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Bir süredir gündemden uzak kalan Türkiye’nin savunma
harcamaları konusu, NATO’nun, üye ülkelerin 
savunma harcamalarını konu alan raporunun, 

28 Ocak’ta yayınlanmasıyla birlikte, bir kez daha gündemimizde 
üst sıralara taşındı. Raporda, NATO üyesi ülkelerin, 
2008-2015 dönemindeki savunma harcamaları ile ilgili 
istatistikler yer alıyor. Farklı analizlere konu olacak veriler 
içeren rapora ilişkin, sektörün yakından tanıdığı bir isim olan 
M. Emre Yazıcı tarafından kaleme alınan makalede, 
Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinin geleceği 
açısından dikkat çekici tespitlere yer veriliyor.

Yazıcı’nın tespitleri ışığında, sektörün gelişimi ve geleceği 
açısından ilgi çekici sonuçlara ulaşmak mümkün. Örneğin, 
“Çalışma sonunda, ulaştığımız en belirgin sonuç; 
Türkiye’nin, savunma harcamaları, dolar bazında azalan 
bir seyir izliyor olsa da son 5 yıldaki savunma ürünleri 
ithalatında kayda değer bir artış olması.” tespiti 
çok önemli.

Son dönemde, ihracat ve ciro verilerindeki artışların çok düşük
seviyelerde gerçekleşmesiyle birlikte sektörün yavaşlaması 
ya da bir diğer ifadeyle gelişimindeki ivmelenmenin azalması 
konusuna da bu noktada dikkat çekmek istiyoruz. 
Çünkü sektördeki yavaşlama ve platform projeleri çeşitlendikçe
kritik alt sistemlerde yurt dışına bağımlılığın iyice artması 
durumu birlikte düşünüldüğünde, sektörün, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarına, kısa vadede
cevap veremeyecek bir noktaya doğru sürüklendiği 
değerlendirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu olasılık, makalede, bir diğer önemli tespit olarak şöyle 
yer alıyor: “Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından 
üretilen savunma sistemlerinde kullanılan bazı kritik 
alt sistemlerin ithal edildiği; bunların bir kısmının ise
teslim sürelerinin 2 yıla varabildiği gerçeğiyle konuya 
yaklaştığımızda, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 
son 5 yıldır dolar bazında yatay bir seyir izleyen 

MSB ‘ekipman bütçesi’ndeki ani bir ivmelenmeye cevap 
verebilmekte zorlanması kaçınılmaz gözüküyor.”

Bu gelişmeler iyi okunup gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,
bölgedeki toz duman dağılıp, ortalık yatıştığında, gelişmelere 
hazırlıksız yakalanan Türk savunma ve havacılık sanayisinin,
efektif olarak küçülmüş olduğunu görebiliriz.

Böyle bir gelişme, hiç şüphesiz, ekosistemin tamamını 
etkileyecektir.

Kartal Yuvasının Açılışında Dikkat Çeken Ayrıntı
“TF-X’in Kartal Yuvası” olarak adlandırdığımız ve 17 Şubat günü
açılışı yapılan Milli Muharip Uçak Proje Yönetim Ofisi’nin duvarında
yer alan logodaki, oldukça dikkatimizi çeken bir ayrıntı ile devam
edelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri tarafından 
tasarlandığını öğrendiğimiz logoda, çift motorlu bir uçak silueti
yer alıyordu.

Biraz geriye gidelim…

Geçtiğimiz yıl 7 Ocak’ta gerçekleştirilen Savunma Sanayii 
İcra Komitesi toplantısının ardından, Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, projede hangi tasarımın seçildiği yönündeki soruya;
“En güçlü seçenek üzerinde duruyoruz, çift motor esas olmak
üzere.” cevabını vermişti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın da 
Milli Muharip Uçak Proje Yönetim Ofisi’nin açılışında yaptığı 
konuşmada işaret ettiği üzere; uçağın tek motorlu mu yoksa çift
motorlu mu olacağı ve nasıl bir dış tasarıma sahip olacağının,
çok kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Milli Muharip Uçak TF-X’in motor sayısı henüz kesinleşmemiş
olsa da gelişmeler ve gözlemlerimiz ışığında, motor sayısı 
konusundaki tartışmalarda, ibrenin, çift motora doğru kaydığını
söyleyerek noktayı koyalım.

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

NATO Savunma Harcamaları 
Raporundaki Türkiye’yi Bekleyen Tehlike

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖR
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TBMM Milli Savunma 
Komisyonu, Ak Parti

Düzce Milletvekili Dr. Faruk
Özlü başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantılarda;
11 Şubat’ta, Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD), 
24 Şubat’ta da TÜBİTAK 
heyetlerini ağırlayarak 
bilgi aldı.
11 Şubat tarihli toplantıda,
SASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı K. Nail Kurt, 
savunma ve havacılık 
sanayisi çalışmalarına 
ilişkin bir sunum yaptı. 
Kurt, SASAD’ın, sektörle
devlet arasında arayüz 

görevi gördüğünü söyledi.
Dünya savunma 
harcamalarında ilk sırada
ABD'nin yer aldığını 
vurgulayan Kurt, Rusya, 
İngiltere, Fransa, Suudi 
Arabistan ve Çin’in de üst 
sıralarda bulunduğunu 
belirtti. Söz konusu 
harcamalarda, Çin’in 
200 milyar dolar seviyesine
geldiğine dikkati çeken Kurt,
Çin’in bu hızla gitmesi 
durumunda, ABD’yi 
zorlayabileceğini dile getirdi.
Kurt, Türk savunma 
sanayisinin cirosunun 
5 milyar dolar civarında 
olduğunu; iç pazar 

büyüklüğünün ise 
yaklaşık 2,5-3 milyar dolar
seviyesinde bulunduğunu
dile getirdi.
24 Şubat tarihli toplantıda
ise TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Arif Ergin, 
komisyona, TÜBİTAK’ın 
savunma sanayisine yönelik
destekleri ve faaliyetleri ile
ilgili bilgi verdi. 
Prof. Dr. Ergin, 2006-2016
yıllarını kapsayan 10 yıllık
dönem içerisinde, Savunma
ve Güvenlik Teknolojileri
Araştırma Destek Grubu
(SAVTAG) tarafından 
desteklenen projelerle 
ilgili şu bilgileri verdi: 
“70 adet proje desteklemişiz.
Toplam bütçe 1,256 milyar
lira. Yürürlükte, şu an

23 projemiz var. Sonuçlanan
proje, şu güne kadar 
47 adet olmuş 10 sene 
içerisinde. Toplam bütçesi
yaklaşık olarak 500 milyon
lira. Değerlendirme ve 
sözleşme aşamasında da 
şu anda işlem gören 10 adet
projemiz var. Geçmiş 
10 yılda bitmiş 47 proje 
500 milyon lira; şu anda 
değerlendirme aşamasında
olan 10 tane proje 
850 milyon lira değerinde.
Dolayısıyla yıllara sâri olarak
proje niteliklerinde olduğu
gibi bedellerinde de bir artış
gözükmekte. En fazla proje,
elektronik ve yönlendirilmiş
enerji sektöründe. Ondan
sonra yeni nesil mühimmatlar
ve haberleşme geliyor.”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Şubat ayında, 
2 Bilgi İstek Dokümanı (BİD) ve 1 Teklife Çağrı 

Dosyası (TÇD) revizyonu yayınladı. 11 Şubat’ta yayınlanan,
Personele Yönelik Gizleme Boyası Teknolojisi ve 
Uygulamaları BİD, insan cildine tatbik edilen ve değişik
bantlarda çalışan gözetleme araçlarına karşı görünmezlik
sağlayan Personel Gizleme Boyası teknolojisi ile ilgili 
projeleri konu alıyor ve yurt içi firmaları hedefliyor. 
12 Şubat’ta yayınlanan Geliştirilmiş Gizleme Sistemleri
Projesi BİD ise:
n Arazideki birliklerin; IR, termal ve radar gözetlemesine

karşı gizleme imkân ve kabiliyetini arttırmak 
maksadıyla kullanılan “Geliştirilmiş Gizleme Ağı”nın ve

n Hareket hâlindeki silah, sistem ve taktik araçların 
gizleme imkân ve kabiliyetini arttırmak maksadıyla 
kullanılan “Mobil Gizleme Sistemleri”nin tedarikine 
yönelik ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesini 
konu alıyor.

19 Şubat’ta yayınlanan Hava Fotoğrafı Çekim Uçağı 
Projesi İhale İlanı; TSK’nın savunma, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ise kalkınma amaçlarına yönelik 
ihtiyaç duyulan hava fotoğrafı çekim görevlerini 
icra etmek ve Harita Genel Komutanlığının planlı 
görevlerini yerine getirebilmesini desteklemek amacıyla 
1 adet Hava Fotoğrafı Çekim Uçağı’nın temin edilmesini
konu alıyor. Proje, uçakta kullanılacak kameraları 
kapsamıyor. Bu kameralar, kullanıcı tarafından 
temin edilecek.
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında
imzalanan, Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek /

Elektronik Taarruz (Kara SOJ) Sözleşmesi kapsamında 
geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Teslimat için, 
22 Şubat’ta, ASELSAN Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen
törene; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'in de 
aralarında yer aldığı çok sayıda üst düzey davetli katıldı.
Törende, ilk olarak KORAL sistemini tanıtan bir sunum 
gerçekleştirildi. Daha sonra kürsüye gelen ASELSAN 
Genel Müdürü Dr. Faik Eken, sistem ile ilgili şunları söyledi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp yetenekleri arasında
öncü olarak yer alacak bu sistem, savunma sanayimiz ve
ASELSAN için de önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Dünya
üzerinde sayılı ülkenin envanterinde bulunan, çok az ülkenin
geliştirebildiği bu sistemi, ordumuz için milli imkânlarla 
geliştirmekten gurur duyuyoruz.
KORAL, ordumuza teslim
edilmeden önce, kabul 
muayeneleri esnasında,
1.000’den fazla test 
aşamasından geçmiştir. 
Ülke savunmasında önemli
bir görev üstlenen bu ürünün
geliştirilmesi için, ASELSAN
ile birlikte, 50’ye yakın yerli
alt yüklenici çalıştı. Bu 
firmaların önemli bir 
kısmını da KOBİ’ler oluşturdu. 
KOBİ’lerimiz, proje 
başlangıcından üretim 
sonuna kadar, geniş bir 
yelpazede görev yaptı. Proje
için, 500.000 saatin üzerinde
tasarım işçiliği harcandı.”

Dr. Eken’in ardından, törenin son konuşmasını, Müsteşar
Prof. Dr. Demir yaptı. Son yıllarda yaşanan savaşlarda 
elektronik harbin ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne
işaret eden Prof. Dr. Demir, içinden geçilen krizlerde de 

SAVUNMA HABER

8 - Mart 2016

MSI

ASELSAN, Elektronik Harpteki Liderliğini KORAL ile Sürdürüyor
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bu önemin bir kez daha gün yüzüne çıktığını vurguladı. 
Türkiye’deki ilgili kurumların, elektronik harp konusundaki
hassasiyetin farkında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir,
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu proje, Hava SOJ için de
bir umut ışığı olur diye bekliyoruz. Çünkü bu konudaki 
ihtiyaçları, Hava Kuvvetlerimizle olan yakın mesaimizde de
defalarca gündeme getiriyoruz. İnşallah bu tören, bu 
konudaki kararlılığımızı, azmimizi arttıracak ve bu projeye de
hız verecektir. Bunun yanında, Müsteşarlığımızca; sabit, kara,
hava, deniz platformu konuşlu destek ve taarruz sistemleri,
kendini koruma sistemleri, el yapımı patlayıcılarla ilgili jam-
mer sistemleri, elektronik harp test eğitim ve teçhizatlarının
geliştirilip, kurulması gibi projeler üzerinde çalışmalar

devam etmektedir. Başta güvenlik güçlerimizin elektronik
harp alanında en modern silahlarla, teçhizatla donanması
olmak üzere, bu tür çabaları çeşitli ortamlarda devam 
ettirme azmimiz tamdır.”
Konuşmaların ardından, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Murat Şeker, Orgeneral Ünal’a ve Prof. Dr. Demir’e,
teslimat anısına dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti.
ASELSAN tarafından tören ile ilgili yayınlanan basın 
bülteninde, KORAL ile ilgili şu bilgiler yer aldı: KORAL Mobil
Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre 
edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik 
Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi
(KORAL ET)’nden oluşuyor. KORAL ED Sistemi, radar 



yayınları için tespit, teşhis ve
yön bulma fonksiyonlarını 
yerine getirirken KORAL ET
Sistemi, hedef radarların 
karıştırılıp aldatılmasını ve 
iş yapamaz hâle getirilmesini
sağlıyor. Bu nitelikleriyle
KORAL, hedef ülkelerin hava
savunma sistemlerinde
önemli bir zafiyet oluşturacak
yetenekte. 2013 yılından bu
yana yürütülen yoğun sistem
doğrulama ve sistem test 
süreci başarıyla tamamlandı.
Ayrıca, sistem test 
sürecinin son aşamasında
gerçekleştirilen ve modern 
ve karmaşık yapıdaki radar
sistemlerine uygulanan elektronik taarruz denemelerinden
alınan olumlu sonuçlar da sisteme olan güveni arttırdı. 
Sistem birimlerinde kullanılan, geleceğin savunma 
teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı 
birimler ile aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak 
elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı
birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim, 
diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de 
kullanılabilecek.

ASELSAN, Suudi Arabistan’ın Yerlisi Oluyor
ASELSAN tarafından 22 Şubat’ta yapılan açıklamada, ASELSAN
ile Suudi Arabistan kamu şirketi TAQNIA Defense and Security
Technologies (DST) arasında, Suudi Arabistan Savunma 
Elektroniği Şirketi kurulmasına yönelik ortak şirket anlaşması
imzalandığı bildirildi. Tarafların yüzde 50-50 ortaklığıyla Suudi
Arabistan’da bir limited şirket olarak kurulan firma için, gelişmiş
teknolojik altyapı ve donanımlara sahip bir tesis kurulacak.
Firma; radar, elektronik harp ve elektro-optik teknolojilerinin
tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve satışına imkân sağlayarak
Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.
Anlaşma, TAQNIA Holding’in ana sponsorluğunda, Riyad’da 
düzenlenen Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetler Fuarı’nın açılış
töreninde, DST şirketinden Dr. Hamad Alyousefi ve ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker tarafından 
imzalandı. İmzaya, Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Merkezi
(KACST) Başkanı ve TAQNIA Yönetim Kurulu Başkanı Prens 
Dr. Turki Saud Bin Mohammed Bin Al-Saud ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. Demir de şahitlik etti. İmza töreninde, 
Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı, Genelkurmay
Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi
ile her iki ülkenin üst düzey yetkilileri de hazır bulundular.
Prens Dr. Turki Saud Bin Mohammed Bin Al-Saud, imza 
töreninde yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ile ülkemizin insan
kaynaklarını, ekonomik büyümesini ve kalkınmasını geliştirecek
olan dünya standartlarındaki bu tesisin kuruluşuna önemli bir
yatırım yapmaktayız. İki ülke arasında, savunma sanayi 
alanında gerçekleştirilen bu önemli iş birliği, Suudi Arabistan’ın
teknolojik inovasyon kapasitesinin gelişimine önemli bir katkı
sağlayacaktır.” dedi.
Prof. Dr. Demir de anlaşmayla ilgili olarak; “Bu anlaşma, iki 
ülkenin savunma, ekonomi ve yatırım alanlarında yürütmekte
olduğu stratejik iş birliğine önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan bu önemli ortaklık,
bölgesel güvenliğin, istikrar ve barışın güçlendirilmesinde ciddi
bir rol oynayacaktır.” açıklamasını yaptı.
Şubat ayında, ASELSAN’dan bir de sözleşme haberi geldi. 
3 Şubat’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile SSM arasında 
yürütülmekte olan, “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek 
Telsiz Tedariki” sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının yüksek güçlü telsiz ihtiyaçlarının karşılanması
maksadıyla toplam bedeli 8.669.856 avro tutarında bir ek 
sözleşme imzalandığı bildirildi
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HAVELSAN, 22 Şubat’ta
“10.000 Acil Durum, 

Sıfır Kaza-Kırım” başlığı ile
yayınladığı basın bülteni 
ile Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının, Ankara,
Akıncı’nda bulunan 4’üncü
Ana Jet Üssü’nde kullanılan
F-16 simülatörleri ile 
10.000 uçuş saatine 
ulaşıldığını duyurdu. 
4’üncü Ana Jet Üssü’nde,
HAVELSAN tarafından,
F16SIM projesi kapsamında
geliştirilen F-16C Tam 
Görev Simülatörü’nden 
1 adet ve Silah ve Taktik 
Eğiticisi’nden ise 3 adet 
bulunuyor. 2 yılı aşkın bir 
süredir bu üste kullanılan
söz konusu simülatörlerle

yapılan uçuşların 10.000
saati geçmesinin anısına,
4’üncü Ana Jet Üs Komutanı
Tuğgeneral Hakan Evrim’in
ev sahipliğinde, Standardize
ve Akademik Eğitim Filo 
Komutanlığı ve HAVELSAN
personeli bir araya geldi.
“10.000 Emercensi, 
Sıfır Kaza - Kırım” 
temasıyla düzenlenen 
törende, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından 
bu kilometre taşı için 
özel olarak tasarlanan kol
peçi de tanıtıldı. 
HAVELSAN, 2013-2015 
yılları arasında, 6 ildeki 
ana jet üs komutanlıklarına,
toplamda 5 Tam Görev 
Simülatörü, 17 Silah 

Taktik Eğitici, 1 İleri Hava
Kontrolörü Eğiticisi ve 
1 Taktik İzleme Merkezi 
teslim etmişti.
Şubat ayında, HAVELSAN’ın
deniz projelerinde de 
önemli bir gelişme yaşandı.
HAVELSAN, Amfibi Gemi
(LST) projesi kapsamında
geliştirdiği, savaş yönetim
sistemi (SYS)’nin bileşik 
yazılım-donanım fabrika
kabul testlerini, 
18 Şubat’ta, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve 
yüklenici ADİK Tersanesi
yetkililerinin katılımı ile 
başarıyla tamamladı ve 
sistem kabulü gerçekleşti.
LST için geliştirilen SYS ile

birlikte, daha önce G sınıfı
fırkateynler ve MİLGEM 
korvetleri için geliştirilen
GENESİS SYS’ye yeni 
yetenekler ekledi. 
Sisteme, LST’nin ihtiyaçları
doğrultusunda, entegre
çoklu veri linki ve amfibi 
harekat kabiliyetleri 
kazandırıldı. Ayrıca LST 
ile envantere ilk kez giren
pek çok silah ve sensör 
için de uyarlama yapıldı.
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Meteksan Savunma’da, 2010 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Murat Erciyes, 
1 Şubat itibarıyla görevinden ayrıldı. Firma tarafından 2 Şubat’ta yapılan açıklamada, 
Türk savunma sanayisi için çok önemli katkılarda bulunan Erciyes’in, 2010 yılından beri sürdürdüğü

genel müdürlüğü süresince, Meteksan Savunma’nın kurumsal yapısını geliştirdiği, şirketi önemli
projelerde başarılı sonuçlara ulaştırdığı ve Meteksan Savunma’nın, “zor işleri zamanında yapan
şirket” algısının yerleşmesinde değerli katkıları olduğu vurgulandı.
Meteksan Savunma’nın Genel Müdürlük pozisyonuna, vekâleten, Genel Müdür Yardımcısı 
Tunç Batum getirildi. 1965 yılında İstanbul’da doğan Batum, lise eğitimini Ankara Atatürk 
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Batum, 1985-1995 yıllarında,
ASELSAN’da Üretim Müdür Yardımcısı; 1995-2010 yıllarında, Karel Elektronik A.Ş.’de 
Operasyon Direktörü; 2010-2012 yıllarında ise Nurol Teknoloji A.Ş’de Genel Müdür olarak 
görev yaptı. 2013 yılında Meteksan Savunma ekibine katılan Batum, Haberleşme Sistemleri
Programı Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

HAVELSAN Simülatörü 10.000 Uçuş Saatini Tamamladı
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FNSS, 17 Şubat’ta yaptığı
açıklamada, PARS 

tekerlekli zırhlı araç ailesi ile
yeni bir ihracat başarısına
daha imza attığını bildirdi.
FNSS, daha önceden ihracat
yapmadığı bir ülke ile 
PARS araçlarının tedarikini
konu alan bir sözleşmeyi
geçtiğimiz aylarda imzaladı
ve sözleşme yürürlüğe girdi.
Anlaşma gereği, müşteri
ülke adının yanı sıra araç
tipleri ve projenin toplam
bütçesi gibi detaylar da 
şimdilik gizli tutuluyor.
FNSS Genel Müdürü ve
CEO’su K. Nail Kurt,
FNSS’nin bu yeni başarısı ile
ilgili değerlendirmelerini 
şu şekilde ifade etti: “

8x8 ve 6x6 tekerlekli zırhlı
araçlarda dünya standardı
hâline gelen PARS araç 
ailesinin bu son başarısı,
FNSS’nin, uluslararası
alanda ulaştığı noktanın 
altını bir kez daha çizdi.
FNSS, dünyanın önde gelen
diğer firmaları ile girdiği 
yarışta, bir kez daha hem
teknik hem de mali 
konularda öne geçerek 
çok önemli bir sözleşmeye
imza attı. Önümüzdeki 
dönemde, sözleşmenin 
gereklerini; takviminde, 

bütçesinde ve vaat edilen
kalitede gerçekleştirerek,
müşterimizin tatmin 
seviyesini en üst düzeyde
tutmaya devam edeceğiz.”
İlk ihracat başarısını 
Malezya’da elde eden 
PARS 8x8 aracının, 
Malezya’da AV8 ismi ile 
üretilen yeni türevi; 
25 mm ve 30 mm kule ile
12,7 mm uzaktan komutalı
kuleye sahip 4 farklı zırhlı
muharebe aracı, 120 mm
havan topu taşıyan zırhlı
havan aracı, zırhlı keşif ve
gözetleme aracı, zırhlı 

komuta aracı, zırhlı 
ambulans, zırhlı kurtarma
aracı, zırhlı bakım aracı,
zırhlı istihkâm ve KBRN
aracı ve zırhlı muhabere
aracı olmak üzere, 12 farklı
konfigürasyonda üretiliyor
ve hâlen teslimatlar sürüyor.
FNSS ile Malezyalı iş ortağı
DRB Hicom Defense 
Technologies Sdn Bhd.
(DEFTECH) firması arasında
2011 yılında imzalanarak 
yürürlüğe giren AV8 
projesinde, 2015 yılı 
teslimatları, 20 Kasım’da 
tamamlandı ve teslim 
edilen toplam araç sayısı,
28’e ulaştı. Malezya Kara
Kuvvetlerine teslim edilen
araçlar, aktif bir şekilde 
görevlerde de kullanılıyor.
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) arasında,

Ar-Ge projelerinde bor madeninin uygulama alanlarının
tespit edilmesi ve uygulanması amacıyla çerçeve 
anlaşması imzalandı. TSKGV tarafından, konuyla ilgili 
12 Şubat’ta yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma ile
vakfa bağlı şirketler olan; ASELSAN, TUSAŞ, 
ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile BOREN’in,
bor madeninin Ar-Ge projelerinde kullanımı konusunda 
iş birliği yapacakları bildirildi. Açıklamada, özellikle zırh
yapımı, füze yakıtı ve füze başlığı ile kompozit ve 

yarı iletken malzemeler gibi pek çok alanda kullanılabilen
borun, ileri teknoloji ürünler için hayati önem taşıyan
“süper iletken malzeme”nin yapımında da kilit rol 
oynadığı belirtildi.
TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş, imzalanan anlaşmaya
ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya rezervlerinin %73’ünün
ülkemizde bulunduğu bor madeninin kullanılmasına 
yönelik çerçeve anlaşmayı, bağlı şirketlerimiz ile birlikte
çok ciddiye alıyoruz. Umudum, bu anlaşmanın, katma 
değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinin önünü 
açmasıdır.” ifadelerini kullandı. BOREN Başkanı 
Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ise TSKGV şirketlerinde
bulunan, alanlarında uzman yetişmiş mühendisler ile 
çalışmaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdi.

Bor Teknolojilerinde 
TSKGV İmzası

FNSS PARS Araç Ailesi, Dünya 
Ordularının Tercihi Olmaya Devam Ediyor
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Ekonomi Bakanlığı 
tarafından 19 Şubat’ta 

düzenlenen 3. Kümelenme
Konferansı sırasında, 
Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (UR-GE) 
Projeleri İyi Uygulama 
Örnekleri arasında bulunan
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’ne, 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş tarafından, UR-GE 
Projesi İyi Uygulama Örneği Sertifikası verildi. OSSA’nın 
UR-GE projesini anlatan OSSA Koordinatörü Hilal Ünal 
Türkan, Ekonomi Bakanlığının UR-GE destekleri sayesinde 
kümelenme faaliyetlerinden verim alınabildiğini ve 
OSSA tarafından gerçekleştirilen 
ilk UR-GE projesi için alınan UR-GE 
desteğinin, %107 oranında artan ihracat
kapasitesi olarak geri döndüğünü belirtti.
Şubat ayının bir diğer gelişmesi, 
ASELSAN-OSSA Çalıştayı’nın 2’ncisinin,
OSSA ev sahipliğinde düzenlenmesi
oldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
temsilcilerinin de katıldığı çalıştay ile 
ilgili açıklama, ASELSAN tarafından, 
5 Şubat’ta yapıldı. Etkinliğin ilk konuşmasını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, şunları söyledi: 
“ASELSAN, OSTİM için çok önemli bir kurum. Projelerdeki 
alt yükleniciliklerimiz ile biz de onlar için çok önemliyiz. 
Şu anda OSTİM’de, kalite anlayışı yüksek, nitelikli ürün
üretme kapasitesine sahip, ne söylendiğini anlayan firmalar
oluşmuş durumda. Başarılı olmak için, bu ekosistemi 
bir bütün olarak düşünmek lazım.”
Aydın’ın ardından kürsüye çıkan ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Hezarfen Oruç, Türkiye’de, savunma sanayisinin
diğer sektörlerden önde olmasının, bu tür iş birlikleri 
sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Oruç, sözlerine şöyle
devam etti: “ASELSAN, varlığını devam ettirmek için, 

kâr etmesi gereken bir kuruluş; ama özünde bir misyon 
şirketi. Tüm çalışanlarımız da bu misyonu içselleştirmiş 
durumda. Misyonumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak
üzere, müşterilere katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir
ürün ve çözümler sunmak; Türkiye’nin teknolojik alanda dışa
bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini
arttırarak ulaşan, halkına gurur veren bir savunma şirketi 

olmaktır. Sizler de bizimle birlikte bu misyonu
paylaşıyorsunuz. Bu özgün başarının 
altında bu yatıyor.  Ordumuza verdiğimiz
bir ürünün arkasında, sadece 
5.000 ASELSAN’lı değil, 100.000’lere 
ulaşan bir kümenin de olmasını 
istiyoruz. Teknik, ticari pazarlıklar 
yapsak bile iş birliğimizde, 
‘Silahlı Kuvvetler için çalışıyorum.’ 
misyonunu paylaştığımızı görüyorum. 
Bu paylaşım devam ettiği sürece, başarı 

hikâyelerimiz de devam edecektir.”
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal Türkan da OSSA’nın yurt 
dışında ve yurt içinde savunma ve sivil havacılık sektörlerinde
çalışan alt yükleniciler için profesyonel bir bağlantı noktası
hâline geldiğini ifade ederek üyelerinin kabiliyetlerini 
ve kümenin sektördeki rolünü anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından ASELSAN yöneticileri, 
ASELSAN’ın çalıştığı yan sanayi firmalarından ne gibi 
taleplerde bulunduğunu, detaylarıyla anlatan sunumlar yaptı.
Çalıştayın son bölümünde, ASELSAN yöneticilerinin katılımı
ile soru-cevap paneli gerçekleştirildi.
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OSSA’nın 
UR-GE Projesi,
Bir Kez Daha
Tescillendi
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Son dönemde, savunma ve havacılık alanındaki kritik konular
hakkında yayınladığı raporlarla gündemden düşmeyen

STM, Şubat ayında da siber güvenlik ve insansız hava aracı
(İHA) konularını kapsadı. STM 2016 Siber Güvenlik Tehdit 
Raporu, 6 Şubat’ta yayınlandı. Raporda; siber saldırılarla ilgili
incelemelerin, 2016 yılındaki saldırı eğilimlerinin ve saldırılara
karşı alınacak önlemler konusundaki tavsiyeler yer aldı. Rapora
göre, Türkiye; ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya,
İtalya ve Fransa’dan sonra, en çok siber saldırıya uğrayan 
ülkeler arasında, 9’uncu sırada yer alıyor. Raporda; enerji, 
haberleşme, su kaynakları, tarım, sağlık, ulaşım, eğitim ve
finansal hizmetler gibi kritik alt yapı sektörlerinde kullanılan
bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenliğinin sağlanmasının,
ulusal güvenliğin bir parçası hâline geldiğine dikkat çekiliyor 
ve siber saldırıların, bu yıl da hız kesmeden devam edeceği 
öngörüsü paylaşılıyor.
Raporda, e-Devlet Kapısı hizmetlerine de özel yer ayrıldı. Buna
göre, adaletten sağlığa, sosyal güvenlikten sigortaya kadar birçok
farklı alandaki kamusal hizmete erişim sağlayan e-Devlet 
uygulamalarının, barındırdığı kişisel bilgiler nedeniyle saldırganların
iştahını kabarttığı ifade edildi. Yaklaşık 26 milyon kullanıcısı
olan e-Devlet Kapısı hizmetlerinin, siber saldırganların hedefi
olması durumunda, vatandaşlar adına sahte şirket kurulmasından
bankalardan kredi çekilmesine varabilecek suç olaylarının 
yaşanması ihtimalinin ortaya çıkabileceği kaydedildi.
İngilizcesi Advanced Persistent Threat (APT) olan ve Türkiye’de,
“hedef odaklı saldırı” olarak isimlendirilen siber eylemler, 
raporda, önümüzdeki dönemin en önemli tehditleri arasında
gösterildi. Basit siber saldırılara göre çok daha planlı, uzun 
süreli ve fark edilmesi zor eylemler olduğu ve çoğunlukla ülke
destekli aktörler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen 
APT’lerin, hem kritik sistemlerin çökertilmesi hem de bilgi 
sızdırılması maksatlı olarak kullanıldığı belirtildi. APT’lerin
genel karakteristiklerinin de açıklandığı raporda, bu tip 
saldırıların büyük yankı uyandıracak stratejik kurum ve
faaliyetleri hedef aldığına vurgu yapıldı.
STM’nin raporunda, İngilizce ransomware saldırısı olarak bilinen
siber tehdide de yer verildi. Saldırganların, zararlı yazılımlarla
sızdıkları sistemi kilitlemeleri veya sistemdeki bilgileri şifrelemeleri
ve sonrasında sistemi veya şifreli bilgileri açmak için 
kullanıcılardan fidye istemeleri şeklinde gerçekleştirdikleri bu
tür saldırılara maruz kalan ülkeler sıralamasında, Türkiye’nin
dünya 8’incisi olduğu belirtilen raporda, ransomware tehdidinin,
2015 yılında, 2014’e göre, iki kat arttığına da dikkat çekildi.

İHA’ların Geleceği Çizildi
STM İHA Yol Haritası ise 13 Şubat’ta yayınlandı. Dokümanda,
İHA teknolojileriyle değişen yeni harekât konseptleri, geleceğin
İHA sistemleri, bu sistemler için gereksinimler ve öngörüler 
ile tavsiyeler yer aldı. İHA sistemlerinin; insanlı hava 
platformlarına, uydulara ve çeşitli yer sistemlerine göre 
daha etkin, ekonomik, güvenilir ve emniyetli çözümler 
sağladığı kaydediliyor ve gelecekte bu sistemlerin hava 
kuvvetleri için vazgeçilmez olacağı vurgulanıyor.
İHA sistemlerinin askeri alanda kullanımının yaygınlaşmasıyla
dünyada bu sanayinin hızla büyüdüğü paylaşılan raporda, 
2015 yılı Haziran ayı itibarıyla, dünya genelinde, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu, toplam 60 ülkede, 637 firma 
tarafından, 2.115 adet farklı tipte İHA üretildiği ifade edildi.
Buna göre, son 11 yıllık dönemde, İHA üreten ülke sayısında
%40‘lık bir artış gerçekleşirken; aynı dönemde, İHA üreten
firma sayısında, %208’lik ve üretilen İHA sayısında da 
%289’luk bir artış meydana geldi.
Türkiye’de İHA sistemlerine yönelik ilk adımların 1990’lı 
yılların başında atıldığına değinilen raporda, özellikle 
2004 yılı sonrasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla aralarında 
STM’nin de bulunduğu pek çok kurum ve kuruluşun, 
İHA sistemleri konusunda faaliyet göstermeye başladığı 
aktarıldı.
STM’nin yol haritasında, geleceğin İHA teknolojilerine yönelik
önemli öngörüler de paylaşıldı. Buna göre, günümüzde Orta
Doğu’daki istikrarsızlık, Afrika’nın yeniden şekillenen yapısı,
Uzak Doğu’da her gün daha da gerilen ilişkiler ile enerji, gıda 
ve su kaynaklı muhtemel krizler de göz önüne alındığında; 
hava kuvvetlerinin asli unsuru olan savaş uçaklarının insansız
türevlerinin, 2035 yılı ve sonrasında sıklıkla görülmeye 
başlanacağı kaydedildi. Rapora yansıyan bir diğer tespite 
göre, yakın gelecekte, İHA’larda lazer esaslı yönlendirilmiş
enerji silahları da kullanılmaya başlanacak.
İHA Yol Haritası’nda öne çıkan bir diğer tespit de çok büyük 
boyutlardaki verinin, otomatik olarak işlenmesi ve 
kıymetlendirilmesine yarayan “Büyük Veri” ile ilgili. Rapora
göre, Büyük Veri alanındaki gelişmelerle mümkün olduğunca
az sayıda insan kullanılarak İHA sistemlerinden alınan çok
büyük boyutlardaki verinin otomatik olarak işlenmesi ve 
değerlendirilmesi mümkün olabilecek.
Her iki dokümana da STM’nin İnternet sitesinden 
erişilebilir.

SAVUNMA HABER
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Şubat ayı, ANKA insansız
hava aracı ve ATAK 

helikopteri ile ilgili 
gelişmelere de sahne oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV) tarafından 
5 Şubat’ta yapılan 
açıklamada, ANKA’nın 
görev uçuşunu başarıyla 
tamamladığı bildirildi. 
Planlanan bir görev 
kapsamında, Elazığ 
Havaalanı’ndan kalkış yapan
ANKA, 19.000 feet irtifaya
ulaşmasının ardından, 
32 km2’lik bir alanda; 
keşif, gözetleme ve diğer
faaliyetleri başarıyla 
gerçekleştirdi. 4 saat 
süren uçuş, yer kontrol 
merkezinde; Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Şuay
Alpay, TSKGV Genel Müdürü

Orhan Akbaş, TUSAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı
Nejat Bilgin, ROKETSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Alpman ve HAVELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksel Öztekin tarafından da
takip edildi. Açıklamada,
ANKA’nın, bölgede; 
keşif, gözetleme ve 
diğer görevlere devam 
edeceği belirtildi.
ATAK ile ilgili gelişme ise
TUSAŞ tarafından, 

3 Şubat’ta, İngilizce 
yayınlanan bir basın bülteni
ile duyuruldu. TUSAŞ, 
Polonya’nın yeni nesil 
taarruz helikopterini 
tedarik etmek için yürüttüğü
KRUK programında 
yarışan adaylardan birisi
olan ATAK helikopterine 
yönelik olarak Polonya 
sanayisi ile iş birliği 
yapılması için, bir adım 
daha attı. TUSAŞ ve 
PGZ-Polska Grupa 

Zbrojeniowa firması, 
3 Şubat’ta, Polonya’da, Türk
ve Polonyalı 15 firma ile 
birlikte bir çalıştay 
gerçekleştirdi. Bültende,
TUSAŞ’ın küresel oyuncularla
önemli savunma projelerinde
birlikte çalıştığı ve bu 
tecrübeyi, KRUK programına
aktarmaya hazır olduğu 
vurgulandı.

MSI SAVUNMA HABER
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ANKA Görevde, ATAK Polonya’da Çalıştayda
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MSI SAVUNMA HABER

Ürdün’ün başkenti Amman’daki Kral I. Abdullah Hava 
Üssü’nde, 2 yılda bir düzenlenen SOFEX (Special 

Operations Forces Exhibition & Conference / Özel Harekât
Kuvvetleri Sergisi ve Konferansı), bu sene, 9-12 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek 
etkinliğin ilk gününde; dünya genelinden katılan 
üst düzey askeri yetkililerin vereceği, konuya odaklanmış
kapsamlı seminerler yer alacak. 
Bu seminerler, terörle mücadele ve anayurt savunması 

başta olmak üzere, çeşitli konuları ele alacak. Sonraki 
3 gün boyunca, SOFEX sergisi, açık ve kapalı toplam 
75.000 m²’lik alanda gerçekleştirilecek.
Bir önceki organizasyon, SOFEX 2014; 35 ülkeden 
373 firmayı ve 52 ülkeden, aralarında genelkurmay 
başkanları, savunma bakanları ve özel harekât komutanları
da bulunan 600’den fazla resmi heyeti ağırlamıştı. 
2014 yılında, 5 gün süren bir yarışma da düzenlenmişti. 
Yarışmaya, dünya genelinden katılan ve özel harekât 
personelinden oluşan takımlar, zorlu tatbikatları yerine 
getirmişti. Bu sene 6’ncısı gerçekleştirilecek yarışmaya, 
18 ülkeden 24 takımın katılması bekleniyor.

SOFEX 2016, 
Geleneği Sürdürüyor

ROKETSAN, SOFEX 2014’te, “Uluslararası En İyi Stant Ödülü”nü almaya layık görülmüştü.
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Türk savunma ve havacılık sektörü, çok farklı ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik yüksek kabiliyetlere sahip, kaliteli ve ekonomik çözümler 
üretmeye devam ediyor. Her geçen gün, yeni bir ürünü ya da yeni 

bir çözümü, hem yerli hem de yabancı müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, gündeme daha sık geldiği dönemleri 
yaşıyoruz. Yakın geçmişe kadar, savunma ve havacılık sanayimizin kapasitesi
oranında, kısıtlı seçenekler arasında sıkışan, yurt dışındaki tedarikçilere 
yönelen bir yapımız vardı. Ancak bu durum artık değişti. Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM)’nın belirlediği kriterlere göre üretim yapan firmalarımız; yazılımdan haberleşmeye, 
gözlem uyduları ve alt sistemlerinden insansız hava araçlarına, eğitim uçaklarına, taarruz helikopterlerine kadar 
çok geniş bir yelpazede, benzersiz üstün özellikli ürünler ortaya çıkarabiliyor. Ve tüm bu yarış, sıkı bir takvimde 
gerçekleştiriliyor.

Deniz ve kara platformlarında da çok önemli aşamalar kaydettik.

Sanayimizin en büyük gücü, firmalarımızın yatırım yaparak, inovasyon ruhu ile yeni ve yenilikçi teknolojileri 
geliştirebilmesidir. Denizcilik sektörü özelinde baktığımızda; bu güç sayesinde, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen, 
sadece deniz araçlarını değil, amfibi özellikli araçlar üreten, yeni standartlar belirleyen firmalarımız, hedef pazarlarda
müşteri memnuniyeti yüksek, sürekliliği olan bir ticareti gerçekleştirebiliyorlar.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak, tüm gücümüzle sektörümüzün sahip olduğu bu gücü 
tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi bir ürün, tanıtılmadıkça, bilinir olmadıkça değerli bir ürün olamaz.
Bizim amacımız, ürettiğimiz iyi ürünleri değerli hâle getirebilmek.

Deniz araçları alanında da ihracatta hız kazandık. Satılan her bir ürün, bize yeni sipariş olarak geri dönüyor.

Ürünleriniz ne kadar bilinir olursa müşterileriniz o kadar çeşitlenir. Biz ürünlerimize çok güveniyoruz. 
Bu yüzden fuar katılımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Tanıtım Grubumuz Turkish Defence Alliance (TDA) ile 9-11 Şubat tarihleri arasında, Aşkabat, Türkmenistan’da 
düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılım gösterdik. Önümüzde yoğun bir fuar takvimi 
bulunuyor.

2015 yılında, ihracatçı birlikleri arasında, en iyi performansı yine biz gerçekleştirdik. Artık kamuoyu, 
bizden hep bunu bekliyor. Bu yüzden, 2016 yılını daha başarılı bir şekilde geçirmek için, tüm gücümüzle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

MSI
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Yenilikçi Teknoloji ve 
Ürünlerle Deniz 
Platformlarında da İddialıyız

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





Ümit BAYRAKTAR 
ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA 
v.tunca@savunmahaber.com

MSI Dergisi: TUSAŞ, 2014 yılında, 
ilk defa 1 milyar dolarlık ciro rakamını
geçti. Bu paralelde, size, öncelikle ana
gündem maddelerinizi sormak istiyoruz.
Şu anda TUSAŞ’ın öncelik verdiği 
ilk 3 konuyu nasıl sıralarsınız?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Havacılık ve
uzay sanayisi; stratejik öneme haiz, yük-
sek maliyetli büyük yatırımlar gerektiren
ve üstelik ticari açıdan uzun dönemde
geri dönüş sağlanabilen bir sektördür.

Bu nedenle dünyada ileri teknolojiler
üreten ülkelerde bile bu sanayiye doğru-
dan ya da dolaylı devlet desteği sağlan-
makta olduğu görülüyor. Ülkemiz de
mevcut olanaklar içinde bizlere destek
olmak için politikalar geliştiriyor.
Şirketimizin stratejik ana hedeflerini;
n Dünya Pazarında Rekabet Edebilecek

Ürünlere Sahip Olmak
n Sürdürülebilir Büyüme ve Kazanç

Sağlamak
n Paydaşların Beklentilerini 

Karşılamak
olarak belirledik.
Hedefimiz, önümüzdeki dönemde yük-
sek teknolojili ürünler tasarlayıp gelişti-

rebilen ve üreten, küresel bir havacılık
şirketi olmak. Bunu gerçekleştirmek için
ana gündemimiz ise hem teknik altyapı-
mızı hem de insan kaynağımızı geliştire-
rek, bu zor coğrafyada ülkemizin ihtiyaç
duyduğu sistemleri tasarlayıp üretmek
ve uluslararası piyasada rekabetçi
olmak.

MSI Dergisi: Bu tabloda halka arz 
konusunu nereye konumlandırıyorsunuz?
Bu konu, gündemde arka sıralara mı 
geriledi?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Hisselerimizin
bir bölümünün halka arzı için çalışmala-
rımıza 2012 yılında başladık; fakat piyasa

SÖYLEŞİ
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Havacılık ve uzay alanında Türkiye’nin ana yüklenici firması olan TUSAŞ-Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş., bir yandan ANKA, HÜRKUŞ ve T129 ATAK üzerindeki çalışmalarına
devam ederken bir yandan da muharip uçak, helikopter ve uydu platformlarını özgün olarak
geliştirmek için kollarını sıvamış durumda. Millileştirilmesinin ardından, bugüne kadar
seyrettiği dalgalı denizlerde TUSAŞ’a kaptanlık eden TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı ile firmanın kısa vadeli hedeflerini ve çalışmalarının mevcut durumunu konuştuk.

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı: 

“Satışlarımızda, sivil-askeri 
ve yurt içi-yurt dışı dengeli 
portföy yaklaşımımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz.”

MSI

TUSAŞ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
ebediyete intikalinin 77’nci yıldönümünde

gerçekleştirdiği tören ile andı.



şartları ve mali piyasalarda oluşan
olumsuz koşullar nedeniyle ertelemek
zorunda kaldık. Şu anda mali ve hukuki
bütün hazırlıklarımızı tamamlamış du-
rumdayız. Gelişmeleri yakından takip
ediyoruz. Hissedarlarımızın olumlu gö-
rüşlerini takiben, uygun piyasa koşulla-
rının ve TUSAŞ’ın değerini bulacağı
uygun aralığın oluşmasıyla süreci yeni-
den başlatmayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: TUSAŞ, şu anda, Türkiye’de,
sivil ve askeri amaçlara yönelik olarak
yürütülen ve sözleşmesi imzalanmış
özgün hava aracı geliştirme projelerinin
ana yüklenicisi konumunda. 
Uluslararası arenada ise A400M ve 
A350 programlarında olduğu gibi, risk
ortağı olarak tasarım ve üretim yapan,
diğer pek çok programda ise parça 
üreten bir firma. Önümüzdeki 
5-10 yıllık süreçte, bu tablonun 
ne yönde değişmesini hedefliyorsunuz?
Örneğin, ciroda sivil işlerin payı 
ne olabilir?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Şirketimiz, yıl-
lar içinde önde gelen uçak üreticilerin-
den, takip eden siparişler almaya ve
satış adetleri giderek artan yeni nesil ti-
cari uçaklara ana tedarikçi olarak üretim
yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda,
bugün olduğu gibi, önümüzdeki 10 yılda
da ticari uçaklara yönelik projelerimizin
toplam portföyümüzde önemli bir pay al-
maya devam edeceğini değerlendiriyo-
ruz. Öte yandan, gelecek vadede
uluslararası yeni geliştirme projelerine
risk paylaşımcı ortak olarak katılım sağ-
lamayı, satışlarımızda sivil-askeri ve yurt
içi-yurt dışı dengeli portföy yaklaşımımızı
sürdürmeyi hedefliyoruz.

MSI Dergisi: TUSAŞ, alt yüklenici 
kullanımı konusunda, son yıllarda 
önemli mesafe kaydetti ve bir anlamda,
Türkiye’de kendi ekosistemini oluşturdu.
TUSAŞ’ın bu konudaki performansını, 
siz de sıklıkla rakamlarla ortaya 
koyuyorsunuz. Bardağın dolu tarafını
vurguladıktan sonra, daha iyiye 
ulaşmak adına bir soru sormak istiyoruz.
TUSAŞ’ın beslediği bu ekosistem, 
doğrudan Airbus, Boeing ve diğer 
uluslararası oyuncularla iş yapabilecek
bir noktaya geldi mi? Sizce ne zaman 
bu yönde haberler duymaya 
başlayabiliriz? Ekosistemin hangi 
konularda kendini geliştirmesi gerekiyor?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Son 10 yılda
yardımcı sanayi firmalarımızda, hem sa-
yısal olarak hem de yetkinlik anlamında
önemli ilerlemeler kaydedildi. İmalat
yöntemleri ve teknolojileri, malzeme ve
proses gereksinimleri ve kalite teminatı
sistemi gereklilikleri gibi birçok önemli
konuda gelişmeler yaşandı ve bu firma-
lar, ana müşteri isterlerini karşılayacak
düzeye ulaştı.

TUSAŞ, son yıllarda artan iş yükü çerçe-
vesinde, yardımcı sanayi firmalarına 
2 milyon saatin üzerinde iş aktarımı
yapar hâle geldi. Hedefimiz, 2025 yılına
kadar, tüm detay parça üretim işini
TUSAŞ dışına aktarabilmek ve yardımcı
sanayimizle birlikte, yeni nesil uçaklar-
daki daha büyük komponentlerin seri
imalatçısı konumuna gelebilmek.

Hedef, A320 ve 
B737’nin Mirasçıları
MSI Dergisi: TUSAŞ bugün; Airbus, 
Boeing, Bombardier, AgustaWestland 
ve Northrop Grumman gibi sabit ve 
döner kanatlı hava araçlarının başlıca
üreticilerinin, ilk seviye alt yüklenicisi
konumunda, geniş bir ürün portföyüne
katkı sağlıyor. Diğer yandan, 
bu üreticiler, yeni ürünler üzerinde de
çalışıyor. TUSAŞ, bu yeni ürünlerde de
rol alabilmek için neler yapıyor? 
Risk ortağı olarak katılmak istediğiniz
projelerden bahsedebilir misiniz? 
Bu konuda Türkiye, tüm kurumları ile
TUSAŞ’a nasıl destek olabilir?

Mart 2016 - 27
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Muharrem DÖRTKAŞLI: Airbus, Boeing
ve Northrop Grumman gibi platform
üreticilerinin ilk seviye alt yüklenicisi
olmak çok büyük bir sorumluluk, çok
önemli bir seviye. En büyük firmaların li-
ginde oynuyor konumundasınız. Sorum-
luluğunuzda bulunan ürünün teslimatını
yapamadığınız anda, müşteriniz uçağını
teslim edemiyor, yüksek cezalar ile karşı
karşıya kalıyor. Bu nedenle tüm faaliyet-
lerinizle müşterinizin isteklerine zama-
nında ve kalitesinde cevap vermek
durumundasınız. Müşteri firmanın on-
larca kişiden oluşan ekipleri sürekli 
performansınızı takip ediyor. İşte, bah-
settiğiniz yeni ürünlerde rol alabilmek
için en önemli kural bu: Mevcut işlerin,
ürünlerin altından alnınızın akıyla kalkı-
yor olabilmeniz. Bu üreticilerin çalışma-
larını yakından takip ediyor, ürün
geliştirme faaliyetleri hakkında sürekli
girişimlerde bulunuyoruz. Risk ortağı
olarak, yeni geliştirilen platformlarda
uzmanlaşma alanlarımızdaki tasarım ve
üretim paketlerine talibiz. Örneğin, Airbus
ve Boeing firmaları A320 ve B737 ailele-
rinden sonraki tek koridorlu uçakların
kavramsal tasarım çalışmalarını yürütü-
yor. Bu paketlerde yer alabilmek için,
ortak tasarım şirketi kurmaya kadar her
türlü seçeneği değerlendiriyoruz.
Türkiye’deki kurumların, bizi, ülkemiz-
deki havacılık sanayisinin bayrak taşıyı-
cısı olarak görmelerini bekliyoruz. Bize
verecekleri her türlü destek, yalnızca
şirketimize değer katmıyor, kendi ürete-
ceğimiz uçaklarımıza giden yolda bilgi
birikimimizi daha da pekiştiriyor. Bunun
yanında yerli yardımcı sanayi firmaları-
mızı, uçak yapısalları üretebilir kabiliyet
ve sertifikaya sahip firmalar olarak ge-
liştirmemizi sağlıyor. Açıkçası, milli ha-
vayolumuz ve kurumlarımızdan; Airbus,
Boeing gibi firmalar ile yaptıkları anlaş-
malar kapsamında, ülkemize kazandıra-
cakları her türlü katkıyı bekliyoruz.

MSI Dergisi: Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (TF-X) projesi, havacılık
alanında, Türkiye’nin tüm projeleri 
arasında, kuşkusuz en zorlu ve 
en prestijlisi konumunda. Ama biz 
önce bu ve diğer tüm projeleri 
gerçekleştirecek tecrübenin 
oluşturulduğu ve çekirdek ekibin 
yetiştiği proje ile başlamak istiyoruz:
HÜRKUŞ. HÜRKUŞ’ta planlar, A sürümü
için EASA sertifikasyonunun 2015 yılı
içinde tamamlanması yönündeydi. 
Bu plandan herhangi bir sapma 
öngörülüyor mu? Sertifikasyon 
sonrasında, A sürümünün satışı ile 
ilgili çalışmalarınız olacak mı, yoksa 
gündem artık sadece B sürümünün 
geliştirileceği Yeni Nesil Temel Eğitim
Uçağı Tedarik projesi mi olacak?
Muharrem DÖRTKAŞLI: HÜRKUŞ-A
uçağının sertifikasyon faaliyetleri devam
ediyor. Üretilen iki statik uçak sertifikas-
yon için gereken testlerini başarı ile ta-
mamladı. 
Proje kapsamındaki uçuş test programı-
mız, iki adet uçağımız ile hemen her gün
uçularak devam ediyor. 2015 sonu itiba-
rıyla iki prototip uçak, 330 sortide 365
saat uçuş gerçekleştirmiştir. Projenin
kritik kilometre taşlarından birisi olan
“Viril (Spin) Testleri” kapsamındaki ilk
uçuş, 20 Ocak 2016 günü başarıyla ger-
çekleştirildi. Burada ilk 10 viril test

uçuşu için uçağa roketle geriye fırlatılan
bir kuyruk paraşütü entegre ediyoruz.
Uçağın virile girip kendi dümeniyle çıka-
bilecek kuyruğu zaten hesaplamış idik;
rüzgâr tünelinde de test ettik. Ancak ser-
tifikasyon otoriteleri olan SHGM ve
EASA, bu testin Türkiye’de ilk kez yapı-
lacak olması nedeniyle yine de emniyet
olsun diye bu paraşütü istedi. Testlere,
EASA CS 23.221 maddesine uyum kap-
samında, değişik ağırlık, CG (Ağırlık
Merkezi) ve konfigürasyonlarda icra edi-
lecek uçuşlar ile devam edilecek.
2015 yılında otoriteye sunmamız gere-
ken yaklaşık 500 dokümanın %90’ını da
son 3 aya girmeden tamamladık. Ekibi-
miz, yıl boyunca, hafta sonları dâhil müt-
hiş bir mesai yaptı; yapmaya da devam
ediyor. Yoruldular; ancak çok özel bir 
zamandan geçtiklerini de biliyorlar. 
HÜRKUŞ-A, aviyonikleri nedeniyle B’ye
nazaran daha düşük maliyetli. İlgilenen
ülkelere, bunu da seçenek olarak öneri-
yoruz. Ancak herkesin gözü, Hava Kuv-
vetlerimizin alacağı uçakta ve yakından
takip ediyorlar.

MSI Dergisi: TUSAŞ cephesinden 
baktığınızda, Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (TF-X) projesinin son 
durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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HÜRKUŞ projesinde 2015 sonu itibarıyla iki prototip uçak,
330 sortide 365 saat uçuş gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ-A uçağının sertifikasyon faaliyetleri devam ediyor.





Muharrem DÖRTKAŞLI: TUSAŞ, 27 Nisan
2015 tarihli Savunma Sanayii İcra Kurulu
(SSİK) toplantısı ile Milli Muharip Uçak
(MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde ana
yüklenici olarak görevlendirildi. Proje
kapsamında, Kavramsal Tasarım Fazı
sonrasında projenin ikinci ayağı olan Ön
Tasarım Fazının sözleşme hazırlık çalış-
malarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı) ve Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) koordinasyonu ile devam
ediliyor.
TUSAŞ ana yükleniciliğinde, TUSAŞ ile
birlikte çalışabilecek, muharip uçak ge-
liştirme deneyimine sahip bir firmanın
seçimi için 2015 yılı Mart ayında Bilgi
İstek Dokümanı (BİD) yayımlandı. 
Ardından Hv.K.K.lığı, SSM ve TUSAŞ’ın
ortak çalışmaları ile BİD’e yanıt veren
firmalara Haziran ayında Teklife Çağrı
Dokümanı (TÇD) yayımlandı. TÇD’ye tek-
liflerini sunan Airbus Defense & Space,
BAE Systems ve Saab firmaları ile mü-
zakereler ve teklif değerlendirme çalış-
malarının ardından, öncelikli olarak
görüşülecek Yabancı İşbirliği Firması
(YİF) adayı, BAE Systems olarak belir-
lendi. Görüşmelerin tamamlanmasının

ardından, projenin, 2016 yılının ilk yarı-
sında başlaması planlanıyor.
Proje başlangıç hedefi ile uyumlu olarak
mühendislik ve test altyapıları ihtiyaçla-
rının belirlenmesine, bu ihtiyaçların 
detaylandırılmasına ve altyapıların ku-
rulmasına yönelik çalışmalara da baş-
landı. Diğer taraftan, belirlenen kritik
teknolojilerin çalışılması ve geliştirilmesi
için, MMU Projesi ile paralel yürüyecek
ilgili teknoloji geliştirme projelerinin,
proje kurgularının oluşturulması için ça-
lışmalar da yürütülüyor.
Sözleşme görüşmelerinin yanı sıra

motor ve konfigürasyon seçimi için de
çalışmalar, Hv.K.K.lığı ve SSM ile birlikte
devam ediyor.

Yolcu Uçağının 
Kendi Dinamikleri Var
MSI Dergisi: Havacılık alanında 
Türkiye’nin bir diğer dönüm noktasının
da Bölgesel Uçak projesi olması 
bekleniyor. TUSAŞ, şu anda Bölgesel
Uçak projesinin neresinde? TUSAŞ, 
bu proje kapsamında neler yapmak 
istiyor; hangi iş paketlerini üstlenmeyi
amaçlıyor?
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MMU Geliştirilmesi Projesi’nde çalışmalar 3 farklı konfigürasyon üzerinden devam ediyor.





Muharrem DÖRTKAŞLI: Projenin en
düşük maliyet ve riskle tamamlanabil-
mesi için geçmişte oluşan TUSAŞ birikim
ve yatırımlarının azami kullanılması
amacıyla yetkililerle görüşmelerimize
devam ediyoruz.
Yolcu uçağı üretim sektörü kendine özgü
dinamikleri olan bir sektördür: Pazar-
lama, kiralama (leasing), işletme yön-
temlerinin yanı sıra her havayolunun
kendine özgü talep ettiği kabin içi ve
mutfak donanımları ile koltuk, iç aydın-
latma gibi sistemler, TUSAŞ’ın ana faa-
liyet alanı dışında olan alanlar. Bu
nedenle kurulan şirkete, uçağı, havacı-
lıkta “yeşil uçak” olarak anılan; “uçabilir
ama yolcu bölümü donatılmamış” sevi-
yede vermeyi öneriyoruz. Projenin iler-
leyen aşamalarında, yeni geliştirilecek
TRJ628 versiyonunun tasarımında ise
daha büyük rol alabilmeyi hedefliyoruz.

MSI Dergisi: C-130E/B Aviyonik 
Modernizasyonu (ERCİYES) projesi 
kapsamında geliştirilen modernizasyon
çözümünün ihraç edilmesi ile ilgili 

çalışmaların son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Hava Kuvvetle-
rimizin gereksinmelerine uygun gelişti-
rilen C-130 Erciyes aviyonik sistemi,
benzerine ancak ABD’li modernizasyon
projelerinde rast geldiğimiz, karmaşık ve
120’ye yakın yeni cihazı içeren bir sistem.
Kokpit tümüyle değiştiği için her yönüyle
uçuş kritik bir sistem özelliği taşıyor.
Tüm bu sistemleri yöneten Merkezi
Kontrol Bilgisayar Yazılımı da yine
TUSAŞ mühendisleri tarafından gelişti-
rildi.
2014’te Tamamlayıcı Tip Sertifikasını
aldık ve ilk prototipimizi teslim ettik.
İkinci prototip teslimat aşamasında. Ay-
rıca TUSAŞ’ta 2 adet ve Kayseri HİBM’de
3 adet olmak üzere toplam 5 adet uçağı-
mızın seri üretim faaliyeti devam ediyor.
Çalışmalarımıza başlarken dünyada kul-
lanılmakta olan yaklaşık 2.000 adet 
C-130 uçağının oluşturduğu pazardan
pay almayı hedefleyerek sistemimizi
modüler bir yapıda tasarlamıştık. Siste-
mimiz, Hava Kuvvetlerimizin istediği gibi

komple yapıda alınabildiği gibi, sadece
çekirdek bir bilgisayar ve pilot ekranları
mimarisinden (glass cockpit) başlayıp,
ihtiyaca göre eklenebilen radar, otopilot,
ses ve veri kayıt cihazı (karakutu), gece
görüşe uygun ışıklandırma gibi alt sis-
temlerle de genişletilebiliyor.
Uçağın tüm normal ve acil durum prose-
dürleri -3 motor ve 2 motor performansı
gibi- yazılıma gömülü olarak tasarlandı.
Yaklaşık 10.000 sayfalık İngilizce 
pilot, teknisyen ve elbakım kitapları da
(Pilot/Teknisyen T-O Technical Order)
hazırlandı. Sistem, sadece C-130’lara
değil, ufak-tefek yazılım değişiklikleriyle
CN235 ve diğer nakliye uçaklarına da
uyarlanabilir.
İhracata yönelik çalışmalarımız kapsa-
mında da potansiyel ülkelerle görüşme-
lerimiz devam ediyor. Savunma sanayisi
ihracatlarında kredilendirme sisteminin,
özellikle devlet kredisi sisteminin 
kurulması ile ürünlerimize yurt dışı 
pazarlarda talebin artacağını değerlen-
diriyoruz. Bu konuda SSM ile çalışmala-
rımıza devam ediyoruz.
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ERCİYES projesinde TUSAŞ’ta 2 adet ve Kayseri HİBM’de 3 adet olmak üzere
toplam 5 adet uçağın seri üretim faaliyeti devam ediyor.

TUSAŞ, Airbus A350 projesinde risk ortağı olarak tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katıldı.





Helikopter Alanında 
Mihenk Taşı Projeler
MSI Dergisi: T129 ATAK helikopterlerinin
EDH sürümünün teslimatı tamamlandı.
Şimdi gözler, B sürümüne çevrildi. 
Bu sürüm ile ilgili test ve 
kalifikasyon takvimi ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: İlk 9 helikopter-
lik T129A EDH (Erken Duhul Helikopteri)
paketi TSK envanterine teslim edildi ve
bu helikopterler operasyonel saha ko-
şullarında görevlerini başarıyla icra edi-
yorlar. T129B versiyonu kapsamındaki
ilk helikopter Kasım 2015 tarihinde Kara
Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Bugün TSK envanterinde toplamda 
10 adet T129 ATAK Helikopteri mevcut. 

MSI Dergisi: TUSAŞ cephesinden 
baktığınızda, Genel Maksat Helikopter
projesinin son durumu ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Önümüzdeki 
10 yıl içerisinde, 2 farklı konfigürasyonda
toplam 109 adet helikopterin üretilme-
sini kapsayan Genel Maksat Helikopteri
Programı’nda takvimin başlaması için,
Sikorsky Aircraft firmasının ihraç lisansı
sürecini tamamlaması bekleniyor.

MSI Dergisi: Özgün Helikopter projesinde
hangi aşamaya geldiniz? Bu proje 
kapsamında, Döner Kanat Teknolojileri
Merkezi (DKTM)’nde üzerinde çalışılan
başlıca teknolojiler ve Özgün 
Helikopter’e ne şekilde katkıları olacağı
konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAŞLI: Özgün Helikop-
ter Programı, belirlenen takvim ve 
bütçeye uygun bir şekilde ilerliyor. Hâli-
hazırda ön tasarım safhası tamamlanan
projede, SSM koordinasyonunda geliş-
tirme sürecinde kullanılacak motor se-

çimi yapıldı ve T129 ATAK helikopterinde
de kullanılan LHTEC CTS800-4A moto-
runun kullanılmasına karar verildi.
Özgün Helikopter Programı, bir helikop-
ter üreticisinde bulunması gereken 
tüm kabiliyetlerin kazanımını içeriyor. 
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Sözleşme gereği ismi paylaşılamayan bir ülkenin AH-1E helikopterlerinin 
modernizasyonu TUSAŞ tarafından gerçekleştirecek.

TSK envanterinde 9 adedi T129A ve 1 adedi T129B olmak üzere toplamda 10 adet T129 ATAK Helikopteri bulunuyor.

Genel Maksat Helikopteri Programı’nda takvimin başlaması için, 
Sikorsky Aircraft firmasının ihraç lisansı sürecini tamamlaması bekleniyor.



Transmisyon Sistemleri, Rotor ve Pal
Sistemleri, Otomatik Uçuş Kontrol Sis-
temi, Gövde Alt Sistemleri gibi kritik
öneme haiz sistemlerin üretim ve test-
leri proje kapsamında yerli sanayimizin
katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bilindiği üzere, DKTM, Özgün Helikopter
Programı’na doğrudan girdi teşkil etmek
üzere değil, daha çok gelecekte tasarla-
nacak, geliştirilecek veya bir sonraki
nesil helikopterlerde bulunabilecek
“mümkün kılan (enabling) teknolojiler”
geliştirmek üzere faaliyet gösteriyor.
Helikopter endüstrisinin sürdürülebilir
olması için, bu tip çalışmaların önemli
olduğunu değerlendiriyoruz ve çalışma-
larımızı bu yönde sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: TUSAŞ, yurt dışında bir 
helikopter modernizasyon ihalesi aldı.
Pek çok açıdan kritik önem taşıyan 
bu proje hakkında bilgi verir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Ülkemiz sa-
vunma ve havacılık sanayisinde bir mi-
henk taşı olarak da adlandırılabilecek
proje kapsamında, sözleşme gereği ismi
paylaşılamayan bir ülkenin envanterinde
yer alan Cobra AH-1E modeli helikopter-

lerin; aviyonik suit, silah sistemleri 
ve bunların entegrasyonunu da kapsayan
modernizasyonu, yerli olanaklarla

TUSAŞ ana yükleniciliğinde, ASELSAN ve
ROKETSAN’ın alt yükleniciliğiyle yapılıyor.
Program kapsamında;
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T129 ATAK helikopteri, TUSAŞ’ın helikopter alanındaki özgün ürün ve çözümlerinin temelini oluşturuyor.



n Helikopterlerin Aviyonik ve Görev 
Sistemleri modernizasyonuna ilişkin
tasarım, test ve kalifikasyon 
faaliyetleri,

n Helikopterler için kit üretimi,
n CİRİT füzesi entegrasyonu
n Prototip helikopterlerin Türkiye’de 

ve yurt dışında Aviyonik ve Görev 
Sistemlerinin montaj faaliyetleri,

n Pilot ve bakımcı eğitimleri, 
ELD Veri Paketi ve ELD malları 
teslimatı

gerçekleştirilecek. Bu açıdan bakıldı-
ğında, T129 ATAK helikopterinin benzeri
bir konfigürasyon ile modernizasyonu
yapılacak. Proje faaliyetleri başladı ve
sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

ANKA’da İşler Yolunda
MSI Dergisi: ANKA, kamuoyunun çok 
yakından takip ettiği bir proje. ANKA-B 
ve ANKA-S ile ilgili son durum hakkında
bilgi verir misiniz?
Muharrem DÖRTKAŞLI: 2004 yılında im-
zalanan ancak isterleri 2007 sonunda
dondurulabilen Özgün Türk İnsansız
Hava Aracı Geliştirme Projesi’nde ANKA
İHA Sistemi Blok-A ve Blok-B olmak
üzere iki farklı konfigürasyon olarak ta-
nımlandı. 2010 yılında ilk uçuşu gerçek-
leştirilen Blok-A, geliştirme testlerinin
ardından SSM ve Hv.K.K.lığı tarafından
Eylül 2012’de başlanılan resmi kabul
faaliyetleri ile 1 Şubat 2013’te kalifiye
oldu. Hem bizim hem de ülkemiz 
için önemli gördüğümüz bir basamak, 
5 Şubat 2016 tarihinde aşılmış; Blok-A
ANKA, Elazığ’da 19.000 feet yüksekliğe
ulaşmasının ardından 32.000 m2’lik bir
alanda keşif, gözetleme ve diğer faaliyet-
leri başarıyla tamamlayarak, ilk görev
uçuşunu gerçekleştirmiştir. 
Blok-B konfigürasyonunda, Blok-A’da
bulunan ASELFLIR 300T’nin yanı 
sıra yine ASELSAN tarafından geliştirilen
Yapay Açıklıklı Radar Sistemi
(SAR/GMTI) yer alıyor. Entegre edilecek
SAR ile ANKA, bulut arkasından dahi he-
deflerin geometrik benzetimini yaparak
tanımlama yeteneğine kavuşacak. Aynı
performansı her iki faydalı yükü birden

taşırken gösterecek şekilde tasarım ça-
lışmaları tamamlanan ANKA-B, 2015 yı-
lının Ocak ayında ilk uçuşunu başarıyla
tamamladı. İlk uçuştan beri, test faali-
yetleri başarı ile devam ediyor.
2013 yılında SSM ile imzalanan seri üre-
tim sözleşmesi kapsamında, 10 adet
ANKA-S sisteminde; mevcut Blok-A ve
Blok-B özelliklerine ilave olarak uydu
bağlantısı (SATCOM), kriptolu veri linki,
milli uçuş kontrol bilgisayarı ve HD özel-
likli kameranın yer alması planlanıyor.
2015 yılının Nisan ayında Kritik Tasarım
Gözden Geçirme (CDR) süreci başarıyla
tamamlandı. Bu projemizde de çalışma-
lara devam ediliyor.

MSI Dergisi: Türkiye’nin çeşitli uydu 
projeleri, farklı modellerde ve farklı 
ortaklık yapıları ile devam ediyor. 
Diğer yandan, pek çoğu ilk olan bu 
projeleri izleyen projelerde, artık 
modellerin ve ortaklıkların oturması 
gerekiyor. Bu tabloda, TUSAŞ’ı gelecekte
nasıl konumlandırıyorsunuz? Havacılıkta
olduğu gibi, TUSAŞ, uzay alanında da 
ana yüklenici ve tek adres olmaya 
aday mı?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Teknolojik ve
stratejik planlama açısından bakıldı-
ğında uzay, gelişmiş ülkelerin üzerinde
çalıştığı en ileri ve en geleceğe dönük niş
alanlardan birisidir. Ulusal uzay endüs-
trimizin, bu alanın beklentilerini karşıla-
yacak şekilde yapılandırılması için güçlü
bir kamu, endüstri ve üniversite iş birliği
ortamının yaratılması ve sürekliliğinin
sağlanması gerekiyor. TUSAŞ, uzay ala-
nına ilk adımını, 2002 yılında, Milli Sa-
vunma Bakanlığı ARGE ve Teknoloji
Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen ve uydu

fizibilite raporu hazırlanmasını hedefle-
yen Uzay ARGE-1 Projesi ile attı.
Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü elek-
tro-optik yer gözlem uydusu olan 
GÖKTÜRK-2 uydusunun tüm tasarım,
üretim, montaj, entegrasyon ve test iş-
lemleri; TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay İş Or-
taklığı tarafından 2007-2012 yılları
arasında gerçekleştirildi. GÖKTÜRK-2
uydusu, TUSAŞ tesislerinde üretilerek
fırlatma üssüne buradan gönderildi.
Uydu, Hv.K.K.lığı tarafından 3 yıldır ba-
şarıyla kullanılıyor.
TUSAŞ; GÖKTÜRK-2 uydusunun tekno-
lojik kazanımlarına ilave olarak, hâlen
Akıncı tesislerinde test süreci devam
eden GÖKTÜRK-1, ana yükleniciliğini
yaptığı ülkemizin ilk sentetik açıklıklı
radar uydusu GÖKTÜRK-3 ve endüstriyel
çözüm ortağı olduğu TÜRKSAT 6A pro-
jeleri ile uzay alanındaki merkezi konu-
munu her geçen gün güçlendiriyor.
Şirketimiz; tasarım, üretim, montaj, en-
tegrasyon ve test işlemleri ile program
yönetimi, sistem mühendisliği, kalite ve
ürün teminatı, uzay kalifiye alt sistem,
ekipman ve malzeme tedarik faaliyetleri
gibi uzmanlık gerektiren bir çok alanda
önemli bilgi birikimi sağladı ve her geçen
gün yetkinliklerini geliştiriyor ve daha
ileriye taşıyor.
TUSAŞ, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve
Test (USET) Merkezi ile, uzay sistemleri
montaj, entegrasyon ve test hizmetleri
sağlayan uluslararası bir oyuncu konu-
muna doğru ilerliyor. GÖKTÜRK-1 Pro-
jesi kapsamında hâlen devam eden uydu
testlerine aktif katılım sağlayan alanında
uzmanlaşmış personeli ile TUSAŞ, USET
Merkezi’nin işletme sorumluluğunu üst-
lenmiş bulunuyor.
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Geçtiğimiz yıl Ocak ayında ilk uçuşunu tamamlayan 
ANKA Blok-B, test faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.

T129 ATAKSÖYLEŞİ





TUSAŞ, ulusal anlamda uzay ve uydu ala-
nında teknolojik derinliğin sağlanması ve
teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltil-
mesi amacıyla yan sanayinin eş zamanlı
gelişmesine ve yaygınlaşmasına da büyük
önem veriyor. İşte bu yaklaşım, deneyim,
bilgi birikimi, altyapı ve yetişmiş insan
kaynağı ile ülkemizde ihtiyaç duyulan sivil
ve askeri amaçlı tüm uydu projelerinde
TUSAŞ, kendisini ana yüklenici ve ana en-
tegratör olarak konumlandırıyor.
Uzay sektöründe öncü ve yönlendirici rol
oynayan TUSAŞ; ülkemizin uzay sanayi-
sine liderlik yapma imkân ve kabiliyetine
sahiptir ve buna da isteklidir. Son 10
yılda geliştirdiği özgün ürünler ile dün-
yada söz sahibi bir havacılık şirketi hâ-
line gelmiş olan TUSAŞ, ülkemizde her
yıl ihracat rekorları kırıyor. TUSAŞ; ha-
vacılıkta olduğu gibi uzay alanında da ile-
ride dünyada söz sahibi bir uzay şirketi
olmayı hedefliyor.

MSI Dergisi: Bu yıl içinde, A400M ve
CN235 uçaklarının bakımları ile ilgili
önemli imzalar atıldı. TUSAŞ, bu 
çalışmalara katkı verecek mi? 
Envanterde bulunan çeşitli havacılık 
sistemlerinin bakım ve modernizasyonları
ile ilgili işlerde, TUSAŞ, daha fazla 
rol almayı hedefliyor mu?
Muharrem DÖRTKAŞLI: Sorunuza, plat-
form bazında cevap vermek istiyorum.
CN235 uçakları ile başlayacak olursam…
Airbus Defence & Space (AD&S) firması,
geçtiğimiz yıl, Türk Hava Kuvvetlerinin
Kayseri’deki 2’nci Hava İkmal Bakım
Merkezi (HİBM)’ni, CN235 uçakları için
bölgesel destek merkezi olarak yetkilen-
direrek gerekli sertifikasyon sürecini

başlattı. Bu çerçevede AD&S firmasının
HİBM’de gerçekleştireceği bakım ve mo-
dernizasyon faaliyetlerinde ihtiyaç duyu-
labilecek ve TUSAŞ’ın yetki ve faaliyetleri
kapsamında bulunan tüm parça ve ana
parçalar için, talep edilmesi hâlinde,
üretim ve tedarik desteği sağlayacağız.
Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü,
Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı,
Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi
gibi ana yapısal parçalarının yanı sıra
uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanat-
çık (Aileron) ve Sürat Frenleri
(Spoiler)’nin tasarım ve üretimi TUSAŞ
tarafından gerçekleştirilen A400M pro-
jesinde, ayrıca uçağın kokpit hariç, tüm
iç ve dış aydınlatma sistemleri ile
atık/temiz su sistemlerinin birinci derece

tasarım ve tedarik sorumluluğu da şir-
ketimize aittir.
A400M Entegre Lojistik Destek Fonksi-
yon faaliyetleri kapsamda, programın
başlangıcından teslimatına kadar;
n Lojistik Destek Analizi
n İdame Edilebilirlik Analizi
n Teknik Dokümantasyon Üretimi
n Yedek Parça Belirleme
n Yer Destek ve Test Ekipmanı Tasarımı

ve Üretimi
çalışmalarını gerçekleştirdik.
Bunlara ek olarak, A400M kullanıcısı ül-
kelerin hava kuvvetlerine, A400M uçağı
ömür döngüsünde idame ve işletme ko-
nularında kesintisiz hizmet verebilmek
için, AD&S ile 2013 yılında; malzeme
tamir, teknik destek, eğitim ve teknik 
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TUSAŞ, tasarımında ve üretiminde rol aldığı A400M uçaklarının idamesine de destek veriyor.
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dokümantasyon güncelleme konularını
kapsayan Hizmette Destek (In Service
Support / ISS) Dönemi Hizmet Sözleş-
mesi (Service Level Agreement / SLA)
imzalandı. Bu anlaşma kapsamında
TUSAŞ, AD&S’nin bir parçası olarak,

7/24 müşteriden gelen teknik mühendis-
lik sorularına cevap veriyor; 1.000’in üze-
rinde “Hatta Değiştirilebilir Ünite” (LRU)
ve yer destek ekipmanı için sözleşme yö-
netiminden başlayarak dağıtımı da kap-
sayan “Tedarik Zincir Yönetimi” yapıyor.

Bu noktadaki katkımız, programın yapısı
itibarıyla, AD&S’nin performansına pa-
ralel yürüyor.
Hava platformu kullanıcılarımızın ömür
döngüsünde ihtiyaç duyabilecekleri
idame desteği için önceliğimiz ise kendi
programlarımız; özgün üretim ve mo-
dernizasyon kapsamında teslim ettiğimiz
ürünlerimizdir. Bu ürünler için hem kla-
sik ürün desteği verebilecek hem de
Performansa Dayalı Entegre Ürün Des-
tek modellerini uygulayabilecek kabili-
yete sahibiz.
Lojistik Hizmetler Başkanlığımız, kulla-
nıcılarımıza, TUSAŞ tarafından teslim
edilen ürünlerin idame desteğinin eksik-
siz yerine getirilebilmesi için organizas-
yonel süreçlerini, yapısal ve altyapı
dönüşümünü tamamladı.
Ayrıca, hedef uçak segmentinde, kulla-
nıcının, platform satın almadan hizmet
talebinin karşılanması da hedeflerimiz
arasında yer alıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı’ya, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Hava platformu kullanıcılarımızın ömür döngüsünde ihtiyaç 
duyabilecekleri idame desteği için önceliğimiz ise kendi programlarımız;
özgün üretim ve modernizasyon kapsamında teslim ettiğimiz 
ürünlerimizdir. Bu ürünler için hem klasik ürün desteği verebilecek
hem de Performansa Dayalı Entegre Ürün Destek modellerini 
uygulayabilecek kabiliyete sahibiz.
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Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) ve Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin

2014 yılı harcamaları ile ilgili
olarak elden geldiğince objek-
tif bir değerlendirme yapabil-
mek için, NATO verilerinin
yanı sıra SIPRI (Stockholm In-
ternational Peace Research
Institute / Stockholm Uluslar-
arası Barış Araştırma Enstitüsü)
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sivil Toplum Kuruluşları Eği-
tim ve Araştırma Birimi’nin
verilerini ve ayrıca Sayıştay’ın,
2014 MSB bütçesi ile ilgili de-
netim raporunu karşılaştır-
malı olarak inceledik.
Bu çalışmayı yaparken:
n Gerek Savunma Sanayii

Destekleme Fonu
(SSDF)’nun MSB bütçesi
içinde yer almaması,

n Gerek TSK’nın bütün 
unsurlarının NATO 
kapsamında olmaması ve

n Gerekse savunma 
harcamaları içinde 
yer alan; askeri amaçlı
yardımlar, TÜBİTAK ile 
ilgili savunma Ar-Ge 
giderleri ve örtülü 
ödeneklerden yapılan
harcamaların 
izlenmesindeki kısıtlar
nedeniyle,

tüm resmi sağlıklı olarak
görmenin zor olduğunu da
belirtmekte yarar var.
Çalışma sonunda, ulaştığımız
en belirgin sonuç; Türki-
ye’nin, savunma harcamaları,
dolar bazında azalan bir seyir
izliyor olsa da son 5 yıldaki
savunma ürünleri ithalatında
kayda değer bir artış olması.

Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisinin
Katma Değeri
28 Ocak’ta yayınlanan NATO
raporunda, şu ana hatları
görmek mümkün:
n Türkiye’nin savunma 

harcamaları, Türk lirası
bazında, 2008-2015 yılları
arasında %74 artarak
32,69 milyar liraya 
ulaşmış.

n Ancak, bu harcamalar,
aynı dönemde, dolar 
bazında %17 azalarak
11,94 milyar dolar 
seviyesine gerilemiş.

n Raporda, 2010 yılı 
ortalama dolar kuru
temel alınarak yapılan
analize göre, 2008-2015
arasında, bu harcamaların
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH)’daki oranı da 
%14 azalarak, %1,97’den
%1,69’a düşmüş.

n 2008-2015 döneminde,
Türkiye’nin kişi başına
düşen GSYİH’si, 9.900 
dolardan 11.500 dolara 
çıkarken, kişi başına
düşen savunma 
harcamaları, sürekli 
190-195 dolar bandında
seyretmiş; diğer bir 
deyişle neredeyse 
sabit kalmış.

n Aynı dönemde, personel
sayısı %6 azalırken 
personel giderleri 
%19 artmış.

2008-2015 arasındaki 8 yıllık
dönemde, dolar-Türk lirası
kurunu 2010 yılı ortalaması
alarak yapılan değerlendir-
mede, Türkiye’nin savunma

harcamalarının büyük değiş-
kenlikler göstermediği tespi-
tini destekleyecek şekilde,
rapordaki veriler, bu dönem-
deki savunma harcamaları-
nın, -/+ %10’a yakın bir
oynamayla ortalama 13,2 mil-
yar dolar olduğunu gösteriyor.
Bu harcamanın içinde, askeri
ekipmanın yanı sıra personel,
altyapı ve yaklaşık %20 seviye-
lerine varan “diğer” giderlerin
de bulunduğunu belirtelim.
Raporda, “diğer” giderlerin
içinde; harekât, bakım/ona-
rım ve Ar-Ge giderlerinin yanı
sıra diğer başlıklar altında
yer almayan bütün giderlerin

bulunduğu açıklanmış.
Raporun kapsadığı dönemde,
Türkiye’nin, “ekipman”, yani;
sistem, silah, teçhizat, dona-
nım vb. harcamalarının top-
lam savunma harcamalarına
oranı, yaklaşık %30’lardan,
%25’lere düşen bir eğilim
göstermiş.
Emekli personel ile ilgili har-
camaları da hesaba katması
nedeniyle SIPRI’nin yayınladığı
veriler ile Bilgi Üniversitesi’nin
verilerini eşdeğer bir baza
oturtabilmek için, bu giderle-
rin de hesaplamalara dâhil
edilmesi gereği, bu verilere
ulaşmakta çekilen zorluklar
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Savunma Harcamaları, Madalyonun
Diğer Tarafını Gösteriyor
NATO, üyelerinin 2008-2015 dönemindeki savunma harcamaları ile ilgili istatistiklerin
yer aldığı raporu, 28 Ocak’ta yayınladı. Bu makalede, söz konusu rapora ait kapsamlı
değerlendirmelerimizin yanı sıra ülkemizin savunma alanında dünyadaki yeri ile ilgili
değerlendirmelere ve geleceğe yönelik projeksiyonlara yer vereceğiz.
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nedeniyle karşılaştırmanın
sağlığını olumsuz yönde etki-
ledi.
Görünen o ki, NATO’nun ra-
porunda, Türkiye’nin 2014 yılı
savunma gideri olarak verilen
rakam olan 29,7 milyar lira,
2014 yılına ait Sayıştay Dene-
tim Raporu’nda da yer alan,
“bütçelenmiş” MSB rakamını
temel alıyor. Oysa ki gerek
Sayıştay gerekse Bilgi Üni-
versitesi raporlarında yer
alan 2014 harcama gerçek-
leşmesi, 21,3 milyar lira.
Ancak bu rakama, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Gü-
venlik Komutanlığı, SSDF ve
yukarıda değindiğimiz ve sağ-
lıklı verilerin temininde kısıtlar
olan giderleri eklediğimizde,
MSB’nin 2014 savunma har-
camaları, 34,3 milyar liraya
ulaşıyor.
SSDF’nin, neredeyse hepsi-
nin “ekipman harcamaları”
için kullanıldığı ve bütçenin
kalan kısmında da bu harca-
maların, NATO’nun rapo-
runda 2014 yılı için verilen
orana (%25,1) uyduğu varsa-
yımıyla 2014 yılında, Türki-
ye’nin, toplam savunma
harcamalarının, 10,6 milyar
lirası ile “ekipman”, yani; sis-
tem, silah, teçhizat, donanım
vb. tedarik ettiğini kabul ede-
biliriz. 2014 yılı ortalama
dolar kuru 2,19 alındığında,
bu rakamın karşılığı, 4,8 mil-
yar dolar oluyor.
Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin
2014 Sanayi Performans Rapo-
ru’nda, Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinin 2014 yılı toplam
cirosunun, 5,1 milyar dolar ol-
duğunu görüyoruz. Bu raka-

mın içinde, sivil havacılığa yö-
nelik üretim faaliyetlerinin
yanı sıra savunma ve havacı-
lık alanındaki hizmet niteli-
ğinde faaliyetlerin de olduğu
biliniyor. Sivil havacılık için
yapılan üretimin, neredeyse
tümünün ihracata yönelik ol-
duğu gerçeği ve hizmet türü
faaliyetlerin, bu makalede ya-
pılan analizlerdeki hata payı-
nın altında kaldığı varsayımı
ile aynı yıla ait 1,85 miyar do-
larlık ihracat rakamını top-
lam cirodan düşerek, Türk
savunma ve havacılık sanayi-
sinin, MSB’ye, 2014 yılı içinde,
azami 3,25 milyar dolarlık
“ekipman” sağlayabildiği tes-
pitini yapmak mümkün.
Yani, MSB’nin, 2014 yılında,
ekipman tedariki için yaptığı
4,8 milyar dolarlık harcama-
nın, %68’i Türk savunma ve
havacılık sanayisi ürünlerine
gitmiş.
Yine SASAD raporundan aldı-
ğımız verilere göre, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi,
2014 yılında, 1,35 milyar dolar
ithalat yapmış. Bu rakamın
da yurt içi satışlar ile ihracat
arasında orantılı dağıldığını
varsayabiliriz. Sonuç olarak,
2014 yılında, Türk savunma
ve havacılık sanayisinin, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin ekipman
harcamalarında, net katma
değerinin, yaklaşık %47 civa-
rında olduğunu söylemek
mümkün.

Petrol 
Tekrar Devrede
Buraya kadar yaptığımız tes-
pitleri bir kenara koyarak, ül-
kemizin içinde bulunduğu
coğrafi-politik ortamın yakın



gelecekte nasıl gelişeceğine
ve bu gelişmelerin, Türki-
ye’nin savunma harcamala-
rını nasıl etkileyebileceğine
bir göz atalım.
Son 2 yıl içinde, önceden kul-
lanılamayan yataklardan, pek
de çevreci olmayan yöntem-
lerle çıkarılmaya başlanan
petrol ve bu petrolün ekono-
mik olarak çıkarılmasını 
engellemek isteyen konvan-
siyonel üreticilerin arzı arttır-
ması başta olmak üzere, Çin
ekonomisindeki yavaşlama
ve OECD (Organisation for
Economic Co-operation and
Development) ülkelerinin

petrol tüketimlerinde bekle-
nen artışın gerçekleşmemesi
gibi etkenler sonucunda, ham
petrol fiyatlarında, %70’in
üzerinde bir düşüş yaşandı.
Petrol fiyatlarındaki bu düşü-
şün, özellikle ABD’nin, “pek
de çevreci olmayan yöntem-
lerle” petrol çıkaran firmala-
rını ekonomik olarak zor
durumda bırakması beklenir-
ken, evdeki hesap çarşıya 
uymadı ve bu firmalar, yön-
temlerini geliştirerek pa-
zarda kalmayı başardı. Hatta
petrol fiyatlarındaki olası bir
artışın, bu tür yöntemlerin
daha yaygın kullanılmasına

yol açarak; Rusya, İran 
ve Venezuela gibi, geçen
yüzyıldan kalma yöntemlerle
petrol çıkaran bazı ülke fir-
malarının pazar kaybetme-
sine yol açabileceğine dair
göstergeler var. Petrol fiyat-
larının tekrar yükselmesinin
kaçınılmaz olduğu; ancak bu
artışın -en azından uzunca
bir süre için-; Rusya, Latin
Amerika, Kuzey Afrika ve
Orta Doğu ülkelerindeki 
çeşitli firmaların para kaybet-
meden petrol çıkarmasına
yetmeyeceği değerlendirili-
yor. Kaldırılan yaptırımların
ardından, İran petrolünün

piyasalara girmesinin de fi-
yatları aşağı çekeceği bir
diğer gerçek.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün,
iç huzursuzluklarını, kısmen
ülke içinde satılan petrolü
fonlayarak kontrol eden ülke-
lerin işine yaramayacağı da
kesin. Bu ülkeler arasında;
Venezuela’yı, Suudi Arabis-
tan’ı, İran’ı, Birleşik Arap
Emirlikleri’ni ve Endonezya’yı
sayabiliriz. Adı geçen ülke-
lerde, akaryakıtın litre fiyatı, 
1 liranın altında.
Dâhili huzursuzlukları kont-
rol etmenin bir yöntemi de hiç
şüphesiz ki, harici düşman-
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ları canlandırmak veya yarat-
mak. Bu bağlamda, yakın va-
dede Suudi Arabistan-İran
ilişkilerindeki gelişmeler,
bölgenin ve dünyanın huzuru
açısından belirleyici olacak
gibi görünüyor. Çin’in, ama
daha da önemlisi gelirlerinin
yarısını petrol ihracatından
elde eden bir ülke olarak
Rusya’nın bu resmin ne tara-
fında olacağı ve Batı ile ilişki-
lerini nasıl yönlendireceği de
son derece kritik.
Uzmanlar, petrol fiyatların-
daki düşüşün dünya barışına
tek olumlu katkısının, DAEŞ’in
gelirlerini azaltmaktan ibaret
olduğu konusunda hemfikir.

Harcamalar 
Sabitken 
İthalat Artıyor
Yukarıda, NATO verilerine da-
yanarak 2008-2015 yılları
arasında, Türkiye’nin sa-
vunma bütçesinin dolar ba-
zında %17 küçüldüğünü
söylemiş; petrol fiyatlarındaki
düşüşün, Türkiye’nin tam
merkezinde yer aldığı coğraf-
yayı, yakın gelecekte nasıl et-
kileyebileceğinden de kısaca
bahsetmiştik. Bu değerlen-
dirme paralelinde, yakın 
gelecekte, Türkiye’nin sa-
vunma bütçesindeki küçül-
menin devam etmeyeceğini
tahmin etmek zor değil. Bu-
rada asıl soru, bütçedeki bü-
yümenin, Türk savunma ve
havacılık sanayisine ne kadar
yansıyacağı.
Bu konuda bir tahmin yapa-
bilmek için, SIPRI’nin, Şubat
ayında yayınlanan raporuna
başvurduk. Söz konusu ra-
pora göre, 2006-2010 döne-
minde, dünyanın en büyük 
5 savunma ürünleri ihracat-
çısı olan; ABD, Rusya, Al-
manya, Fransa ve İngiltere,
dünya savunma ürünleri ih-
racatının %73,2’sini yapar-
ken, 2011-2015 döneminde,
bu sıralama; ABD, Rusya, Çin,
Fransa ve Almanya olarak
gerçekleşmiş. Bu yeni beşli-
nin payı da %73,9 olmuş. 
Raporda, 2011-2015 döne-
minde, ABD’nin, dünya sa-

vunma ürünleri ihracatının
üçte birini tek başına yaptığını
görüyoruz.
Bahsi geçen bu iki “beş yıllık”
dönem boyunca, Suudi Ara-
bistan’ın reel savunma ürün-
leri ithalat hacmini %350’den
fazla arttırarak 9’unculuktan
2’nciliğe yükseldiğini ve
NATO ülkelerinin çoğunlu-
ğunda, 2009’dan bu yana 
sürekli kesintiye uğrayan sa-
vunma bütçelerinin, 2014-2015
döneminde, neredeyse sıfıra
yakın kesintilerle geçtiğini de
bu vesile ile hatırlatalım.
2006-2010 döneminde sa-
vunma ürünleri ithalatçısı ül-
keler arasında 8’inci sırada
olan Türkiye, 2011-2015 dö-
neminde, ithalat hacmini reel
olarak %46 arttırıp, 6’ncı sı-
raya yükselmiş. Bu dönemde
Türkiye, savunma ürünleri it-
halatının %63’ünü ABD’den
yapmış. SIPRI, savunma har-
camalarında, Türkiye’yi, 2014
yılında, dünyada 15’inci sıraya
yerleştiriyor.
Bütün bu bilgilerin ışığında,
2016-2020 döneminde, Türki-
ye’nin, bölgede hızla art-
makta olan silahlanma
trendine paralel olarak, sa-
vunma bütçesinde kayda
değer artışlar yapması son
derece olası. Türk savunma
ve havacılık sanayisi tarafın-
dan üretilen savunma sis-
temlerinde kullanılan bazı
kritik alt sistemlerin ithal
edildiği; bunların bir kısmının
ise teslim sürelerinin 2 yıla
varabildiği gerçeğiyle konuya
yaklaştığımızda, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi-
nin, son 5 yıldır dolar bazında
yatay bir seyir izleyen MSB
“ekipman bütçesi”ndeki ani
bir ivmelenmeye cevap vere-
bilmekte zorlanması kaçınıl-
maz gözüküyor. Bu tespit,
zaten yeterince sıcak olan
bölgenin daha da ısınmasının,
ne yazık ki, Türkiye’nin kendi
savunma ve havacılık sanayi-
sinden daha çok müttefikleri-
nin savunma ve havacılık
sanayilerine hizmet etme
olasılığının yüksek olduğuna
işaret ediyor.



Törende açılış konuşma-
sını, Atılım Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Yıl-

dırım Üçtuğ yaptı. Prof. Dr.
Üçtuğ, lisansüstü eğitimin
önemine vurgu yaparak şun-
ları söyledi: “Atılım Üniversi-
tesi, kurulduğu günden bu
yana, kendisine hedef olarak
sadece eğitimi belirlememiş
bir üniversite. Atılım Üniversi-
tesi, oldukça iddialı bir hedefin
peşinde: Bir araştırma üniver-
sitesi olmak. Araştırma üni-
versitesi olmanın en temel
koşullarından bir tanesi de
üniversitenin güçlü lisansüstü
programları olması.” Prof. Dr.
Üçtuğ, Türkiye’nin, yıllarca li-
sansüstü eğitim için yurt dı-
şına öğrenci gönderdiğini,
bunun ise bilimsel çalışma
yapma ortamının kurulması
konusunda olumsuz bir etkiye
sahip olduğunu ifade etti ve
SAYP’ın öneminin bu noktada
öne çıktığını belirtti.
Prof. Dr. Üçtuğ’un konuşması-
nın ardından, SSM Ar-Ge ve
Teknoloji Yönetimi Dairesi
Teknoloji Yönetimi Grup Mü-
dürü Deniz Demirci, SAYP’ı
anlatan bir sunum yaptı. De-
mirci, sunumunda, TBMM
gündemine gelecek olan 
Ar-Ge Reform Paketi Kanun
Tasarısı’nın da bazı yenilikler
getireceğini söyledi. Demir-
ci’nin sunumunda yer alan
güncel bilgilere göre, SAYP
protokolü imzalanan üniver-
site sayısı 11’e, firma sayısı
13’e; program kapsamında
başlatılan proje sayısı 30’a,
programa dâhil olan araştır-

macı sayısı ise 36’ya ulaştı. De-
mirci, yakın zamanda, SAYP’ın;
Anadolu Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Sakarya Üniversitesi
ve Uludağ Üniversitesi ile ge-
nişleyeceği bilgisini de verdi.
Demirci’nin sunumunun ar-
dından, günün anısı için hazır-
lanan imza panosu, kurum ve
kuruluşların temsilcileri tara-
fından imzalandı.

Firmalar SAYP’tan
Memnun
Tören, firma temsilcilerinin
kısa konuşmaları ile devam
etti. Kürsüye ilk olarak, TEI
Genel Müdürü Prof. Dr. Mah-
mut Faruk Akşit geldi. SAYP

gibi programların olmadığı
eski zamanlarda, lisansüstü
çalışmalar için konu aranırken
“Bu konu kimin işine yaraya-
cak?” sorusunun açıkta kaldı-
ğını hatırlatan Prof. Dr. Akşit,
SAYP sayesinde, Türkiye’ye
faydası olacak çalışmaların
gerçekleştirileceğine dikkat
çekti.
ASELSAN Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Sedat Nazlıbi-
lek, ASELSAN’ın çalışanlarına
akademik faaliyetleri ile ilgili
sağladığı desteği; yayınlara
erişim, test imkânlarının kul-
lanılması ve malzeme desteği
olarak sıraladı. Atılım Üniver-
sitesi ile iş birlikleri konu-
sunda da şunları söyledi:

“Atılım Üniversitesi ile çok
önemli bazı projeleri birlikte
yapma planımız var… Atılım
Üniversitesi’nin Metal Şekil-
lendirme Mükemmeliyet Mer-
kezi’nin, uydu teknolojilerinde;
özellikle yurt dışından zorlukla
ithal edilen anten ve mikro-
dalga elemanlarının geliştiril-
mesi ve üretimi konusunda,
benzer şekilde metal kaplama
ve mercek kaplama konula-
rında savunma sanayisi için bir
merkez olması için çalışmala-
rımız sürüyor.”
FNSS Genel Müdürü ve
CEO’su K. Nail Kurt, sözlerine,
daha önce 6 üniversite ile
SAYP protokolü imzaladıkla-
rını hatırlatarak başladı.
SAYP’ın önemi ile ilgili değer-
lendirmelerini ise şöyle ak-
tardı: “SAYP’ın orta ve uzun
vadede çok büyük faydalarını

MSI ÖZEL HABER

44 - Mart 2016

SAYP’ta Son Halka 
Atılım Üniversitesi Oldu
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı 
Yetiştirme Programı (SAYP)’na dâhil
olan en son akademik kurum, 
Atılım Üniversitesi oldu. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Atılım
Üniversitesi, ASELSAN, FNSS, MKEK,
ROKETSAN, TEI ve TUSAŞ arasında 
imzalanan SAYP protokolü ile ilgili
tören, Atılım Üniversitesi Orhan Zaim
Konferans Salonu’nda, 8 Şubat’ta 
gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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göreceğimize inanıyorum.
Önce sektör olarak, sonra ülke
olarak.”
MKEK Genel Müdür Yardım-
cısı Mehmet Sait Demirci, üni-
versite-sanayi iş birliğinin,
firmaların rekabet gücüne
yaptığı olumlu katkıya dikkat
çekti ve MKEK’in SAYP’a ver-
diği desteği dile getirdi.
ROKETSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Necip Pehlivan-
türk, Atılım Üniversitesi’nin,
ROKETSAN’ın SAYP protokolü
imzaladığı 8’inci üniversite ol-
duğu; SAYP kapsamında baş-
latılan 30 projenin 16’sının
ROKETSAN ile yürütüldüğü ve
bunların 3 tanesinin tamam-
landığı bilgilerini paylaştı. 
ROKETSAN’ın kurumsal per-
formansı ile ilgili de bilgi veren
Dr. Pehlivantürk, son 5 yılda,
her yıl ortalama %20 büyüdük-
lerini; satışlarının %50’den
fazlasının ise ihracata yönelik
olduğunu ifade etti. Dr. Pehli-
vantürk, bu performansı,
özgün ürünlere borçlu olduk-
larını belirterek, şunları söy-
ledi: “Ürünlerimizi kimseden
izin almadan satıyoruz. İlk
başta sistem seviyesi tasarımı
yapıyorduk, daha sonra alt bi-
leşenlere indik. Şu anda geldi-
ğimiz noktada, malzeme ve
atom seviyesine inmemiz ge-
rektiğini görüyoruz.”
TUSAŞ Strateji ve Teknoloji
Yönetimi Başkanı Bekir Ata
Yılmaz, üniversite-sanayi iş
birliğinin önemine, TUSAŞ’ın
tarihçesini örnek vererek de-
ğindi. Atılım Üniversitesi ile
ilişkilerinin bu protokol ön-

cesine dayandığını; üniversi-
tenin, TUSAŞ’ın SAYP kapsa-
mında protokol imzaladığı
8’inci üniversite olduğunu
söyledi.

Başkalarının Aklını
Kullanabilmeliyiz
Törenin son konuşmasını, Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
yaptı. Dr. Tüfekçi, konuşma-
sına şu sözlerle başladı: “Ken-
dimi burada çok rahat
hissettiğimi söylemek istiyo-
rum. Atılım Üniversitesini evim
gibi hissediyorum. Sebebi ise
burada Mekatronik Mühendis-
liği Bölümü’nde ders vermiş
olmam.”
SSM’nin, araştırmadan çok
geliştirme faaliyetlerini des-
teklediği için eleştirildiğini be-
lirten Dr. Tüfekçi, savunma
sanayisinde önemli yol kat et-
tiklerini ve gelinen noktada,
artık temel Ar-Ge’ye ağırlık
vermek istediklerini anlattı.
Dr. Tüfekçi, Ar-Ge konusuna
bakışlarını, “Türkiye’nin elinde
olmayan teknolojiyi geliştir-
mek bizim için Ar-Ge’dir.”
cümlesi ile özetledi.
Dr. Tüfekçi, konuşmasının son
bölümünde şunları söyledi:
“Başkalarının aklını kullan-
mayı başarmamız gerekiyor.
Bizim güçlerimizi birleştirme-
miz gerekiyor. Girişimcilere
ihtiyacımız var. Şirketlerimizin,
üniversitelerle dinamik bir şe-
kilde ilişki kurmasına ihtiyacı-
mız var.”
Tören, düzenlenen kokteyl ile
sona erdi.
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HAVELSAN, Siber Güvenlik 
Alanında Sathı Müdafaaya Hazır
HAVELSAN, kuruluşunda yüklendiği misyonla siber güvenlik konusunda teknoloji,
ürün ve hizmetler geliştirmek için önemli faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetlerin
odak noktasında, resmi açılışı Mart ayında yapılması planlanan, HAVELSAN 
Siber Savunma Teknoloji Merkezi (SİSATEM) bulunuyor. HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ile HAVELSAN’ın siber güvenlik 
konusuna yaklaşımını ve SİSATEM’in faaliyetlerini konuştuk.



MSI Dergisi: Ahmet Bey, öncelikle 
siber güvenlik konusu ile ilgili genel 
bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Sizin bakış açınızdan konunun Türkiye
için önemi nedir? Neden HAVELSAN 
bu alanda yoğun bir şekilde faaliyet 
gösteriyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Siber güvenlik
konusu, özellikle son yıllarda çok popü-
ler oldu. Bu durum, siber güvenlik ko-
nusu adına olumlu bir şey gibi gözükse
de aslında bu popülerlik, siber tehditle-
rin artmasından kaynaklanıyor. Siber
tehditlerin kaynakları çok farklılaştı;
siber saldırı yapmak ve tehdit oluştur-
mak o kadar kolaylaştı ki bu durum, bu-
güne kadar bilinen bütün güvenlik ve
savunma konseptlerinin gözden geçiril-
mesini zorunlu kıldı. Siber güvenlik artık
ülkeler için ulusal güvenliğin en önemli
unsurlarından biri hâline gelmiştir.
“Siber tehditleri yaratanlar kimler?” 
denildiğinde, 4 grup ortaya çıkıyor. İlki,
“yaramaz çocuklar”. Sonra bunlar örgüt-
lenerek -“Anonymous” gibi- ikinci grubu
“hacktivist”leri oluşturdular. Bunların
arasında birbirini tanıyanlar var, tanıma-
yanlar var. Dünyanın çok farklı yerlerin-
den insanlar bir şekilde motive olup
birlikte saldırılar gerçekleştiriyorlar.
Üçüncü grup, “suç örgütleri”. Artık siber

tehditler ve saldırılar aracılığı ile suç iş-
lemek de kolaylaştı ve bazı kötü niyetli
suç örgütleri, siber suçlardan önemli
maddi kazançlar elde eder hâle geldi.
Siber suçların küresel maliyeti 500 mil-
yar dolarlar mertebesinde hesaplanıyor.
Dördüncü ve giderek en kritik hâle gelen,
“devlet destekli” tehdit ve saldırılar. Bun-
lar bazen, “siber savaş” olarak da nite-
lendiriliyor. Aslında saydığımız bu 
4 kategorideki tehdit kaynaklarının arka-
sındaki güçler çok farklı olmakla birlikte,
yaratabildikleri olumsuz etki neredeyse
aynı. “Yaramaz çocuklar” diye nitelendir-
diklerimiz bile bazen öyle büyük bir tehdit
oluşturabiliyorlar ki, devlet destekli sal-
dırılardan geride kalmıyorlar. Geleneksel
savunma ve güvenlik konseptinin sorgu-
lanmasına neden olan durum da bu.
Basit bir yazılımla kritik bir tesisin sustu-
rulması mümkün. Bunu, meraklı ve
amatör birisi de yapabiliyor. Bu tür olay-
ların sayısı, gün geçtikçe de artıyor. Bu-
rada asimetrik bir durumla karşı
karşıyayız. Tehdit ve olası tehdidi sa-
vunma için harcanan eforlar orantılı
değil.
Bugüne kadar geliştirilmiş olan savunma
ve güvenlik konseptlerinden ve an-
layışlarından çok daha farklı yak-
laşımlar sergilememiz gerekiyor.
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Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Bunların en başında da “Hattı müdafaa
yok, sathı müdafaa var.” prensibi geli-
yor. Neredeyse bütün kurum, kuruluş
ve insanlar, “siber evren” diyebileceği-
miz küresel bir ağ ile bağlantılı. Siber
evrende, bugünlerde 15 milyar nesne-
nin bağlı olduğu; 2020 yılında ise 50
milyar nesnenin bağlı olacağı söyleni-
yor. Artık her şey bir iletişim ve bilişim
şebekesinin bir parçası hâline gelmiş
vaziyette; dolayısı ile bir şekilde erişile-
bilir durumda. Bir şekilde erişilebilir
durumda olan her şey de tehditlere
açık hâle geliyor. O yüzden diyoruz ki
hattı müdafaa ile yani sadece kendinizi

koruyarak, sadece bulunduğunuz ku-
rumu koruyarak güvende olamazsınız.
Bütün sathı -ki bu satıh bütün Türki-
ye’dir- korumanız gerekiyor. Hatta
bazen bir ülkenin korunması bile yeterli
olmuyor; uluslararası iş birliği ile alı-
nan tedbirler de çok önemli.
Klasik güvenlik anlayışında, bir güvenlik
cihazına sahip olduğunuzda, kendinizi
güvende hissedebilirsiniz; ama siber gü-
venlikte, böyle bir durum söz konusu
değil. Siber güvenlikte, bu cihazın ken-
disi de sizin için bir tehdit oluşturabilir
ya da bir tehdide kapı açabilir. O yüzden,
hep söylediğimiz gibi; siber güvenlik

ancak her şeyine hâkim olduğunuz,
özgün ve milli ürünlerle sağlanabilir.
Siber güvenlik; yaptığımız iş itibarıyla,
temel yetkinliklerimiz itibarıyla, 
bir bilişim ve yazılım şirketi olan 
HAVELSAN’ın işinin doğal bir uzantısı.
Biz, yazılım yoğun ve bilişim teknoloji-
lerini kullanarak müşterilerimize ürün
ve çözümler geliştiriyoruz. Bu ürün ve
çözümlerde siber tehditlere karşı
önlem almak da işimizin doğal bir par-
çası. Siber güvenlik tedbirlerini, zaten
bugüne kadar geliştirdiğimiz çözümle-
rimizin içinde gömülü olarak alıyorduk.
Konu artık çok özel bir hâle gelince, sa-
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dece geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerin
içine bunları gömmek yetmiyor. Bunları
bağımsız ürünler hâline getirme ihti-
yacı ortaya çıktı. Biz de HAVELSAN ola-
rak; işimizin doğal bir uzantısı olduğu
için, yıllardır oluşturduğumuz birikim
ve tecrübe olduğu için ve bütün dün-
yada olduğu gibi, Türkiye’de de önem
kazanan bir alan olduğu için siber gü-
venliği, stratejik bir faaliyet alanı olarak
belirledik. Bu hem Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın stratejik planla-
rına ve projeksiyonlarına uygun hem de
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV)’nın şirketleri için belirle-
diği strateji ve iş bölümüne uygun bir
belirleme.

MSI Dergisi: Bir silahlı kuvvetin sahip 
olduğu teçhizat ya da asker sayısı gibi 
parametrelere bakılarak, ilgili kuvvetin
dünyadaki yeri ile ilgili değerlendirmeler
yapılabiliyor. Siber güvenlik açısından
böyle bir değerlendirme yaparsak 
Türkiye’yi nerede görürüz? HAVELSAN,
Türkiye’yi nereye taşıyabilir?
Ahmet Hamdi ATALAY: Böyle bir kate-
gorizasyon yapmanın, siber güvenlik
için çok mümkün olmadığını düşünüyo-
rum. Klasik güvenlik araçları açısından
bakarsak kullanılan platform ve teçhi-
zat sayılarını üstünlük olarak nitelemek
anlamlı olabilir. Ama siber güvenlikte,
benim şu kadar güvenlik duvarım var,
şu kadar kod çözme kabiliyetim var de-
meniz bir anlam ifade etmez. Örneğin,
o güvenlik duvarlarına hâkim değilseniz
onlar sizin için aynı zamanda bir zafiyet
kaynağı olabilir.
Türkiye’nin dünyadaki yeri nedir diye
bakarsak; bizim seviyemizdeki ülkeler-

den geride olmadığımızı söyleyebilirim.
Diğer yandan, en önde olduğumuz da
söylenemez. Eksiklerimiz var mı var;
ama dünyadaki bütün ülkelerin, en iyisi
olduğunu iddia edenlerin de eksikleri
var. Çünkü bugün lise öğrencisi seviye-
sindeki birisi bile siber tehdit oluştura-
biliyor. Küresel iş birlikleri olmadan,
belli bir takım teknolojilerin, standart-
ların, uygulama pratiklerinin bütün
dünya için geçerli hâle gelmesini sağ-
lamadan, bunların hepsine tedbir ala-
bilmek; %100 güvenli olmak mümkün
değil.
Eksiklikleri ve aksaklıkları olsa da dün-
yada siber güvenlik strateji belgesini
hazırlamış, eylem planını belirlemiş ve
uygulamakta olan az sayıda ülkeden bi-
risiyiz. Bir Siber Güvenlik Kurulumuz
var. Bunlar her ülkede olan şeyler
değil.
Teknolojik seviyeye gelince… Siber gü-
venlik alanında teknolojilerin sonu yok.
“Şunları yaparsam her şey tamamdır.”
diyebileceğiniz bir nokta yok. Tehdit ve
saldırılarda teknikler sürekli gelişiyor,
teknoloji de bazen arkadan takip ediyor.
Dünyada yazılım alanında yapılabilecek
ne varsa Türkiye ve HAVELSAN olarak
bunu yapmaya muktediriz. Zaten 
yapıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştir-
diğimiz projelerle bunu gösterdik.
Uluslararası piyasalarda rekabet ede-

bilen teknolojik ürünlerimiz var. Yete-
nek olarak da hiçbir eksikliğimiz yok.
Türkiye’nin -ama aslında dünyanın da-
eksik kaldığı bir konu, siber güvenlik
alanında yetişmiş insan gücü. Uluslar-
arası bazı raporlara göre, dünya 
genelinde 1,5 milyon siber güvenlik uz-
manına ihtiyaç var. Türkiye’nin uluslar-
arası pazardan yaklaşık %1 pay aldığını
düşünürseniz uzman açığı, yaklaşık
15.000 kişi olarak ortaya çıkıyor. Bilgi
Güvenliği Derneği (BGD)’nin yaptığı he-
saplar da yaklaşık böyle gösteriyor.
15.000 siber güvenlik uzmanını yetiştir-
mek kolay bir şey değil, yıllar alacak. O
yüzden bu açığı kapatmak için, bir
takım farklı yollar ve yöntemler belirle-
mek gerekiyor. HAVELSAN SİSATEM,
bu konuda da önemli bir işlev göre-
cektir.

SİSATEM 
Uzman Açığını Kapatacak
MSI Dergisi: SİSATEM’in, Türkiye’nin
siber savunma ile ilgili stratejisindeki
yeri nedir? 20 Haziran 2013 tarihli 
Resmi Gazete’de, Bakanlar Kurulu 
kararıyla yayımlanan Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nı 
göz önüne aldığınızda, SİSATEM’i 
nasıl konumlandırıyorsunuz? 
SİSATEM nasıl bir boşluğu dolduruyor,
hangi işlevi yerine getiriyor?

SÖYLEŞİ

50 - Mart 2016

MSI

Türkiye’nin -ama aslında dünyanın da- eksik kaldığı bir konu, 
siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücü. Uluslararası bazı raporlara
göre, dünya genelinde 1,5 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. 
Türkiye’nin uluslararası pazardan yaklaşık %1 pay aldığını düşünürseniz
uzman açığı, yaklaşık 15.000 kişi olarak ortaya çıkıyor. 

©
M

SI D
ergisi





Ahmet Hamdi ATALAY: Ulusal Siber Gü-
venlik Eylem Planı’nda ve Strateji Belge-
si’nde bir yapı öngörüldü. Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve
Sektörel Siber Olaylara Müdahale Mer-
kezleri (SOME’ler) kuruldu. Böylece,
hem iş birliği hem bilgi paylaşımı ger-
çekleştirilmesi hem de tedbirlerin hızla
alınması hedeflenmişti. Fakat bugün
mevcut durumda, henüz SOME’lerin ye-
terince etkin olamadığını hepimiz biliyo-

ruz. Buradaki en temel etmen de uzman
açığı. Bu uzman açığı kapanmadığı sü-
rece, SOME’lerin beklenen etkiyi göster-
mesini beklemek çok gerçekçi olmaz.
HAVELSAN olarak, SİSATEM vasıtası ile
bizden hizmet almayı arzu eden kurum
ve kuruluşlar için, birnevi SOME görevi
göreceğiz. Şöyle bir örnek verebilirim:
SİSATEM’de görev yapan 10 uzmanımız,
10 ayrı kuruma 7/24 hizmet vererek; o
kurumlarda istihdam edilmesi gereken

belki 100 uzmanın işini görmüş olacak.
Dolayısı ile uzman açığının bir kısmını,
SİSATEM ve benzeri merkezlerle kapa-
tabilmek mümkün olacak. SİSATEM,
aynı zamanda bir eğitim merkezi. Orada
yetiştireceğimiz uzmanlarla uzman açı-
ğının daha hızlı kapanmasına da katkı
sağlayacağız.
Şu anda Türkiye’de, 150’nin üzerinde
SOME var; ama çoğu kâğıt üzerinde 
kurulmuş. Çünkü uzman yok. Bu 
SOME’ler kurulduğuna göre, ihtiyaç var.
Bunların bir kısmının ihtiyacını karşıla-
yabiliriz. Belki de katkı sağlayacağımız
en önemli noktalardan birisi bu olacak.
Zaten çeşitli kurumlarla görüşüyoruz;
onlardan bu yönde bize talepler geliyor.

MSI Dergisi: Siber güvenlik konusunda
HAVELSAN’ın üstlendiği rolü, daha genel
pencereden, TSKGV bakış açısıyla nasıl
yorumluyorsunuz? TSKGV’nin tarihçesine
baktığımızda, şirketleri aracılığıyla kritik
teknoloji ve yeteneklerin geliştirilmesinde 
öncü bir rol oynadığını görüyoruz. 
Siber güvenlik alanında da HAVELSAN
aracılığı ile böyle durum tekrarlanıyor 
diyebilir miyiz?
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HAVELSAN’ın Siber Güvenlik
alanındaki yetenekleri.
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Ahmet Hamdi ATALAY: Kesinlikle
doğru! Vakfımız bize hep şunu hatırla-
tır; “HAVELSAN ve vakıf şirketleri, mis-
yon şirketleridir.”; bu bizim için çok
önemlidir. Tabii ki ticari bir şirketiz,
Türk Ticaret Kanunu’na göre yönetili-
yoruz. Ancak bir misyon şirketi olarak
bizim için her şey para kazanmak
odaklı değil; en büyük önceliğimiz para
kazanmak değil. En büyük önceliğimiz,
misyonumuzu yerine getirmek. Bu mis-
yon nedir? Başta Türk Silahlı Kuvvetleri
olmak üzere, devletimizin kurumları-
nın; hatta özel sektörün de ihtiyaç du-
yacağı, güvenliğin önemli olduğu veya
görev kritik fonksiyon icra edecek her
türlü bilişim çözümünü geliştirmek ve
bunları hizmete sunmak; bu konuda ül-
kemizi dış bağımlılıktan kurtarmaktır.
Bu misyon çerçevesinde hareket ediyo-
ruz. Siber güvenliği de böyle değerlen-
diriyoruz. Bir misyon şirketi olarak biz
bu alana yatırım kararı aldık. Vakfımızın
ve yönetim kurulumuzun da destek ve
onayı ile önemli yatırımlar yapıyoruz.
Belki de o yatırımların geri dönüşü 
kısa vadede gerçekleşmeyecek. İşte
HAVELSAN’ın farkı burada ortaya çıkıyor.
Herhangi bir ticari şirketin böyle büyük
yatırımları yapabilmesi, o kadar kolay ol-
muyor. Bizim yapabilmemiz ise misyon
şirketi olmamızdan kaynaklanıyor.
Bir diğer farkımız da şu: Siber güvenlik
dediğinizde, güvenilirlik çok önemli
hâle geliyor. Güvenilir olmadan güven-
lik sağlanamaz. HAVELSAN’ın çalışan-
larının tamamı, Milli Savunma
Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı gereğince,
gerekli güvenlik süreçlerinden geçiyor.
Bu da HAVELSAN’ı, güvenilir bir yapı
hâline getiriyor.

MSI Dergisi: SİSATEM; siber olayları 
izleme ve müdahale etme; siber 
güvenliğe yönelik özgün ürünler 
geliştirme ve siber güvenlik konusunda
eğitim verme alanlarında çalışacak. 
Bu faaliyet alanları hakkında ayrıntı 
verebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Belirttiğiniz gibi,
SİSATEM çok fonksiyonlu bir yapı. Önce-
likle burasının bizim için bir laboratuvar
olduğunu söylemeliyim. Bir teknoloji la-
boratuvarı olması nedeniyle siber güvenlik
alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı ürün
ve çözümler, milli olarak SİSATEM’de ge-
liştiriliyor. Bir diğer fonksiyonu, burası bir
test ve doğrulama merkezi. Gerek yazılı-
mın gerekse çeşitli donanımların gerçek-
ten güvenilir olup olmadığını; içinde zararlı
kod ya da arka kapı olup olmadığını, SİSA-
TEM’de test edebileceğiz. SİSATEM, aynı
zamanda bir eğitim merkezi. Burada çe-
şitli senaryolarla, simülasyonlarla, savaş
oyunları vasıtasıyla uzman yetiştirmeyi
hedefliyoruz. Türkiye’de ve dünyada, ala-
nında uzman kişileri getirerek -bunlar
beyaz şapkalı hacker ya da akademisyen
olabiliyor- onların yetkinlik ve tecrübele-
rini yetişmekte olan uzmanlara aktarıyo-

ruz. Son olarak SİSATEM, 7/24 çalışan
bir siber savunma merkezi. Bizden bu
hizmeti almak isteyecek kurumlara;
kendilerinin herhangi bir uzman istih-
dam etmesine ve altyapı yatırımı yapma-
sına gerek kalmadan, buradan onlara
siber güvenlik hizmet sağlıyoruz.

MSI Dergisi: SİSATEM, faaliyetlerine 
kaç kişilik bir ekip ile başlayacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bahsettiğim gibi,
siber güvenlik, bizim işimizin doğal uzan-
tısı. Dolayısı ile HAVELSAN’da çalışan
yaklaşık 800 civarında mühendis de bu
işin bir parçası. Büyük resimde, biz 800
mühendisle bu fonksiyonları yerine ge-
tirmeyi öngörüyoruz. Bunların içinde;
tabii ki çok özel yetişmiş, siber güvenlik
konusunda uzman insanlar da var. Bu
aşamada bir sayı vermeyeyim; ama bu
uzmanların sayısının hızla arttığını söy-
leyebilirim. Türkiye’de, bu alanda uzman
sayısı zaten çok az. Biz onların önemli bir
kısmını istihdam ediyoruz ve etmeye
devam edeceğiz. Dünyada, bu alanda ça-
lışıp belli bir seviyeye gelmiş Türk aka-
demisyen ve profesyonellerini de arayıp
buluyoruz. Bir kısmını bünyemize kata-
rak, bir kısmından danışmanlık hizmeti
alarak, bir kısmından da uzaktan destek
alarak ilerliyoruz.

Siber Ekosistem Oluşuyor
MSI Dergisi: Başlangıç olarak SİSATEM
için nasıl bir kapasite öngörüyorsunuz?
Bu kapasitenin artışı ile ilgili önünüzde
nasıl bir yol haritası var?
Ahmet Hamdi ATALAY: Şu anda, ağır-
lıklı olarak kamu kurumlarından olu-
şan bir müşteri kitlemiz var. Çok sayıda
kurum da böyle bir merkez olduğunu
henüz bilmiyor; şu ana kadar çok du-
yurmadık. Talep geldikçe genişleyecek
bir yapı öngörüyoruz. SİSATEM, tek ba-
şına Türkiye’nin ihtiyacını belli ölçüde
karşılayacak diye öngörüyoruz.

MSI SÖYLEŞİ
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SİSATEM, Test ve Analiz Laboratuvarı da 
içerecek.

SİSATEM Eğitim 
Merkezi’nde siber 
güvenlik alanında 
eğitimler verilecek.
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Kurumların bizden hizmet almaları ile
ilgili süreçleri de oturtuyoruz. Bu ko-
nuda dünyanın gelişmiş ülkelerindeki
uygulamaları yerinde inceledik, onlar-
dan eğitim ve destek de aldık. Ancak
bazı pratikleri, kendimizin geliştiriyor
olması gerekiyor. Türkiye’ye özel du-
rumlar var.
Yol haritası konusunda, kuşkusuz kafa-
mızda bir iş planı var. Ama daha önce
bahsettiğim misyonumuz nedeni ile bu
planı salt gelir odaklı olarak hesapla-
mış değiliz. Siber güvenlik çok geniş bir
alan, hepsini kapsamak mümkün değil.
Biz kapsayabileceğimiz alanlara önce-
lik vererek ilerliyoruz. Örneğin, kripto-
loji konusu gündemimizde yok. Zaten
ASELSAN ve TÜBİTAK bu alanda faali-
yet gösteriyor ve ihtiyacımız olursa on-
ların bu yeteneklerini kullanmak
istiyoruz. Yine bazı alanlarda, piyasada
irili ufaklı çok sayıda firma var. Bazıları
yıllardır bu alanda çalışıyor. Biz bunla-
rın yeteneklerini de kendi yetenekleri-
miz gibi değerlendirmeye çalışıyoruz.
Bir siber ekosistem oluşturuyoruz. Şu
anda radarımızda çok sayıda firma var.
Kimileriyle birlikte faaliyete başladık,

kimileri ile görüşmelerimiz sürüyor, ki-
mileri ile planlama safhasındayız.

MSI Dergisi: Özgün ürünler konusunda
SİSATEM’in önünde nasıl bir yol haritası
bulunuyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Ürünlerin hep-
sinin ismini saymayayım; ama örneğin,
yeni nesil güvenlik duvarı, haberleşme
güvenliği ile ilgili ürünler ile zararlı kod
analizi, tehdit saldırı analizi gibi çeşitli
fonksiyonları yerine getirebilecek çe-
şitli ürünler üzerinde çalışıyoruz.
Biz HAVELSAN olarak yazılım yoğun
çözümler geliştiren bir firmayız. Esas
önceliğimiz yazılım. Ama gerektiğinde,
donanıma dokunduğumuz yerler de
var. Bu projelerin içinde, donanım bile-
şeni olanlar da var. Ama donanım ile il-
gili kısımlarda öncelikli tercihimiz,
donanım konusunda yetkin olan eko-
sistem firmalarımızla çalışmak. 

MSI Dergisi: SİSATEM’in eğitim ile ilgili
çalışmalarının kapsamı neler olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Her türlü eğitimi
verebilecek durumdayız. Ayrıca dünya ge-
nelinde eğitim konusunda çalışabileceği-

miz kişilere ulaşmak için çalışmalarımızı
durmadan sürdürüyoruz. Örneğin, önü-
müzdeki ay, ABD’de Türk- Amerikan
Bilim Adamları Derneği (TASSA)’nin bir
toplantısı var. Biz de davetliyiz; arkadaş-
larımız orada olacaklar. Dünyada bu
alanda kimler var aradık, bulduk, ara-
maya da devam ediyoruz. Onların yete-
neklerini de bizden eğitim talep edenlere
aktarmak istiyoruz.
Siber güvenlikte eğitimin sonu yok. Peri-
yodik eğitimlerle güncel kalmak gerekiyor.
Çünkü tehditler ve saldırganlar o kadar
hızlı gelişiyor ve değişiyor ki sizin de aynı
hızda gelişmeniz ve değişmeniz gerekiyor.
Eğitim denilince akademisyenler akla ge-
liyor. Oysa siber güvenlikte illa ki akademik
bir eğitim gerekmiyor. Mesela Bilgi Gü-
venliği Derneği (BGD)’nin faaliyetlerine
katılan lise talebeleri hatta bir orta okul

HAVELSAN, TSE’nin “A-sınıfı” yetkinlik seviyesinde
sızma testi yeterlilik belgesi verdiği ilk firma oldu.
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öğrencisi bile var. Bu alanda herkesden
öğrenilecek şeyler var. Biz de eğitim ça-
lışmalarını, konunun bu yönlerini de göz
önüne alarak kurguluyoruz.

MSI Dergisi: SİSATEM’in akademik 
dünya ile ilişkileri hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: SSM’nin Sa-
vunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiş-
tirme Programı (SAYP) kapsamında,
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile
imzaladığımız protokoller var. Bunların
dışında, çeşitli üniversitelerle anlaşma-
larımız ve yürüyen projelerimiz var.
Bunların arasında, siber güvenlikle il-
gili olanlar da bulunuyor. Yakın bir ge-
lecekte, bir Siber Güvenlik Buluştay’ı
yapacağız. Bu alanda çalışan tüm aka-
demisyenleri, Ankara’da bir araya geti-
receğiz. Akademik dünya, bu işin
olmazsa olmazı. Sonuçta temel araştır-
malar, üniversiteler ile birlikte oluyor.
Biz daha çok ürün geliştirme alanına
odaklanmış durumdayız.

MSI Dergisi: Siber güvenlik alanında,
diğer firmalarla ilişkileriniz ve 
iş birlikleriniz hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN ola-
rak biz ekosistemi kendimize iş modeli
olarak belirledik. Bu çerçevede birlikte
çalıştığımız, ürün geliştirdiğimiz birçok
firma var. Bunların sayısı da giderek ar-
tıyor. Biz şunu diyoruz: bu alanda yete-
neği olan kim varsa bize gelsin,
ekosistemimize dâhil olsun. Hem birey
hem şirket olarak. Biz onlarla iş birliği
yapmaya hazırız.

MSI Dergisi: Siber güvenlik alanında
uluslararası iş birlikleriniz hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Uluslararası iş
birliklerine birkaç seviyede bakmak
lazım. Birincisi, sivil toplum kuruluşları
(STK’lar). HAVELSAN, bu alanda, hem
ulusla hem de uluslararası alanda ol-
dukça aktif. HAVELSAN bu alandaki en
saygın STK’lardan biri olan BGD’nin 
kurumsal üyesi, ben ise BGD’nin baş-
kanlığını yapıyorum. Akademi Direktö-
rümüz Dr. Gökhan Özbilgin, bu alanda
uluslararası bir STK olan ISACA’nın İs-
tanbul Şubesi’nin başında. Dolayısı ile
STK’lar ile iç içeyiz diyebilirim.
Diğer bir boyut, firmalar bazında. Ulus-
lararası, küresel bir firma ile yürüttü-
ğümüz bir iş birliği var; karşılıklı bilgi ve
tecrübe alışverişi yapıyoruz. Bazıları ile
de görüşmelerimiz var.
Son boyut, ülkeler arası ilişkiler. Bu
bizim dışımızda bir konu; burada yapa-
bileceğimiz tek şey, devletimiz bize ih-
tiyaç duyarsa hizmet vermek, buna da
hazırız.

MSI Dergisi: SİSATEM’in dost ve 
müttefik ülkelerle birlikte nasıl 
çalışmalar gerçekleştirmesini 
öngörüyorsunuz? Buradan hareketle 
ihracat ile ilgili de değerlendirmede 
bulunabilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bizim, bütün
alanlarda, satışlarımızın en az 1/4’ünü,
yurt dışı pazarlardan karşılamak gibi
bir hedefimiz var. Bu, siber güvenlik
için de geçerli. Dolayısı ile biz siber gü-
venlik alanında da mutlak uluslararası
pazarlarda bir yerimiz olsun istiyoruz.
Bunu sağlayacağımızı da bize gelen
somut taleplerden anlıyoruz. Epey sa-
yıda ülke ile iş birliği yapma ve birlikte
ürün geliştirme üzerine görüşmeler ya-
pıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Siber güvenlik
konusu, artık ulusal güvenliğin ayrıl-
maz bir parçası ve çok önemli bir un-
suru. Bu alan, çok doğal olarak ilgi
alanlarımızın başında geliyor. O yüzden
tekrar söylüyorum: Misyon sahibi bir
şirket olarak HAVELSAN, bu alanda
üzerine düşeni, işinin de doğal uzantısı
olduğu için, azami ölçüde yapmaya ka-
rarlıdır. Bu yönde, hem devletimizin
hem de TSKGV’nin her türlü desteğini
arkamızda hissediyoruz. Bu rahatlıkla,
her türlü yatırımı yapmaya karalıyız ve
yapıyoruz.

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

MSI SÖYLEŞİ

Siber güvenlik konusu, artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası 
ve çok önemli bir unsuru. Bu alan, çok doğal olarak ilgi alanlarımızın 
başında geliyor. O yüzden tekrar söylüyorum: Misyon sahibi bir şirket
olarak HAVELSAN, bu alanda üzerine düşeni, işinin de doğal uzantısı 
olduğu için, azami ölçüde yapmaya kararlıdır.
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Sivil-askeri ayrımının bu-
lanıklaştığı ve zaman
zaman ticari teknoloji-

lerin askeri teknolojilerin
önüne geçtiği alanlardan birisi
olan haberleşme teknolojileri,
Türkiye’nin özgün olarak ge-
liştirmeyi hedeflediği teknolo-
jiler arasında yer alıyor. Bu
alanda da öncü bir rol oynayan
SSM, 2013 yılında başlattığı
Dördüncü Nesil (4G/LTE) Ha-
berleşme Teknolojileri (ULAK)
projesinin ardından, MİLAT
projesini de başlatarak, ro-
lünü devam ettiriyor.
Türk Telekom iştiraklerinden
ARGELA’nın teknik yeterliliği
karşılayan tek şirket olarak
üstlendiği ve 2 yıl içinde ta-
mamlanması planlanan MİLAT
projesi ile:
n Askeri, kamu güvenliği 

ve ticari haberleşme 
altyapılarının, kullanıcı
kurum ve kuruluşların
kendi kullanım ve 
güvenlik gereksinimlerine
cevap verecek biçimde
yapılandırılması,

n Güvenlik kritikliği 
bulunan iletişim 
altyapılarında dışa 
bağımlılığın azaltılması ve

n Dinamik bir siber 
güvenlik ve siber 
savunma mekanizmasının
sağlanmasına yönelik 
bir altyapı kazanılması
amaçlanıyor.

Çalıştayda Önemli
Mesajlar
30’a yakın kurum ve kuruluş-
tan yaklaşık 250 kişinin katıl-
dığı, 4.5G’den 5G’ye Geçiş ve
Yerli Sanayinin Önemi çalış-
tayının açılış oturumunda, 
ilk konuşma, SSM Proje 
Müdürü Hikmet Kangal tara-
fından yapıldı. Kangal, 4G 
öncesindeki teknolojilerde,
Türkiye’nin yerli bir katkı 
veremediğini; SSM’nin de 

devreye girmesi ile 4G’den iti-
baren bu durumun değiş-
meye başladığını; 5G’de ise
yerli teknolojiyi hedefledikle-
rini belirtti. Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK)’nun
da sürece önemli katkı verdi-
ğini ve yetkilendirme ihalele-
rinde, yerli malı kriterini

%45’lere kadar çıkarttığını
hatırlatan Kangal, “5G’nin
belki tamamını kurtaramayız;
ama 6G’ye artık çok sağlam
adımlarla girmek istiyoruz.”
dedi.
Kangal’ın ardından kürsüye
gelen NETAŞ İcra Kurulu Üyesi
Öner Tekin, 5G teknolojilerinin

ÖZEL HABER
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SSM, 5G Teknolojilerine 
ARGELA ile Adım Atıyor

“4.5G’den 5G’ye Geçiş ve Yerli Sanayinin
Önemi” başlıklı çalıştay, 9 Şubat’ta, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda
gerçekleştirildi. Etkinlik, Yazılım Tanımlı
Ağ (Software Defined Network / SDN) 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) 
projesinin sözleşmesinin imza törenine de
ev sahipliği yaptı. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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özelliklerinden ve NETAŞ’ın
çözümlerinden bahseden bir
sunum yaptı. Şu anda 5G ile
ilgili erişim teknolojilerinin
tam net olmadığına dikkat
çeken Tekin, 4G ve 4,5G tek-
nolojilerindeki kazanımın, bu
açıdan önemli olduğunu 
belirtti. Tekin, ULAK projesi
ile ilgili ise şunları söyledi:
“ULAK, teknolojik anlamda
bize çağ atlattı… Şu anda 
piyasada, 5 ülkede yapılan 
ticari ürünlerden hiçbir 
eksiği olmayan, tamamen
uluslararası standartlara
uygun 4,5G baz istasyonu,
bu proje ile hayata geçmiş
oldu.”
Oturumun bir sonraki konuş-
macısı, ARGELA Genel Müdür
Yardımcısı Selim Sarper oldu.
Sarper, 1990 senesinde, 
TELETAŞ’ta, 2G baz istasyonu

geliştirmek için çalışmalara
başladıklarını; firmanın özel-
leştirilmesinin ardından, bu
çalışmaların sonlandırıldığını
anlattı ve 5G’de, bunların 
tekrar yaşanmayacağını be-
lirtti.

ASELSAN Hazır
Sarper’in ardından, ASELSAN
Haberleşme ve Bilgi Teknolo-
jileri Sektör Başkanlığı 
Mühendislik Grup Başkanı
Ertuğrul Kolağasıoğlu, “5G -
Hazırlıklar ve Vizyon” başlıklı
bir sunum yaptı. Kolağası-
oğlu, 5G konusundaki Ar-Ge
desteklerinden bahsederek,
tüm dünyada, 2020 yılına
kadar, Ar-Ge ve denemeler
için harcamanın, yıllık 5 mil-
yar dolara çıkmasının 
beklendiğini söyledi. Çin’in
Huawei örneğini veren Kola-

ğasıoğlu, Türkiye’nin daha
azını hedeflememesi gerekti-
ğini ifade ederek Huawei ile
ilgili şu rakamlardan bah-
setti:
n 2014 cirosu 288 milyar

dolar; kârı 5,5 milyar
dolar; Ar-Ge harcaması
6,4 milyar dolar.

n Yılda 4 milyon 
baz istasyonu 
üretiyor.

n 170.000 çalışana, 
76.000 Ar-Ge personeline
sahip (Eylül 2015 
rakamları).

n Dünya genelinde, 
21 enstitüye sahip.

Kolağasıoğlu, ULAK projesi-
nin kendilerine çok büyük
katkı sağladığını belirterek
ASELSAN’ın hazırlık seviye-
sini ve yeteneklerini şöyle 
sıraladı:

n Profesyonel haberleşme
cihazları (20’den fazla
cihaz, 70’i aşkın farklı
konfigürasyon),

n Askeri haberleşme 
cihazları (30’dan fazla
cihaz, 100’ü aşkın farklı
konfigürasyon),

n Dalga şekli tasarımı
(10’dan fazla dalga şekli,
ULAK-3 kapsamında 
geliştirilen dalga şekli,
5G’de önerilen 
teknolojileri kullanıyor),

n Haberleşme ağı ve 
sistemi tasarımları,

n Tüm uluslararası 
karşılaştırma testlerinde
başarı,

n İhracat başarısı 
(2014 yılında cironun
%38’i ihracattan),

n 100.000 adedin üzeri 
üretim yeteneği,

Hikmet Kangal Selim Sarper Ertuğrul KolağasıoğluÖner Tekin



n Anten tasarımı 
konusunda, ASELSAN
Radar ve Elektronik Harp
Sistemleri Sektör 
Başkanlığı ile ortak 
çalışmalar.

Kolağasıoğlu, 5G teknolojilerinin
geliştirilmesi için ASELSAN’ın
gerekli bilgi, tecrübe, tekno-
loji ve altyapıya sahip oldu-
ğunu belirtti ve konuşmasını
şu sözlerle tamamladı: “Her
açıdan, 5G’de dünya ile reka-
bet etmeye hazırız.”

SSM’nin Desteği
Devam Edecek
Açılış oturumunun son ko-
nuşması, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir tarafından yapıldı.
Prof. Dr. Demir, başta ULAK
olmak üzere, haberleşme
teknolojileri ile ilgili projele-
rin SSM bünyesinde ele alın-
maları ile ilgili şunları
söyledi: “Bu konuya teknik
olarak yabancı birisiyim.
Müsteşarlığımız bünyesinde
yürütülen ULAK projesini ilk
gördüğümde, ilişkiyi biraz
sorguladım; ama meseleye
vâkıf olunca, gerçekten Müs-
teşarlığımızın bu konuya
dâhil olarak çok doğru bir şey
yaptığına kanaat getirdim.”
Prof. Dr. Demir, sivil ve ticari
ayağı da olan haberleşme tek-
nolojileri ile ilgili ikilemden de
bahsetti: “Müsteşarlık bünye-
sinde yürütülen projelerdeki
ana fikirlerden birisi, girilen
her projede, yapılan her işte,

mutlaka yerlilik oranının arttı-
rılması. Ancak diğer taraftan,
hizmeti halka ulaştırmaktan
sorumlu olan makamlarda da
hizmetin en hızlı şekilde ulaş-
tırılması yönünde bir irade
var.” Prof. Dr. Demir, gerek
Türkiye’de iş yapan yabancı
firmaların yerlilik oranı konu-
sundaki sözlerinin tutulması
gerekse yerli teknolojilerin
geliştirilmesi konularında;
ARGELA, ASELSAN ve NETAŞ
gibi şirketlerin gayretlerine 
güvendiklerini kaydetti. Kendi-
lerinin de teknolojinin geliştiril-
mesine destek vermeye devam
edeceklerini vurguladı.
Prof. Dr. Demir, geliştirilen tek-
nolojilerin ticarileştirilmesi ko-
nusuna da değindi: “Burada
vurgulamamız gereken önemli
hususlardan bir tanesi, gelişti-
rilen sistemlerin sanayileş-
mesi, ürünleştirilmesi ve yine
kullanıcı ihtiyaçlarına cevap ve-
recek şekilde pazara sunulabil-
mesi. ULAK projesinde bir
adım sonrası veya iki adım
sonrasında biraz geride kaldı-
ğımızı düşündüğüm husus da
bunun sanayileşmesi… Bu ko-
nunun ASELSAN gibi sa-
vunma alanında öne çıkmış
şirketlerimizin; hep bahsetti-
ğimiz sürdürülebilir olma,
teknolojilerin sivil alanda da
yaygınlaştırılması gibi konu-
ları hayata geçirmeleri için
altın bir fırsat olduğunu düşü-
nüyorum. Yine kendimize de
burada bir sorumluluk payı
düşüyor diye düşünüyorum
Müsteşarlık olarak… Çıkan
ürünlerin sanayileştirilmesi ve
ticarileştirilmesi açısından
gerçekleştirilecek şirket-
leşme yapıları içerisinde ola-
biliriz. Bunu destekleme
irademiz var.“
Konuşmaların ardından, MİLAT
projesinin sözleşmesi; Müs-
teşar ve ARGELA Genel 
Müdürü Bülent Kaytaz tara-
fından imzalandı. Etkinlik,
“SSM 4.5G/5G Çalışmaları ve
Kazanımları” başlıklı oturum
ve “5G Teknolojileri” başlıklı
panel ile devam etti ve Yuvar-
lak Masa Çalıştayı ile son
buldu.
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MİLAT Projesi ile Güvenli 
ve Milli 5G Ağ Altyapısı
Sözleşme imzalanması nedeniyle ARGELA tarafından 
yayınlanan basın bülteninde, MİLAT projesi ile ilgili teknik
ayrıntılar da yer aldı. MİLAT projesi kapsamında, donanım
üreticilerinden bağımsız ağ bileşenlerinin geliştirilmesine
imkân verecek sanal anahtarlayıcılar ile aynı ağ altyapısının
ve ağ kaynaklarının, birden fazla bağımsız kurum tarafından
ortaklaşa kullanımına imkân veren sanallaştırma teknolojileri
geliştirilecek. Projenin hedeflediği güvenli ve milli 5G ağ
altyapısı; ölçeklenebilir ve kullanıcı ihtiyaçları ve öncelikleri
doğrultusunda dinamik olarak yapılandırılabilir nitelikte
olacak. Bu ağ altyapısı, başta kamu güvenliği olmak üzere,
Türkiye’nin farklı ağ altyapısı ihtiyaçlarında ve ticari 
haberleşme iletim şebekelerinde kullanılabilecek şekilde
sivil hayata yönelik olarak da geliştiriliyor.
MİLAT projesi ile kurulması hedeflenen güvenli ağ altyapısı,
son aşamasına gelen ULAK projesinin çalışmalarına da 
entegre edilecek şekilde geliştirilecek. Böylece uçtan uca,
özgün, tamamen milli, güvenli bir altyapının geliştirilmesi
sağlanacak.
MİLAT projesinde, kamu güvenliği ile ilgili kurumların, 
bilişim amacıyla kullandıkları tüm sistemlerin siber 
güvenlik yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması da
hedefleniyor. Proje tamamlandığında, kamu güvenliği ile 
ilgili kurumların bilgi güvenliği alanındaki olası tehditleri
izleme ve ağ güvenliği konusunda önlem alma yeteneği de
artacak. MİLAT projesi, platform bağımsız yapısıyla ağ
altyapısı ve ilgili teknolojilerde yurt dışına bağımlılığı da 
en aza indirecek. 
Milli algoritmalar ve yöntemlerle en üst düzeyde bilgi
güvenliği sağlayacak olan MİLAT projesi kapsamında
geliştirilen ağ altyapısının temel bileşenleri arasında; 
5G mobil iletişim teknolojileri alanında “etkinleştirici
teknolojiler” olarak adlandırılan, “Yazılım Tanımlı Ağ
(SDN)” ve “Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması (NFV)”
teknolojileri de yer alıyor. 5G’ye giden yolda ihtiyaç duyulan
siber güvenlik çözümlerini arttıracak teknolojileri içeren
MİLAT’ın, bu yönü ile sağlayacağı önemli faydalardan biri de
5G teknolojileri konusunda Türkiye’nin sahip olduğu bilgi 
ve yetenekleri zenginleştirmesi olacak.





EnginSoft Turkey olarak
2015 yılının Şubat
ayında kuruluşumuzu

tamamladık. Şirketi, EnginSoft
CEO’su ve Başkanı Prof. Ste-
fano Odorizzi ile beraber, 
kurucu ortaklar olarak faali-
yete geçirdik. EnginSoft 
Turkey, tamamen Türk çalı-
şanlardan oluşan ve şirket
yönetimi, kurucu ortak 
Dr. Şadi Kopuz’da olan, ayrı
ve bağımsız bir şirket olarak
çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez ofisimiz, Teknopark
İstanbul’da bulunuyor; Anka-
ra’da ise 2 ayrı yerde ofisimiz
mevcut. Geçen yıl yaptıkları-
mızı; ekibimizin kurulması,
altyapımızın oluşturulması,
satış, pazarlama ve teknik
desteğini verdiğimiz yazılım
ürünlerimizin yurt içi pazara
tanıtılması, mühendislik hiz-
metlerimizi verebileceğimiz
müşterilerimiz ile temasları-
mızın kurulması, ilk mühen-
dislik projelerimizin alınması,
küresel yurt dışı ağımız ile te-
masların kurulması; kısaca,
özellikle bizler için en önemli
sektör olan havacılık, sa-
vunma ve askeri denizcilik
sektörüne ilk adımlarımızı at-
mamız olarak özetleyebiliriz.
Mühendislik hizmetlerimizi
şu şekilde sıralayabiliriz:

n Prototip imalatı dâhil 
(Bu konuda bizimle 
alt yüklenici olarak çalışan
imalatçı firmalar 
bulunuyor.) anahtar teslim
mekanik tasarım 
hizmetleri,

n Yapısal, dinamik, yorulma,
çoklu sistem dinamiği, 
3 boyutlu ve 1 boyutlu CFD
(hesaplamalı akışkanlar
dinamiği) ve düşme, 
çarpışma, çarpma, 
patlama ileri mühendislik
analizleri,

n Farklı disiplinlerin 
kıstaslarının, kriterlerinin,
kısıtlarının ve çözüm 
hedeflerinin aynı ortamda
analiz edilebildiği 
optimizasyon platformu
modeFrontier ile 
yürüttüğümüz ağırlık
azaltma, maliyet 
optimizasyonu ve 
benzeri optimizasyon 
hizmetleri,

n Özellikle imalat endüstrisine
ve konstrüksiyon ile 
kalite bölümlerine 
yönelik, imalat esnasında
ortaya çıkabilecek
tolerans sorunlarını 
ortadan kaldırmayı 
amaçlayan tolerans 
yönetimi ve analizi 
çalışmaları ve,

n Yüksek başarımlı 
hesaplama altyapılarının
(“HPC Cluster” sistemlerinin)
tasarımı, kurulması,
işletmeye alınması 
ve bakımı. Bu tip 
hesaplama merkezlerine
olan ihtiyaç ülkemizde gün
geçtikçe artıyor. Bizler,
altyapı olarak da bu 
sistemleri kullandığımız
için başarılı bir şekilde 
bu sistemlerin kurulması
hizmetini verebiliyoruz.

Yazılım satış ürünlerimizi ise
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
n modeFrontier: 

Çok disiplinli ve çok 
amaçlı analizlerin 
yürütüldüğü optimizasyon
platformu.

n Cetol6Sigma:
CATIA, Solidworks ve
Pro/E üzerinde tolerans
analizi çalışmalarının 
yürütüldüğü yazılım.

n Flowmaster:
1 boyutlu akış analizlerinin
yürütüldüğü yazılım ortamı.

n Recurdyn:
Çoklu sistem dinamiği
analizlerinin yürütüldüğü
yazılım ortamı.

n LS-Dyna: 
Explicit analizlerin
(çarpma / patlama) 
yürütüldüğü yazılım ortamı.

Doğru Adres: SSM
Kuruluşumuzdan itibaren hedef
sektörümüz olan savunma ve
havacılık sanayimiz ve ilgili ku-
ruluşları ile temaslarımıza baş-
ladık. SSM ile temas kurduk.
Başta Sanayileşme ve Ar-Ge 
ve Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlıklarımız olmak üzere,
müsteşarlığımızın birimleri ile
görüşmelerimizi yürüttük; ken-
dimizi tanıttık ve olası çalışma
ve hizmet konularımız üzerine
yoğunlaştık. Bu görüşmelerde
en önemli ve öne çıkan konu-
lardan bir tanesi, İtalyan 
ortağımız EnginSoft’un alt-
yüklenici olarak çalıştığı ve
SSM’ye karşı offset yükümlü-
lüğü olan İtalyan savunma ve
havacılık sanayisi firmaları
oldu. Bu firmalar arasında,
özellikle Finmeccanica grubu
bünyesinde toplanan firmalar
bulunuyor.
SSM Sanayileşme Daire Baş-
kanlığı ekibinin çok değerli
yönlendirmeleri ve destekleri
ile Finmeccanica’nın Savunma
Sistemleri Bölümü (Defence
Systems Division)’nün offset
yükümlülüğü çerçevesinde,
bir proje konusu üzerinde ça-
lışmaya başladık. Finmecca-
nica ile torpido tasarımı ve
üretimi alanında  verebilece-
ğimiz mühendislik hizmetle-
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EnginSoft Turkey, Mühendislik
Üssü Olma Yolunda İlerliyor

EnginSoft Turkey, yurt dışından 
ilk projesini, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın desteği ve 
yönlendirmesi ile almayı başardı. 
Sizlere, hem sektöre örnek 
olabilecek bu başarıyı bir durum 
incelemesi gibi anlatmak hem de 
EnginSoft Turkey’in gelecek 
çalışmaları ile ilgili bilgiler 
aktarmak istiyoruz.
Dr. Şadi KOPUZ / s.kopuz@enginsoft.com
EnginSoft Turkey Genel Müdürü
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EnginSoft CEO’su ve Başkanı
Prof. Stefano Odorizzi (solda) ve
EnginSoft Turkey Genel Müdürü
Dr. Şadi Kopuz (sağda).



rimiz hakkında görüşmeler
yaptık. Finmeccanica’nın Sa-
vunma Sistemleri Bölü-
mü’nün, SSM’den offset
projesi için ön onay almasının
ardından, biz de onlarla görüş-
melerimizi detaylandırdık ve
birkaç ay içinde, 2015 yılının
Aralık ayında, ilk mühendislik
ihracatı siparişimizi aldık. Bu
çalışma çerçevesinde, Fin-
meccanica’nın Savunma Sis-
temleri Bölümü’nün ürün
geliştirme projelerinde, mü-
hendislik alt yüklenicisi ola-
rak çalışacağız ve ileri
mühendislik analizleri başta
olmak üzere, çeşitli iş paket-
lerinde görev alacağız. Böyle-
likle ülkemizden yurt dışına
mühendislik ihracatı yapmış
olacağız. Finmeccanica’nın
Savunma Sistemleri Bölümü
için yürüteceğimiz bu ilk ça-
lışmada, HWTS (Ağır Torpido
Sistemi) tasarım aşamasında
yer alan yapısal, dinamik,
CFD hesaplamaları ile şok
emicilerin tasarımı için gerekli
ileri mühendislik hesaplama-
larını gerçekleştireceğiz. Ka-
zanacağımız bilgi ve tecrübeyi,
savunma sanayimizin önemli
projelerinden birisi olan Milli
Torpido projesi için de kullan-
mayı ve benzer alanlarda
görev almayı hedefliyoruz. Yü-
rütülecek olan hesaplamalar
için gelişmiş bilgisayar altya-
pıları (HPC Cluster sistemleri)
kullanacağız. Çalışacağımız

bu ilk iş paketinde, prototip
üretimi ve test yer almıyor;
ancak projenin ilerleyen saf-
halarında, bu çalışmaların da
yürütülmesi söz konusu.
İlk etapta, mevcut altyapımız-
daki yazılımları kullanarak
hesaplamaları yürüteceğiz;
ancak EnginSoft Turkey ola-
rak özellikle şok emici hesabı
ve tasarımına yönelik bize
özgün bir yazılım geliştirmeyi
planlıyoruz. Başlangıç olarak
5 kişilik bir ekibin çalışması
planlanıyor. Projenin tümü
göz önüne alındığında ise ekip
10 kişiyi geçecek. Kabuller,
analizlerimizin sonuçlarını
ilettiğimiz raporlamalarımızla
ve toplantılarla olacak. Projeyi
tamamlama ile ilgili hedefi-
miz, 3,5-4 ay. Bu siparişimizin
devamının, 2016 yılı içinde,
daha da kapsamlı olarak gel-
mesini bekliyoruz. Finmecca-
nica’nın Savunma Sistemleri
Bölümü ile devam iş paketle-
rinin detayları hakkında da
görüşmelerimiz oldu. Amacı-
mız, bu offset projesinde iyi
bir hizmet vererek hem
SSM’nin bu konuda vermiş
olduğu destek ve güvene layık
olmak hem de orta ve uzun
vadede, kendimizi ve ekibi-
mizi, Türkiye’den yurt dışına
mühendislik ihracatı yapacak
bir mühendislik hizmet üssü
hâline getirmek.
Bu offset projesinin ilk aşama-
larından itibaren, 5 kez SSM’de
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Finmeccanica ürünü HWTS,
İtalyan Deniz Kuvvetlerinin 

Todaro (Type 212A) sınıfı
denizaltısına yükleniyor.



görüşmeler gerçekleştirdik.
Konu ile ilgili, 10’dan fazla kez
Ankara’ya geldik. Ne zaman
toplantı talebinde bulunduy-
sak SSM Sanayileşme Daire
Başkanlığı olumlu cevap verdi
ve bizi, önemli noktalara dik-
kat etmemizi sağlayacak şe-
kilde gayet iyi yönlendirdi;
mutlaka bir temas noktamız
oldu. Bürokratik işlemler ve
işin prosedürü konularında da
yeterli bilgileri SSM’den aldı-
ğımız için, fazla zorlanmadık. 
3 kez de İtalya’da toplantı 
yaptık.
Bu projenin ortaya çıkmasında
büyük emekleri olan; SSM Sa-
nayileşme Daire Başkanlığı
ekibine teşekkür etmek istiyo-
rum. Göstermiş oldukları
olumlu ve pratik yönlendirme-
ler ve vermiş oldukları destekle
bizlere bu imkânı sağladıkları
için, firmamız ve ülkemiz adına

minnettarım. Projede emekleri
yine önemli olan İtalyan ortağı-
mız EnginSoft’a da çok teşek-
kür ederim. Kendileri, özellikle
Finmeccanica’nın Savunma
Sistemleri Bölümü ile olan
idari ve teknik görüşmelerde
bir hayli destek verdiler. Bu ve-
sileyle Finmeccanica yetkilile-
rine de çalışmaların olumlu
neticelenmesinde büyük katkı
sağlayan yapıcı yaklaşımları
dolayısıyla teşekkür ederim.

Yeni Projeler Yolda
Proje süresince verilecek olan
mühendislik hizmetlerinin
tümü, kendi Türk ekibimiz,
EnginSoft Turkey tarafından
gerçekleştirilecek; diğer bir
deyişle yürütülecek olan tüm
çalışmalar, yurt içi ekibimiz ta-
rafından yapılacak. EnginSoft
Turkey olarak mekanik tasa-
rım ve ileri mühendislik ana-

lizleri alanlarına, optimizas-
yon platformunu da ekleye-
rek önemli bir yetkinlik
kazanacağımızı düşünüyoruz.
Bu yetkinliğin, işin sadece
teknik boyutu değil aynı za-
manda maliyet avantajı boyu-
tunu da düşündüğümüzde,
gelecekteki benzer çalışma-
larda, firmaların bizi tercih
etmelerinde önemli rol oyna-
yacağına inanıyoruz. Bir diğer
önemli avantajımızın da İtal-
yan partnerimizden, istediği-
miz anda ve herhangi bir mali
külfete katlanmadan, yapabi-
leceğimiz bilgi ve tecrübe
transferi. Kendilerinin, özel-
likle Finmeccanica grubu ile
yakın çalışmaları mevcut. İle-
riye yönelik olarak EnginSoft
global ağı içinde bulunan;
İtalya, İngiltere, Fransa, Al-
manya ve İsveç ekiplerinden
mühendislik işlerini buraya

almak ve buradan kendi eki-
bimizle bu işleri yürütmek yö-
nünde gerekli planlama ve
altyapı çalışmalarını da sür-
dürüyoruz.
Şu aşamada, başka bir İtal-
yan firması ile yine bir offset
projesi konusu üzerinde SSM
ile birlikte çalışıyoruz. Umu-
yoruz, bu çalışmada da güzel
bir sonuç ortaya çıkacak.
Savunma ve havacılık sanayi-
mizin ana yüklenicilerinin de
SSM’ye karşı yerli katkı payı
uygulamaları ve sorumluluk-
ları mevcut. Bu kapsamda, bir
ana yüklenicimiz ile teknoloji
geliştirme projesi üzerinde ça-
lışıyoruz. Söz konusu proje, ül-
kemiz için yeni ve önemli
olduğunu düşündüğümüz bir
konuda; imalat aşamasında
tolerans kaynaklı sorunları or-
tadan kaldıran, tolerans yöne-
timi ve analizi teknolojisinin,
öncelikle kendi bünyemize
tam olarak yerleşmesi konu-
sunda. Bu projede amacımız,
bu teknolojiyi, kendi Türk 
ekibimizde iyice yerleştirip sa-
vunma ve havacılık sanayimi-
zin değerli ana yüklenicilerine
mühendislik hizmeti vermek
ve bu sorunlarını ortadan kal-
dırıp aynı zamanda maliyet 
optimizasyonu da sağlamak.
Dolayısı ile diyebiliriz ki 
EnginSoft Turkey, önümüzdeki
dönemde, offset projeleriyle ve
yurt içinde katma değer yara-
tan çalışmalarla büyümesini
sürdürecek.
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EnginSoft Turkey’in Finmeccanica ile birlikte gerçekleştirdiği projenin başlangıç toplantısı.

EnginSoft Turkey, HWTS tasarım aşamasında yer alan; yapısal, dinamik, CFD hesaplamaları ile şok emicilerin tasarımı için 
gerekli ileri mühendislik hesaplamalarını gerçekleştirecek.





HAVELSAN’ın Akıllı Çö-
zümler Seminerleri di-
zisinin 2’ncisi olan

etkinliğe, HAVELSAN Yönetim
Kurulu Başkanvekili Taner
Düvenci ve HAVELSAN Genel
Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay ile HAVELSAN’dan,
akademik camiadan ve sek-
törden çok sayıda davetli ka-
tıldı. Etkinliğe büyük önem
veren fakat yoğun programı
nedeniyle etkinliğe katılama-
yan HAVELSAN Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yüksel Öztekin
ise program başlamadan
önce seminer salonuna uğra-
yarak tüm katılımcılara “Hoş
geldiniz” dedi ve başarılar di-
ledi.
Etkinliğin açılış konuşması,
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Başkanvekili Taner Düvenci
tarafından yapıldı. Düvenci,
semineri ilk olarak akademik
camianın katılımı ile düzenle-
meyi planladıklarını, ancak
sektörden gelen yoğun talep
ile kapsamı genişlettiklerini
belirtti. Amaçlarını, şu söz-
lerle açıkladı: “Biz, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı’nın önemli bir kuruluşu
olarak, iş ortaklarımızla bera-
ber, 5G teknolojilerinde ilerle-

miş ülkelerle açığı kapatmak
için büyük bir gayret içindeyiz
ve bugün bu maksatla bir
araya geldik… HAVELSAN’ın
çekirdek ağ ile ilgili niyet ve

planlarını, ekosistem ve proje
çalışmalarını akademik camia
ve endüstri ile paylaşmayı, iş
birlikleri için zemin hazırla-
mayı hedefliyoruz.”

HAVELSAN’ın 
Hedefleri Net ve Açık
HAVELSAN’ın 5G teknolojileri ile
ilgili çalışmalarını, HAVELSAN
Sistem Başmühendisi Ali Telli
aktardı. Telli, “HAVELSAN 5G
Çekirdek Ağ Vizyonu” başlıklı
sunumunda, mevcut durumu
ve 5G teknolojilerinin temel
özelliklerini anlattıktan sonra,
HAVELSAN’ın katkı vereceği
temel alan olan yazılım ile 
ilgili şu değerlendirmeleri
yaptı: “Esnek, kendi kendini
organize edebilen, kendi ken-
dini optimize edebilen bir ağ
istiyoruz. Böyle bir durumda
karşımıza yazılım tabanlı,
programlanabilir, sanal bir ağ
çıkıyor. Yönetim ve kontrol 
mimarisi tamamen yazılım 
tabanlı olacak. Radyo dona-
nımlarının hemen üzerinde,
yazılım birimleri bulunacak…
Sistem yazılım tabanlı olunca
ağ sürekli gözetlenip gerekli
değişimler yapılabilecek.”
Telli, hedeflerini şu sözlerle
anlattı: “Biz HAVELSAN olarak
bir farkındalık yaratmak istiyo-
ruz. HAVELSAN yazılım konu-
sunda lider bir şirket. Olası 5G
mimari yapılara baktığımızda,
özellikle yönetim ve kontrol
mimarisinde yazılımın öne çık-
tığı görülüyor. Biz bu konuda
bir boşluk görüyoruz ve bu
boşluğu doldurmak istiyoruz.
Bunu yaparken diğer firma-
larla iş birlikleri gerçekleştir-
mek istiyoruz. ‘5G tamamen
mobil ve birbirine bağlı toplum
yaratmayı hedefleyen uçtan
uca bir ekosistemdir.’ denili-
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HAVELSAN, 5G teknolojileri kapsamında yurt içinden ve yurt dışında birçok üniversite ve firmayı içeren bir ekosistem kuruyor.

HAVELSAN, 5G’nin Yazılımına Talip

Haberleşme teknolojileri alanında hem
devletin hem de firmaların gündeminin
üst sıralarında yer alan 5G teknolojileri
alanında bir ekosistem oluşturup, 
yazılım konusunda katkı vermeyi 
hedefleyen HAVELSAN; bu hedefi 
doğrultusunda “5G Çekirdek Ağ” 
başlıklı semineri, 16 Şubat’ta, Ankara’daki
merkez tesislerinde düzenledi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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yor. 5G kapsamında çok farklı
endüstriler bir arada çalışacak.
3G ve 4G’den farklı olarak iş
ekosistemi ağır basıyor, farklı
sektörler bir araya geliyor. Biz
de HAVELSAN olarak bir eko-
sistem çalışması gerçekleştir-
dik. Kimlerle çalışabiliriz diye
düşündük. Birçok yurt içi ve
yurt dışı şirket ve üniversite-
lerle bağlantıya geçtik.”
Telli, sunumunda, HAVELSAN’ın
çalışma alanlarını şöyle sıraladı:
n 5G Yazılım Tabanlı

Ağ (SDN)
n 5G Ağ Fonksiyonları 

Sanallaştırma (NFV)
n 5G Uygulama Programlama

Arayüzü (API)
n 5G Kendi Kendine Organize

Olan Ağlar (SON)
n 5G Nesnelerin 

İnterneti (IoT)
n 5G Bulut Bilişim
n 5G Heterojen/Alternatif

Ağlar (HETNET)
n 5G Güvenlik
n 5G Standartlar
n 5G Merkezi ve Dağıtık 

Topolojiler
n 5G Multimedya Uygulamaları
n Dünyada 5G Teknolojilerinin

İzlenmesi
5G teknolojileri konusuna ciddi
bir şekilde yaklaşan HAVELSAN,
çeşitli endüstri iş birliği plat-
formlarına da üye oluyor.
Firma, 3GPP’de konuk üye ko-
numunda. 5G-PPP teknoloji
platformu olan NetWorld2020’ye
endüstri kategorisinde tam
üyelik başvurusu yapan 
HAVELSAN, Yeni Nesil Mobil
Ağlar Birliği (NGMN)’ne ve Kab-
losuz Dünya Araştırma Forumu
(WWRF)’na da üyelik başvurusu
yapacak.
HAVELSAN, donanım sağlayıcı-

ları ile de uzun dönemli iş bir-
liklerinin temellerini bugünler-
den atıyor. İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) ile yürütülen
İTÜCELL projesi kapsamında
National Instruments’ın  “NI 5G
Massive MIMO Testbed” plat-
formu kullanılacak. Böylece,
aynı platformu kullanan diğer
üniversiteler ve firmalarla iş bir-
liği fırsatları da ortaya çıkacak.
HAVELSAN, Avrupa Birliği’nin
Horizon 2020 projelerinde de
ekosistemindeki firmalarla ve
üniversitelerle birlikte yer al-
mayı hedefliyor. Telli, çalışma-
larında, TÜBİTAK ve BTK’nın da
önemli paydaşlar olduğunu be-
lirtti. HAVELSAN’ın TÜBİTAK’tan
beklentisi, özellikle uluslararası
endüstri iş birliği platformlarına
üyelik konusunda destek veril-
mesi. BTK’dan ise savunma sa-
nayisinde uygulanan offset

mekanizmasının bir benzerinin
uygulanmasını bekliyor. Böy-
lece, Türk firmalarının, yabancı

firmalarla birlikte yazılım ve
ürün geliştirebileceği öngörü-
lüyor.

Yazılımın İşlevselliği Artıyor
“Yazılım tabanlı” terimi, pek çok sistemin isminin başına gelmeye
başladı. Bu durum, geçmişte donanım tarafından yapılan pek çok
işlevin artık yazılım tarafından yapılabildiği anlamına geliyor.
Bunun, günlük hayatımıza da etki eden açık bir örneği, artık 
ofislerimizde, masalarımızın üzerinden hesap makinelerinin 
kalkmaya başlaması. Önümüzdeki bilgisayar ya da cebimizdeki
akıllı telefon, hesap makinesini yazılımla gerçekleştirip bize 
sunabiliyor. Eskiden ayrı bir donanım olan hesap makinesi, 
bir yazılım nesnesi hâline geldi. Yazılımla ilgili bu gelişme, 
donanım ve yazılım teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde oldu.
Daha güçlü bilgisayarlar, modern yazılım mimarileri uyarınca
yazılan programları, hızlı ve etkin bir şekilde çalıştırabiliyor. 
Bu sayede, donanım tarafından yerine getirilen işlevler, yazılım
tarafından üstlenilebiliyor. Fiziksel bir varlık olan donanım, ana
formu ve işlevi ile ömür devri boyunca sabit kalırken; soyut bir
kavram olan yazılım, herhangi bir anda değiştirilebiliyor. Bu da
sistem işlevselliği açısından büyük bir esneklik getiriyor.
HAVELSAN’ın yazılım teknolojileri alanındaki derin bilgisi, bu
noktada önem kazanıyor. 5G özelinde, bu yetenek, alan bilgisi 
ile birleştiğinde; işlevsel olarak haberleşme sisteminin gereksinimlerini
karşılayan, teknik olarak ise modern mimarisi ile verimli çalışan,
kendi kendine organize olabilen, esnek, dinamik, hızlı ve 
programlanabilir bir haberleşme ağı ortaya çıkıyor.
HAVELSAN, hâlen, kurum genelinde kullanılacak bir yazılım
geliştirme platformu oluşturuyor. Bu, birkaç sene önce başlamış
olan, henüz tüm projelerde kullanılmaya geçmemiş bir çalışma
ve 2016 yılında HAVELSAN genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Söz konusu yazılım geliştirme platformu, hem modül bazlı
yazılım geliştirilmesini hem aynı modül üzerinde farklı birimlerin
birlikte geliştirilmesini hem de bir kütüphane mantığı oluşturduğu
için, bazı yazılım parçalarının alınıp hazır kullanılmasını sağlayacak.
Böylece takvim ve maliyet avantajları kazandıracak.

Çekirdek Ağ (Core Network)
Birbirlerine erişim ağıyla bağlı olan müşterilere çok çeşitli servisler sunan haberleşme ağının çekirdek kısmıdır.
Haberleşme sistemlerinin merkezinde bulunan çekirdek ağ; sistemin sunduğu hizmetler, bu hizmetlerin
kalitesi, sistemin yetenekleri ve genişleme kapasitesi başta olmak üzere sistemin ana özelliklerini belirliyor. 

Ali Telli Taner Düvenci
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Navantia, Avustralya’nın,
12 adet LHD (Landing
Helicopter Dock / Ha-

vuzlu Çıkarma Gemisi) Çıkarma
Aracı (LLC)’nın tamamını, 2015
yılının Kasım ayında teslim etti.
4 LLC’den oluşan son parti 
gemiler, 15 Kasım’da Sydney’e
ulaşmaları ve testlerin tamam-
lanmasının ardından, 26 Ka-
sım’da, Avustralya’ya resmi
olarak teslim edildi. Bu tesli-
mat, hem planlanan bütçenin
altında kalınarak hem de plan-
lanan tarihten önce gerçek-
leşti.
2011 yılının Aralık ayında 
imzalanan sözleşme kapsa-
mında teslim edilen 12
LLC’nin tümü, İspanya’nın
Cadiz şehrinde inşa ve 
test edildikten sonra, bura-
dan Avustralya’ya gönderildi.
Proje kapsamında, yerel des-
tek sağlayıp hizmet sunmaya
her zaman hazır olan Navantia,
bu desteği, Navantia Australia
Pty firması üzerinden sağlaya-
cak. Navantia Australia Pty,
aynı zamanda BAE Systems
Australia’ya, LHD’lere ömür
devri boyunca destek verme
konusunda da yardımcı oluyor.
Hâlihazırda LLC’ler, Avus-
tralya Kraliyet Donanması

(Royal Australian Navy / RAN)
tarafından kullanılıyor ve do-
nanmanın ihtiyaçlarını mü-
kemmel şekilde karşılıyor. İlk
4 LLC, Avustralya’ya teslim
edilen LHD’lerin ilki olan
HMAS Canberra ile birlikte ya-
pılan deneme seferlerinde,
çok sayıda görevi başarıyla ye-
rine getirdi. HMAS Canberra,
envantere alındıktan sonra,
RAN tarafından, ilk olarak in-
sani yardım amacıyla görev-
lendirildi ve LLC’lerle birlikte,
Fiji’ye gönderildi.

LLC gemilerinin tasarımı,
yine Navantia tarafından, 
İspanyol Donanması için
2006-2008 yılları arasında
inşa edilmiş olan hızlı çı-
karma gemilerinin tasarımı
esas alınarak yapıldı.
Gemilerin başlıca özellikleri
şöyle:
n Tam boy: 

23,30 m
n Yüzdürme uzunluğu: 

21,27 m
n Genişlik: 6,40 m
n Derinlik: 2,80 m

n Tahrik sistemi: 
2x809 kW dizel 
ana makina, 2x su jeti

n Sürat: Saatte 20 deniz 
milinin üzerinde

n Bağımsız harekât 
kabiliyeti: Tam yükte 
190 mil

n Yükleme kapasitesi 
esnekliği: Abrams ana
muharebe tankı, 
çeşitli kara araçları, piyade
bölüğü veya 20 feet’lik
konteyner kamyonu 
taşıyabilme.
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Navantia, Avustralya’ya ait 
LHD Çıkarma Araçlarını Teslim Etti
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen
Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi (TF-X) projesine

yönelik çalışmaların yürütüleceği, MMU Proje Yönetim
Ofisi’nin açılışı, 17 Şubat’ta gerçekleştirildi. TUSAŞ’ın
ODTÜ Teknokent’teki Mühendislik Binası’nda 
oluşturulan ofiste, gelecekte F-16’nın yerini alacak 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın 

ana muharip unsuru olacak uçak geliştirilecek. 
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

TF-X’in Kartal Yuvası Hizmette
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Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinde, özgün
bir ürün geliştirme

projesinde ilk defa ele alınan
bir model çerçevesinde kuru-
lan MMU Proje Yönetim Ofisi;
kullanıcı, tedarik makamı 
ve yüklenicinin, bir arada, 
entegre bir takım olarak 
çalışacağı bir ortam sunuyor.
“Yurt içi geliştirme” modeli
ile ele alınan TF-X projesi;
Tasarım ve Prototip Kalifi-
kasyon (Dönem I), İlk Harekât
ve Tam Harekât Yetenekleri
Kazanımı (Dönem II) ve Seri
Üretim (Dönem III) olmak
üzere, 3 dönemde yürütüle-
cek. Hâlen Ön Tasarım 
Aşaması (Dönem I Aşama I)

için, ana yüklenici TUSAŞ 
ile sözleşme görüşmeleri
devam ediyor. Projede, bir
Yabancı İşbirliği Firması (YİF)
ile uzun vadeli stratejik iş bir-
liğine girilmesi de öngörülü-
yor. Diğer bir ifadeyle
projenin ömür devri boyunca,
üçüncü ülkelere satış da
dâhil olmak üzere, iş birliği
faaliyetleri yürütülecek. Proje
kapsamında, konfigürasyon
ve motor seçimlerinin, YİF ile
birlikte, sözleşme imzası ön-
cesi yürütülecek çalışmalar
ile belirlenmesi planlanıyor.
Kasım ayında, YİF adayı ola-
rak, öncelikle BAE Systems
firması ile görüşmelerin baş-
latıldığı duyurulmuştu.

Kurdeleyi 
Tüm Paydaşlar Kesti
MMU Proje Yönetim Ofisi’nin
açılış törenine; başta Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Abidin Ünal, ODTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Acar,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı (TSKGV) Genel
Müdürü Orhan Akbaş ve
Hv.K.K.lığı Harekât Başkanı
Tümgeneral İsmail Güney-
kaya olmak üzere; Hv.K.K.lığı,
SSM, TUSAŞ ve diğer sektör
firmalarının üst düzey yetkili-
leri ve çalışanları katıldı.
Açılış kurdelesi; Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Ünal,

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. Demir, TSKGV Genel
Müdürü Akbaş ve Hv.K.K.lığı
Harekât Başkanı Tümgeneral
Güneykaya tarafından kesildi.
Daha sonra, tüm proje ekibi
ile birlikte hatıra fotoğrafı
çektirildi. Tören, protokolün
ofisi gezmesi ve bilgi alması
ile devam etti.

TF-X Geleceği 
Şekillendiriyor
Hv.K.K.lığı, SSM ve TUSAŞ
başta olmak üzere proje pay-
daşları, TF-X’i modern bir ta-
sarım anlayışı doğrultusunda
tasarlıyor. Bu kapsamda, 
bilgisayar tabanlı mühendis-
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lik araçları, hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği (CFD)
analizleri ve simülasyonlar
kullanılıyor. Oluşturulan mo-
dellerin analiz ve simülas-
yonlarla doğrulanması ise
teknik bilginin yanı sıra ciddi
bir tecrübe gerektiriyor.
YİF’in katkısı ise bu noktada
ortaya çıkacak. Uçak tasa-
rımı konusunda tecrübeli 
firmaların hepsinin; model-
leme, analiz ve simülasyon
bilgilerini, tecrübeleri ile 
bir araya getirdiği kendi tasa-
rım araçları bulunuyor. 
Türkiye, böyle bir aracı 
TF-X kapsamında geliştirir-
ken teknik desteği YİF’ten al-
mayı; aracın sonuçlarının
geçerliliğini de yine YİF’in
desteği ile doğrulamayı plan-
lıyor. Bu yolda, ANKA ve
HÜRKUŞ projelerinin sağla-
dığı kazanımlar, Türkiye için
bir referans noktası oluştu-
ruyor.
Uçağın taslak tasarımları,
döngüsel bir tasarım süre-
cinde ortaya çıkıyor. Uçağın
dış formu kadar; motor, hava
alığı, iniş takımı, dâhili mü-
himmat yuvası, kokpit ve
radar gibi ana bileşenlerinin,
bu dış formun içine sığabil-
mesi büyük önem taşıyor.
Uçak, bir anlamda, bu 
ana bileşenlerin etrafında,
seçilen dış forma göre oluş-
turuluyor. Daha ayrıntıya
inildiğinde ise 300’ün üze-
rinde alt sistem ve bileşen
uçağa yerleştiriliyor.

Orgeneral Ünal’dan
Tam Destek
Ofisin gezilmesinin ardından
verilen kokteylde, Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral
Abidin Ünal, kısa bir konuşma
yaptı. Orgeneral Ünal, konuş-
masında şunları söyledi: “En
büyük amacımız, bu projenin,
hiçbir sapma, eksiklik ya da
aksama olmadan ilerlemesi.
Bu, çok saygın ve önemli bir
projedir; Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en büyük projesidir. Az
önce SSM yetkilileri belirtti.
Bu bir buzdağı. Görünen tarafı
da var, görünmeyen tarafı da
var… Kat etmemiz gereken
mesafeler, zaman zaman bizi
yeise düşürebilir. Asla bir
yeise kapılmayacağız; asla
herhangi bir engellemeye tes-
lim olmayacağız. Adı millidir,
millilik ana çizgimiz olacak…
Projeyi, bir proje yönetim ofisi
mantığı ile yürütmek duru-
mundayız. Türkiye’deki, belki
de ilk ve tama yakın örnektir
proje yönetim modelimiz. En-
tegre proje timlerimiz var.
Devletin, sanayinin, ihtiyaç
makamının temsilcilerinin, bir
entegre yapı içerisinde çalış-
tığı bir ortam oluşturmuş bu-
lunuyoruz. Bu da çok büyük
zaman kazandıran ve yolu-
muzda ilerlememizi kolaylaş-
tıran bir yönetim tarzıdır…
Burada, tabii ana konulardan
bir tanesi, içinde bulunduğu-
muz süreç itibarıyla yabancı
firma ile kontrat görüşmeleri-
nin gerçekleştirilmesi ve bu

kontratın ihtiyacımıza cevap
verecek şekilde sonuçlandırıl-
ması. Buna bağlı olarak, kısa
sürede çözmemiz gereken bir
iki stratejik konu var. Bunlar,
hepinizin bildiği gibi, uçağın
tek motorlu mu çift motorlu
mu olacağı ve nasıl bir dış ta-
sarıma sahip olacağı. Bu ko-
nuları da arkadaşlarımızın

haftalar içerisinde sonuca
bağlayacağını ve yolumuza
devam edeceğimizi mütalaa
ettik… Ben, önce komutan ol-
duğum sürece, sonra da nefes
alıp verdiğim sürece, bu proje
için ne yapılması gerekiyorsa
yapmaya hazırım.”
Etkinlik, kokteyl ile son 
buldu.





T.C. Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı (TYDTA) Başkanı

Arda Ermut, Türkiye’nin ya-
şadığı süreci, “Yerli savunma
sanayisine yönelik altyapının
oluşturulma aşamasında
Türkiye; silah, araç ve mü-
himmat üretimi konusunda
sektörün lideri kabul edilen
ülke ve firmalarla iş birliği ve
ortak üretim yapmayı tercih
etti. Bu, MİLGEM, ALTAY ana
muharebe tankı, ATAK taar-
ruz helikopteri ve çeşitli in-
sansız hava aracı (İHA)
projeleri gibi çok sayıda sa-
vunma projesinin milli sa-
vunma sanayimiz tarafından
başarıyla yürütülmesini sağ-
ladı.” sözleriyle özetliyor.
Boeing, Airbus, BAE Systems,
General Electric (GE), Sikorsky
Aircraft, Fokker Elmo, PFW,
Pratt and Whitney, Rolls-Royce,
Honeywell ve Bodycote gibi
ana oyuncuların tümü, Türk
pazarına girdi ve bu da yerli
sanayinin, dinamik bir hâl al-
masını sağladı. Bu uluslar-
arası oyuncuların pek çoğu,
Türkiye’de ihracat odaklı teş-
vikler kapsamında uygulanan
KDV muafiyeti, gümrük ver-
gisi muafiyeti, kurumsal vergi
indirimi, sosyal güvenlik prim
desteği ve faiz oranı desteği
gibi uygulamalardan faydala-
nıyor.
Türkiye’nin önde gelen ulus-
lararası ortaklarının ikisi 

de dünyanın en büyük orijinal
ekipman üreticileri (OEM’leri):
Airbus ve Boeing. Bu firma-
ların Türkiye’den ürün teda-
rik ediyor olmasının, yerli
tedarik zincirine çok büyük
etkileri var.
PFW Havacılık Genel Müdürü
Werner Kuntze, “Türkiye, her
ikisi de yerel hava yollarına
yüksek sayıda uçak satan Air-
bus ve Boeing için büyük bir
pazar. Airbus ve Boeing, uçak
satabilmek için offset anlaş-
maları aracılığıyla yerli sana-

yiye iş sağlamak zorunda. Bu
nedenle uçak satışları art-
tıkça, yerli firmalar da kendi
pozisyonlarını güçlendirmiş
olacak.” diyor.
Her iki OEM de Türkiye ile
uzun yıllara dayanan ilişkiler
geliştirdi ve bunun sonu-
cunda, ülkedeki, hem yerli
hem uluslararası firmaların
iş hacimleri arttı. Örneğin,
Airbus’ın alt kuruluşu olan
Alman PFW Havacılık firması,
Airbus ile birlikte yaptığı kap-
samlı işler sayesinde, Türki-

ye’deki varlığını, son 3 yılda, 
3 katına çıkardı. Türkiye ile
1940’lı yılların ortalarından
bu yana devam eden önemli
bir ilişkisi bulunan Boeing de
yıllar içinde, kendi yerli teda-
rikçi ve ortak ağını oluştura-
rak yaklaşık 2.500 kişiye
ulaştı ve 1,2 milyar dolar de-
ğerinde iş hacmi yarattı.
Türkiye’nin savunma ve hava-
cılık sektöründeki güçlü çok
uluslu ortaklıklarından bir di-
ğeri ise GE’nin, ülkede stra-
tejik bir yatırım yaptığı, 1985

Yabancı Rüzgârlar:

Türkiye’deki Uluslararası 
Oyuncular 
Çok uluslu firmaların varlığı, tüm dünyada, gelişmekte 
olan ekonomilerin teknolojik uzmanlıklarını destekleme 
konusunda kritik bir öneme sahiptir. Yerli kabiliyetlerini 
geliştirmeye çalışan Türkiye de uzun zamandır ortak üretim
ve teknoloji transferi politikalarını sürdürüyor. Bu tür 
yönlendirmeler, özellikle uzmanlaşmanın çok önemli 
olduğu teknik alanlar arasında bulunan savunma ve 
havacılık sanayisi için de gereklidir ve bu sanayi, Türkiye’de,
devletin stratejik offset gereklilikleri ve yatırım teşvik 
programları ile desteklenmektedir.

MSI

Neha GHANSHAMDAS* / nghanshamdas@gbreports.com
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TEI, dünyada en çok tercih edilen yeni
nesil ticari uçak motoru olan LEAP’in 
en büyük tedarikçisi konumundadır. 

Bu kapsamda TEI, 28 farklı parça 
üretecek olup, bunlardan 4 tanesi 

1-5’inci kademe kompresör 
bliskleridir. 

yılına uzanıyor. Dünyaca ünlü
motor üreticisi GE, Türkiye
pazarına, yerli yüklenici
Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş. (TUSAŞ),
Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı
ve Türk Hava Kurumu ile Es-
kişehir’de oluşturduğu ortak
girişim (joint venture) şirketi
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI) aracılığıyla girdi.
GE Havacılık’ın Bölge Satış
Genel Müdürü İsmail Sami
Özdemir, “GE Havacılık, ilk
yatırımını, TEI’nin kurulması
sırasında, 1980’lerde yaptı ve
2000 yılında, TTC ile devam
etti. Bugün TEI, sayısı 39’u
bulan askeri ve ticari motor
programları için, 700’ün üze-
rinde yüksek teknolojili kar-
maşık parça üreten ve aynı
zamanda bölgesel olarak be-
lirli askeri motorlara yönelik
bakım, onarım, yenileme ve
AIT hizmetleri sağlayan,
dünya standartlarında bir ha-
vacılık şirketi. TTC; uçak-
larda, denizcilikte ve sanayide
kullanılan motorların tüm
ömür devrine yönelik araş-
tırma, geliştirme ve inovas-
yona, 350’nin üzerinde çok
yetenekli Türk mühendisle
odaklanmış durumda.” diyor.
GE, Türkiye’ye, 900 milyon
dolarlık yatırım taahhüdünde
bulundu. Bunun 500 milyon
dolarlık kısmı, şimdiden yatı-
rıma dönüşmüş durumda.
Dev motor üreticisi, 8’inci
inovasyon merkezini Tür-
kiye’de kurmasının yanı sıra
Türkiye’de bir de havacılık
mühendisliği teknoloji mer-
kezi kurdu. Son olarak GE,
yeni LEAP motorunun gelişti-
rilmesi için, yerel ortağı TEI
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ile birlikte çalışarak Türki-
ye’nin yerel bilgi birikiminin
arttırılmasına yardımcı oldu.
Rakip motor firması Rolls-
Royce da Türkiye’de önemli
adımlar attı. Firma, uçak mo-
toru konusunda, bugün top-
lam yerli savunma pazar
payının %10’una yakın kıs-
mını elinde bulunduruyor. İn-
giliz güç sistemleri üreticisi,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin
uçak ve helikopter motor te-
darikçileri arasında yer alıyor.
Rolls-Royce, A400M uçakları
ve ATAK helikopterleri için
motor sağlıyor; ayrıca yakın
zamanda, Türkiye’nin Heli-
kopter Geliştirme Programı
için de motor sağlamak için
seçildi. Ticari çalışmalarının
yanı sıra firma, Türkiye’de 
Ar-Ge faaliyetleri konusunda
da ciddi yatırımlar yapıyor.
Geçtiğimiz yılın sonlarında
Rolls-Royce, Gelişmiş Üretim
ve Teknoloji Merkezi (Advan-
ced Manufacturing and 
Technology Centre / AMTC)
kurulmasına yönelik olarak
TÜBİTAK ile bir mutabakat
anlaşması imzaladı. Bu giri-
şim, firmanın, Türkiye’nin

yerli programlarına dâhil ola-
rak ve güçlü yerel teknolojik
kabiliyetler geliştirerek ilişki-
ler oluşturulmasını da içeren
kapsamlı Türkiye stratejisinin
bir parçası.
Rolls-Royce Türkiye ve Orta
Asya Başkanı Patrick Regis,
“Amacımız, yüksek yerli içe-
riğe ve olabildiği kadar çok
bilgi transferine odaklanarak,
mümkün olduğunca, ‘Türki-
ye’de tasarlandı, Türkiye’de
üretildi.’ yaklaşımını benim-
semek.” diyor.
Uluslararası uzay ve havacılık
alanındaki önemli firmalar-
dan biri olan Fokker Elmo da
benzer bir yaklaşımla sahip
olduğu benzersiz kablaj de-
neyimini, Türk piyasasına ak-
tararak katkı sağlıyor.
Hollanda firması, kendisini
Türkiye’deki savunma ve ha-
vacılık ekosistemine sıkı bir
şekilde entegre ederek, Tür-
kiye ile olan çeyrek asırlık
dostluğunu pekiştiriyor.
Genel Müdür Mischa Baert,
“Türkiye’deki fabrikamıza git-
tikçe daha fazla kabiliyet ek-

liyoruz ve böylelikle başka
şartlar altında, ‘Türkiye’de
üretilmiştir / Made in Turkey’
ibaresi taşıyamayacak olan
programlarla ilgili sorumlu-
luklar alıyoruz. Müşterilere,
ana firmamızdan yardım al-
madan, doğrudan hizmet ve-
rebilmek için gelişmeye
devam edeceğiz.” dedi.
Fokker Elmo; Airbus A400M,
Boeing P-8A ve Lockheed
Martin F-35 uçakları ile
AgustaWestland AW159 ve
AW101 helikopterleri gibi çe-
şitli savunma projeleri için
elektrik kablolama entegras-
yon sistemlerinin geliştiril-
mesi ve üretimi konusunda
faaliyet gösteriyor. Ticari açı-
dan ise şirket; Bombardier 
C Serisi ve Airbus A330neo ile
ilgili çalışmalara başlıyor.
Türkiye, 2023 vizyonuna para-
lel olarak kendi savunma sa-
nayisini geliştirmeye yönelik
yatırımlar yapmaya devam
ettikçe, uluslararası savunma
ve havacılık oyuncuları da bu
strateji kapsamında önemli
rol oynayacaklar. Ülkenin

sunduğu olanakların farkına
varmış olan çok sayıda çok
uluslu firma, şimdiden pa-
zara akın etmiş durumda.
Ermut, “Büyük iç piyasamız,
yüksek vasıflı insan gücümüz
ve gelişmiş altyapımızla böl-
gede açık arayla en büyük
ekonomiyiz. Bu özellikleriyle
Türkiye, hem üretim merkezi
olarak mükemmel bir ko-
numda hem de büyüyen yeni
pazarlar arayan uluslararası
yatırımcılara, mevcut bölge-
sel operasyonlarına erişim
sağlamak veya bölgedeki faa-
liyetlerini yönetmek için mü-
kemmel bir bölgesel merkez
sunuyor.” diyor.
Ayrıca, Türkiye’nin offset po-
litikaları ve NATO üyesi ol-
ması da yabancı firmaların
pazara girmeyi düşünmele-
rini sağlayan teşvik edici un-
surlar arasında. Bu faktörler,
hem yatırımcıların hem de
Türklerin lehine olacak bir
değiş tokuşu teşvik edebilir
ve cumhuriyetin iddialı 2023
vizyonunu gerçekleştirme-
sine yardımcı olabilir.
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Rolls-Royce, A400M uçaklarının TP400 motorunu geliştiren konsorsiyum bünyesinde; motorun genel performansından, hava ve yağ
sistemlerinden, ara gövde, 6 aşamalı yüksek basınç kompresörü ve alçak basınç şaftından sorumlu.
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İran İslam Devrimi’nin 37’nci yıl dönümü
10 Şubat’ta, Ankara Swiss Otel’de verilen

resepsiyonla kutlandı.  Büyükelçi Alireza
Bigdeli, İran İslam Cumhuriyeti Elçi Müs-
teşarı Alireza Delkhosh ve Askeri Ataşe
Albay Hossein Bekhoon’un eşleri ile bir-
likte davetlileri kapıda karşıladığı geceye,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İran İslam
Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı İb-
rahim Rahimpour, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici ile çok sayıda eski ve yeni
milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetleri men-
supları, askeri ve sivil yabancı misyon tem-
silcileri ve basın mensupları ile çok sayıda
davetli katıldı.
Resepsiyonda açılış konuşmasını yapan
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan
Yardımcısı İbrahim Rahimpour, İran
İslam devriminin 37’nci yıl dönümünün
İran aleyhindeki yaptırımların kalkmasın-
dan sonra yeni bir aşamaya gelmesi 
akabinde kutlandığını belirterek, “Yaptı-
rımlardan sonraki dönemde İran’ın kapı-
ları Türk dostlara ardına kadar açıktır. Biz
inanıyoruz ki yeni dönemde ilişkilerimiz
geçmişe nazaran daha iyi olacaktır ve bir-
likte bu ilişkileri en üst seviyeye taşıya-
lım.” şeklinde konuştu.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Son 10-
15 yılda önemli mesafeler kaydettik, tica-
retimiz, turizmimiz belirli bir seviyeye geldi.
Fakat ekonomik büyüklüğümüzü düşün-

düğünüzde bu son derece yetersiz. İran’a
uygulanan ambargoların ortadan kalkma-
sıyla diğer taraftan son dönemlerde imza-
ladığımız tercihli ticaret anlaşmamızın
etkisiyle ticaretimizin çok daha üst düzeye
çıkmasını bekliyoruz.” dedi. 
İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli
de, Türkiye’nin İran’a uygulanan yaptırım-
lar döneminde ve nükleer müzakereler
sürecinde İran’ın yanında olduğunu ve ya-
pıcı bir rol ifa ettiğini söyleyerek, İran ma-
kamlarının Türkiye’nin bu samimi

yaklaşımlarını her fırsatta takdir ettiğini
anlattı.
Bikdeli, yaptırımlar sonrasında Türkiye’nin,
sahip olduğu avantajlar nedeniyle İran eko-
nomisinde oluşan rekabette tüm ülkeleri
geride bırakabileceğini vurgulayarak, iki
ülkenin ikili ticaret hacminde 30 milyar
dolar hedefine ulaşmayı istediğini belirtti.
Başka bir göreve atanan Büyükelçi Bikdeli,
konuşmasının sonunda misafirlerle veda-
laştı ve konuşmaların ardından, 37’nci yıl
kutlama pastası kesildi.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

İran İslam Cumhuriyeti Kutlamalarında
İran Büyükelçisi Alireza Bigdeli Veda Etti

Soldan sağa: Bayan BEKHOON, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON, Bayan DELKHOSH, İran
İslam Cumhuriyeti Elçi Müsteşarı Alireza DELKHOSH, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Alireza BİKDELİ, Bayan BİKDELİ

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın
Koordinatörü Birol TEKİNCE,
Azerbaycan Savunma Ataşe
Yardımcısı Dz. Bnb. Sebuhi 
AHMADOV, Azerbaycan Askeri
Ataşesi Alb. Mushfik 
MEMMEDOV, İran İslam
Cumhuriyeti Askeri Ataşesi
Alb. Hossein BEKHOON, 
Tunus Askeri, Deniz ve Hava
Ataşesi Kd. Alb. Monji JRIDI, 
Cezayir Savunma Ataşesi 
Alb. Mohamed HADJAOUI,
Tunus Askeri, Deniz ve Hava
Ataşe Yardımcısı Alb. 
Samir Hafedh TOUMI, 
Yabancı Askeri Ataşe 
Şube Müdürü Dz. Kur. Alb. 
M. Emin AKDENİZ

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan
Yardımcısı İbrahim RAHİMPOUR

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ

İran İslam
Cumhuriyeti
Büyükelçisi
Alireza BİKDELİ
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Kosova Cumhuriyeti Milli Günü 17 Şu-
bat’ta, Ankara Swiss Otel’de verilen

resepsiyonla kutlandı.  Büyükelçi Avni
Spahiu, Büyükelçi Müsteşarı Güner
Ureya, Savunma Ataşesi Yarbay Bekim
Osmani ve Polis İrtibat Subayı Blerim
Dajaku, eşleri ile birlikte davetlileri ka-
pıda karşıladığı resepsiyon,  Ankara’da
gerçekleşen terör saldırısının gölge-
sinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapmak üzere kür-
süye gelen Büyükelçi Spahiu davetlileri,
Ankara’da gerçekleşen elim terör saldı-
rısında hayatlarını kaybeden insanlar için
saygı duruşuna davet etti ve müteakiben
yaptığı konuşmada “Kosova Cumhuriye-
ti’nin bağımsızlığını kazanmasının 8’inci

yıldönümünde siyasi ve ekonomik kal-
kınma, azınlık topluluklarının haklarının
korunması ve uzlaşma alanlarında çok
önemli gelişmeler kaydetmiştir.  Kosova
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, Güneydoğu
Avrupa’da barış, güvenlik ve istikrarın
artmasına katkı sağladı… Biz Kosova
Cumhuriyeti’nin geleceğinin demokratik
Avrupa ailesi içerisinde olduğuna inanı-
yoruz. Kosova Cumhuriyeti, Avrupa Bir-
liği (AB) ile istikrar ve ortaklık anlaşması
imzalamıştır ve AB ile entegrasyon sü-
recinde doğru yoldadır. Biz AB’ye tam
üyelik ve NATO’ya katılma konusunda
kararlıyız.” dedi. Büyükelçi Spahiu Tür-
kiye ve Kosova Cumhuriyeti ilişkileri ve
destekleri konusunda bugüne kadar

devlet başkanı seviyesinden başlayarak
Türk halkına ve hükümetine ülkesi adına
şükranlarını sunduğu konuşmasını,
“Dostluğumuzun temelleri asırlara da-
yanır ve sarsılmaz bir şekilde birbirimize
bağlıyız.” diyerek tamamladı.
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Kosova Cumhuriyeti AB ve NATO Üyeliğine Hazır

Soldan sağa: Bayan DAJAKU, Kosova Polis İrtibat Subayı Blerim DAJAKU, Bayan OSMANI, Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim OSMANI, Kosova Elçi Müsteşarı
Güner UREYA, Bayan SPAHIU, Kosova Büyükelçisi Avni SPAHIU

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE, Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan KRANJEC, Pakistan Kara Ataşesi Alb. Faisal SAUD, Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava
Ataşesi Yb. Yordan FILEV, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank WEISE, Kore Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jooseong HAN, Arnavutluk Askeri Ataşesi Dz. Alb.
Razie MEHMETI, Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim OSMANI, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Slawomir CECHA, Çek Cumhuriyeti
Savunma Ataşesi Alb. Jindrich STANEK, Yeni Zelanda Savunma Ataşesi Alb. Peter WOOD, Finlandiya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Jyrki LITMANEN

Kosova
Büyükelçisi 
Avni SPAHIU





Uluslararası Anadil Günü ve Bangla-
deş Şehitler Günü (International

Mother Language Day and Martyrs Day
of Bangladesh), Ankara’da, Bangladeş
Büyükelçiliği ve Milli Kütüphane’nin ev
sahipliğinde, Milli Kütüphane Konferans
Salonu’nda 21 Şubat günü düzenlenen
bir söyleşi ve resepsiyonla icra edildi.
Söyleşinin onur konuğu Prof. Dr. Türk-
kaya Ataöv, Bangladeş tarihine ve iki
ülke ilişkilerine ilişkin bir açılış konuş-
ması yaptı. Müteakiben içlerinde Milli
Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanı 
Fikret Öztürk’ün de bulunduğu  akade-
misyenler konuşmalar yaptılar.
Son olarak kürsüye gelen Bangladeş
Büyükelçisi M. Allama Siddiki ise konuş-
masında, Uluslararası Anadil Günü’nün
temelinin 1952 yılında Pakistan’ın Urdu
dilini Bangladeş halkının da resmi dili
ilan etmesi nedeniyle ortaya çıkan Ben-
gal Dil Hareketi’ne dayandığını hatırlattı.

Söyleşi programı, Uluslararası Anadil
Günü hakkında hazırlanan tanıtım filmi-
nin izlenmesinin ardından Bangladeşli

çocuk ve gençlerin hazırladığı folklorik
dans ve geleneksel müzik performans-
ları ile sona erdi.
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Uluslararası Anadil Günü ve Bangladeş
Şehitler Günü Ankara’da İcra Edildi

Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetler Günü,
Ankara’da ilk defa kutlandı. 22 Şu-

bat’ta, Ankara Atlı Otel’de verilen resep-
siyonda Büyükelçi Andrei Savinykh ve
Askeri Ataşe Yarbay Sergei Sidomonidze
eşleri ile birlikte davetlileri kapıda kar-
şıladı.
Resepsiyonun açılış konuşmasında Bü-
yükelçi Savinykh “Bugün, Beyaz Rusya
açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Sa-
vunma Ataşesi Yb. Sidomonidze’nin
geçen yıl Türkiye’de görevlendirilmesini
müteakip Beyaz Rusya Anavatanın Savu-
nulması ve Silahlı Kuvvetler Günü Anka-
ra’da ilk kez bugün kutlanacaktır. Bugün
Beyaz Rus halkının anavatanını koru-
ması, güvenliğini ve bağımsızlığını sağ-
ladığı gündür. Bizler için Beyaz Rusya

Silahlı Kuvvetleri özgürlük ve bağımsızlık
anlamında geleceğimizi ifade edebildiği-
miz bir semboldür.” dedi.

Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetler Günü İlk Kez Kutlandı

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV 
Bangladeş Büyükelçisi
M. Allama SIDDIKI

Soldan Sağa: Beyaz Rusya Büyükelçisi Andrei SAVINYKH,
Bayan SAVINYKH, Beyaz Rusya Savunma Ataşesi Yb.
Sergei SIDOMONIDZE, Bayan SIDOMONIDZE

Beyaz Rusya Savunma Ataşesi Yb. Sergei SIDOMONIDZE, AMAC üyesi askeri ataşelerle beraber





Ankara Askeri Ateşeler Birliği (AMAC)
Kış Konferansı (Winter Conference),

Bolu Kartalkaya’da, Grand Koru Otel’de
23-25 Şubat tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. Çok sayıda AMAC üyesinin 
katıldığı konferans boyunca askeri ata-
şeler, bir yandan AMAC ortak konu ve
problemlerine ilişkin karşılıklı çözüm ve
öneriler üretirken diğer yandan da ken-

dilerinin görev alanı olan Türkiye ve
dünyaya ilişkin politik ve askeri konu-
larda ortak bir anlayışa ulaşabilecek
fikir alışverişinde bulundu. AMAC içeri-
sinde bir gelenek haline gelen Kış Kon-
feransı, üyeler ve aileleri arasında
uyum, karşılıklı destek ve ortak hareket
edebilme yeteneklerini de geliştirmeye
katkı sağladı.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler
Günü 26 Şubat’ta, Rusya’nın Ankara

Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla

kutlandı. Davetlileri, Rusya Federasyonu
Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç
Karlov, Rusya Federasyonu Askeri ve
Hava Ataşesi Albay Andrey DOVGER ile
eşlerinin karşıladığı resepsiyona, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri mensupları, askeri ve sivil
yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda
davetli katıldı.
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AMAC Kış Konferansı Bolu’da Gerçekleştirildi

Rusya Federasyonu
Silahlı Kuvvetler
Günü Kutlandı

Soldan sağa: Brezilya Savunma Ataşesi Alb. Marco Antonio CAGNONI,
Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Yunanistan

Savunma Ataşesi Alb. Lazaros KAMPOURIDIS, Japonya Savunma
Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga KAMO, Macaristan Savunma, Askeri ve
Hava Ataşesi Yb. Janos VARGA, Güney Kore Cumhuriyeti Savunma

Ataşesi Alb. Jooseong HAN, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava
Ataşe Yardımcısı Yb. Slawomir CECHA, Meksika Deniz Ataşesi Dz. 

Alb. Jorge Antonio MEDINA, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed
HADJAOUI, Rusya Federasyonu Askeri ve Hava Ataşesi Albay Andrey

DOVGER, Yunanistan Kara Ataşesi Yb. Dimitrios CHATZICHARALAMPOUS,
Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğa. Murat ŞİRZAİ, Rusya 

Federasyonu Deniz Ataşe Yardımcısı Dz. Alb. Alexey ANISIMOV, 
Afganistan Askeri Ataşesi Alb. Mohammad Zaheer NAZARI, Pakistan

Kara Ataşesi Alb. Faisal SAUD, Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi
Yb. Sergei SIDOMONIDZE, Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb.

Martin SOVIC, Rusya Federasyonu Hava Ataşe Yardımcısı Bnb. Andrey
CHERNYSHEV, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol 
TEKİNCE, Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga
KAMO, Çin H.C. Savunma Ataşesi Alb. QinLi ZHENG,
Rusya Savunma Ataşe Yardımcısı Alb. Oleg OBINOCHNIY,
Bayan CHERNYSHEV, Rusya Federasyonu Hava Ataşe
Yardımcısı Bnb. Andrey CHERNYSHEV, İtalya Savunma
Ataşesi Dz. Alb. Daniele CIVICO, Meksika Deniz Ataşesi
Dz. Alb. Jorge Antonio MEDINA, Peru Savunma Ataşesi
Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Irak Savunma Ataşesi
Tuğg. Turki Abdulhussein WALEED

Soldan sağa: Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç
KARLOV, Rusya Federasyonu Askeri ve Hava Ataşesi
Albay Andrey DOVGER, Bayan DOVGER 

AMAC üyeleri dünya ve Türkiye genelinde savunma ve
güvenlik konularında serbest fikir alışverişinde bulundu.





Kuveyt Milli Günü’nün 55’inci ve Ba-
ğımsızlık gününün 25’inci yıldö-

nümü, 25 Şubat’ta, Ankara’da Sheraton
Otel’de gerçekleştirilen resepsiyonla
kutlandı. Resepsiyonda davetlileri Ku-
veyt’in Ankara Büyükelçisi Abdullah A. A.
Al-Duwaikh ve Askeri Ataşesi Tuğgene-
ral Ahmad Salem Al-Kharafi karşıladı.
Davete TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcıları
Serdar Demirel ve Dr. Celal Sami Tü-
fekçi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
sivil ve askeri ateşeler ile çok sayıda da-
vetli katıldı.
Büyükelçi Al-Duwaikh,konuşmasında,
Türkiye ile Kuveyt arasındaki kardeşlik
ve dostluk bağlarının çok güçlü oldu-
ğunu vurguladı ve iki ülke arasında
ekonomik ilişkilerin de gün geçtikçe
arttığını, her yıl daha fazla sayıda 
Kuveytlinin Türkiye’ye geldiğini ifade
etti.
Ekonomi Bakanı Elitaş “Türkiye ile Ku-
veyt arasındaki ilişkiler, dostluk, kardeş-
lik, din kardeşliğinden öte artık ticari
faaliyetlerin de üst seviyeye çıkması ile
üst bir noktaya gelmiştir.” dedi. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
“Ekonomik, sosyal ve siyasi sahada bir-
likteliğimiz sürmektedir ve sürecektir.

Kuveyt ile beraberliğimizin bölgemize
ve dünya barışına büyük katkılar yapa-
cağına inanıyorum.” ifadelerini kul-
landı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Al-
Duwaikh, TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,
kutlama pastasını birlikte kestiler.
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Kuveyt 
Resepsiyonunda
Sıcak Mesajlar 
Verildi

Soldan sağa: Irak Savunma Ataşesi Tuğg. Turki Abdulhussein WALEED, Mısır Savunma Ataşesi Tuğg. Mohamed ABDOU, ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. Benjamin T. PIPES, Ürdün Askeri
Ataşesi Tuğg. Samed ALKHALAILEH, Libya Askeri Ataşesi Alb. Ali Mustafa Sasi ELTURMAL, Tunus Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Kd.Alb. Monji JRIDI

Soldan sağa: Kuveyt Büyükelçisi Abdullah A. A. Al-DUWAIKH,
Kuveyt Askeri Ataşesi Tuğg. Ahmad Salem Al-KHARAFI 

Soldan sağa: Kuveyt Büyükelçisi Abdullah 
A. A. Al-DUWAIKH, TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN,
Ekonomi Bakanı Mustafa ELİTAŞ






