, Honeywell Defense and Space Başkanı 
Carey Smith ve Honeywell DSI Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül.

CTS800 motoru (sağda) ve 
ATAK helikopterindeki  uygulaması (altta).
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Carey SMITH: Şu ana kadar, teslim edi-
lenler de dâhil, sipariş edilen toplam
CTS800 motoru sayısı, 500 civarında. Eli-
mizde, bu motorlardan binlercesini üretip
satmamızı sağlayacak bir stratejik yol ha-
ritası var. Türkiye’nin T129 ATAK helikop-
terleri dışında; Lynx Mk9A, Super Lynx,
Wildcat Mk1 ve ShinMaywa US-2’ye de
motor sağlıyoruz. ATAK helikopterleri
için, 100’den fazla motora ihtiyaç duyu-
lacağını, şu aşamada öngörüyoruz.
CTS800 için, önemli bir yol haritamız var
ve evet, ortağımız Rolls-Royce ile LHTEC
kapsamında, motorun geliştirilmesine
yönelik faaliyetlerimize devam edece-
ğiz. Yüksek güç-ağırlık oranı, düşük
ömür maliyeti ve sınıfının en iyi yakıt
sarfiyatına sahip olmasını sağlayan
basit tasarımı sayesinde, bu motor,
döner kanatlı hava platformu filolarının
performansını ve maliyet etkinliğini art-
tırmak isteyen silahlı kuvvetler için
ideal bir seçenek.

MSI Dergisi: Bize Honeywell’in, 
Türkiye’nin uzay projelerine katkılarını
özetleyebilir misiniz?
Carey SMITH: Türkiye’de, hâlihazırda
aktif ve devam eden bir uzay projemiz yok;
ancak olmasını çok isteriz. NASA’nın, tüm
insanlı uzay görevlerine dâhil olduk;
20’den fazla uydu sistemi üzerinde, bizim

sistemlerimiz bulunuyor. Uzay platform-
ları için aviyonik sistemler, ataletsel
ölçüm sistemleri ve cayrolar sunuyoruz.
Yakın zaman önce, Kanadalı COM DEV
International şirketini de satın aldık. Bu
şirket, şu anda, bizim için, birçok RF par-
çayı ve çeşitli devre anahtarlarını sağlı-
yor. Hem ticari pazarda hem de
uluslararası düzeyde önemli bir varlığa
sahipler.
Hizmet cephesinde ise yer sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik hizmetler ile
görev ve uçuş operasyonlarıyla ilgili hiz-
metler sunuyoruz. Örneğin, NASA’nın
uzay bilimi deneylerine destek veriyoruz.
Bu kapsamda, NASA’ya, görev ve uçuş
operasyonları ile ilgili ihtiyaç duyduğu
kabiliyetleri sağlıyoruz.
Hava kuvvetleri cephesinde ise, uydu
kontrol ağlarıyla ilgili çalışmalar yürütü-
yoruz.
Hem danışmanlık yapabileceğimiz hem
de ürün olarak sunabileceğimiz çok çe-
şitli kabiliyetlerimiz olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu çerçevede, Türk firmalarıyla da
iş birlikleri kurmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’deki uzay projeleri
için önemli unsurlardan birisi de 
ITAR (International Traffic in Arms 
Regulations / Uluslararası Silah Ticareti
Mevzuatı) konusu. ITAR, örneğin fırlatıcı

tedarikçisinin seçimi gibi bir takım 
konularda, Türkiye’nin hareket 
alanını daraltabiliyor. Ancak, 
ABD hükümeti, yakın zaman önce, 
bu kuralların bazılarını esnetti ve 
bazı sistem ve teknolojileri, ticari ürün
statüsüne getirdi. Bu durum, 
Honeywell ile Türk uzay sanayisi 
arasında yeni iş birliği fırsatları 
yarattı mı?
Carey SMITH: Biz de şu anda bu konuyla
ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin,
acaba hangi ürünler ticari ürünler liste-
sinde yer alacak? Burada hangi progra-
mın ve hangi teknolojinin söz konusu
olduğu ve teknolojinin nasıl kullanılacağı
dahi belirleyici etkenler. Ayrıca, teknik
destek anlaşmasıyla ilgili süreçleri de
takip edip, bunlarla ilgili de onay alma-
mız gerekiyor. Ancak bu konularda ke-
sinlikle doğru yolda ilerlediğimizi
düşünüyorum.

MSI Dergisi: Size savunma ve uzay 
konuları dışında, çok farklı bir soru 
sormak istiyoruz. Türkiye’de, savunma 
ve uzay gibi sektörlerde, üst düzey 
kadın yönetici görmüyoruz. Bu konuda
ABD’deki durum nasıl? Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin her düzeyindeki
kadın çalışanlara yönelik iletmek 
istediğiniz bir mesaj var mı?
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Honeywell’in uzay 
sistemleri ile ilgili geniş bir 
ürün ailesi bulunuyor.
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Carey SMITH: İletmek istediğim ilk
mesaj, her şeyden önce, birçok alanda
kendilerini yetiştirmeleri olacak. Benim
en büyük şansım, mesleğime bir elektrik
mühendisi olarak başlamamdı. Lisans ve
yüksek lisans eğitimimi, elektrik mühen-
disliği alanında tamamladım. Kariyeri-
min ilk yıllarını, bir sistem mühendisi
olarak, tasarım işi yaparak geçirdim. O
zamanki çalışmalarım, çoğunlukla özel
harekât aviyonik sistemleriyle ilgiliydi.
Daha sonra, yönetim çalışmalarına dâhil

oldum ve çeşitli programları yürütme
şansını yakaladım. Böylece, bu konuda
da deneyim kazandım. Daha sonra da
satış bölümünde yer aldım ve satış ko-
nusunda deneyim kazandım. Stratejik
planlama da yapıp kâr ve zarar merkez-
leri konusunda çalıştım. Kadınlara yöne-
lik mesajım, genel yönetime dâhil olmak
istiyorsanız ilk önce, çok farklı alanlarda
deneyim kazanmanız gerektiğidir. Çünkü
hem teknik konularda hem işletme ko-
nusunda hem de satış konusunda yete-
nekli ve deneyimli olmanız gerekir.
Kadınlara geleneksel olarak daha fonksi-
yonel görevler verilir. Peki, Honeywell’de
kadınları teşvik etmeye yönelik biz neler
yaptık? Mesela, Kadınlar Havacılık Kon-
seyi’ni kurduk. Benim kadınlara sürekli
anlatmaya çalıştığım, genel yönetime
dâhil olmak istiyorsanız tüm bu alan ve
aşamalardan geçmeniz gerektiğidir. Biri-
sinin, doğrudan insan kaynakları veya sa-
tıştan genel yönetime geçiş yapması epey
zordur. Bu durum, aslında hem erkekler
hem de kadınlar için geçerlidir.

MSI Dergisi: Değinmek istediğiniz 
başka konular var mı?

Carey SMITH: Eklemek istediğim bir diğer
alan ise siber güvenlik. Honeywell’de siber
güvenlik konusunda neler yapıyoruz diye
bakacak olursak; 3 iş grubumuzun ta-
mamı, siber güvenlik yeteneklerine
sahip. Pazarın tamamını değerlendirip
Honeywell’in en iyi hangi noktalarda
katkı verebileceğini belirledik. Çalışma-
larımızı, tehdit düzeyinin yüksek ve mev-
zuat gerekliliklerinin fazla olduğu
sektörlere odakladık. Farklı sektörleri
yatay olarak değerlendirdikten sonra, en
fazla katkıda bulunabileceğimiz alanla-
rın; devlet kurumlarının yanı sıra sağlık,
ulaşım, bilişim teknolojileri, enerji ve
kimya sektörleri olduğuna karar verdik.
Bu alanlar, günümüzde, tüm ülkelerde
büyük öneme sahip alanlardır. Tehditler
değişmeye devam ettikçe, yeni önlem ve
tedbirlerin de geliştirilmesi gerekecek.
Bu alanlarda, Türk firmalarıyla iş birliği
yapabileceğimizi de düşünüyorum.

Honeywell Defense and Space 
Başkanı Carey Smith’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Katmanlı üretim tekno-
lojileri; prototip üretim,
başlangıç ve düşük ha-

cimli seri üretim faaliyetleri 
ve acil yedek parça ihtiyaçları-
nın karşılanması gibi konu-
larda tercih edilen teknoloji
olma yolunda hızla ilerliyor. 
KOBİ’lerin bu yöndeki ihtiyaç-
larını karşılamak için hare-
kete geçen OSTİM, +90 ile iş
birliği yaparak, bu aşamada,
makine parkında 3 boyutlu (3B)
yazıcılar bulunan 3 Boyutlu 
Dijital Fabrika’yı projelendirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının SANTEZ prog-
ramı ile desteklediği proje so-
nucunda oluşturulan tesis;
TBMM Milli Savunma Komis-
yonu Başkanı ve Ak Parti
Düzce Milletvekili Dr. Faruk
Özlü, KOSGEB Başkanı Recep
Biçer, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın ve çok
sayıda davetlinin katılımı ile
açıldı.
Törende ilk konuşmayı, OSTİM
Teknoloji Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çe-
likdoğan yaptı. Prof. Dr. Çe-

likdoğan, marka olmanın
önemini vurgulayarak açılan
fabrikanın bu konuda vere-
ceği katkılara değindi.
Daha sonra kürsüye gelen
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, katmanlı
üretim teknolojisinin öne-
mini, bir anekdot üzerinden
anlattı: “Geçen gün burada,
bizim savunma ve havacılık
kümelenmemizin davetlisi
olarak Airbus firmasının satın
almadan sorumlu bir yetkilisi
vardı. Şirketinin nasıl tedarik
yaptığını, firmaların nelere
dikkat etmesi gerektiğini,
nasıl iş birliği yapılacağını an-
lattı. Konu başlıklarından bir
tanesi de ‘Dünyada sanayi ne-
reye gidiyor?’ idi. 3B yazıcılar-
dan bahsetti. Bizim hemen bu
noktaya gelmemiz, bizi çok
heyecanlandırdı. OSTİM’de bu
teknolojinin bugün açılışını
yapacağız. Bu bizim bir haya-
limizdi.”

KOBİ’lerin Stratejik
Ortağı: +90
Aydın’ın ardından, +90 Satış ve
Projeler Yöneticisi Davut Başa-
ran bir sunum yaparak, kat-
manlı üretim teknolojileri ve
açılışı yapılan fabrika ile ilgili
bilgi verdi. Başaran, sözlerine,
“OSTİM’in, Ar-Ge ve inovasyon
alanındaki vizyonuyla bizim bu
konudaki teknoloji ve altyapımızı
birleştirdik.” diyerek başladı.
Asıl merkezlerinin Gebze’de ol-
duğunu ve OSTİM’deki fabrika-
nın 2’nci tesisleri olacağını;
2005 yılından beri, 500’den fazla
müşteri için, 30.000’den fazla
acil parça ürettiklerini belirtti.
Başaran, 3B yazıcıların kulla-
nım alanlarını:
n Yeni bir ürün geliştirmek

istendiğinde, bu ürünün
neye benzediğini, 
etkileşimde olduğu diğer
parçalarla nasıl çalışacağını
görmek için prototip 
parçaların üretimi,

n Ürünü müşterilere 
göstermek ya da seri 
üretim öncesinde çeşitli
testlere sokmak için 
gerçekleştirilen düşük
(10-20 adet) sayıda üretim,

n İmalata yardımcı olmak
üzere, klasik yöntemlerle
üretimi uzun süren 
parçaların üretimi ve
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OSTİM, Öncü Rolünü Katmanlı
Üretim Teknolojileri ile Sürdürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), öncü rolünü, katmanlı
üretim teknolojilerinde de devam ettiriyor. OSTİM Teknoloji A.Ş.’nin,
OSTİM OSB’de, +90 Hızlı İmalat Teknolojileri A.Ş. ile iş birliği
yaparak kurduğu 3 Boyutlu Dijital Fabrika, 20 Ocak’ta yapılan
açılış töreni ile hizmet vermeye başladı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

3B yazıcılarda kullanılan farklı
malzemeleri gösteren pano.

3B yazıcıdan çıkan,
bir roketin 
fırlatılma anını
gösteren maket.
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n Özellikle savunma ve sağlık
(medikal) sektörlerinde,
üretim hacmi düşük olan 
ürünlerin seri üretimi 
olarak sıraladı.

3B yazıcılar, üretim girdisi ola-
rak bilgisayar ortamında oluş-
turulan 3 boyutlu modelleri
kullanıyor. Böyle bir modelin
bulunmadığı durumlarda ise
tersine mühendislik yöntem-
leri ile model oluşturulabili-
yor. Açılan fabrikada, bu
konuda da altyapı bulunuyor.
Tersine mühendislik yöntem-
leri, üretilen parçanın boyut
gibi gereksinimlere uyup uy-
madığını göstermek için de
kullanılabiliyor.
Başaran, proje örnekleri ve-
rirken, savunma projelerine
de değindi. Gizlilik nedeniyle
çok ayrıntı veremediğini be-
lirterek, +90 olarak katkı sağ-
ladıkları projeler arasında,
HÜRKUŞ ile ATAK’ı saydı.
Katmanlı üretim teknolojileri
konusunda, sadece kullanıcı
olmadıklarını, Ar-Ge projeleri
yürüttüklerini ve teknoloji ge-
liştirdiklerini de vurguladı.
Etkinlik öncesinde kısaca soh-
bet etmek fırsatı bulduğumuz
Başaran, açılan fabrikanın öl-
çeğinden bağımsız olarak,
KOBİ’lere yakınlığının önemli
olduğunu belirtti. KOBİ’ler,
coğrafi olarak uzakta bulunan
bir tesise parça sipariş etmek
yerine, birkaç dakikada ulaşa-
bilecekleri bir tesiste, sürecin

nasıl ilerlediğini görebilecek.
KOBİ’lerle kurulacak yakın
iletişimin, teknolojinin adap-
tasyonunu hızlandıracağı de-
ğerlendiriliyor.

Araştıran 
ve Üreten için 
Yasa Desteği
Etkinlikte, KOSGEB Başkanı
Recep Biçer de markalaşma-
nın önemine değinen kısa bir
konuşma yaptı.
Törenin son konuşması,
TBMM Milli Savunma Komis-
yonu Başkanı ve Ak Parti
Düzce Milletvekili Dr. Faruk
Özlü tarafından gerçekleşti-
rildi. Dr. Özlü, Türkiye’nin ih-
racatından daha fazla olan
ithalatının yarattığı açığı,
ancak teknoloji geliştirerek
kapatabileceğini söyledi. Ha-
zırlanmakta olan yasal düzen-
lemelerle ilgili de şu bilgileri
verdi: “Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesi konusunda,
yakında meclise yeni bir tasarı
gelecek. Bu tasarıda, daha
çok tasarım faaliyetlerini des-
tekleyen hükümler var. Önü-
müzdeki günlerde gündeme
gelecek, üretim odaklı faali-
yetlerin desteklenmesi ile il-
gili başka bir çalışma daha
bulunuyor.”
Konuşmaların ardından, fab-
rikanın açılışı gerçekleştirildi
ve katılımcılara fabrikanın ye-
tenekleri hakkında bilgi ve-
rildi.

3B yazıcı ile üretilmiş değişik nesneler.
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Norveç envanterindeki CV90 
araçlarının kulesine, ana silah olarak

Mk44 Busmaster 30 mm top 
bulunuyor.



Otomatik topların ilk
kullanımı, araç uygu-
lamalarından ziyade,

uçaksavar ve uçak silahları
olarak başlar. Taşınabilir tam
otomatik makinalı tüfeğin
mucidi Hiram Maxim tarafın-
dan 1880’lerin sonlarında ta-
sarlanan ve atış esnasında
çıkardığı sesten ötürü “pom-
pom” olarak bilinen 37 mm
kalibre QF 1-pounder, otoma-
tik topların ilk örneklerinden
biri olarak kabul edilir. 
1 pound’luk barut ile sevk edi-

len patlayıcı mermilerini, 
dakikada 200 atım hızla 
ateşleyen bu silah, Birinci
Dünya Savaşı esnasında, İngi-
lizler tarafından, Londra’ya
sık sık baskınlar düzenleyen
Alman zeplinlerine karşı kul-
lanılır.
İkinci Dünya Savaşı’na gelindi-
ğinde ise Oerlikon 20 mm ve
Bofors 40 mm gibi otomatik
toplar, uçaksavar rollerinde
yoğun olarak kullanım gör-
meye başlar. Ancak kullanım-
ları bununla sınırlı kalmaz.
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Zırhlı Muharebe Araçlarında
Otomatik Toplar ve Mühimmat
Soğuk Savaş döneminden itibaren, 25 mm
ila 40 mm arasında kalibrelere sahip hızlı

atımlı otomatik topların, paletli ve 
tekerlekli Zırhlı Muharebe Araçlarının

(ZMA’ların) ateş gücü yeteneğini 
oluşturduğunu görmekteyiz. Çok amaçlı

bu silahlar, birçok görev tipinin 
ihtiyaçlarına cevap vermeleri sayesinde,

tercih sebebi olmayı sürdürmektedir.
Oykun EREN

eoykun@gmail.com / editor@savunmahaber.com



Otomatik toplar, aynı dö-
nemde, savaş uçaklarında da
tercih sebebi olmaya başlar.
Otomatik topların zırhlı araç-
larda ilk kullanımı ise İkinci
Dünya Savaşı öncesindeki yıl-
larda gerçekleşir. Alman Pan-
zer II hafif tankının ana silahı
olarak 20 mm’lik KwK 30 ve
KwK 38 otomatik topu kulla-
nılmaya başlanır. Yine Alman-
ların keşif amaçlı kullandıkları
4, 6 ve 8 tekerlekli zırhlı araç-
ların da birçoğunda, yine oto-
matik top uygulamalarına
rastlamak mümkündür.
İkinci Dünya Savaşı’nda bazı
örnekleri bulunmakla bera-
ber, Soğuk Savaş ile birlikte
ortaya çıkan zırhlı personel
taşıyıcı (ZPT) araçları ya da
diğer adı ile muharebe sahası
taksileri, batıda Federal Al-
manya tarafından geliştirilen
ve 1958 yılında envantere giren
Schützenpanzer Lang HS.30
(Schützenpanzer SPz 12-3) ve
doğuda ise Sovyetler Birliği ta-
rafından geliştirilen ve 1966 yı-
lında envantere giren BMP
aracı ile yerlerini yeni tip bir
araca devrederler: Zırhlı Mu-
harebe Araçları. ZMA’ları mu-

harebe sahası taksilerinden
ayıran en önemli özellik, bu
araçların sahip olduğu ateş
gücüdür. Bu ateş gücü saye-
sinde, artık zırhlı piyade araç-
ları, sadece askerleri taşıyan
platformlar olmaktan çıkıp; pi-
yadeye ateş desteği sağlayan
ve düşman araçlarını imha
edecek yeteneğe sahip araçlar
hâline gelir. ZMA’ların bu 
devrimsel gelişiminde, şüphe-
siz yüksek atım süratli oto-
matik toplar, en önemli paya
sahiptir.
Zırhlı araçların, Soğuk Savaş
döneminde sıklıkla kullanılan
12,7 mm ve 14,5 mm ağır ma-
kinalı tüfeklerden daha etkili
silahlar ile teçhiz edilmesi,
50’li yılların sonları ve 60’lı yıl-
ların başlarına tekabül eder.
Aslında bu değişim, temel ola-
rak piyade sınıfının mekanize
hâle getirilmesi eğiliminin bir
parçası olarak ortaya çıkar.
Mekanize piyade araçlarında
kullanılacak silah sisteminden
temel beklenti, piyadeye atış
desteği sağlamasıdır. Yine
Soğuk Savaş döneminde
yoğun şekilde gündemde olan
taktik nükleer silahlar ile kir-

letilmiş muharebe sahasında
piyadenin savaşabilmesinin
tek yolu olarak görülmektedir
ZMA’lar.
Otomatik toplar, yüksek patla-
yıcılı veya zırh delici tipte mü-
himmatı, yüksek atım hızı ile
hedefe sevk edebilen otomatik
silahlar olarak tanımlanmak-
tadır. Kalibre olarak da maki-
nalı tüfekler ile sahra topları,
obüsler ve tank ana silahları
arasında yer alırlar. Genellikle
20 mm ila 57 mm arasında ka-
libredeki hızlı atımlı toplar,
otomatik top olarak kabul
görür.
Batıda, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında, otomatik topların

kara araçlarına ilk uygulama-
ları, İkinci Dünya Savaşı’nda
olduğu gibi, uçaksavar ya da
uçak kullanımı için geliştirilen
silahların, kara araçlarına en-
tegrasyonu şeklinde başlar.
İlk kule uygulamalarının,
20x139 mm’lik mühimmat
kullanan Hispano Suiza HS-820
ya da aynı silahın ABD’de kul-
lanılan tanımı ile M139 otoma-
tik topu ile teçhiz edilen Alman
SPz 12-3 ve Amerikan M114
keşif araçlarında olduğu 
görülür.
Sovyetler ise o dönemde farklı
bir yaklaşım izleyerek aslında
ilk piyade ZMA olarak kabul
edilen BMP-1 aracında, yarı
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Aynı hacimde depolanabilen mühimmat sayıları

25 mm Bushmaster silahı ile teçhiz edilmiş 
iki kişilik kuleye sahip Amerikan Bradley aracı.
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otomatik, 73 mm’lik bir top
olan 2A28 silahını kullanırlar.
Bu durum, ikinci kuşak BMP
aracında ise değişir. Ruslar
da dünyadaki otomatik top
kullanımı eğilimini, BMP-2’de
kullanılan 30 mm’lik 2A42 
silahı ile yakalarlar.

ZMA’lardan 
Beklentiler Artar
ZMA’lara yüklenilen görev-
ler, geleneksel olarak; birlik-
lerin muharebe sahasındaki
kritik noktalara zırh koru-
ması altında nakli, araçtan
inen piyadeye, harekâtı 
esnasında ateş desteği sağ-
lamak ve düşman birlik ve
zırhlı araçlarına taarruz ola-
rak ifade edilir.
Ancak ZMA’lar, zamanla mu-
harebe sahasında esneklikle-
rini ispatlar ve farklı görevler
üstlenmeye başlarlar. Zırhlı
keşif; düşman keşif harekâtını
önleme; konvoy koruma; 
barışı sağlama ve koruma;
sınır güvenliği; asimetrik 
muharebe ve şehir muharebe-
leri, ZMA’lara biçilen yeni 

görevler arasında sayılabilir.
Bu görevlerin her biri, farklı
ateş gücü yeteneklerine ihti-
yaç duyabilmektedir. Bu ihti-
yaç ise kullanılan silahın da
farklı tip hedeflere karşı yük-
sek etkinliğe sahip olması ge-
reksinimini ortaya koymaktadır.
Otomatik top ve kalibre seçi-
minde kritik faktörler, aşağı-
daki şekilde ifade edilebilir:
n ZMA için belirlenen 

görevler ve bu görevlerin
icra profilleri,

n Silah ve kalibrenin etkinliği;
lTehdit olarak kabul edilen

araçlara karşı zırh 
delebilme performansı,

lYüksek patlayıcılı 
mühimmat için birim 
mühimmatın sağladığı
tahrip alanı,

n Silah ve mühimmatın 
saçılım karakteristiği;

n Silahın ağırlığı ve 
boyutları,

n Mühimmatın ağırlığı 
ve boyutları ve

n Silahın çalışma 
prensibi ve mühimmat 
beslemesi.

Farklı Hedeflere 
Etkinlik için Çift 
Mühimmat Besleme
Zırhsız ve hafif zırhlı araçlar,
açıktaki ve mevzideki piyade,
bina, korugan, helikopter ve
insansız hava aracı (İHA), oto-
matik toplar için muharebe
sahasında karşılaşılabilecek
hedefleri oluşturmaktadır. 
Bu listeye ilk bakışta, hedefle-
rin çok farklı tabiatta oldukları
hemen görülmektedir. Bu
farklı hedef yelpazesine karşı
etkili olabilecek tek bir ortak
mühimmat çözümü bulunma-
dığı aşikârdır. Bu durum, oto-
matik topların, farklı tip
mühimmat ile beslenebilecek
ve bu mühimmatı ateşleyebi-
lecek yeteneğe sahip olmaları
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Diğer bir önemli husus da
ZMA’ların, muharebe esna-
sında, bu farklı hedeflerle kar-
şılaşma ihtimallerinin çok
değişken olduğudur. Araç,
muharebe esnasında piyadeye
ateş ederken, aniden karşısına
çıkabilecek bir düşman
ZMA’sını da hızlı şekilde etkisiz

hâle getirmek zorundadır.
Bu iki temel ve kritik gereksi-
nim, manuel olarak (elle) bes-
lenen silahların aksine, hızlı
atımlı otomatik topların, çift
mühimmat besleme sistemi
yeteneğine sahip olmaları zo-
runluluğunu ortaya koymuş-
tur. Çift mühimmat besleme
sistemi yeteneği sayesinde,
kulede çift bölmeli bir mühim-
mat kutusuna yüklenen ve bu-
radan silaha beslenen iki farklı
tip mühimmat arasında hızla
değişim yapılarak; seçilen
mühimmatın hedefe sevk edi-
lebilir hâle gelmesi sağlanır.
Soğuk Savaş döneminde, mu-
harebe araçlarına ilk olarak uy-
gulanan HS-820/M139 veya
daha sonra Rheinmetall KAD
olarak adlandırılan silah, bu ye-
teneğe sahip değildir. Bundan
dolayı, 70’li yılların başlarında,
Rheinmetall, 20 mm Rh202 ve
GIAT (bugün Nexter) da 20 mm
M693 silahlarını, Alman Mar-
der, Luchs ve Wiesel ve Fransız
AMX-10P araçlarında kullanıl-
mak üzere geliştirirler. Rh202
ve M693 silahlarının her ikisi de 
20x139 mm mühimmata göre
tasarlanmıştır. Günümüzde,
Rh202 20 mm otomatik topu,
Alman Wiesel hafif zırhlı araç-
larında hâlen kullanımdadır.

Otomatik Toplarda
Kullanılan Kalibreler
Günümüzde, otomatik top-
larda kullanılan kalibreler, 
25 mm ila 40 mm arasında de-
ğişmektedir. Kalibreler, ge-
nellikle mermi çapı ve kovan
uzunluğundan oluşan iki para-
metre ile tanımlanmaktadır.
Tablo 1’de otomatik toplarda
kullanılan mühimmat ve 

MSI ANALİZ

64 - Şubat 2016

Kalibre Mermi  Çap x Kovan Uzunluğu Tüm Mühimmat Çap x Uzunluk Tüm Mühimmat Ağırlığı Kullanılan Silahlar

25 mm 25x137 mm 38x223 mm 493 gr KBA, M242 Bushmaster, M811

30 mm 30x113 mm ??x200 mm 339 gr M230, M230LF

30 mm 30x173 mm 44x290 mm 670 gr Mk44 Bushmaster, XM813, Denel GI30, MK30-2, Wotan, GAU-8A

40 mm SS 40x180 mm 44x290 mm 680 gr Mk44S

35 mm 35x228 mm 55x387 mm 1.550 gr Bushmaster III 35mm, Oerlikon KDE  

50 mm SS 50x330 mm 55x387 mm 2.000 gr Bushmaster III 50mm

40 mm CTA 40x255 mm 65x255 mm 2.200 gr CTA

40 mm 40x365R 65x534 mm 2.400 gr Bofors L70, Bushmaster IV

Tablo 1. Otomatik toplarda kullanılan mühimmat ve bunların boyut ve ağırlıkları (HEI-T/YP Mühimmat baz alınmıştır.)
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bunların boyut ve ağırlıkları
verilmektedir.
Bu yazı kapsamında, modern
ve günümüz yeni nesil zırhlı
muharebe araçlarında tercih
edilen silahlar ve dolayısıyla o
silahlarda kullanılan kalibre-
lerdeki mühimmat incelen-
mektedir. Şöyle ki; 30 mm
kalibreye bakıldığında, bu ya-
zıda incelenen 30x173 mm
kalibre dışında, İngiliz War-
rior ve FV107 Scimitar araç-
larında tercih edilen 30 mm
L21 Rarden topunun kullan-
dığı 30x170 mm veya Rus
BMP-2 ve BTR-90 araçla-
rında tercih edilen 30 mm
2A42 topunun kullandığı
30x165 mm mühimmat kap-
sam dışında bırakılmıştır.

Mühimmatın Etkinliği
Günümüzde orta kalibre oto-
matik toplar için, temel olarak
5 ana tip mühimmat kullanıl-
maktadır:
n YP / HEI, Yüksek 

Patlayıcılı – Yangın 
Etkili Mühimmat

n ZD /APFSDS, 
Zırh Delici Sabot 
Mühimmat

n FAPDS, Parçacık 
Etkili Sabot Mühimmat

n KETF / PABM, 
Programlanabilir – Havada
İnfilaklı Tip Mühimmat

n HEDP / Yüksek Patlayıcılı -
Çift Maksatlı Mühimmat

Bu mühimmat tiplerini kısaca
inceleyecek olursak; YP mü-
himmat, içerisinde patlayıcı ve
uç kısmında bir tapa bulundu-

ran mühimmat tipi olarak
özetlenebilir. İçerisinde, ge-
nellikle Hexal P30 ya da türevi
patlayıcı bulunmaktadır. Uç
kısmında bulunan tapa, mü-
himmatı çarptığı noktada infi-
lak ettirmektedir. Tahrip etkisi
açısından bakacak olursak,
içerisinde yaklaşık 30 g patla-
yıcı bulunduran 25 mm YP
mühimmat, infilak ettiğinde, 
5 m yarıçaplı bir alanda, 
parçacık tahribatı oluştur-
maktadır. Yüksek patlayıcılı
mühimmatta önemli para-
metreler, içerdiği patlayıcı
miktarı ve tapa tipidir. 
Şekil 1’de, çeşitli kalibreler-
deki YP mühimmatların 
patlayıcı miktarları görülebil-
mektedir.
30 mm yelpazesinde, AH-64
Apache helikopterlerinin oto-
matik topunda; kara uygula-
maları için geliştirilen M230LF
silahının 30x113 mm kalibre-
deki mühimmatında kullanılan
mühimmatın bir türevi kulla-

nılmaktadır. Bu; HEDP mü-
himmatını temel alan, nokta
infilaklı tapaya sahip bir YP
mühimmat olmakla beraber;
içerisinde bir çukur imla konisi
bulundurmaktadır. Bu sayede
HEDP mühimmat zırh delici
etkiye de sahip olmaktadır.
Günümüzde, zırh delici mü-
himmat, tam kalibre tipinden,
Kanatçık Dengeli Zırh Delici
Sabotlu (APFSDS) tip mühim-
mata dönüşmüş durumdadır.
Bu mühimmat, namluyu terk
ettikten sonra, hedefe giden
merminin çapının, namlu ça-
pına göre oldukça küçük ol-
ması nedeniyle alt kalibre
(sub-caliber) mühimmat ola-
rak da adlandırılmaktadır.
ZD mühimmatı, patlayıcı içer-
meyen ve yüksek yoğunluğu
ve yüksek sürati dolayısıyla
yüksek bir kinetik enerjiye
sahip bir çubuk ya da ok ile he-
defin zırhını delme prensibine
göre çalışan bir mühimmat ti-
pidir. Hedef üzerindeki delici
etki, genellikle yüksek yoğun-
luğundan dolayı, tungsten veya
seyreltilmiş uranyumdan imal
edilmiş; arka kısmında denge
için kanatçıklara sahip, ok
şeklinde bir çubuk tarafından
oluşturulur. ZD mühimmat

için, namlu çıkış hızı, çok
önemli bir parametredir. Mü-
himmatın sahip olduğu kinetik
enerji, hızın karesi ile arttığı
için, çıkış hızındaki ufak bir ar-
tışın enerjideki etkisi, oldukça
yüksektir. Tablo 2’de, faklı ka-
libre mühimmatın namlu 
çıkış hızları gösterilmektedir.
ZD mühimmat içerisindeki ok
şeklindeki çubuğun uzunluğu
ve çapı ile yoğunluğu ve dola-
yısıyla kütlesi, doğrudan deli-
nebilecek zırh kalınlığını
belirleyen parametrelerdir.
FAPDS tipi mühimmatta ise
kinetik enerji ile zırhın penetre
edilmesinin yanı sıra bir de
merminin zırhı deldikten
sonra parçacıklara ayrılması
ile oluşturulan parçacık tesiri
de bulunmaktadır. FAPDS
mermi, çarptığı ilk plaka ve ar-
dından eğer varsa çarpacağı
her tabakada parçacıklara 
ayrılarak hedefin içerisine 
yüksek tesirli bir parçacık bu-
lutu girmesini sağlamaktadır.
FAPDS mühimmat, gerek pat-
layıcı içermemesi gerekse de
hem zırh delici; hem de parça-
cık etkili tahrip mekanizmaları
ile birçok farklı hedef tipine
karşı etkili olmaları nedeniyle
son yıllarda tercih sebebi ol-
maya başlamış durumdadır.
FAPDS mühimmatın, YP mü-
himmata göre diğer bir üstün-
lüğü de hem namlu çıkış
hızının daha yüksek olması
hem de merminin hedefe
uçuşu esnasındaki hız kaybı-
nın daha az olmasıdır. Bunu
bir örnek ile ifade etmek gere-
kirse 30 mm YP mühimmatın
yaklaşık 3 km mesafedeki bir
hedefe ulaşması 3,6 saniye
sürmekteyken, aynı kalibre
FAPDS mühimmat, yine aynı
menzildeki hedefe, yaklaşık
2,2 saniyede ulaşmaktadır. Bu
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Orta Kalibre YP(HE) Mühimmatın 
İçerdiği Patlayıcı Miktarı [gram]

Şekil 1. Çeşitli kalibrelerdeki YP mühimmatların patlayıcı miktarları 

KANATÇIK DENGELİ SABOTLU ZIRH DELİCİ MÜHİMMAT (APFSDS)

KALİBRE NAMLU ÇIKIŞ HIZI [m/s] ZIRH DELİCİ MERMİ KÜTLESİ [g]

25 mm 1.395 96

30 mm 1.405 165

35 mm 1.405 283

40 mm CTA 1.450

Tablo 2. Faklı kalibre mühimmatın namlu çıkış hızları
(Veriler açık kaynaklardan derlenmiştir.)

Programlanabilir havada  infilaklı tip mühimmat 
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durum, özellikle hareketli he-
deflere atış esnasında avantaj
teşkil etmektedir.
FAPDS mühimmatın diğer bir
önemli özelliği de hem YP mü-
himmatın hem de belirli bir
seviyeye kadar ZD mühimma-
tın ortak özelliklerini taşıması-
dır. YP mühimmat, ZMA gibi
zırhlandırılmış hedeflere ge-
nellikle etkisiz kalırken FAPDS
mühimmat, rahatlıkla bu he-
deflerin büyük kısmının zırhını
delebilmektedir.
Son yıllarda, orta kalibre oto-
matik toplarda kullanılmaya
başlanan en önemli yenilikler-
den biri, havada infilak eden,

programlanabilir mühimmat
ya da ABM (Air Burst Munition)
kullanımıdır. Bu mühimmat 
ile duvar ve benzeri sütre ar-
kasında bulunan hedeflere
karşı etkinlik sağlanmaktadır.
ABM’nin diğer bir üstünlüğü
de açıktaki piyade ve mevzi ar-
kasında gizlenmiş tanksavar
takımlarına karşı etkinliğidir.
Bu mühimmat, aynı zamanda,
hafif zırhlı araçlara karşı da
kullanılabilmektedir. 30 mm
ABM kullanılarak gerçekleşti-
rilen testler sonucunda, bu
mühimmat ile BTR serisi
araçların zırhlarının da deline-
bildiği gösterilmiştir.

Aslında ABM konsepti, ilk ola-
rak uçaksavar mühimmatı için
ortaya çıkmıştır. Oerlikon’un
AHEAD mühimmatı, hava sa-
vunma amaçlı kullanılan ilk
ABM’lerden biridir.
Günümüzde ABM’ler için,
temel olarak iki yaklaşım 
ele alınmaktadır. Bunlardan
birincisi, AHEAD örneğinde ol-
duğu gibi, şarapnel metodu
kullanımıdır. Bu tip mühim-
mat, içerisinde oldukça küçük
çaplı mermiler taşır ve bu
mermiler, belirlenen noktaya
gelindiğinde, ana mühimmat-
tın uçuş yolunu takip edecek
şekilde saçılırlar. Taşınan

mermiler, tahrip etkilerini, ta-
mamen taşıyıcı mühimmatın
hızından alırlar. Diğer yakla-
şım ise sevk edilen mühim-
matın içerisindeki patlayıcının
istenilen noktada infilak etti-
rilmesi sonucu, mermiyi 
çevreleyen metal kovanın
parçalanmasıyla elde edilen
tahrip ve parçacık etkisine
dayanır. Burada parçacıklar,
patlama enerjisi ile kazan-
dıkları hızla saçılırlar.
Otomatik toplar için ABM 
geliştirilmesi konusunda, 
Oerlikon ya da yeni adıyla
Rheinmetall, General Dyna-
mics Ordnance and Tactical
Systems (GD-OTS) ve ATK 
firmaları çalışmalar yapmak-
tadır.
Oerlikon’un AHEAD sistemi;
topun namlu ucuna monte
edilen 3 sargılı bir program-
lama cihazı ile hedefini şarap-
nel etkisi ile tahrip eden ve
programlanabilen bir tapaya
sahip mermilerden oluşmak-
tadır. Ateşlenen her bir mer-
minin hızı ölçülür ve bu hıza
göre belirlenen mesafede
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Kanatçık dengeli zırh delici mermiler 

©
G

D
O

T
 S

up
er

 4
0m

m
 A

m
m

un
it

io
n 

Pe
rf

or
m

an
ce

/
Le

th
al

it
y,

 2
01

0

©
K

ongsberg Protech System
s

Kongsberg PROTECTOR MCT-30 kulesi ile donatılmış PIRANHA 8x8 ZMA.



merminin infilak etmesi için
gerekli bilgi, namlu çıkışındaki
programlayıcı sayesinde, ta-
paya programlanır. İstenilen
menzile ulaşıldığında, düşük
güçlü bir patlayıcı, 162 adet
1,25 g kütleli tungsten parça-
cığı, ileriye doğru konik bir
düzen içerisinde saçar.
ATK ve GD-OTS’nin ABM sis-
temlerinin her ikisinde de
topun besleyicisinde bulunan
bir programlayıcı, lazer me-
safe bulucu ile ölçülen menzili
tapaya programlar. ATK siste-
minde, merminin uçuş esna-
sındaki dönüş sayısı ve uçuş
süresi parametrelerine göre
çalışan bir tapa bulunmakta-
dır. Bu sistemde, mühimmat
hızı için, bir önce ateşlenen
mühimmatın hızı esas alın-
makta; ancak mermi üzerin-
deki dönüş sayacından alınan
hız tahmini ile zamanlayıcı 
bilgisinin düzeltilmesi sağlan-
maktadır. AHEAD sistemin-
den, programlayıcı konumu ve
her merminin kendi hızının
değil, önceki merminin hızının
referans alınması noktasında
ayrılan bu yaklaşımda, mühim-
mat kalitelerinden dolayı olu-
şabilecek namlu çıkış hızları
farkı nedeniyle mühimmatın
istenilen noktadan farklı bir
yerde infilak etmesi ihtimali de
vardır. Ancak bu sistemde,
namlu ucunda, yaklaşık 6 kg’lık
bir programlayıcı bulunması
zorunluluğu olmamasının bir
avantaj olabileceği değerlen-
dirilmektedir. Bu sayede,
namlunun doğal frekansının
etkilenmemesi ve aynı za-
manda özellikle meskûn
mahal ortamında, namlu ucu
programlayıcının kolaylıkla bir
yere çarpıp hasar görmesi ih-
timali ortadan kalkmaktadır.
Programlanabilir havada infi-
laklı mühimmatlarda, genel
olarak 3 farklı atım modu bu-
lunmaktadır. Bunlardan ilki,
mühimmata da adını veren ve
yukarıda ifade edilen, belirle-
nen mesafede infilak edecek
şekilde programlama meto-
dudur. İkincisi, herhangi bir
programlama yapılmadan,
merminin, herhangi bir hedefe

çarptığında tapa vasıtasıyla in-
filak etmesi durumudur. Bu,
temel olarak YP mühimmat ile
aynı çalışma şeklidir. Üçüncü
ve son kullanım ise gecikmeli
infilak olarak tariflenen du-
rumdur. Burada mermi, ilk
çarptığı hedefi delip, ardında
patlamaktadır. Bu metot, bi-
nalara karşı kullanımda ol-
dukça etkilidir. Mermi, binanın
duvarını deldikten sonra, içe-
ride infilak etmektedir.
Ancak ABM, vaat ettiği tüm bu
yeni yeteneklere rağmen, be-
raberinde getirdiği oldukça
yüksek maliyet nedeniyle 
yaygın şekilde kullanımı konu-
sunda soru işaretleri taşımak-
tadır.

Mühimmat 
Tasarımları
Orta kalibre toplar için kon-
vansiyonel mühimmat yapısı;
içerisinde sevk barutu ve kap-
sül bulunan, uç kısmında ince-

len bir boyuna sahip kovan ve
kovanın ucunda, kovana gö-
mülü mermidir.
Ancak son yıllarda yatırım ya-
pılan iki yeni mühimmat tipi
kullanıma girmektedir. Bun-
lardan ilki SuperShot 40 ve Su-
perShot 50 mühimmatlarıdır.
Bu mühimmatlar, Bushmas-
ter serisi silahlar tarafından
kullanılmak üzere geliştiril-
miştir. Standart kalibresi
30x173 mm olan Mk44 Bush-
master silahı, namlu ve gövde
kısmında bazı parçaların de-
ğiştirilmesi ile SuperShot 40
olarak da tanımlanan 40x180
mm kalibreye yükseltilebil-
mektedir. 40x180 mm kalibre
mühimmat, 30x173 mm mü-
himmatın kovan uç kısmındaki
boyun yapısının iptal edilmesi
ve bu kısma 30 mm yerine 
40 mm çapta merminin yer-
leştirilmesi ile elde edilmiştir.
Burada göze çarpan avantaj,
tam mühimmat boyutlarının

30x173 mm ile 40x180 mm 
kalibrelerin her ikisi için de
aynı tutulmasıdır. Bu sayede
silah, 40 mm kalibreye dönüş-
türüldüğünde, kule mühim-
mat kutusunun ve mermi
yollarının 30 mm ile aynı tutu-
labilmesi önemli bir avantaj
sağlamakta ve temel olarak 
30 mm bir kule, tasarımda bir
değişikliğe gidilmeden 40 mm
bir kuleye dönüştürülebilmek-
tedir.
40x180 mm YP mühimmat,
30x173 mm YP mühimmata
göre, tahrip etkisinde 1,5 kat
civarında bir performans artışı
getirirken; ZD mühimmat için
de zırh delme performansında
1,25 kat artış sağlayabilmek-
tedir.
SuperShot 40’a benzer bir
durum da 35 mm Bushmaster III
silahının, 50 mm kalibreye
dönüştürülmesi için söz konu-
sudur. Bu dönüşüm sonu-
cunda, silah, 35x228 mm
kalibre mühimmat yerine
50x330 mm mühimmat ateş-
leyebilmektedir.
SuperShot 40 mühimmat 
ve dönüşüm kitleri, kulla-
nıma sunulmuş durumdadır
ve Mk44S (Stretch) silahı 
30 mm’den 40 mm kalibreye
dönüştürülebilmektedir.
Son yıllarda büyük yatırım ya-
pılan diğer bir mühimmat ise
İngiltere ve Fransa’nın ortak
girişimi olan 40 mm teleskopik
mühimmat tasarımıdır. Fransız
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Aynı hacimde depolanasilen YP mühimmata karşılık toplam tahrip alanı (m2)
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Nexter ve İngiliz BAE Systems
firmalarının ortak girişimi
olan CTAI firmasının geliştir-
diği 40 mm CT (Cased Teles-
coped / Teleskobik Kovan)
mühimmatı, 65x255 mm bo-
yutlarda silindir şeklinde bir
mühimmattır. Alt kısımda
kovan ve sevk barutu ve üst kı-
sımda merminin yer aldığı
konvansiyonel mühimmat ta-
sarımından farklı olarak, silin-
dir şeklindeki kovan, hem
mermiyi hem de sevk baru-
tunu içerisinde barındırmak-
tadır. Bu sayede, eşdeğer
kalibre mühimmata göre, 
oldukça kompakt boyutta 
bir mühimmat elde edilmiştir.
Karşılaştırma açısından, aynı
çaptaki alternatifi olan Bofors
topunun 40x365R mermisi-
nin 534 mm’lik uzunluğuna
göre, 40 mm CT mühim-
matı, 255 mm olan toplam
boyu ile oldukça küçüktür. Bu
sayede, yüksek bir tahrip
gücü, küçük bir pakete sığdı-
rılmıştır.

Mühimmat Seçimi: 
En Büyük En İyi midir?
Mühimmatın kalibresi büyü-
dükçe, genel olarak etkinlik de
artmaktadır. Çapı ve uzunluğu
büyüyen mühimmatın içerdiği
sevk barutu miktarı da artış
gösterir. Bu durum, ateşlen-
dikten sonra, silahtaki gaz 
basıncının daha yüksek değer-

lere ulaşmasını sağlamakta
ve bu sayede, mermi, nam-
luyu daha yüksek bir süratte
terk etmektedir. Namlu çıkış
hızındaki artış, özellikle zırh
delici mühimmat açısından
kritik önemdedir. Yine namlu
çıkış hızının artması, mühim-
matın balistik uçuş eğrisinin
doğrusala yaklaşmasını ve
hedefe olan uçuş süresinin de
kısalmasını sağlamaktadır.
Bu durum ise atış kontrol açı-
sından ilave faydalar getir-
mektedir.
Kalibre büyüdükçe, APFSDS
mühimmatın içerisindeki çu-
buğun uzunluğu da artmakta-
dır ki bu da yine zırh delme
performansını arttırmaktadır.

Şekil 2’de, 25 mm ila 40 mm
arasındaki kalibrelerdeki
APFSDS mühimmatın, zırh
delme performansları göste-
rilmektedir. Zırh delme per-
formansları incelenirken,
mühimmatın penetre edebil-
diği, 60° eğik olarak yerleşti-
rilmiş zırh çeliği (RHA) 
plaka kalınlığının belirlen-
mesi, standart yaklaşım 
olarak ele alınmaktadır. Pla-
kanın eğik olarak yerleştiril-
mesi, birçok ZMA’nın ön
kısmının eğik düzlem şek-
linde tasarlanması yaklaşı-
mını esas almaktadır. Bunun
sebebi, eğimli bir plakaya
yatay olarak gelen mühim-
matın, açıdan ötürü, plakanın
kendi kalınlığından daha
fazla bir derinliği delmesi zo-
runluluğudur. Ayrıca eğimli
zırh plakaları, mühimmatın
sekmesini de sağlayabilmek-
tedirler.
YP mühimmatta ise kalibrenin
büyümesi, otomatik olarak
mühimmat içerisinde depola-
nabilecek patlayıcı miktarının
artmasını ve dolayısıyla mü-
himmatın etkinliğinin de artı-
şını sağlamaktadır. 
Yukarıdaki açıklamalara bakıl-
dığında, kullanılabilecek en
büyük kalibredeki otomatik
top ve mühimmatın seçimi, en
doğru seçenek gibi görün-
mektedir. Ancak mühimmatın
etkinliği dışında, bu seçim es-
nasında göz önüne alınması

gereken başka parametreler
de mevcuttur.
Bunlardan ilki, silahın en-
tegre edildiği kulede bulunan
atışa hazır mühimmat sayısı-
dır. Bu parametre, ZMA’nın
komple silah sistemi olarak
en önemli performans para-
metreleri arasında değer-
lendirilmektedir.
Çift beslemeli otomatik topla-
rın kullanıldığı kulelerde atışa
hazır mühimmat, 2 bölmeli bir
mühimmat kutusu içerisinde
yer almaktadır. Silahın şeritli
ya da şeritsiz olarak beslenme
şekline uygun olarak, mühim-
mat, kutudan esnek mermi
yolları ya da kanallar vasıta-
sıyla silaha beslenmektedir.
Kulede atışa hazır olarak istif-
lenmesi gereken mühimmat
sayısı ve mühimmatın boyut-
ları, mühimmat kutusunun
boyutlarını doğrudan belirle-
mektedir. Kule tipine göre de-
ğişmekle beraber, her kulede,
mühimmat kutusu için ayrıla-
bilecek hacim, doğal olarak sı-
nırlıdır.
Bu yaklaşım göz önüne alındı-
ğında, mühimmat kalibresi ve
boyutları büyüdükçe, kule içe-
risinde depolanabilecek atışa
hazır mühimmat sayısının da
azalacağı aşikârdır. Bunu ör-
neklerle açıklamak gerekirse,
Amerikan Bradley aracının 
25 mm Bushmaster silahı ile
teçhiz edilmiş iki kişilik kule-
sinde, 300 adet atışa hazır 
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APFSDS ZIRH DELME PERFORMANSI 
NATO 60° EĞİK HEDEF

Şekil 2. 25 mm ila 40 mm arasındaki kalibrelerdeki 
APFSDS mühimmatın, zırh delme performansları
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Bradley aracının 
25 mm Bushmaster 
silahı ile teçhiz edilmiş 
iki kişilik kulesinde, 
300 adet atışa hazır
mühimmat bulunuyor.





mühimmat bulunurken; Hol-
landa ve Danimarka’da hiz-
mette olan CV9035 ZMA’sının
35 mm Bushmaster III silahı
ile teçhiz edilmiş kulesinde,
sadece 70 adet atışa hazır mü-
himmat bulunmaktadır.
Atışa hazır mühimmat sayı-

sına, ZMA’nın görev öncelikle-
rine ve mühimmat tipine göre
farklı açıdan yaklaşmak ge-
rektiği değerlendirilmektedir.
ZMA için doktrinde tanımlanan
görevler ve bunların önceliği,
atışa hazır mühimmat sayısı 
ve kalibre seçimi açısından

büyük önem taşımaktadır.
Eğer ZMA’nın öncelikli görevi
piyadeye atış desteği sağla-
mak ise mühimmat ikmali
yapmadan, en uzun süre bas-
tırma atışı yapabilmek kritik
hâle gelmektedir. Bazı ordu-
lar, bunun için net gereksinim
ortaya koymaktadır. Şöyle ki;
gereksinim, belirli zaman ara-
lıkları ile atılacak mühimmat
sayısını ve bu şekilde baskı-
lama atışı yapılacak süreyi 
tanımlamakta ve bu süre so-
nunda hâlen atışa hazır belirli
sayıda mühimmat kalmasını
şart koşmaktadırlar. Bu ge-
reksinim, neredeyse tek ba-
şına kalibre seçimi ve kulede
depolanacak mühimmat sayı-
sını tanımlamaktadır.
YP mühimmat için diğer bir
parametre de bir mühimmatın
tahrip alanıdır. Bu değer, yu-
karıda ifade edildiği üzere, ka-
libre arttıkça artmaktadır.
Ancak burada bir optimizas-
yon söz konusu olmaktadır.
Zira kalibre arttıkça, tahrip
alanı artmakta; ancak tanım-
lanan bir hacme sığabilecek
mühimmat sayısı azalmakta-
dır. Dolayısıyla bu durumda,
toplam tahrip alanı gibi bir pa-
rametreden bahsedilebilir.
ZD mühimmat söz konusu ol-
duğunda ise kulenin, muhare-

bede etkisiz hâle getirebileceği
toplam düşman zırhlı aracı sa-
yısı şeklinde tanımlanabilecek
bir parametre devreye gir-
mektedir. Bu parametreyi, 
ZD mühimmatın, belirlenen
hedefin zırhını delebilme yete-
neği, kulenin ilk atışta vuruş
ihtimali ve kulede bulunan
atışa hazır ZD mühimmat
adedi gibi etkenler tanımla-
maktadır.
Burada ilk bakışta dikkati
çeken husus, ZD mühimmatın,
belirlenen hedefin zırhını, be-
lirlenen kısmından (ön ya da
yanlar gibi) ve belirlenen men-
zilde delebilmesi yeteneğidir.
Çünkü eğer seçilen kalibre, is-
tenilen hedefi tanımlanan
şartlarda delemiyorsa, mü-
himmat kutusunda kaç adet
atışa hazır ZD mermi olduğu-
nun bir önemi kalmamaktadır.
Dolayısıyla ZD için kalibre se-
çiminde ilk aşama, mühim-
matın tanımlanan gereksinimi
sağlamasıdır.
Bunu sağladıktan sonra, yu-
karıda tanımlanan etkenlerin
her biri dikkate alınarak de-
polanan mühimmat ile kaç
hedefin etkisiz hâle getirile-
bileceği hesaplanıp, ZMA’nın
zırhlı muharebedeki etkinliği
tanımlanabilmektedir.
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Orbital ATK – BUSHMASTER Otomatik Top Ailesi 

Norveç’in envanterinde bulunan
CV9030 paletli ZMA.
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Her Tetiğe 
Basıldığında Yakılan
Dolarlar
ZMA’lar için mühimmat seçi-
minin diğer bir olmazsa olmaz
kriteri, mühimmat maliyetle-
ridir. Otomatik toplar için, 
25 mm’den 40 mm’ye kadar
kalibrelere mühimmat bedeli
açısından bakıldığında, mü-
himmat kalibresinin artışıyla
birim fiyatların hızlı şekilde
yükseldiği görülmektedir.
Programlanabilir havada infi-
laklı tip mühimmata geçildi-
ğinde ise fiyatın üssel olarak
arttığı bilinmektedir. Aynı ka-
libre için, YP ve programlana-
bilir mühimmat fiyatları
karşılaştırıldığında, program-
lanabilir mühimmatın, yakla-
şık 10 kat daha pahalı olduğu
ortaya çıkmaktadır. Ancak seri
üretim çalışmalarının artması
ile birlikte, fiyatlarda düşme
beklenmektedir.

Silahın Saçılım 
Karakteristiği
Bir otomatik top ile belirli bir
menzilde, tanımlı büyüklüğe
sahip bir hedefe, hedefin mer-
kezi kabul edilen bir noktaya
nişan alınarak ateş edildi-
ğinde, hedef üzerinde, mermi
deliklerinden oluşan bir grup

ortaya çıkar. Bu grubun iki
temel özelliği vardır. Bunlar-
dan birincisi, grup merkezinin
hedef merkezine mesafesidir.
Bu, silahın isabet hassasiyetini
gösterir. İsabet hassasiyeti 
ya da doğruluğu, silah ile he-
defe ne kadar doğru şekilde
nişan alındığını gösterir. Bu
değer, iyileştirilebilir bir de-
ğerdir ve genellikle görüş sis-
temi, kule tahrik sistemi, nişan
hattı ayarı ve nişancının bir
fonksiyonudur.
Hedef üzerindeki atış grubu-
nun bir diğer özelliği ise saçı-
lımıdır. Bu değer, mermi
grubunun büyüklüğünü ifade
eder. Diğer bir deyişle grubun
kapladığı alanı belirtir. Saçılım
değeri, silah ve mühimmatın
bir fonksiyonudur ve iyileştiril-

mesi, genellikle son derece
zordur.
Yüksek bir saçılım değeri, her
zaman kötü bir duruma işaret
etmez. Mesela uçaksavar si-
lahlarında, saçılımın fazla ol-
ması arzu edilir. Bu sayede,
hızlı bir hava hedefine doğru
yapılan bir seri atışta, mermi-
ler geniş bir alana dağılır ve
hedefi vurma şansı yükselir.
ZMA uygulamalarında ise sa-
çılım değerinin düşük olması
ya da atılan mermilerin küçük
bir alanda toplanması istenir.
Bu sayede, kulenin isabet has-
sasiyeti de yüksek tutularak,
hedefe yüksek isabet oranı ile
atış yapılabilir. Ya da diğer 
bir deyişle kule sisteminin ilk

atışta vuruş olasılığı yükselir.
İlk atışta vuruş olasılığı 
yükseldiğinde ise kulede de-
polanmış olan atışa hazır mü-
himmatın en verimli şekilde
kullanılması sağlanmış olur.
Bu durum, özellikle 35 mm ve
40 mm gibi kulede düşük sayı-
larda depolanabilen kalibreler
için kritik önemdedir.
Silahların saçılım özellikleri-
nin tüm sistem performansı
üzerine olan etkisi göz önüne
alındığında, kara uygulamaları
için tasarlanmamış, yüksek
saçılım değerlerine sahip oto-
matik topların, ZMA uygula-
maları için doğru seçim
olmadığı değerlendirilebilir.

Orbital ATK – BUSHMASTER III 35 mm otomatik 
op ve namlu ucuna monteli Rheinmetall AHEAD 
mühimmat programlayıcısı 

Orbital ATK 
BUSHMASTER otomatik

toplarının zincir tahrik
mekanizmasI 

©
O

rbital A
T

K

©
O

rbital A
T

K

MSI ANALİZ

74 - Şubat 2016

Hollanda ordusu, 
CV90 araçlarını, 

35x228 mm kalibre
otomatik top ile 

donattı.
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Otomatik Toplar ve
Çalışma Prensipleri
Günümüzde kullanımda olan
otomatik toplara bakıldığında,
temel olarak iki çalışma
prensibinin sıklıkla tercih
edildiği görülmektedir. Bun-
lar, harici güç ve gaz basıncı
ile topun mekanizmasına
takat sağlanması esaslarına
dayanmaktadır.
Elektrik tahrikli silahlar 
konusunda, Amerikan Orbital
ATK firması, dünyada 
yoğun şekilde tercih edilen 
Bushmaster serisi silahların
geliştiricisidir. 25 mm M242, 
30 mm M230LF (30x113 mm),
30 mm Mk44 ve 35 mm 
Bushmaster III silahları, 
çeşitli orduların envante-
rinde hizmet vermektedir.
Alman Rheinmetall firması da
WOTAN olarak adlandırılan
elektrik tahrikli, 30 mm kalib-
reli bir otomatik topun geliş-
tirme çalışmalarına devam
etmektedir. Yine Nexter fir-
masının, 25 mm M811 silahı
da elektrik tahrikli otomatik
toplar arasında sayılabilir.
Gaz basıncı ile çalışan silah-
lara baktığımızda, yine çeşitli
orduların envanterinde olan
Rheinmetall 25 mm KBA ve 
30 mm kalibreli Rheinmetall
Mk30-2 ve Oerlikon 35 mm
KDE silahı örnek olarak verile-
bilir.
Harici güç ve gaz basıncı ça-
lışma prensiplerinin her ikisi-
nin de üstünlükleri ve bazı

dezavantajları mevcuttur. Ha-
rici güç ile çalışan silahlar, si-
lahın iç mekanizmasının
gerekli hareketlerini dışarıdan
beslenen enerji ile sağlarlar.
Bu durum, mühimmat tipi ve
kalitesinden bağımsız olarak
düzenlenen bir tahrik enerjisi
yeteneğini birlikte getirir. Ha-
rici tahrikli silahların, geri
tepme veya ateşleme gaz ba-
sıncı ile çalışan tiplere göre
güvenirlik ve daha iyi kontrol
edilebilme avantajları olduğu
bilinmektedir. Güvenirlik açı-
sından bakıldığında, elektrik
tahrikli silahlar, gaz basıncıyla
çalışan silahlara göre, kontrol
dışı atış ya da atış esnasında
silahın kontrolden çıkması gibi
hususlarda üstünlük sağla-
maktadır. Yine elektrik tahrikli
silahlar, genellikle gaz basıncı
ile çalışan silahlara göre, daha
düşük ağırlığa sahiptir.
Elektrik tahrikli silahlar, me-
kanizma harici olarak tahrik

edildiği için, atış hızını değiş-
tirme ve ayarlama olanağı
sunmaktadırlar. Bu özellik
kullanılarak, örneğin kara he-
deflerine atış yapılacağı
zaman, atış hızı azaltılarak sa-
çılım değerinin düşürülmesi
ya da hava hedefine atış yapı-
lacağı zaman, atış hızının art-
tırılarak hedefe daha yüksek
sayıda merminin sevk edil-
mesi gibi bir yaklaşım uygula-
nabilmektedir.
Yine mühimmatta olabilecek
bir sevk barutu problemi 
dolayısıyla oluşabilecek bir
takılma, harici tahrikli silah-
ların, bu mühimmatı doğru-
dan dışarı atıp bir sonraki
mühimmatı alması ile çözüle-
bilmektedir. Ancak geri
tepme veya gaz basıncı ile ça-
lışan türevlerde yaşanabile-
cek bu tip bir sorun, atışın
durdurulması ve dışarıdan
müdahale edilmesini gerek-
tirmektedir.

Gaz basıncı ile çalışan silahlar,
ateşlenen merminin sevk ba-
rutunun yanması ile oluşan
yüksek gaz basıncının bir kıs-
mının, namludan özel bir
kanal ile dışarı alınarak bir
pistonu itmesi ile kama bloğu-
nun hareket ettirilmesi esa-
sına göre çalışmaktadır.
Rheinmetall 25 mm KBA ve
Alman Puma aracından kulla-
nılan ve yine Rheinmetall üre-
timi Mk30-2 silahları, bu
prensiple çalışmaktadırlar.
Gaz basıncı ile çalışan silahlar,
genellikle elektrik tahrikli
olanlara göre daha yüksek
atım hızlarına çıkabilmektedir.
Ancak, ağırlık, atış esnasında
kule içerisine gaz deşarjı ve
atım kontrolleri gibi husus-
larda, dezavantajlara sahip ol-
dukları değerlendirilmektedir.
Harici güç ile çalışan toplarda,
kama bloğunun hareketi, 
zincir ya da kam silindiri ben-
zeri mekanizmalar ile sağlan-
maktadır. Orbital ATK firması
tarafından sunulmakta olan
Bushmaster serisi otomatik
toplar, bir zincir mekanizması
vasıtasıyla elektrik ile tahrik
edilmektedir. Kullanılan zincir
mekanizması sebebiyle bu si-
lahlar “Chaingun” olarak da
adlandırılmaktadır. Denel fir-
ması tarafından geliştirilen 
GI 30 30 mm otomatik topu da
elektrikle tahrik edilmektedir.
Kama bloğu, bir kam silindiri
mekanizması aracılığıyla ha-
reketini sağlamaktadır.
Ancak harici güç ile çalışan 
silahlar, adından da anlaşıla-
bileceği üzere, harici güçte
oluşabilecek bir sorunda,
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Mk44 30/40mm silah ile kullanılabilen 30mm ve 40mm SUPERSHOT mühimmat 
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ancak el çarkı ile ve oldukça
düşük bir atım hızı ile ateşle-
nebilmektedir. Yine harici tah-
rik ile çalışan silahların yapıya
uyguladıkları geri tepme kuv-
veti, genellikle geri tepme veya
gaz basıncı ile çalışan silah-
lara göre daha yüksek olmak-
tadır.
Otomatik toplar arenasına
katılan en yeni üye, 90’lı yıl-
larda başlayan çalışmaların
sonucunda ortaya çıkan, İn-
giliz ve Fransız ortak girişimi
40 mm’lik CT silahıdır. Bu
silah, yukarıdaki mühimmat
başlığı altında açıklanan teles-
kopik mühimmatı ateşlemek
üzere tasarlanmıştır. Konvan-
siyonel otomatik top tasarım-
larında, mühimmatın besleme
portundan kamanın ön kıs-
mına alınıp, oradan ateşleme
çemberine yerleştirilmesi,
kama bloğunun doğrusal
stroku ile gerçekleştirilmekte-
dir. CT top tasarımında ise
döner bir kama yuvası bulun-
maktadır. Mermi, sabit bir
besleyiciden sonra doğrudan
kama yuvasına geçmekte ve
ardından kama yuvasının 
90° dönmesi ile namlu ekse-
nindeki atış konumuna alın-
maktadır. Atışın ardından,
kama yuvası besleme konu-
muna döner; yeni gelen
mermi de boş kovanı iterek dı-
şarı atıp, ardından silaha bes-
lenmektedir.
Daha eski silahlara bakıldı-
ğında, İngiliz Kara Kuvvetleri

tarafından Warrior ZMA ve
Scimitar zırhlı keşif araçla-
rında ana silah olarak yer alan,
30x170 mm mühimmat kulla-
nan Rarden silahı, uzun geri
tepme (Long Recoil) prensi-
bine göre çalışmaktadır. Rar-
den silahında, mühimmatın
namluyu terk etmesini taki-
ben, namlu ve kama bloğu ge-
riye doğru birlikte hareket
ederler. Strok sonunda, kama
bloğu geride kilitli kalırken;
namlu, ateşleme başlangıcı
pozisyonuna geri döner.
Otomatik top seçimi açısından
önemli bir kriter de silahın
ağırlığı ve boyutlarıdır. Silahın
ağırlığı ve boyutları, hem kule-
nin ağırlığına ve boyutuna
önemli seviyede etki etmekte-
dir hem de dengesizlik ve ata-
let gibi etmenler açısından,
kule tahrik sisteminin seçi-
minde önemli rol oynamakta-
dır. Ağırlık, aynı zamanda,
silahın bakım amaçlı olarak

kuleden sökülüp takılması 
esnasında da önemli bir kriter
olarak ortaya çıkmaktadır.
Şöyle ki; M242 25 mm 
Bushmaster silahı, en ağırı 
49 kg olan 3 parçaya ayrılarak
sökülüp takılabilmekteyken;
35 mm Bushmaster III silahı,
en ağırı 127 kg olan 3 parçaya
ayrılmaktadır.
30x113 mm mühimmat kul-
lanan M230LF silahı ise yu-
karıdaki otomatik toplara
bakıldığında, 73 kg toplam
ağırlığı ile oldukça hafif kal-
maktadır. M230LF, kullanı-
lan mühimmatın daha küçük
ve hafif olması nedeniyle 
25, 30 ve 35 mm kalibrelere
göre, daha düşük zırh delme
performansına sahiptir. Tek
beslemeye ve dakikada 
200 atım hıza sahip bu silah,
4x4 ve benzeri hafif zırhlı araç-
lara yüksek ateş gücü sağla-
mak amacıyla kullanıma
oldukça uygun görülmektedir.

Günümüzde en çok tercih edi-
len otomatik toplar ve bunların
ağırlık ve boyutları, Tablo 3’te
verilmektedir.

Otomatik Toplar ve
Dünya Ordularındaki
Kullanımları
Emektar 25 mm
ZMA kullanımı için özel olarak
geliştirilen ilk otomatik toplar
olan 25 mm silahlar, 1980’li
yıllardan itibaren çeşitli ordu-
ların envanterine girmeye
başlamıştır. Bu silahlar, hâlen
birçok orduda kullanımdadır.
ABD Kara Kuvvetleri, ana zırhlı
muharebe aracı olan M2
Bradley ve Deniz Piyadelerinin
LAV-25 8x8 araçlarında; İtal-
yan Silahlı Kuvvetleri, Dardo
paletli ve Freccia 8x8 ZMA’la-
rında; Fransa, VBCI 8x8 araç-
larının tek kişilik kulelerinde;
Japonya, Tip 87 araçlarında ve
Kanada da LAV III araçlarında,
25 mm kalibreyi seçen ülkeler
olarak öne çıkmaktadır. Türk
Silahlı Kuvvetleri de ZMA pro-
jesi kapsamında, önce Oerli-
kon KBA ve ardından da
Fransız Nexter (eski GIAT)
M811 silahları ile 25x137 mm
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Silah Kalibre [mm] Silah Ağırlığı [kg] Silah Uzunluğu [mm] Namlu Ağırlığı [kg] Namlu Uzunluğu [mm]

M242 Bushmaster 25 mm 119 2.655 49 2.000

M44S Bushmaster II 30 mm 166 3.430 69,5 2.400

M44 Bushmaster II 40 mm 125 3.430 78 2.400

Mk30-2 30 mm 173 3.310 63 2.590

WOTAN 30 mm 320 3.670

Bushmaster III 35/50 mm 218 4.018 113 2.134

Oerlikon KDE 35 mm 510 4.273 - 3.150

CTA 40mm 40 mm 320 3.428 - 2.800

Bofors 40/70 40 mm 640 4.000 - -

Tablo 3. Günümüzde en çok tercih edilen otomatik toplar 
ve bunların ağırlık ve boyutları (Veriler açık kaynaklardan derlenmiştir.)
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Amerikan Deniz Piyadeleri LAV-25 8x8 araçlarını 25 mm top ile teçhiz etti.

CTA mühimmatı (soldan sağa) : 
Genel maksat, izli ve hedefe vurduğu
zaman ateşlenen tapalı; genel 
maksat havada patlayan; 
zırh delici kanat dengeli, 
izli mermi
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kalibreyi seçen ülkeler arasına
katılmıştır. Kısa sürede 25 mm
kalibre, 19 ayrı ülke tarafın-
dan, envanterdeki farklı 
silah tiplerinde kullanılmak-
tadır.
Hâlen kullanımda olan 25 mm
silahlar ve özelikle M242
Bushmaster, etkinliğini devam
ettirmektedir. Ancak bazı or-
dular, artık bu kalibreyi, daha
fazla etkinlik için yavaş yavaş
terk etmektedirler.

Parlayan Yıldız: 
30 mm
30 mm Mk44 silahı, öncülü
olan M242 25 mm Bushmas-
ter silahı gibi, harici güç ve zin-
cir mekanizması ile tahrik
edilen ve M242 ile yaklaşık
yüzde 70 ortak yapıya sahip bir
otomatik toptur. Silah; Singa-
pur Bionix-II, Polonya KTO 
Rosomak (Patria AMV) 8x8, 
İsviçre, Norveç ve Finlandiya
CV9030 paletli ZMA ile Suudi
Arabistan’da hizmete girecek
olan 8x8 LAV araçları üzerinde
bulunan Cockerill 3000 kulesi
ve Belçika ve Çek Cumhuri-
yeti’nde, yine 8x8 araçlar üze-
rinde kullanımdadır.

Otomatik toplar alanında yine
önemli oyunculardan biri olan
Rheinmetall’in 30x173 mm
kalibredeki temsilcisi de Mk30
serisi silahıdır. Mk30 silahı,
Alman Ordusunun yeni nesil
ZMA’sı olan Puma’da bulunan
insansız kule içerisinde ve
Avusturya ve İspanyol Ulan /
Pizarro paletli ZMA’larında
kullanılmaktadır.
Yine 30x173 mm kalibrede son
yıllarda görücüye çıkan diğer
bir silah da Güney Afrika Cum-
huriyeti firması Denel üretimi,
GI 30’dur. GI 30 da yine harici
olarak tahrik edilen bir silah
olup mayonsuz mühimmat
beslemesine sahiptir ve daki-
kada 100 mermilik bir atım 
hızı vardır. Bu silah, Güney 
Afrika Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetlerinin Badger 8x8 ve
Malezya Silahlı Kuvvetlerinin
FNSS-DEFTECH iş birliğiyle
üretilenAV8 8x8 araçları üze-
rinde hizmete girmektedir.
30x173 mm kalibreye yöneli-
min temel sebebi, bu kalibrenin
mühimmat ağırlığı, boyutları,
maliyeti, kulede depolanabile-
cek mühimmat sayısı, geri
tepme enerjisi ve etkinliği gibi

parametreler açısından en
uygun çözümü sunmasıdır.
Aynı zamanda programlanabi-
lir mühimmat için gerekli tapa
mekanizmalarının ve tahrip yü-
künün sığdırabileceği en küçük
kalibrenin 30x173 mm olduğu
da değerlendirilmektedir.
30x173 mm kalibrede Rhein-
metall firması tarafından üre-
tilen PMC287 APFSDS zırh
delici mühimmatı, 1.400 m/s
namlu çıkış hızı ile 1 km’den
uzun bir menzilde, 60o eğime
sahip 55 mm kalınlıkta bir zırh
plakasını delebilmektedir. Bu
değeri, 25x137 mm kalibre zırh
delici mühimmat ile karşılaştır-
dığımızda, 30 mm mühimmatın,
yaklaşık yüzde 30-35 daha fazla
bir tahrip etkisine sahip olduğu
değerlendirilebilir.
Yine aynı kalibre bir mühim-
mat olan Nammo NM225

APFSDS mermisine baktığı-
mızda, 1.430 m/s namlu çıkış
hızı ile 1 km menzilde, 120 mm
civarında kalınlığa sahip dik bir
zırh plakasını delebilecek tah-
rip etkisine sahip olduğunu
görmekteyiz. 
30x173 mm kalibre için, 
25 mm’ye benzer şekilde 
Rheinmetall tarafından geliş-
tirilen PMC283, parçacık etkili
zırh delici mühimmat da kul-
lanıma sunulmuştur. Bu mü-
himmatın da parçacık etkisinin
yanı sıra 1 km menzilde, 
30 mm kalınlığında, 60o eğime
sahip zırh plakasını delebilme
yeteneği olduğu bilinmektedir.
30 mm otomatik topların
küçük kardeşi M230LF ise
gerek hafifliği gerekse geri
tepme kuvvetinin azlığı nede-
niyle daha önce de ifade edil-
diği üzere, 4x4 benzeri hafif
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zırhlı araçlara, bu araçlara
konvansiyonel olarak uygula-
nan 12,7/14,5 mm makinalı 
tüfekler ve 40 mm bombaatar-
lara oranla çok daha yüksek
ateş gücü sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır.

Silahlar Büyümeye
Devam Ediyor: 
35 mm
Günümüzde, yeni nesil muha-
rebe araçlarında kullanılan
otomatik top kalibrelerinin gi-
derek büyüdüğünü görmekte-
yiz. Bu büyümenin temel
nedeni, tehdit olarak kabul
edilen ve ilave zırhlarla ko-
ruma seviyeleri arttırılan
ZMA’ların zırhlarını delebilme
ihtiyacı olarak ortaya çıkmak-
tadır. Koruma seviyesindeki
artış, hem envanterdeki mev-
cut araçlara uygulanan ilave
zırhlar hem de yeni geliştirilen
araçlarda uygulanan entegre
koruma çözümleriyle gerçek-
leştirilmektedir. Bu durum,
araç ağırlıklarındaki artışa ba-
kılarak da kolaylıkla anlaşıl-
maktadır. Amerikan Bradley
aracının envantere ilk girdi-
ğinde 23 ton olan ağırlığı, en

son uygulanan modernizas-
yonlar ile 33 tonun üzerine çık-
mıştır. Alman Puma aracı ise
43 tonluk ağırlığı ile tank ağır-
lık seviyesine yaklaşmaktadır.
Doğal olarak koruma seviyele-
rinin bu şekilde artışı, bu araç-
ları bertaraf etmek üzere
tasarlanan silahların etkinliği-
nin de artması ihtiyacı ile neti-
celenmektedir.
Silah kalibrelerindeki artışın
bir diğer nedeni de özellikle
meskûn mahalde, mevzi ve bi-
naların betonarme ve tuğla
duvarlarının arkasına nüfuz
edebilme ihtiyacıdır. Yine mes-
kûn mahal ortamında, bina 
ve duvarla çevrili alanlara gi-
rilmek istendiğinde, kapıların
tuzaklanması sebebiyle piya-
denin içeri girebilmesi için
ZMA ile duvarda delik açılması
da otomatik toplardan bekle-
nen bir gereksinim olmuştur.
Özellikle son yıllarda, Avrupa
silahlı kuvvetlerinin yeni nesil
araç tasarımları için silah sis-
temi seçiminde referans al-
dığı hedef, BMP-3 aracının 
en yüksek koruma seviyesine
sahip türevlerini, ön kısmın-
dan delebilme olarak ortaya

çıkmaktadır. Bu yaklaşımı
uygulayan Hollanda ve Dani-
marka orduları, CV90 araçla-
rını, 35x228 mm kalibre
otomatik top ile donatmışlar-
dır. Japonya ise Type 89 ZMA
aracında, 80’li yıllarda 
Oerlikon KD serisi uçaksavar
silahının kara uygulaması için
yeniden tasarlanan 35 mm
Oerlikon KDE silahını tercih
etmiştir.
Ancak 35 mm kalibrenin kul-
lanıldığı kulelerde, mühimmat
boyutunun ve ağırlığının, 
25 mm ve 30 mm ile karşılaş-
tırıldığında önemli seviyede
büyük olması nedeniyle atışa
hazır mühimmat sayısının
ciddi şekilde azaldığı dikkat
çekmektedir.
Günümüzde, 35 mm kalibrede
kara uygulamaları için nere-
deyse tek silah, Bushmaster III
otomatik topudur. Bu silahta
kullanılabilen Oerlikon tasa-
rımı APFSDS tipi 35 mm
PMD060 mühimmatı, 1,5 km
menzilde, 60o eğime sahip 
61 mm kalınlıkta bir zırh pla-
kasını delebilmektedir.
35 mm kalibreye geçildiğinde,
mühimmat boyutları ve ağırlı-

ğındaki artışın yanı sıra silah-
ların ağırlığındaki artış da 
dikkat çekicidir. 30 mm Bush-
master II silahı 160 kg ağırlığa
sahipken; Bushmaster III si-
lahı, 218 kg ağırlığı ile yüzde 35
daha fazla bir artışa işaret et-
mektedir. Oerlikon KDE ise
510 kg’lık ağırlığı ile dikkat çe-
kicidir.
Bu ağırlığa sahip bir silahın
entegre edileceği aracın, sila-
hın uygulayacağı geri tepme
kuvveti de göz önüne alındı-
ğında, dengeli bir atış plat-
formu olabilmesi için, oldukça
yüksek ağırlığa sahip olacağı
değerlendirilebilir.
Bushmaster III silahı, Mk44 ile
benzer şekilde, ancak bu du-
rumda 50 mm kalibrede bir
SuperShot yeteneği sunmak-
tadır. Bu silahın da namlu ve
kama yuvasında bazı parçala-
rın değiştirilmesi ile 50 mm
kalibrede mühimmat kulla-
nımı ve dolayısıyla arttırılmış
bir etkinlik sağlanabilmekte-
dir. Ancak SuperShot 50 mm
kalibre mühimmat hâlen 
geliştirme aşamasındadır ve
pazara ne zaman sunulabile-
ceği belirsizdir.
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Japonya, Type 89 ZMA aracında, 80’li yıllarda Oerlikon KD serisi uçaksavar silahının 
kara uygulaması için yeniden tasarlanan 35 mm Oerlikon KDE silahını tercih etti.
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Otomatik Top 
Kalibrelerinin
Büyük Ağabeyi: 
40 mm
40 mm mühimmat kullanı-
mına baktığımızda, otomatik
top tarihinin en eski örnekle-
rinden birisi olan Bofors 40 
silahını görmekteyiz. Uçaksa-
var amaçlı kullanıma başlanan
bu silahın, 40/70B olarak ad-
landırılan türevi, İsveç Silahlı
Kuvvetlerinin CV9040 araçla-
rında kullanılmaktadır.
Bofors 40/70B silahının, en-
tegre besleme sistemi dâhil
ağırlığı, 640 kg gibi oldukça yük-
sek bir seviyeye ulaşmaktadır.
Buraya kadar incelediğimiz
mühimmat tiplerine göre, dev
boyutlarda diyebileceğimiz
40x364R olarak adlandırılan
mühimmat, yaklaşık 2,5 kg
olan ağırlığı ile de dikkate de-
ğerdir.
Bofors 40/70B silahı için geliş-
tirilen yeni Mk2 APFSDS 
tipi mermi, 1.500 m/s namlu
çıkış hızı ile 1,5 km menzilde,
150 mm kalınlıkta dik bir zırh
plakasını delebilmektedir.
Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvet-

leri de yeni nesil K21 ZMA’la-
rında, Bofors 40 mm silahının
bir türevini kullanmaktadır.
İngiliz Kara Kuvvetleri ise önü-
müzdeki yıllarda envantere gi-
recek yeni zırhlı keşif aracı
Scout SV ya da yeni ismiyle
Ajax’ta, yeni silahı CT 40 otoma-
tik topunu envantere alacaktır.
Benzer şekilde, Fransa da önü-
müzdeki dönemde envantere
girecek Jaguar 6x6 keşif ara-
cında, CT 40 silahını kullan-
maya başlayacaktır.

Sonuç
Modern otomatik toplar,
ZMA’ların muharebe yetene-
ğinin vazgeçilmez unsuru hâ-
line gelmişlerdir. Son yıllarda
yeni tip mühimmat üzerine
yapılan çalışmalar ile bu si-
lahların etkinlikleri daha da
arttırılmış durumdadır. Öyle
ki yeni nesil silah ve mühim-
mat kombinasyonlarında, bu
araçların, T55 ve T62 gibi eski
nesil diyebileceğimiz ana mu-
harebe tanklarını bile alt ede-
bilecek bir ateş gücüne sahip
oldukları görülmektedir.
ZMA’larda ateş gücü açısından

en kritik sorulardan birisi,
silah ve kalibre seçimi olarak
ortaya çıkmaktadır. Burada
seçim yapılırken en önemli
konu, ZMA’nın görevleri ve ön-
celiklerinin bu seçime esas
teşkil etmesidir.
ZMA’nın temel görevlerinden
birinin, düşman zırhlı araçla-
rını imha etmek olduğu göz
önüne alındığında, tehdit se-
naryolarında yer alan ve bir
muharebe esnasında karşıla-
şılacağı düşünülen düşman
araçlarının sahip olduğu zırh
seviyesini aşabilecek kalibreyi
kullanan bir silah seçilmesi
önemli hâle gelmektedir.
Yine, silah ve mühimmatının
ağırlığı ve boyutları, kulede de-
polanabilecek mühimmat ile
etkisiz hâle getirilebilecek
hedef sayısı ve silah atım hızı
da göz önüne alınması gere-
ken diğer parametreleri oluş-
turmaktadır.
Silah tedarik maliyeti, namlu
ömrü ve mühimmat maliyet-
leri de şüphesiz iyi analiz
edilmesi gereken konular
arasındadır.
35 mm ve 40 CT silah ve mü-

himmatın, performans açı-
sından 30 mm’ye göre üstün-
lük sağladığı görülmektedir.
Ancak her iki silahın da ku-
lede depolanabilen atışa hazır
mühimmat sayısı ve mühim-
mat maliyeti gibi hususlarda
bazı kısıtlamalar getirdiği bi-
linmektedir.
Dünyada, son 20 yıl içerisinde
hizmete giren ve önümüzdeki
yıllarda envantere girecek pa-
letli ve tekerlekli ZMA’lara
bakıldığında, 30 mm kalibre-
nin, çoğunlukla tercih edildi-
ğini görmekteyiz. Bunun
sebebine bakıldığında, 30 mm
kalibre ve silahın; perfor-
mans, depolanan atışa hazır
mühimmat sayısı, silahın
ağırlık ve boyutları ve maliyet
açısından en optimize çö-
zümü oluşturduğu değerlen-
dirmesi yapılabilir.

Bu makalenin hazırlanması
sürecinde, özellikle de bazı
görsellerin temin edilmesi 
ve kullanılması aşamasında
sağladıkları destek için, 
Orbital ATK firmasına 
teşekkür ederiz.
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Kitapta, 10 hikâye yer
alıyor. Dili İngilizce
olan kitabı okumak is-

teyecek okurlarımıza fazla
ipucu vermeden, hikâyelerde
çizilen dünyaların teknik yön-
lerine değinerek bu ilginç ça-
lışmayı tanıtacağız.
Hikâyelerin bir bölümü, tek-
nolojinin, dünya genelindeki
çatışmalara etkisine değini-
yor. Örneğin, hikâyelerden 
birinde, çevre konuları ile il-
gilenen militan bir örgütün
yörüngede bir uzay aracının
olması ve bu aracın, sanal
gerçeklik teknolojileri ile bir
üniversitenin yurdunda kalan
bir öğrenci tarafından kontrol
edilmesi konu alınıyor. Hikâ-
yeye konu olan “militan” öğ-
renci, tablet bilgisayarı ile
bağlantılı olan sanal gözlük-
leri ve dokunma hissi olan
(haptic) eldivenleri ile uzay
aracını kontrol edebiliyor. Bir
diğer hikâyede ise yakın hava
desteği ile ilgili çok farklı bir
tablo çiziliyor. Yakın hava
desteği, modifiye edilmiş bir
Boeing 767 uçağı ile sağlanı-
yor. Bu uçak, içerisinde 
katmanlı üretim (additive ma-
nufacturing) yapabilen 3 bo-
yutlu yazıcılara sahip. Yerden
destek talebi geldiğinde, veri-
lecek desteğin niteliğine en
uygun silahlar, 3 boyutlu yazı-
cılarda oluşturuluyor ve uçak-
tan fırlatılıyor. Bu silahlar
arasında, canlı ve cansız he-
deflere pervaneleri ile hasar
veren ve grup hâlinde uçabi-
len küçük boyutlu insansız
hava araçları ve özel bomba-
lar da bulunuyor. Havada yakıt
ikmali ile görev bölgesinde
uzun süre kalabilen uçağın
görev süresi ise 3 boyutlu ya-
zıcıların hammaddeleri ile sı-
nırlı. Hikâyede Boeing 767’nin
seçilmesinin nedeni, bu uça-
ğın, KC-46 adı ile Amerikan
Hava Kuvvetlerinin envante-
rine girecek olması.
Bir diğer hikâyede ise Matrix
filmlerindeki “operatör”ün,
savaş alanına yansıyan hâli
konu ediliyor. Muharebe saha-
sında; insansız hava araçların-

dan gelen görüntü ve veriler,
askerlerin üzerinde taşıdıkları
kameraların görüntüleri, algı-
layıcıların verileri ve askerlerin
biyolojik verileri, binlerce kilo-
metre ötedeki bir merkezde
görev yapan “operatör”lere ak-
tarılıyor ve bu operatörler, müf-
reze komutanları ile birebir
iletişime geçerek onları mu-
harebe alanında yönlendiriyor.
Söz konusu hikâyenin ana 
konusu ise bu operatörlerin, gö-
revlerini yaparken karşılaştıkları
psikolojik sorunlar.
Modern savaşın askerler üze-
rindeki etkisini konu alan 
bir diğer hikâye ise binlerce
kilometre ötedeki insansız 
sistemleri kontrol eden as-
kerlerin, çok izole bir hayat
yaşadığı bir tablo çiziyor.
Böyle bir tablonun ortaya çık-
masının nedeni, askerlerin,
kendilerine odaklanmış bir bi-
yolojik saldırıya uğrama riski.
Hikâye, kişiye özel biyolojik 
silahların geliştirilebildiğini
öngörüyor.
Beklendiği gibi, hikâyelerde,
siber savaş da konu alınıyor.
Bunlardan en ilginci, ABD’nin,
kendi vatandaşlarına, hükü-
met adına siber korsanlık yap-
masına izin vermesini konu
alan hikâye. Özellikle savaş
zamanlarında, silahlanabilen
ticari gemilerin, denizlerde
devlet adına korsanlık yap-
ması kavramını (privateer)
siber âleme taşıyan hikâye, 
bu girişimin beklenmeyen so-
nuçlarını konu alıyor.
Siber savaşı konu alan diğer
hikâye ise tahmin edilen 
sonucu; insanların hayatların-
daki ani değişimi, Kore Cum-
huriyeti’nde yaşayan yaşlı 
2 insan üzerinden anlatıyor.
Siber savaşla ilgili bir diğer il-
ginç hikâyede, dünyanın önde
gelen güçlerinin birisinin dev-
let başkanının, kablosuz İn-
ternet (Wi-Fi) özelliği de
bulunan kalp pilinin, bir siber
saldırı ile durdurulması konu
alınıyor. Hikâyede, şüpheli-
lerden bir tanesi de devlet
başkanının, gerekli siber gü-
venlik önlemleri almayan ve
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Geleceğin 
Savaşları ile 
İlgili Öngörü 

Bilim Kurguyla 
Şekilleniyor
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kişisel bilgisayarından da
kalp piline bağlanan doktoru.
Hikâyelerde vurgu yapılan
diğer konular arasında,
büyük veri (big data) analizi ve
yapay zekâ da yer alıyor. 
Hikâyelerden bir tanesi,
büyük veri analizi kullanarak

terörist olma eğilimi
yaşayan kişilerin tespit

edilip edilemeyeceğini konu
alıyor. Bir diğerinde ise dünya
genelinde, yapay zekânın as-
keri amaçlarla kullanılması
yasaklanıyor. Bunun üzerine
hikâyede, ABD de, Çin’in 
çok daha önce yaptığı gibi
“crowdsourcing” (geniş bir
insan topluluğunun bir işin
başarılması için imece usulü
çalışması) konusuna eğiliyor.

Hedeflerin tanımlanması için
yüz binlerce sivil, görüntü ve
sosyal medya analizi gerçek-
leştiriyor.
Bilimsel dayanağı olan her
şeyin “yapılabilir” olduğu bilim
kurgu, Atlantic Council tara-
fından yürütülen projede ol-
duğu gibi, geleceği öngörmek
için bir araç olarak da kullanı-
labilir. Hatta bunu daha pro-
fesyonel biçimde yapan,
“science fiction prototyping”

(bilim kurgu prototipleme) adlı
ayrı bir çalışma alanı da bulu-
nuyor. Her ne kadar son 
birkaç on yıldır, “Sovyetler
Birliği’nin dağılıp alışılagelmiş
çift kutuplu dünyanın ortadan
kalkmasının getirdiği belirsiz-
lik”ten bahsedilse de teknolo-
jik gelişmeler de en az bu
kadar büyük bir belirsizlik ge-
tiriyor. Bu belirsizlikte yön
bulmak için, bilim kurgu iyi bir
rehber olabilir.
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TSK ile sanayici iş birliğini
nasıl görüyorsunuz?
Türkiye’de savunmaya ayrılan
pay azalırken umut verici bir
gelişme olarak Silahlı Kuv-
vetlerimizin yerli sanayiye
olan güveninin arttığını hisse-
diyoruz. Savunma sanayisinin
özgün ürünlerinin üretiminde
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin katkılarını bekliyo-
ruz. Bu katkı, ihtiyaçların
somut hâle getirilip uygun
platformlarda sanayicilerle
paylaşılması şeklinde olabilir.
Çünkü sahradaki kullanıcının
ihtiyaçlarını da yine en iyi de-
recede kullanıcının kendisi
bilir. İhtiyaçları bilmeyen biri-
nin hayal etmesi de zordur.
Bu konuda hem silahlı 
kuvvetler tarafında hem de
sanayicilerde karşılıklı bir çe-
kingenlik var. Bilgi paylaşımı
daha sık ve daha geniş kap-
samlı olmalı.

TSK ile iş birliğini 
geliştirebilmek için 
sizce neler yapılabilir?
Öncelikle iletişim kanallarını
açıp birbirimizi iyi anlamamız
ve arada var gibi görünen en-
gelleri kaldırmamız gereki-
yor. Görevliler ve makam
sahipleri bizleri dinliyor, an-
lıyor ve yardımcı olmak için
teklif bekliyorlar. Biz, Milli

Savunma Bakanlığı (MSB)’na
ürünlerimizle ilgili bir göste-
rim (demo) yapmak için 
başvurduk, kabul edildi ve
hiçbir zorlukla karşılaşma-
dan 5 Kasım 2015 tarihinde
Ankara’daki bir kışlada bunu
gerçekleştirdik. İlgili komu-
tanların ve kışla personelinin
bize nasıl yardımcı olduğunu
görmenizi isterdim. Buradan
hareketle diyoruz ki, önce-
likle TSK’nın ilgili makamla-
rıyla sanayi temsilcilerinin
kolaylıkla görüşebilmesini
sağlayacak bir model geliş-
tirmemiz gerekiyor. Bu
model MSB-TSK-Sanayici 
iş birliği ile geliştirilebilir.

Ortak çalışma grubu kurula-
rak bir çözüm bulunabilir.
Alman Silahlı Kuvvetlerinin
Afganistan’da, Mezar-ı Şe-
rif’teki kampında, hepimizin
tanıdığı ve ev aletleri üreten
bir Alman firmasının su şişe-
leme tesisi açtığını ve işletti-
ğini biliyoruz. 2009 yılında bir
milyonuncu şişeyi ürettiler.
Aynı yıl itibarıyla İngilizler
aynı ülkede Camp Bastion’da
15 milyon şişeye ulaştılar. Bu
nasıl bir iş birliğidir, nasıl bir
mekanizma kurulmuştur, in-
celeyip ders almamız gereki-
yor. Aynı şeyi Amerikalılar
Irak’ta Al-Kut bölgesinde
yaptılar.

TSK ile iş birliğinin sanayici
açısından önemi nedir?
TSK’nın yerli sanayiye güven-
mesi ve yerli sanayi ürünlerini
tedarik etmesi, bize çok güçlü
referans sağlıyor. Çünkü 
yabancılarla fuarlarda, etkin-
liklerde karşı karşıya geldiği-
mizde firmamızı, ürünlerimizi
tanıtıyoruz ve referanslarımızı
söylüyoruz ama hemen
“Kendi ordunuza da verdiniz
mi?” diye soruyorlar. Dolayı-
sıyla TSK hem kaynak hem
referans olarak savunma 
sanayisine büyük destek ola-
bilir. NATO’nun ikinci büyük
ordusuna tedarikçi olmak ne
demek biliyor musunuz?
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Türk Savunma Sanayisinin duayenlerinden Sayın Yusuf 
Kenan Öztiryaki: “Öncelikle TSK’nın ilgili makamlarıyla 
sanayi temsilcilerinin kolaylıkla görüşebilmesini 
sağlayacak bir model geliştirmemiz gerekiyor. Bu model 
MSB-TSK-Sanayici iş birliği ile geliştirilebilir. 
Ortak çalışma grubu kurularak bir çözüm bulunabilir.”

Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve Türk Savunma Sanayisi 
İş Birliği ve Ar-Ge 
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Savunma sanayisi 
sektörü açısından Ar-Ge’nin
önemi nedir?
Türkiye’nin Ar-Ge personeli
sayısı Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığında 15.000 olarak ka-
yıtlı ama toplamda 30-40.000
civarında olduğunu tahmin
ediyorum. Çeşitli kaynaklara
göre hedef 300.000 civarında.
“Müşteri neden benden al-
malı?” sorusuna çeşitli ce-
vaplar verilebilir ama temel
cevap şudur: Çünkü bende
Ar-Ge var!

Bugün bizim Ar-Ge persone-
limizin sayısı 40’ın üstünde ve
biz sektörümüzde bu konuda
tekiz. Bunun 24’ü araştırmacı
yani mühendis ve üstü, dok-
tora yapanlar da var. Yüksek
nitelikli özgün ürünler yara-
tamazsak orta ve uzun va-
dede ayakta kalamayız. Tabii
ki rekabet için fiyat avantajını
yakalamak da ikinci hedefi-
miz olmalı. Biz Ar-Ge’yi 
“Sadece teknik ve teknolojik
konularla ilgilidir.” diye dü-
şünmüyoruz. Yaratıcı fikirle-

rin ortaya çıkması da, araş-
tırma, geliştirme ve dolayı-
sıyla çalışmaya bağlıdır.
İşletmeyle ilgili, pazarlama
ile ilgili, ihracatla ilgili, 
yani hemen her fonksiyonel
alanda teorik ve pratik çalış-
maları yapmamız, fikirler
üretmemiz gerekiyor. Bazı
yetenekler insanların genle-
rinde vardır; hatta artık bazı
firmaların bile genlerinde
özgün yetenekler görebilirsi-
niz, ama biz durumun bundan
farklı olduğunu düşünüyoruz.

Bildiğimiz elektrik ampulünü
icat eden Thomas Alva Edi-
son'u burada bir defa daha
saygıyla anıyoruz. 10 yaşında
kendi laboratuvarını kuran,
doğru akımın (DC) temsilcisi,
ampulü bularak dünyamızı ve
teknolojinin geleceğini aydın-
latan, 1000'den fazla patent
sahibi Edison, okula ilk baş-
ladığında algılama yetersizliği
nedeniyle öğretmenleri tara-
fından okuldan uzaklaştırıl-
mış ve özel öğretmenlerle 
3 yıl boyunca eğitimini sür-
dürmüştür.

Öyleyse bu kadar icadı 
nasıl yaptı?
İşte bizim söylemek istediği-
miz de budur. Edison’a, 
“Başarınızın sırrı nedir?” diye
sorarlar. “%1 inspiration, %99
perspiration” der. Yani “%1
ilham, %99 alınteri.” Biz her
şeyin çalışmayla başarılabile-
ceğine inanıyoruz. Onun için
Ar-Ge personelimize diyorum
ki, “İlham beklemek yok, çalış-
mak var.” Aslında hem sana-
yide hem de hayatın her
kesitinde bizim en büyük prob-
lemimiz, yaratıcı düşünceye
sahip nesiller yetiştirememe-
miz. Eğitim sistemimizde yapı-
lan değişikliklere rağmen bu
problemi hâlâ çözemedik. İh-
racat yapmak istiyorsanız
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bunun yolu Ar-Ge ve inovas-
yondan geçer. İkinci sırada
fiyat avantajı gelir, kalan her
şey ufak detaylardır, yazsanız
ciltler tutar ama bu diğerleri
sadece tamamlayıcı faktör-
lerdir.

Bir ordu için lojistik 
destek sistemlerinin 
önemi nedir sizce?
En üstün silah, iyi eğitilmiş
askerdir denir. Ama bu üstün
silah su ve ekmekle çalışır.
Temizlenmesi ve istirahat 
etmesi de gerekir. İnsanoğlu
çeşitli ölümcül silah sistem-
leri üretmiştir. Her gün 
yeni bir silah üretilir, bir di-
ğeri envanterden kaldırılır
ama insanın yerine bir şey
üretilemediği gibi, ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek başkaca
çözümler de üretilememiştir.
Dolayısıyla büyüğünden kü-
çüğüne, tehdidin kim oldu-
ğuna bakılmadan her ordunun
bu sistemlere ihtiyacı var.
Napolyon “Ordu midesinin
üzerinde yürür.” demiş ama
ordusu Moskova seferinde
kışın etkisiyle mahvolmuş,
kendisi bile donarak ölmek-
ten zor kurtulmuştur. Tabiatı,
coğrafyayı lojistik destek sis-
temleri ile yenebilirseniz
sonra düşmana sıra gelir.

Onu da lojistik sistemlerin
desteğiyle ayakta duran as-
kerleriniz ve silahlarınızla ye-
nebilirsiniz. Maalesef bizim
tarihimizde de bunun çok acı
örnekleri var. Balkan Savaşı
ve Birinci Dünya Savaşı bizim
için birer lojistik felakettir,
özellikle Sarıkamış harekâtı-
mız çok acıklıdır.

ÖZTİRYAKİLER olarak 
Savunma Sanayii Lojistik 
Destek Sistemleri üretim, 
pazarlama ve özellikle 
ihracatındaki başarınızı 
neye borçlusunuz?
Biz müşteri odaklı çözümler

üretiyoruz. Yenilikçi bir yanı-
mız ve fiyat avantajımız da
var. Kendimize hedef pazar
olarak kriz bölgelerini ve 
kültürel bağlarımızın olduğu
bölgeleri seçiyoruz. Orta
Doğu, Orta ve Güney Asya, Af-
rika gibi. Ayrıca biz savunma
sanayisinin içerisindeyiz ama
çok farklı bir alanda üretim
yapıyoruz. Bu alan lojistik
alandır. Yani mobil sahra
destek sistemleri üretiyor ve
satıyoruz; konteyner veya
treyler üzerinde mobil mut-
fak, banyo ve tuvalet, fırın, ça-
maşır yıkama, su arıtma
sistemleri gibi. Bizim depoda

veya rafta hazır ürünümüz
yoktur, müşteri bize ulaşır,
isteğini tanımlar, biz onun is-
teğine göre ürün hazırlarız.
Bu da hemen her müşteri ti-
pine, her ürün tipine, her 
ordunun isteğine cevap vere-
bilmek demektir ki kolay bir
iş değildir.

Belirtmek istediğiniz 
başkaca bir husus var mı?
Biz sadece lojistik destek sis-
temlerinin ve endüstriyel
mutfak ürünlerinin üretim ve
ticareti ile yaptıklarımızı ye-
terli görmüyoruz; çeşitli sos-
yal sorumluluk projelerimiz
yürüyor, staj programlarımız
var. Savunma sanayisi ile ilgili
toplantı, sempozyum gibi faa-
liyetleri de yakından takip edi-
yoruz. Görüş ve önerilerimizi
ilgili makamlara açıkça 
yazıyoruz, ilgili dernekler
nezdinde çeşitli konuları gün-
deme getiriyor ve önerilerde
bulunuyoruz. Açıkçası şu ana
kadar hiçbir olumsuz tepki
almadık. Asker-sivil tüm bü-
rokratlardan yakın ilgi ve
sıcak karşılama gördük ve
Türk sanayisini teşvik edici
sözler dinledik.
Bana bu görüşlerimi belirtme
fırsatı verdiğiniz için ayrıca
teşekkür ediyorum.
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Proje yönetimi, ülke-
mizde eksik ve kısmen
yanlış bilinen bir alan.

Bu alanda ulusal etkinliğimi-
zin %1 oranında iyileştirilme-
sinin bile milli bütçemizde ve
her sektörde milyar dolar
mertebesinde tasarruf yara-
tabileceğini hesaplıyoruz. Do-
layısı ile bir yanda; hem
metodoloji olarak hem de
görevi yürütebilecek yetkin
insan yetiştirmek açısından,
diğer yanda da; işveren ve 
işi yüklenen taraflar arasın-
daki beklentilerin doğru ta-
nımlanması açısından, proje
yönetimi alanında farkındalık

yaratmanın önemi büyük.
Bu gerçeğin bilinciyle, 2010 yı-
lının Şubat ayında Ulusal Proje
Meslek Konfransı (UPMK)’nın
organizasyonunu başlattık.
Aynı yılın Mayıs ayı sonunda,
yani kararımızdan tam 3 ay
sonra, ilk UPMK toplandı.
Bu ilk toplantımıza Dışişleri
Eski Bakanı Murat Karayalçın
ve o zamanki Savunma Sana-
yii Müsteşarı Murad Bayar ile
TOKİ, TürkTelekom ve pek
çok kamu kurumu ve özel
kurumdan temsilciler katıldı.
Böylelikle UPMK, diğer proje
yönetimi etkinliklerinden
farklılaştı. Öncelikle, toplan-

tının odağını proje yönetimi
metodolojisinden ayırdı. Top-
lantı odağı, Türk proje yöne-
ticisi (birey) ve mesleği ile
yerel mesleki birikimlere
çevrildi. Ayrıca etkinlik, proje
yöneticilerinin mesleki daya-
nışma ve çevre geliştirme

buluşması olmayı üstlendi.
İlk konferansın katılımcılarının
görüş ve önerileri paralelinde,
2011 yılında Türk Proje Yöne-
tim Meslek Enstitüsü (TPYME)
kuruldu. Bu, resmi tüzel 
kişiliği olmayan, mesleki daya-
nışma ve gelişme için kurul-
muş bir platform olarak
hayata geçirildi. TPYME, der-
nek veya vakıf statüsünün ge-
tireceği idari, yönetimsel ve
maddi zorlukları aşmak üzere,
hiçbir para döngüsü olmayan
ve üyelerin birbirine mesleki
kefaletlerine dayalı bir plat-
form olarak ortaya çıktı.
MCM Grup ticari unvanı ve
mali sorumluluğu altında yü-
rütülen düzenlemeler ise,
2013’ten itibaren, NORM Eği-
tim Derneği ve TPYME Plat-
formu altında yürütülmeye
başlandı. Bu yapı, aynı za-
manda, girişimci ekibin, Mes-
leki Yeterlilik Kurumu (MYK)
nezdinde, Proje Yöneticiliği
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Ulusal Proje
Meslek Konferansı
2016
Proje Yöneticilerinin en az işadamları 
kadar ülke gidişatında söz hakkı 
olmalıdır. İşadamları camiası sermayeyi 
temsil ediyorsa, proje yöneticileri de 
icraatı temsil etmektedir. 
Seçil FIRAT 1 / secil@norm.org.tr
Remime KOÇOĞLU 2 / remime@norm.org.tr
Nedret ORBAY 3 / nedret@norm.org.tr
Cem MEKİK 4 / cem@norm.org.tr
1NORM Eğitim Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2NORM Eğitim Danışmanlık Derneği Başkanı
3TPYME Eş Başkanı
4TPYME Kurucusu
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Meslek Standardı oluşturul-
ması için başvuru yapmasına
da olanak verdi. 
2014 yılında TPYME ev sahipli-
ğinde düzenlenen UPMK’da ilk
kez Çetin Ceviz Proje Yöneticisi
Ödülleri verilmeye başlandı ve
bir gelenek hâline geldi. Aday
gösterilen proje yöneticilerinin
ve projelerin, TYPME üyelerin-
den oluşan bir jüri tarafından
değerlendirildiği ve UPMK’nın
kapanış etkinliğinde düzenle-
nen ödül töreninde en iyilerin
açıklandığı Çetin Ceviz Ödül-
leri; En İyi Proje Yöneticisi, En
İyi Proje Yöneticisi Yardımcısı,
En İyi Proje Yönetim Ekibi
Üyesi, En İyi Genç Proje Yöne-
ticisi ve En İyi Proje gibi kate-
gorilerde veriliyor. 2014 yılında
Türkiye’nin ilk; 
n En İyi Proje Yöneticisi

(Kadın) ödülünü,
Altay Koll. Şti.’nden 
Feride AKÇA

n En İyi Proje Yöneticisi
(Erkek) ödülünü, AVEA’dan
Tuna ATA aldı. 

2015 yılı ödülleri ise şöyle 
dağıldı:
n En İyi Genç Proje 

Yöneticisi – Tanya 
KAYSOYDU (Yeni Bir Lider
Derneği) ve Hakan 
KARABULUT (Avrupa
Gençlik Topluluğu 
Derneği)

n En İyi Proje Yönetim 
Ekibi Üyesi – Tuğçe 
KIZILGİL (Altay Koll. Şti) 
ve Çağdaş AKARSU (Vestel)

n En İyi Proje Yöneticisi 
Yardımcısı – Sinem 
YİĞİNER (Toros Tarım A.Ş.)
ve Tolga BAŞTÜRK 
(TÜBİTAK)

n En İyi Proje Yöneticisi – Zeliha
ÜNALDI (BM) ve Erkan
HELVACILAR (Koç Bilgi
Savunma)

n En İyi Proje – Mesaj 
Terminal Ünitesi (MTÜ) –
Koç Bilgi ve Savunma

Bütün sektörlerde sorumlu-
luk üstlenen proje yöneticile-
rine hitabeden UPMK ile, proje
yöneticilerini yılda bir kez de
olsa bir araya getirerek ileti-
şim ağlarını geliştirmeye ve
ülke konuları ile ilgili görüş ve
öneri bildirmeye davet ediyo-
ruz. Proje yöneticilerinin en az
işadamları kadar ülke gidişa-
tında söz hakkı olmalıdır diye
düşünüyoruz.  İşadamları ca-
miası sermayeyi temsil edi-
yorsa, proje yöneticileri de
icraatı temsil etmektedir.
2011’den beri her yıl düzenle-
nen UPMK, bu sene de 
10 Mart 2016, saat 14.00’da,
her sektörden proje yönetici-
sini; panelist olmaya, sunum
yapmaya, Çetin Ceviz Ödülleri
adayı olmaya bekliyor.

Başta gençler olmak üzere, Türkiye’de insan kaynağının 
geliştirilmesi amacı ile kurulmuş bir dernek olan NORM Eğitim
Danışmanlık Derneği,  bu amaçla çeşitli eğitim,  destek ve 
danışmanlık faaliyetleri ile Avrupa Birliği Projeleri yürütmektedir.
Bunların yanı sıra, TPYME, yılda bir kez düzenlenen UPMK ve 
üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ile de daha kalıcı ve uzun
soluklu işler yapma çabasındadır.



Şebnem ASİL: DIMDEX, bu sene 5’inci
defa düzenlenecek. Uluslararası 
bir fuar olarak DIMDEX’i nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Tuğgeneral AL-KUWARI: Orta Doğu ve
Kuzey Afrika (Middle East and North Af-
rica / MENA) bölgesinde düzenlenen, en
büyük deniz savunma ve güvenlik fuarı
olan DIMDEX, ilk gerçekleştirildiği 2008
yılından beri, devamlı büyüdü ve tanınır-
lığını arttırdı. Günümüzde, dünyada ger-
çekleştirilen önde gelen uluslararası
deniz savunma ve güvenlik fuarlarından
birisi olan DIMDEX, dünya savunma sa-
nayisini MENA bölgesine çekerek Ka-
tar’ın uluslararası konum ve profilini
kuvvetlendiriyor. Kârlı bir pazar olan
MENA bölgesine açılan bir kapı işlevini
gören DIMDEX, bölgede yeni müşteri ve
tedarikçi arayan, piyasayla ilgili bilgi
edinmek isteyen ve Katar Silahlı Kuv-
vetleri temsilcileri ve savunma alanın-
daki diğer kilit karar vericilerle
bağlantılar kurmayı hedefleyen tüm sa-
vunma firmaları için de önemli bir yere
sahip.

Şebnem ASİL: DIMDEX, bu sene, 
Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından 
düzenlenecek. Bu değişikliğin 
yansımaları neler olacak? DIMDEX’in 
organizasyonu ve yürütülmesi hangi 
açılardan farklı olacak?
Tuğgeneral AL-KUWARI: 29-31 Mart 
tarihleri arasında düzenlenecek olan
DIMDEX 2016, geçmişteki DIMDEX etkin-
liklerinde ev sahipliği yapmış olan Katar
Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlene-
cek ilk fuar olacak. Bu durum, fuar katı-
lımcıları için birçok avantaj getiriyor. Bu

sayede katılımcılar ve Katar Silahlı Kuv-
vetleri arasında, doğrudan bir ilişki ve
bağ kurulacak; bu da fuar katılımcıları-
nın, en gelişmiş deniz savunma teknolo-
jilerini etkin bir şekilde sergilemelerine
ve yeni iş fırsatları elde etmelerine yar-
dımcı olacak.

Şebnem ASİL: IDEF 2015 fuarı sırasında,
DIMDEX 2016 için düzenlenen basın 
toplantısı, aynı zamanda DIMDEX
2016’nın resmi startı da oldu. 
DIMDEX’in startını IDEF’te yapmak, 
size ne gibi avantajlar sağladı?
Tuğgeneral AL-KUWARI: Saygınlığı, iti-
barı, büyüklüğü, etkinliğe katılan ülke ve
katılımcıların sayısı ve çeşitliliği gibi et-
kenlerden ötürü IDEF, DIMDEX 2016’nın
resmi startını vermek için son derece
uygun bir platform oldu. Türkiye ve Katar
arasındaki ticaret hacmi ve ilişkileri, 
büyümeye devam ediyor ve özellikle
DIMDEX açısından Türkiye, yıllardır fua-
rın en kuvvetli ve kararlı destekçilerin-
den birisi oldu.

Şebnem ASİL: Türkiye ve Katar arasında,
sıcak ve yakın ilişkiler söz konusu. 
Örneğin, geçtiğimiz Ekim ayında, 
Doha’da, High-Tech Port by MÜSİAD
Qatar etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, 
iki taraf arasındaki iş birliğini daha da
pekiştirdi. Türk firmalarının DIMDEX 
fuarına katılımlarının, High-Tech Port 
by MÜSİAD Qatar sırasında yapılan 
toplantılarla pekiştirilen Türkiye-Katar
ilişkilerini daha da geliştireceğini 
söyleyebilir miyiz?
Tuğgeneral AL-KUWARI: Katar-Türkiye
ilişkileri, her açıdan daha da gelişiyor. İki
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Orta Doğu ve
Kuzey Afrika 

Bölgesine 
Açılan Kapı:

DIMDEX
Bu sene 5’incisi 

düzenlenecek olan 
Uluslararası Doha Deniz

Savunma Fuarı (Doha 
International Maritime
Defence Exhibition and
Conference / DIMDEX),

29-31 Mart tarihleri 
arasında, Katar’ın başkenti
Doha’da gerçekleştirilecek.

DIMDEX’in Başkanı 
Tuğgeneral Dr. Müh.

Thani A. Al-Kuwari, 
DIMDEX fuarına ilişkin

beklentiler ve etkinliğin
organizasyonu ile ilgili 

yapılan değişiklikler 
konusunda, sorularımızı

yanıtladı.
Şebnem ASİL

s.asil@savunmahaber.com



ülke arasında gelişen ilişkilerin bir gös-
tergesi de devlet kurumları, kuruluşları
ve mensuplarının dâhil olduğu ve iki ülke
arasında kültürel ortaklık hedefleyen,
2015 Katar-Türkiye Kültür Yılı etkinliği-
nin kutlanması.
Türk fuar katılımcıları, genel olarak
Katar pazarı ile MENA bölgesine büyük
ilgi duyuyorlar. Türkiye, DIMDEX etkin-
liklerine, her zaman büyük ve etkileyici
düzeyde katılım gösterdi ve daha önce
gerçekleştirilen tüm DIMDEX fuarla-
rında, Türkiye, her zaman en büyük stant
alanına sahip oldu. Türk şirketlerinin
DIMDEX 2016 fuarına katılımlarının;
deniz savunma ve güvenlik teknolojileri
alanında faaliyet gösteren firmaların yeni
iş fırsatları keşfetmelerini ve MENA 
bölgesinde büyüme kaydetmelerini sağ-
layacağını öngörüyoruz.

Şebnem ASİL: 2016 yılına yönelik 
beklentileriniz neler? Bize; katılımcı, 
delegasyon ve ziyaretçi sayıları gibi 
konularda tahmini rakamsal bilgiler 
verebilir misiniz?
Tuğgeneral AL-KUWARI: Efendimiz
Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani haz-
retlerinin öncülüğünde, ilk defa Katar
Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenle-
necek olan DIMDEX 2016 fuarı ile ilgili
yüksek beklentiler var. DIMDEX 2016
fuarı, önceki yıllarda düzenlenen et-
kinliklerde başarıyla icra edilen çok
boyutlu formatı ve organizasyonu
devam ettirecek. Bu kapsamda, VIP
delegasyonları, fuarı ziyaret amacıyla
gelen harp gemileri, sergi alanı ve böl-
gedeki deniz savunma sanayisi karar-
larını etkileyen temel unsurların
kapsamlı bir şekilde ele alındığı 

Orta Doğu Deniz Komutanları Konfe-
ransı (MENC), bu yıl düzenlenen etkin-
likte de yer alacak.
İki yılda bir gerçekleştirilen bir fuar olan
DIMDEX, her düzenlenişinde, sadece ka-
tılımcı ve ziyaret eden delegasyon sayı-
sında bir artış görmekle kalmadı; aynı
zamanda, fuarın organizasyonu ve kap-
samının gelişmesi yönünde de büyük
ilerlemeler görüldü. Uluslararası ve böl-
gesel katılımcılar tarafından gösterilen
büyük ilgiden ötürü, DIMDEX 2016’nın,
bugüne kadar düzenlenen en başarılı
DIMDEX etkinliği olmasını bekliyoruz.
Nitekim fuarın düzenlendiği Katar Ulusal
Kongre Merkezi’ndeki sergi alanının,
geçmiş yıla göre büyütülmesi şimdiden
kararlaştırıldı.

Şebnem ASİL: Muhtemel Türk 
katılımcılara yönelik özel bir mesajınız
var mı?
Tuğgeneral AL-KUWARI: DIMDEX 2016
Düzenleme Komitesi olarak, Mart
ayında, bir dünya ticaret merkezi olan
Doha’ya gelecek, eski ve yeni tüm 
dostlara, Katar adına “hoş geldiniz” 
diyoruz. Yapılan çalışmalar, MENA böl-
gesinde, güvenlik ile ilgili iş anlaşma-
larının giderek arttığını gösteriyor. Bu
doğrultuda DIMDEX 2016 fuarı da hem
yerel hem de uluslararası katılımcılara
yeni iş fırsatları yakalamak konusunda
önemli bir platform sunuyor.

DIMDEX Başkanı Tuğgeneral Dr. Müh.
Thani A. Al-Kuwari’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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SDT Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Ünal, sektör ile il-

gili görüşlerini şöyle dile geti-
riyor: “Savunma sektörümüz,
önemli bir sorunla karşı kar-
şıyadır. Sektörümüzde her ne
kadar büyük ve küçük ölçekli
firmalar olsa da küçük firma-
ların kabiliyetlerini bir araya
getirip bunları büyük firma-
lara entegre edebilecek orta
ölçekli firmalar bulunmamak-
tadır.”
Günümüzde, Türk savunma ve
havacılık sanayisinde faaliyet-
lerini yürüten ve sanayi için
kritik önemde çalışmalar ger-
çekleştiren 2.000’in üzerinde
KOBİ mevcut. Ankara’daki
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA)’nin üre-
tici üyelerinden, Teknokent Sa-
vunma Sanayii Kümelenmesi
(TSSK)’ndeki yüksek teknoloji
firmalarına ve Teknopark İs-
tanbul üyelerinden, Eskişehir
ve İzmir’deki motor ve uçak
parçaları üreticilerine kadar
uzanan bu kuruluşlar, aynı za-
manda, Türkiye’nin ekonomik
büyümesinin de temelini oluş-
turuyorlar. Sektörün, önü-
müzdeki 5 yıl boyunca, yılda
%4-5 büyümesinin öngörül-
düğü bu ortamda, Türkiye’nin,
küçük ölçekli firmalarını des-
teklemesi ve buna ilaveten 
savunma ve havacılık sektörü-
nün sağlıklı ve dengeli bir şe-
kilde büyümesini teşvik etmesi
büyük önem arz ediyor.

Türkiye’nin 
Teknoloji Dâhileri
Tıpkı diğer gelişen ekonomi-
lerde olduğu gibi, Türkiye de
bilişim teknolojisi ve yazılım
sektörünü, uluslararası dü-
zeyde rekabetçi bir konuma
getirmeyi başardı. Yetenekli
mühendislerden oluşan eği-
timli iş gücünün sunduğu re-
kabet avantajının bilincinde
olan Türk Hükümeti, bu avan-
tajdan faydalanmaya yönelik
çeşitli adımlar atıyor.
Bir yazılım geliştirme firması
olan ICterra’nın Yönetim Ku-
rulu Başkanı H. Vedat Uslu,
konuyla ilgili şu değerlendir-

meleri paylaşıyor: “Bilişim
teknolojileri sektörünü çok
sayıda teşvikle destekleyen
Türkiye, bu açıdan farklı ve
eşsiz bir konuma sahip bir
ülke. Türk bilişim teknolojileri
sektörü, büyük potansiyele
sahip ve hükümet, bu sanayi-
nin büyümesini teşvik etmek
amacıyla çeşitli teşvikler ge-
liştirdi. Teknoloji geliştirme
bölgeleri ile TÜBİTAK gibi 
kurumların sağladığı proje
desteklerini de kapsayan bu
teşvikler, sadece maliyetlerin
düşürülmesi açısından değil,
aynı zamanda rekabet gücü-
nün geliştirilmesi açısından da
başarılı oldu.”
Buna rağmen hükümetin, 
MilSOFT gibi özel sektör fir-
malarının büyümesini sürekli
desteklemesi gerekiyor. Kendi
başına bir başarı öyküsü olan
MilSOFT, hâlihazırda C4I, eği-
tim ve simülasyon alanlarında,
sadece Türkiye’ye özgün, niş
teknolojiler geliştirmeye odak-
lanıyor. Ortak üretim çalışma-
ları ile uluslararası program
ve projelere katılımı sayesinde
Türkiye, bu alandaki bilgi biri-
kimini geliştirdi ve geliştir-
meye de devam edecek.
Fatih Ünal, bu konuda şunları
söylüyor: “1990’lı yıllarda,
Türkiye’de, ortak üretim ger-
çekleştiren çeşitli ortak te-
şebbüsler kuruldu ve bunlar
sayesinde, sektörümüzün ça-
lışanları, karmaşık savunma
sistemlerinin geliştirilmesi ve
üretimi konusunda bir hayli
deneyim kazandılar. 2000’li
yıllarda başlayan özgün geliş-
tirme programları ile çok sa-
yıda mühendisimiz; farklı
ürünler, platformlar ve sis-
temler geliştirdi. Dolayısıyla,
sektörümüz çalışanları ara-
sında belli bir bilgi birikimi ve
deneyimden söz edebiliriz.
Günümüzde ise platformların
özünü oluşturan alt sistemleri
bizzat bizim üretmemizin ge-
rektiği, yeni ve ikinci bir aşa-
maya doğru ilerliyoruz.”
Sektörün yurt içinde büyü-
meye devam edebilmesi için
yeterince yer ve alan bulun-
makla birlikte, ICterra ve 
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Yarışa Dâhil Olmak:

Tedarik 
Zincirinde 

Alt Yüklenicilerin 
Önemi 

Türkiye’nin savunma alanındaki 
başarılarının büyük bir bölümü; 

ARES Tersanesi, ASELSAN, DEARSAN,
FNSS, HAVELSAN, Otokar, ROKETSAN,

TUSAŞ, TEI ve Yonca-Onuk Tersanesi
gibi, Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin, en büyük ve saygın 

“yıldız oyuncuları” tarafından 
gerçekleştirildi. Her ne kadar 

bu oyuncular, Türkiye’nin sınırlarını
aşıp uluslararası pazarlarda büyük

adımlarla ilerlemeye devam etseler de
Türk savunma ve havacılık sanayisinin

büyük kısmı, Türkiye’nin, hem
yurt içindeki hem de yurt dışındaki 

başarıları değerlendirilirken sık sık 
göz ardı edilen küçük ve orta boyutlu 

işletme (KOBİ)’lerden oluşuyor.

MSI

Neha Ghanshamdas* / nghanshamdas@gbreports.com
* Gazeteci, Global Business Report
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CNK Havacılık,
bir parça üreticisi
olarak Airbus 
ve Boeing’in 
ticari uçak 
programlarında 
rol alıyor.



SDT gibi firmalar, sahip olduk-
ları yazılım geliştirme yetenek-
leri, algılayıcılar konusundaki
ürünleri ve kabiliyetleri ile
yerel ve uluslararası pazarlar-
daki boşlukları doldurmayı ba-
şardılar. BİTES ve AEROTİM
Mühendislik gibi diğer firma-
lar ise ortaya koydukları ino-
vasyonlar ile sınırları aşıp
ezberleri bozmaya devam
ediyorlar. Bir teknoloji fir-
ması olarak BİTES; arttırılmış
gerçeklik (AR), yapay zekâ ve
yazılım çözümlerine ilişkin
yürüttüğü başarılı ve etkile-
yici çalışmalardan ötürü,
yakın zaman önce, Türki-
ye’nin en iyi 50 teknoloji fir-
ması sıralamasına girmeyi
başardı. AR teknolojisi uygu-
lamaları, günümüz savunma
ve havacılık pazarında gide-
rek yaygınlaşıyor ve BİTES,
bu uygulamaların geliştiril-
mesine yatırım yapan az sayı-
daki Türk firmasından birisi.
ODTÜ Teknokent’te, üniversite-
den filizlenen (spin-off) bir işti-
rak olarak kurulan AEROTİM
Mühendislik ise Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından, bir 
D Seviyesi FFS helikopter si-
mülatör programının tek te-
darikçisi olarak seçildi.
Türkiye pazarında helikopter
ve konvansiyonel olmayan
uçan cisimler için simülasyon
yazılımı geliştiren tek şirket
olan AEROTİM Mühendislik,
simülatörler için çeşitli uçuş
dinamiği modelleri, kontrol
sistemleri ve motor modelleri
sunuyor. Bu çerçevede, Tür-

kiye’nin, pazarda zaten mev-
cut olan teknolojiler üzerinde
çalışmak yerine, kendi tekno-
lojilerini geliştirme zamanı-
nın geldiğini söyleyebiliriz.

Çarkın Dişlileri
Savunma ve havacılık tedarik
zinciri boyunca ilerlediği-
mizde, Türkiye’deki çoğu 
KOBİ’nin, alt yüklenicilik, ufak
parçaların imalatı ve ara mon-
taj alanlarında faaliyet göster-
diğini görebiliriz. Her ne kadar
bu firmaların önemli bir kısmı,
hem ulusal hem de uluslar-
arası OEM’lerle anlaşmalar
imzalamayı başarmış olsa da
çoğu, hâlen faaliyetlerini, 
yabancı tarafların offset yü-
kümlülüklerine bağlı bir şe-
kilde yürütüyor. Bir NATO
üyesi olan Türkiye’nin, bir
yandan büyümeye devam
ederken, bir taraftan da
küçük üreticilerinin rekabet-
çiliğini destekleyip teşvik et-
mesi büyük önem taşıyor.
CNK Havacılık Genel Müdürü
Melih Han Bilgin, offset konu-
sunu şöyle değerlendiriyor:
“Offsetler, savunma ve hava-
cılık programlarında kritik
öneme sahip; her ne kadar
CNK Havacılık, offsetlere da-
yalı çalışan bir firma olmasa
da offsetlerin iyi bir kaldıraç
etkisi sağladığını söyleyebili-
rim. Ancak, offsetler, firma-
lara sadece ‘kapı açan’ bir
imkândır. Eğer firmalar off-
sete dayalı iş ve faaliyetlere
bağımlı hâle gelirlerse reka-
betçi bir iş ortamında faali-

©
C
N
K

CNK Havacılık, sektördeki yerini,
uluslararası projelerde yer alarak
sağlamlaştırıyor.



yetlerini devam ettirmeyi ba-
şaramazlar.”
Bir parça üreticisi olarak 
Airbus ve Boeing’in ticari
uçak programlarına katılımı
sonucunda CNK Havacılık,
kendi ufkunu genişletmesini
sağlayacak deneyimi kazandı
ve saygın bir uluslararası sa-
vunma programında yer ala-
bildi. Bilgin, konuyla ilgili
şunları söylüyor: “Türkiye’de
sadece 6 firma, JSF Progra-
mı’na detay parçalar ve 
mekanik birimler sağlamak
konusunda yetkilendirildi ve
CNK Havacılık bunlardan 
birisi.”
Diğer bazı Türk KOBİ’leri de
Boeing, Airbus, AgustaWestland,
KAI, GE, Sikorksy ve Pratt &
Whitney gibi firmaların ve
Amerikan Savunma Bakanlığı
(DoD)’nın doğrudan ve dolayı
tedarikçileri konuma gelmeyi
başardılar. Türk tedarikçile-
rini yabancılar için çekici
kılan özelliklerden birisi, 
yetenekli iş gücünü düşük 
maliyetlere sunabilmeleri.
Bunun örneğini, Eskişehir’de,
zamanında tek bir müşteriyle
çalışan bir firmadan, yüksek
basınç türbinlerinin ana şaft-
ları için dünyada tek tedarikçi
firma konumuna gelmeyi ba-
şaran Aycan Havacılık’ta gör-
mek mümkün.
Aycan Havacılık’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Can-
seven, firma ile ilgili şunları
kaydetti: “KOBİ’lerin büyü-
mesi açısından iyi ve kuvvetli
bir bölge olan Eskişehir, bize,
kaliteden ödün vermeden
düşük maliyetli hizmetler 
sunabilmemiz için gerekli es-
nekliği sağlıyor. Bunun baş-
lıca nedenleri arasında;
Eskişehir Havacılık Kümelen-
mesi (ESAC)’nin yetenekli iş
gücüne sağladığı mükemmel
erişimi, Eskişehir bölgesinde
bir hava üssünün varlığını ve
yakınımızdaki üniversitelerde
itibarlı havacılık bilimi ve tek-
nolojileri ana bilim dallarının
bulunmasını sayabiliriz. Yerel
ve merkezi yönetimler, 
havacılık sektörünün gelişi-
mini desteklediği gibi diğer 

KOBİ’lerle de sağlam ve kuv-
vetli iş birliklerimiz bulunuyor.”
CNK Havacılık ve Aycan 
Havacılık gibi çok sayıda 
Türk KOBİ’si, kazandıkları güç
ve konumdan faydalanarak
uluslararası düzeydeki faali-
yetlerini arttırmayı amaçlıyor.
Ancak bunu başarabilmek
için, Türk firmalarının, her
şeyden önce daha entegre bir
yapıya kavuşmaları ve oto-
masyon ve tedarik zinciri yö-
netimi teknolojilerine yatırım
yapmaları gerekiyor.

Boşlukları 
Doldurmak
Karmaşık tedarik zincirlerinde
her hizmet, ekipman ve parça,
belirli bir platform ya da siste-
min üretilip tamamlanma-
sında kritik bir rol üstlenir.
Türkiye’nin özgün üretim he-
defleri doğrultusunda, Türk
havacılık ve savunma sanayisi,
kendi niş kabiliyetlerini geliş-
tirmeyi ve ithal ürünlere olan
bağımlılığını azaltmayı hedef-
liyor. Türkiye’deki KOBİ’ler de
bu hedefe odaklanıp, çeşitli
özel hizmet ve parçalara yöne-
lik yerel talebi karşılamayı ba-
şardılar.
Örneğin, dünyadaki 5 askeri
batarya üreticisinden birisi
olan ASPİLSAN, Türkiye’de, bu
konuda yetkin tek firma konu-
munda. Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin ihtiyaçlarının önemli bir
kısmını karşılayan ASPİLSAN,
uluslararası pazardaki konu-
munu ve erişimini de geliştir-
meyi hedefliyor.
ASPİLSAN Genel Müdürü 
Ferhat Özsoy’a göre: “Ürünle-
rimizin kalitesi, dünya standart-
ları ve askeri sözleşmelerde
talep edilen seviyelerin çok
üzerinde ve bugün Türk Silahlı
Kuvvetlerinin hava araçlarının
tamamı, bizim bataryalarımız
ile donatılıyor. ASPİLSAN’ın
amacı, telsizler için ufak piller-
den, uçak ve güç üniteleri için
büyük bataryalara kadar, ordu-
nun tüm enerji ihtiyacını karşı-
lamak. Böylece, hem büyük
hem de küçük firmalar için 
tek durak noktası olmayı hedef-
liyoruz.”

Benzer şekilde, Türkiye’deki,
motor testleri ve otomasyon
hizmetleri sunan tek firma
olan Baturalp-Taylan, aynı
zamanda, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin tek yerli motor test
sistemleri tedarikçisi. Bu niş
hizmet alanına uluslararası
düzeyde ciddi bir talep ol-
ması, Baturalp-Taylan’ı, Tür-
kiye’nin sınırları ötesine
bakmaya ve buralarda yeni iş
fırsatları aramaya teşvik edi-
yor. Ancak, yerel sanayideki
bazı kabiliyetlerin nispeten
daha sınırlı olması, kimi 
hizmet sağlayıcıları, şu aşa-
mada, Türk pazarına odak-
lanmaya sevk ediyor.
Bodycote gibi bazı firmalar
ise Türk savunma ve havacılık
sanayisinin bazı ihtiyaçlarının
henüz karşılanmadığının far-
kında. Büyüyen bir pazar ola-
rak Türkiye, uluslararası
kalite standartlarının tümünü
-özellikle de ısıl işlem alanına
ilişkin tüm gereklilikleri- kar-
şılayabilecek seviyeye henüz

erişmedi. Nitekim sektördeki
birçok yerli aktör, özel proses
ve işlemler için, Türkiye dı-
şındaki hizmet sağlayıcılarını
tercih ediyor. Bu nedenle
Türk pazarına, yerli bir firma
olan ISTAŞ ile ortak bir teşeb-
büs kurarak giriş yapan
Bodycote, bölgede, öteden
beri faaliyette olan çokuluslu
bir kuruluş olarak uzmanlı-
ğını Türkiye’yle de paylaşmayı
hedefliyor.
Bodycote-ISTAŞ’ın Doğu Av-
rupa (Güney) Başkan Yardım-
cısı Barış Telseren, konuyla
ilgili şunları kaydetti: “Genel
olarak sektörel talebin gide-
rek arttığını görüyoruz ve
Bodycote-ISTAŞ, son zaman-
larda, sadece ROKETSAN,
ASELSAN ve TUSAŞ gibi ori-
jinal ekipman üreticilerinden
değil, aynı zamanda, bu fir-
maların tedarikçilerinden de
ticari talepler almaya devam
ediyor -ki bu iş ve faaliyetle-
rimiz açısından çok önemli
bir gelişme.”

MSI
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ICterra, sahip olduğu alan uzmanlığı ve yazılım geliştirme yetenekleri ile yerel 
ve uluslararası pazarlardaki boşlukları doldurmayı hedefliyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Askeri
Ataşe Devir-Teslim Töreni, 22 Ocak’ta,

Ankara’da icra edildi. Davetlileri, görevini
devreden Albay Enxiong Cui ve görevi dev-
ralan Albay QinLi Zheng, eşleri ile birlikte
karşıladı. 
Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
ile yabancı sivil ve asker diplomatlar ka-
tıldı. Törende; önce, ÇHC Büyükelçisi
Hongyang Yu, müteakiben sırasıyla AMAC
Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin, Albay
Cui ve Albay Zheng birer konuşma yaptılar.
Yapılan konuşmalarda; Büyükelçi Yu ve
AMAC Başkanı Tuğgeneral Viktorin, Albay
Cui’ye iki yıllık görev süresi içerisinde ÇHC
ve Türkiye arasında askeri iş birliği ve eş
güdüm geliştirilmesinde yaptığı olumlu
katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür etti. Ayrıca gelecek dönem askeri
ve sivil yaşamı için kendisine ve ailesine
başarı ve iyi dileklerde bulunurken, Albay
Zheng’e ve ailesine de yeni görevinde ba-
şarı ve iyi temennilerde bulundular. AMAC
Başkanı Tuğgeneral Viktorin, görevi teslim
eden Albay Cui’ye, AMAC grubu adına Tür-
kiye’de beraber dayanışma içerisinde
görev yaptıklarının anısına bir hediye
sundu.Tören, verilen resepsiyonla sona
erdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti Askeri Ataşeliğinde Nöbet Değişimi

Soldan sağa: Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı Bnb. Nurgali SADYK, Rusya Federasyonu Deniz Ataşe Yardımcısı Dz. Bnb. Igor SERDYUK, Rusya Askeri ve Hava Ataşesi
Alb. Andrey DOVGER, ÇHC Savunma Ataşesi Alb. Enxiong CUI, Rusya Savunma Ataşe Yardımcısı Alb. Oleg OBINOCHNIY, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON

Soldan sağa: Bayan ZHENG, ÇHC Savunma Ataşesi Alb. QinLi ZHENG (devralan), Bayan CUI, ÇHC Savunma Ataşesi Alb.
Enxiong CUI (devreden) 

AMAC Başkanı Tuğg. VIKTORIN, görevi teslim eden 
Alb. CUI’ye, AMAC grubu adına hediye sunarken.

ÇHC Büyükelçisi Hongyang YU ÇHC Savunma Ataşesi Alb. Enxiong CUI (devreden) ÇHC Savunma Ataşesi Alb. QinLi ZHENG (devralan)

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Hindistan Milli Günü’nün 67’nci yıl dö-
nümü, 26 Ocak’ta, Ankara’da verilen

bir resepsiyonla kutlandı. Davete katılan-
ları, Büyükelçi Shefali Kulshreshth ve Sa-
vunma Ataşesi Albay Vikas Slathia ve
eşleri girişte karşıladı. Geceye, çok sayıda
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile ya-
bancı sivil ve asker diplomatlar, Türk sa-
vunma sanayisi temsilcileri ve bir çok
davetli katıldı.
Resepsiyonun açılış konuşması için kür-
süye gelen Büyükelçi Kulshreshth, Anka-
ra’da -20oC’lere varan soğuk havaya
rağmen katılan davetlilere teşekkür etti ve
“Hoş geldiniz.” dedi.

Hindistan 
Milli Günü Ankara’da
Kutlandı

Soldan sağa: ÇHC Savunma Ataşesi Alb. QinLi ZHENG, Macaristan Savunma, Askeri ve Hava Ataşesi Yb. Janos VARGA, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb.
Jose Ignacio NOGUEIRA, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON, Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian COSTEA, Hindistan
Savunma Ataşe Alb. Vikas SLATHIA, Hollanda Savunma Ataşesi Alb. Robert J. GEERDES, Avusturya Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard SCHÖBERL, ABD Savunma Ataşesi Tuğg. Marc H.
SASSEVILLE, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, Mısır Savunma Ataşesi Tuğg. Mohamed ABDOU, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Soldan sağa: Bayan SLATHIA, Hindistan Savunma Ataşe Alb. Vikas SLATHIA, Bayan KULSHRESHTH, Hindistan
Büyükelçisi Shefali KULSHRESHTH 

Soldan sağa: Macaristan Savunma, Askeri ve Hava Ataşesi Yb. Janos VARGA, Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Yb. Yordan FILEV, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef VIK-
TORIN, Pakistan Kara Ataşesi Alb. Faisal SAUD, Mısır Savunma Ataşesi Tuğg. Mohamed ABDOU, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, Slovenya Savunma Ataşesi Alb.
Milan KRANJEC, Irak Savunma Ataşesi Tuğg. Turki Abdulhussein WALEED, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE 








