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Geçtiğimiz yıl yayınladığı strateji belgesi ile dikkatleri üzerine
çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın gündemin-
deki başlıca konular hakkında bilgi almak amacıyla Deniz Kuv-

vetleri Komutanımız Oramiral Bülent Bostanoğlu’nu bu sayıda konuk
ediyoruz. Bu söyleşi ile beraber Dz.K.K.lığının diğer bazı unsurlarını da
kapsayan, geniş bir “deniz” içeriği ile karşınızdayız. İstanbul Tersanesi
Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır ile yaptığımız söyleşinin devamında,
İstanbul Tersanesi Komutanlığını sizlere tanıtıyoruz. Ve tabii ki İstanbul
Tersanesi’ne gitmişken TCG HEYBELİADA (F-511)’yı da ziyaret ederek,
Gemi Komutanı Dz. Bnb. Engin Ağmış başta olmak üzere, gemi mü-
rettebatından da MİLGEM projesi ve gemi hakkında bilgi aldık.

Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte güçlü bir deniz kuvvetine duyulan
ihtiyacın artması ile paralel bir şekilde, Dz.K.K.lığının etkinliğinin de
giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dz.K.K.lığı, icra ettiği çeşitli
faaliyetlerde, inşa ettiği deniz platformlarının ve ürettiği ilgili diğer sis-
temlerin ihracatında önemli başarılar yakalayan Türk savunma sana-
yisinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Oramiral
Bostanoğlu’nun, sektöre mesajları da iyi okunmalı. Bu mesajlar ara-
sında en çok dikkatimizi çeken, Türk savunma sanayisi firmalarının;
uluslararası alanda iş birlikleri yapmaları, markalaşmaları ve oluştu-
rulan bu markaların fuar, seminer gibi önemli faaliyetler aracılığıyla
tanıtılması oldu.

Tanıtmak da Üretmek Kadar Önemli!
Söz sanayinin tanıtımından açılmışken, tanıtımın da üretmek kadar
önemli olduğunu sürekli dile getiren Savunma ve Havacılık Sanayi İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Savunma
ve Havacılık Tanıtım Grubu Başkanı Latif Aral Aliş’in, bu sayıda yer alan
mesajındaki şu sözlerine kulak verelim:

“2015 yılında, Türkiye genelindeki sanayi sektörleri arasında 
ihracatını arttıran tek sektör olan savunma ve havacılık sanayisi,
dünya ithalatında yaşanan genel daralmaya rağmen, 2016 yılı için
hedeflerini yakalamak amacıyla özgün çözümler üretmeye, 
geliştirmeye ve çetin rekabet koşullarına uygun hizmetler sunmaya
devam ediyor. Başarımız, bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde 
sürdürebilmemizden kaynaklanıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI), kuruluşundan bu yana, istikrarlı bir biçimde
ihracatını her sene arttıran sektör birliği olmuştur. Yeni pazarlar,
yeni müşteriler kazanmadan bu istikrarı yakalamamız mümkün
değil. Bunun için, tanıtım faaliyetleri de en az üretmek kadar önemli.”

Bu kapsamda, sektörün, 2023 için ortaya koyulan ihracat hedeflerine
giden yolda, yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında önemli bir yere sahip
olan kurumsal iletişim faaliyetlerindeki son duruma bakalım.

Türkiye’nin, savunma, havacılık ve güvenlik alanındaki toplam 2023 ih-
racat hedefi, 25 milyar dolar; bu rakamın savunmaya düşen kısmı ise 
5 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Savunmaya düşen 5 milyar
doların yüzde 10’una karşılık gelen 500 milyon doları, geçtiğimiz gün-

lerde, HAVELSAN tarafından sahiplenilmiş durumda. Kendi payına
düşen rakamı ilan edip sahiplenerek, sektörün, ihracat hedefini so-
mutlaştıran tek firması olan HAVELSAN, bu konuda yarattığı farkı ve
gelişimini, dış paydaşlarla ilişkiler noktasında da gözler önüne ser-
meye devam ediyor. HAVELSAN’ın, Siber Savunma Teknoloji Merkezi
(SİSATEM)’in resmi açılışına giden süreçte, birkaç ayaktan oluşan bir
tanıtım etkinliği planlamasını; son dönemde yapılan sektörel etkinlik-
ler arasında, ayrı bir yere koymak gerekiyor. HAVELSAN’ın asıl fark
yarattığı nokta, 23 Mart’taki resmi açılış öncesinde, 17 Mart’ta ayrıca
bir basın turu düzenlenmiş olmasında yatıyor.

Bu noktada bir parantez açıp, 2023 için kendine ihracat hedefi koyan
ve bunu kamuoyuna duyuran başka bir firmanın varlığından şu an için
haberdar olmadığımızı belirtelim. 2023 için ihracat hedefini açıklayan
başka firmalar olduğunda, onlara ilişkin bilgileri de sektörle paylaş-
maktan mutluluk duyacağız. Parantezimizi kapatıp devam edelim…

Mart ayının hemen başında, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri
(SST) Sektör Başkanlığı, 1 Mart’ta düzenlediği SST TORK Proje Yönetim
Çalıştayı faaliyeti ile “çözüm ortağı” olarak tanımladığı dış paydaşlarını
bir araya getirdi. Bu faaliyetin, başarılı bir kurumsal iletişim faaliyetinin
ötesinde, ASELSAN SST Sektör Başkanlığı ve ekosistemi açısından,
geleceğin daha iyi kurgulanmasına sağladığı katkı bakımından da
önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tanıtıma Dair DIMDEX Gözlemlerimiz
Bu satırları kaleme aldığımızda henüz tamamlanan DIMDEX fuarında da
sektörün -hiç olmazsa bir bölümünün- Latif Aral Aliş’in işaret ettiği ta-
nıtımın önemini kavramaya başladığının işaretlerini görmek mümkündü.
Türkiye’nin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde milli ka-
tılım organizasyonu ile yer aldığı fuardan, başta SSM ve SSI cephesi
olmak üzere, sektör kamuoyuna günlük haber akışı sağlanmış olması
bu açıdan önemli. Genel olarak katılımcı firmaların bu konudaki faaliyet-
lerinde, geçmiş etkinliklere kıyasla bir artış gözlemleniyor. Özellikle sos-
yal medya kanallarını da iyi kullanan firmaların, kendilerinden daha çok
söz ettirdiğini ve gündemin üst sıralarında yer aldıklarını görüyoruz.

Bu noktada, yerinde izlediğimiz DIMDEX’e özel bir iletişim kampanyası
yürüten STM’nin, fark yaratan bu kampanyası ile öne çıktığını da be-
lirtmeliyiz. Son dönemde, alışılmışın dışına çıkan ve dikkat çeken ile-
tişim faaliyetlerine imza atan STM’nin ortaya koyduğu vizyonun da bu
noktada altını çizmek gerekiyor.

Burada, DIMDEX’i yerinde izleyerek, haberlerin hazırlanması ve ilgili-
lere ulaştırılması sürecinde en önemli rolü üstlenen sektör basını tem-
silcilerinin katkılarının da hakkını verelim.

Tanıtım konusuna verilen önemin giderek artması gerekliliğinin yanı
sıra bu konuda bir standart yakalanması ve sürdürülebilirlik teşkil edil-
mesi gerekliliğini de bir kez daha yetkililere ve ilgililere hatırlatmakta
fayda var.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, Mart ayındaki DIMDEX ve Nisan
ayındaki DSA fuarları başta olmak üzere, milli katılım organizasyonu
ile yer aldığı etkinliklerden detayları, gelecek sayılarda sayfalarımıza
taşıyacağız.

Nisan ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Mayıs sa-
yımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Deniz Kuvvetlerinden Markalaşma ve Tanıtım Vurgusu

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖR
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Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Başbakan 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında, 9 Mart’ta, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) binasında toplandı. 
Toplantı sonunda, Başbakan Davutoğlu; Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay
ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ile 
birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda
bulundu.
Ülke etrafında güvenlik risklerinin artması ve ülke içinde de
terör tehdidinin yeni bir boyut kazanması nedeniyle 
gerçekleştirilen SSİK’nin özel bir önem taşıdığını belirten
Başbakan Davutoğlu, bu çerçevede, birçok konuyu gözden
geçirdiklerini ve bazı kararlar aldıklarını söyledi. Başbakan
Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle sıralandı:
n Değişen güvenlik riskleri ve tehdit tanımlamaları 

çerçevesinde, savunma sanayisi yapılanmasının yeni bir
stratejik zeminde ele alınmasına karar verildi.

n Nisan ya da Mayıs ayında Savunma Sanayii Koordinasyon
Kurulu (SSKK) toplanacak. Burada ele alınacak perspektif
çerçevesinde, savunma ile ilgili konular, uzmanların 
katılımı ile kademeli toplantılarda ele alınacak. Ortaya
çıkan sonuçlar, Ağustos ya da Eylül ayında, SSKK ve
SSİK’de ele alındıktan sonra, yıl sonuna doğru bir 
“Savunma Sanayii Şurası” tertiplenecek.

n Kademeli bir şekilde, bütün paydaşların ve öncü özel 
sektörün de devreye girdiği, Türkiye’nin savunma 
sanayisinin millileşmesi ve bu konuda dışarıya olan 

bağımlılığının azaltılması için alınacak tedbirlerin 
göz önüne alındığı, yeni bir yapılanmaya geçilmesi 
planlanıyor. Bu çerçevede, ileriki dönemde yeni bir siyasi
ve askeri konsept geliştirilecek.

n Acil ihtiyaçlar göz önüne alınarak tedarik imkânları 
çerçevesinde alımlar sürdürülecek; diğer taraftan da 
orta ve uzun vadede de savunma sanayisinde millileştirme
oranını arttıracak yerli üretime ağırlık verilecek.

n Gerçekleştirilen toplantıda, toplam 5,9 milyar dolar 
bütçeye sahip yeni projelere onay verildi. Bunun 
4,5 milyar doları, yerli üretim modelinde gerçekleştirilecek.

n Sözleşme çalışmaları tamamlanan ya da planlanan, 
toplam bütçesi 12 milyar doları bulan projeler de 
bu toplantıda devreye alındı.

Başbakan Davutoğlu, terörle mücadele bağlamında, sınır 
içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla ilgili 
ihtiyaçların da gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:
“İhtiyaçların hiç kesintisiz sağlanması için gerekli talimatlar
verildi. Bu konuda herhangi bir kaynak sıkıntısı yoktur. 
Bu sene, 17 adet ATAK helikopteri devreye girecek. 
Terörle mücadelede ihtiyaç hissedilen diğer zırhlı araçlar, 
tek tek ihtiyaç kalemleri göz önüne alınarak değerlendirildi.
Hepsi, hiçbir gecikmeye mahal olmaksızın karşılanacak.
Özellikle şehirlerimizin, ilçelerimizin barikatlardan 
mayınlardan temizlenmesi için, ihtiyaç hissedilen 
zırhlı araçlara da özel önem vereceğiz. İHA’ların 
sayılarının artması, teknolojilerinin artması anlamında da
önemli mesafeler kat edildi… 
Mayın tespit ve EYP’lerin tespit edilip imha edilmesi 
konusunda da gerekli teçhizat alımı ve üretimi konusunda da
değerlendirmeler yaptık. MOBESE sistemlerinin 
yaygınlaşması ve etkin bir şekilde kullanılması 
konusunda da önemli kararlar aldık.”

SAVUNMA HABER
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın

2015 Yılı Faaliyet Raporu,
Mart ayında yayınlandı. 
Raporda, SSM’nin ve 
projelerinin mevcut 
durumu hakkında şu 
bilgiler yer aldı:
n 31 Aralık 2015 tarihi 

itibarıyla SSM’de, 
420 değişik unvanda
memur ve 132 sözleşmeli
personel olmak üzere,
toplam 552 kişi istihdam
ediliyor.

n 2015 yılsonu itibarıyla
SSM tarafından yürütülen
toplam 416 projenin, 
233 tanesi sözleşmeye
bağlandı; 183 tanesi ile 
ilgili çalışmalar ise 
devam ediyor. 
Ayrıca, 2015 yılında, 
35 adet projeye ilişkin
teklife çağrı dosyası 
yayınlandı.

n Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu
(SSDF)’nun 2015 yılı 
geliri 9.041.029.906 lira;
gideri ise 4.033.915.669 lira
olarak gerçekleşti. Bu 
tutarlara, Milli Savunma
Bakanlığı bütçesinden 
ve diğer kurum 
bütçelerinden aktarılan
tutarlar ve bu kapsamda
yapılan ödemeler 
dâhil değil. Fonun, 
21 Aralık 2015 itibarıyla
Hazine nezdinde 
tahakkuk etmiş alacağı
ise 13.240.391.078 lira.

n Sanayi katılımı ve 
offset (SK/O) kapsamında,
94 sözleşmenin yürürlüğü
devam ediyor. Bu alanda,
2015 yılında, 10 adet 
sözleşme tamamlandı.
SK/O ile ilgili genel
durum, Tablo 1, 2 ve 3’te 
yer alıyor.

Raporda, projelerle ilgili 
ise daha önce paylaşılan 
haberlerde kapsanmayan 
şu bilgiler yer aldı:
n Şili ile Şili Silahlı 

Kuvvetlerinin “Rotor 
Projesi” kapsamında, 
helikopterlerine 
ASELSAN tarafından
HEHSİS (Helikopter 
Elektronik Harp Sistemi)
sağlanmasını kapsayan
devletlerarası protokol,
akabinde de proje 
sözleşmesi imzalandı.

n Nurol Makina ile Kongo
Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı arasında,
EJDER TOMA aracının 
satışına ilişkin sözleşme
imzalandı ve araçların
teslimatı tamamlandı.

n FNSS, taktik tekerlekli
zırhlı araç; Otokar, 
iç güvenlik aracı; MKEK
ise Mk 82 ve Mk 84 
bombaları ile 7,62 mm
fişek satışına ilişkin 
olarak Körfez Bölgesi’nde
sözleşmeler imzaladı.

n 2015 yılında, 3 adet Ar-Ge
projesi sözleşmeye 
bağlandı; 4 adet projenin
teklife çağrı dokümanı 
yayınlandı. Toplamda, 
75 adet Ar-Ge projesinin
yürütme faaliyetleri 
gerçekleştirildi.

n 2015 yılı içerisinde, 
6 adet teknoloji kazanım 
yükümlülüğü (TKY) 
projesi sözleşmeye 
bağlandı. Bu projelerle
birlikte, 29 adet TKY 
projesinin yürütme 
faaliyetleri gerçekleştirildi.

n Savunma Sanayii İçin
Araştırmacı Yetiştirme
Programı (SAYP) 
kapsamında, 2015 yılında,
toplam bütçesi 2.500.000
lirayı bulan 8 proje 
sözleşmeye bağlandı.

Raporun sonunda, 
“Gelişmeye Açık Yönler”
başlığı altında şu maddeler
sıralandı:
n Proje sayısındaki artışa

karşın personel sayısının
sınırlı kalması,

n Değişen savunma ve 
güvenlik konseptine göre,
personel niteliğindeki 
çeşitliliğin sağlanamaması,

n Personel devir hızının
yüksek olması,

n Paydaşlar arasındaki 
iletişim noksanlığı,

n SSDF’den harcama 
yapılacak kurum 
sayısındaki artışa rağmen
SSDF gelirlerindeki
azalma.

SSM, Mart ayında 1 ihale
ilanı, bir de bilgi istek 
dokümanı yayınladı. 
18 Mart’ta yayınlanan 
Araştırma Gemisi Tedariki
Projesi İhale İlanı; Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının
ihtiyacına yönelik olarak,
orta ve derin su hidrografik
ve oşinografik ölçüm yapma
ve araştırma faaliyetleri 
gerçekleştirme kabiliyetlerine
sahip, 1 adet araştırma gemisi
tedarikini konu alıyor. İhale,
yurt içinde yerleşik tersanelere
açık. Vurucu İnsansız Hava
Aracı Araştırması Bilgi İstek 
Dokümanı ise 18 Mart’ta 
yayınlandı.
Mart ayının son gelişmesi,
15 Mart’ta; SSM ve Uludağ
Üniversitesi ile ASELSAN,
ERMAKSAN, FİGES, FNSS,
HAVELSAN ve TEI arasında
SAYP protokolü imzalanması
oldu.

MSI SAVUNMA HABER
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Sanayi Katılımı 837.213.079 

İhracat 1.273.040.431 

Teknolojik İş Birliği 24.434.461 

Toplam 2.134.687.972 

Tablo 1. 2015 yılı
içerisinde alınan 
SK/O yükümlülükleri 
(Tüm değerler lira cinsindendir.)

Sanayi Katılımı 372.212.245 

İhracat 527.276.677 

Teknolojik İş Birliği 76.874.220 

Toplam 976.363.142 

Tablo 2. 2015 yılı
içerisinde gerçekleşen
SK/O miktarı 
(Tüm değerler lira cinsindendir.)

Sanayi Katılımı 3.527.071.831 

İhracat 5.286.038.513 

Teknolojik İş Birliği 574.464.399 

Toplam 9.387.574.744 

Tablo 3. 2015 yılı sonu
itibarıyla bakiye 
SK/O yükümlülüğü 
(Tüm değerler lira cinsindendir.)

SSM, 2015 Yılını Özetledi 
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Red Flag 16-2 tatbikatı,
Amerikan, İtalyan ve

Türk Hava Kuvvetleri 
unsurlarının katılımı ile
Amerikan Hava Kuvvetlerinin
Nellis Hava Üssü’nde, 
29 Şubat-12 Mart tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı), tatbikatta, 
aralarında SOLOTÜRK 
uçaklarının da bulunduğu, 

6 adet F-16 uçağı ile yer aldı.
F-16’ları, okyanus aşırı 
uçuşlarında ve tatbikat 
sırasında, Hv.K.K.lığı 
envanterindeki KC-135 
tanker uçakları desteklerken,
bir A400M uçağı da gerekli
ekipmanların ve diğer 
personelin taşınması 
görevini üstlendi.
Tatbikat sürecinde 
oluşturulan senaryo gereği;

hava-hava, hava-yer, 
dinamik (hareketli) hedefleme, 
havadan yakıt ikmali, stratejik
taarruz ve muharebe arama
kurtarma görevleri 
gerçekleştirildi. Bunların 
arasında, gece dinamik 
hedefleme görevleri de 
yer aldı. Hv.K.K.lığı tarafından
yapılan açıklamada, bu 
görevlerin paket liderliği 
sorumluluğunu üstlenen

Türk pilotların, hareketli 
hedefleri, gece görüş gözlüğü
ve hassas hedefleme podları
ile tespit edip, etkisiz hâle 
getirdiği vurgulandı. 
Farklı tip ve sayıdaki uçağın
katılımıyla gerçekleştirilen
harekât görevleri planlama 
süreçlerinin yönetildiği 
“Görev Komutanlığı” rolü de 
katılımcı ülkeler tarafından 
dönüşümlü olarak icra edildi.

ASELSAN ve Indra, demiryolu alanında; 
planlama, trafik yönetimi, sinyalizasyon ve

kontrol sistemleri projelerinde, yurt içi ve dünya
pazarlarında iş birliği yapılması hususunda 
anlaşmaya vardı. Taraflar arasında hazırlanan
Mutabakat Muhtırası, 3-5 Mart tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlenen, EURASIA 
RAIL 2016 fuarında gerçekleştirilen törenle 
imzalandı. Törende, ASELSAN tarafını, Ulaşım,
Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri
(UGES) Sektör Başkanı ve Genel Müdür 
Yardımcısı Suat Bengür ve Ulaşım Sistemleri
Grup Başkanı Seyit Yıldırım; Indra tarafını ise
Türkiye, Orta Asya ve Asya- Pasifik Başkanı Luis
Antonio Permuy Munoz-Rivero ve Ulaşım 
Çözümleri Direktörü Jose Miguel Rubio Sanchez temsil etti.
Mart ayında ASELSAN cephesinden bir de ödül haberi geldi.
3-6 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen, İstanbul
Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'16)’nda ASELSAN; 2 altın, 
1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ödüllendirildi. STC-8250 
Sayısal Takograf Cihazı 2 altın madalya kazanırken, 
4900 ATLAS Araç Telsizi gümüş madalya, MRG Cihazı 
Çok Kanallı Verici Sistemi ise bronz madalya kazandı.

ASELSAN, 2015 yılı faaliyet raporunu da Mart ayında 
yayınladı. Raporda öne çıkan rakamlar şöyle sıralandı:
n Net Satış: 2,78 milyar lira
n Kişi Başı Satış: 516 bin lira
n Ar-Ge Harcamaları: 912 milyon lira (712 milyon lirası 

dış kaynaklı)
n 2015 Yılında Alınan Yeni Siparişler: 3,9 milyar dolar
n Toplam Birikmiş Siparişler: 4,3 milyar dolar
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Türk Hava Kuvvetleri Tekrar Red Flag’da

Demiryollarında 
ASELSAN-Indra İş Birliği
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, ONUR A.Ş. 
ana yükleniciliğinde yürütülen Hava Savunma Telsiz Ağı 

(Telsiz Network) projesinde, Mevzi Kabul testlerinden ilki, 1’inci Grup 
Mevziler için, 10 Mart’ta başarıyla tamamlandı. ONUR A.Ş. tarafından konu ile 

ilgili yapılan açıklamada, bu aşamanın başarı ile tamamlanmasının, Hava 
Savunma Telsiz Ağı’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) tarafından 

kullanıma alınmasının ilk aşamasını oluşturduğu belirtildi. Hv.K.K.lığı ihbar 
ve komuta kontrol sistemlerinde bulunan telsiz sistemlerinin, “noktadan
noktaya” olan mevcut entegrasyon yapısının ağ temelli bir konfigürasyona 

dönüştürülmesini amaçlayan proje tamamlandığında, 175’ten fazla operatör, 
Türkiye üzerindeki hava sahasını, ONUR A.Ş.’nin IP VCS ürünü üzerinden iletişim 

kurarak yönetecek.

STM, 1 Mart’ta yaptığı
açıklamada, yeni nesil

siber güvenlik merkezi 
olarak nitelenen ve sadece
birkaç ülkede bulunan
Siber Füzyon Merkezi’ni,
Türkiye’de kurmak için 
çalışmalara başladığını 
bildirdi.
Konu hakkında bilgi veren
STM Genel Müdürü Davut
Yılmaz, “Fizikteki füzyonun
siber uzaya uyarlanmış
versiyonu olan siber 
füzyon, yeni nesil siber 
savunma konsepti olarak
tanımlanabilir. Klasik 
siber güvenlik konsepti, 
bir sistemi siber saldırılara
karşı gözetleme ve 

saldırı olduğu anda, 
eğer tespit edebilirse 
saldırıyı engellemeye 
çalışma şeklindedir; 
yani tamamen reaktif 
yaklaşımın bir ürünüdür ve
kullanılan veri tabanında
olmayan yeni tehditlere
karşı etkisizdir. Yeni nesil
konsept ise pek çok 
kaynaktan gelen verileri,
yapay zeka mekanizmaları
ile füzyona tabi tutarak,
saldırı gerçekleşmeden
saldırıdan haberdar 
olmaya; saldırının 
karakteristiğine göre 
savunma operasyonunu
otomatik olarak
kurgulamaya ve saldırı

gerçekleştiği anda da 
saldırıyı püskürtmeye 
dayalı, çok katmanlı, 
çok disiplinli bir çözümdür
ve şu anda çok az sayıdaki
gelişmiş ülke tarafından
kullanılmaktadır. 
Mühendislerimiz 
tarafından özgün olarak 
geliştirilen bu inovatif ve
oldukça etkili sistemin, 
ülkemiz için çok faydalı
olacağını düşünüyorum.”
diye konuştu.
Siber Füzyon Merkezi’nin,
Nisan ayında, Ankara’da
faaliyete geçirilmesi 
planlanıyor. Merkezde,
siber güvenlik uzmanlarının
yanı sıra büyük veri, 

veri bilimi, istatistik, 
matematik, doğal dil işleme,
görüntü ve ses işleme gibi
farklı disiplinlerden 
uzmanlar da görev alacak.
STM’nin Mart ayı 
gündeminde, nükleer
enerji de vardı. 8-9 Mart 
tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen, 3. Nükleer
Santraller Zirvesi’ne 
katılan STM, nükleer 
enerji sanayisinde 
yerelleştirme, teknoloji
transferi, standardizasyon
ve sertifikasyon konuları
başta olmak üzere, 
sahip olduğu tecrübe ve
yetenekleri ilk elden 
aktarma fırsatı buldu.

Hava Savunma Telsiz Ağı, 
Mevziye Yerleşti

STM, Siber Füzyon Merkezini Türkiye’ye Getiriyor
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HAVELSAN’ın, “Akıllı Çözümler” seminerlerinin 
3’üncüsü, “e-Dönüşüm” teması ile gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su
Ahmet Hamdi Atalay’ın gerçekleştirdiği seminere; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı e-Devlet
Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, AFAD Bilgi İşlem
Daire Başkanı İrfan Keskin ve Hacettepe Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Politikaları
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Yıldız konuşmacı 
olarak katıldı.
HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, “e-Devlet, e-Dönüşüm
alanında devletimizin bize ihtiyaç duyduğu alanda, 
minimum maliyetle, etkin çözümlerle, şu ana kadarki 
referanslarımızın bize verdiği cesaretle işler başarmak 
istiyoruz. Çok sayıda yeni proje teklifimiz var. 
e-Dönüşüm gibi projelerin entegre edilmesi, 
standardizasyonu, operasyonel ve güvenlik sıkıntısı 
olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Bizim önceliğimiz 
kâr etmek, para kazanmak değil; misyon şirketi olarak 
devletimizin ihtiyaçlarına yönelik projeler yapmak. Bunu da
en güvenilir şekilde gerçekleştirmek.” şeklinde konuştu.
HAVELSAN Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri 
Genel Müdür Yardımcısı Yücel Bağrıaçık, HAVELSAN’ın 
iş ortakları ile birlikte büyümeyi hedeflediğini vurguladı 
ve alanında uzman bütün şirketlerle ortak ürün ve çözüm
geliştirmeye açık şekilde yapılandıklarını anlattı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı e-Devlet
Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, “Birbiriyle konuşan
sistemlere ihtiyacımız var. Uygulamalar birbirleriyle entegre
olmadıklarında, işleyiş ile ilgili sıkıntılar yaşanabileceğini
gördük. e-Devlet Kapısı ile tüm bilgilerin elektronik sisteme
taşınması, bunun ilk ve olumlu adımı oldu.” dedi.
AFAD Bilgi İşlem Daire Başkanı İrfan Keskin, ulusal bilişim
sistemlerinin yaşanan durumlara da daha kolay uyum 
sağlayabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Yerli 
danışmanlar, yerli yazılımlar, yerli ürünler ve yerli Ar-Ge
döngüsü üzerinde çalışmalıyız. Kamu, yeni nesil vizyonla 
biçimlenmiş bilişim ve teknoloji sistemlerine ihtiyaç duyuyor.”
Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mete Yıldız ise şunları söyledi: “e-Devlet uygulamalarına
sosyal bilimler gözü ile bakmak gerekir. Nüfusumuzun
önemli bir alanı kentsel alanlarda bu yüzden veriyi değerli
hâle getirmeliyiz. Daha fazla veri kullanmamak için gerekirse
görsellerden de faydalanarak anlatılmak istenen daha 
kısa sürede ve bırakılması istenilen etki ile aktarılmış olur.”
HAVELSAN’ın 3 Mart’ta yayınladığı basın bülteni ile 
duyurduğu seminer, katılımcılara plaket verilmesi ve aile
fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.
HAVELSAN, Mart ayında ödül haberiyle de gündeme geldi.
3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen İstanbul Uluslararası
Buluş Fuarı (ISIF 2016)’na 4 ürün ile katılan HAVELSAN,
tüm ürünleri ile ödül aldı. Yerli ve yabancı jüri üyelerinin 
değerlendirmesi sonucunda; IFF Plot Çıkartma Cihazı ve
SVDB (Sayısal Video Dağıtım Birimi) gümüş madalya, 
NTDS Ethernet Çevirici Cihazı ve Seçim Sandığı Cihazı ise
bronz madalya aldı.

Otonom Teknoloji
tarafından geliştirilen

Doruk-133B Aerostat 
Sistemi, ilk uçuşunu 
başarıyla gerçekleştirdi. 
29 Şubat’ta yapılan 
açıklamada, Akdeniz 
kıyısında yer alan bir 
bölgede gerçekleştirilen
uçuş kapsamında, 
3.000 feet irtifaya çıkan 
ve 3 gün havada kalan
Doruk-133B’nin, 40 km 
mesafeden hedefleri 
tespit ve teşhis ettiği 
bildirildi. 50 kg’ye kadar
farklı faydalı yükleri 
taşıyabilen Doruk-133B, 
bu görevinde, gece görüş
özelliğine sahip elektro
optik algılayıcı taşıdı, 
ayrıca, gemilere yönelik 
AIS (Automatic 
Idenitification System / 
Otomatik Tanımlama 
Sistemi) için bir baz 
istasyonu işlevini gördü. 
Yapılan uçuşla ilgili bilgi

veren Otonom Teknoloji
Genel Müdürü Nezir Ertürk;
“Doruk-133B, diğer 
Doruk ürün ailesinde 
yer alan aerostatlar gibi,
aerodinamik gövde yapısı
ve otomatik basınç 
dengeleme sistemi ile 
yüksek irtifalarda görev
icra edebilmektedir. 
Helyum gazının kaldırma
kuvveti sayesinde haftalar
mertebesine ulaşan 
kesintisiz görev süresi 
ile alternatif İHA 
sistemlerinden 
ayrılmaktadır. Uluslararası
havacılık regülasyonlarına
uygun olarak geliştirilen
sistem, maliyet etkin 
kullanımı ile sınır ve 
kritik tesis güvenliğinden
orman yangınlarının 
erken tespitine, 
haberleşmeden çevre 
kirliliğinin denetimine
kadar geniş bir kullanım
alanına sahiptir.” dedi.

HAVELSAN, e-Dönüşüm’ü
Masaya Yatırdı

Doruk-133B 
Aerostat Havada
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Bölgedeki tanıtım 
faaliyetlerini, 2013 

yılında düzenlenen, Dubai
Airshow fuarına katılarak
başlatan Vestel Savunma,
platform üreticisi olduğu 
insansız sistemler 
alanındaki derin bilgi 
birikimi ve uzmanlığını 
sergilemek maksadıyla 
bu yıl da 6-8 Mart 
tarihlerindeki UMEX 
(Unmanned Systems 
Exhibiton/ İnsansız 
Sistemler) fuarına katıldı. 
İnsansız sistemler özelinde,
Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’nin başkenti 
Abu Dhabi’de ilk kez 
gerçekleştirilen fuarın tek
Türk katılımcısı olan firma,
KARAYEL İHA’sını, dünyanın
dört bir yanından gelen 
ziyaretçilere gösterme fırsatı
buldu. Vestel Savunma
Genel Müdürü Aziz Sipahi ve
üst düzey yetkililerinin hazır
bulunduğu firma standı, 
BAE Savunma Bakanı ve
BAE Silahlı Kuvvetleri 
temsilcilerinin yanı sıra 
Cezayir, Fas, Suudi 
Arabistan ve Tunus heyetleri
tarafından da ziyaret edildi.
Fuar kapsamında 
Vestel Savunma ve 
KARAYEL, hem yerel hem de
uluslararası sektör 
yayınlarında da yer aldı.
Vestel Savunma, fuarda,

hedef ülkelerin yetkilileri 
ve savunma firmalarıyla bir
dizi görüşme gerçekleştirdi.
Fuarda KARAYEL’i öne 
çıkartan firma, başta 
BAE olmak üzere, bölge 
ülkeleri ile iş birlikleri 
yapılabileceğine ve 
KARAYEL’in ihtiyaçlar 
doğrultusunda 
uyarlanabileceğine vurgu
yaptı. Firma, aynı zamanda,
çeşitli mühimmatın 
KARAYEL’e entegrasyonu
konusunda çalışmalar 
yapıldığını da vurguladı.
Odak noktasında KARAYEL
İHA’sının yer aldığı 
temaslarda, Vestel 
Savunma’nın, 2003 yılından

bu yana İHA alanında yaptığı
çalışmaları ve geliştirdiği
kabiliyetleri de konuşulan
konular arasındaydı. 
Çok amaçlı platformu 
BORA İHA’sı da firmanın 
bu kapsamda ilgi gören
ürünleri arasında yer aldı.
Fuar kapsamında, BAE 
ve Suudi Arabistan’da 
yer alan çeşitli firmalarla
gerçekleştirilen 
görüşmelerde, ortak 
geliştirme ve ortak üretim
konuları da gündeme geldi.
Vestel Savunma’nın ihracat
hedefleri arasında, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleri ve özellikle 
Suudi Arabistan, BAE 

ve Katar gibi ülkelerle bu 
pazarlarda ortak geliştirme,
ortak üretim ve hizmet alımı
yapılması yer alıyor.
Fuar sırasında, KARAYEL ile
ilgili güncel durum da sık sık
gündeme geldi. Hâlihazırda
KARAYEL, 600 saati, ağır 
kış şartlarının hâkim olduğu
Doğu Anadolu bölgesindeki
zorlu hava koşullarında
olmak üzere, toplamda
1.100 saatten fazla görev
uçuşu gerçekleştirdi. 
KARAYEL, üstlendiği 
zorlu görevlerde, kritik 
sistemlerinin 3 yedekli 
olmasının ve buz çözme 
(de-icing) kabiliyetinin 
avantajlarını da yaşıyor.

PMI (Project Management Institute / Proje Yönetimi 
Enstitüsü) EMEA Uluslararası Proje Yönetimi Kongresi,

9-11 Mayıs’ta, Barcelona’da düzenlenecek. Etkinlikte sunum
yapması için Türkiye’den davet edilen tek firma olan 
SDT adına sunum, SDT Proje Portfolyo Yönetim Ofisi Müdürü
Mustafa Hafızoğlu ve Proje Yöneticisi Burak Atagün 
tarafından gerçekleştirilecek. Hafızoğlu ve Atagün 
tarafından, 11 Mayıs’ta yapılacak; “How to Support 
Knowledge Transfer through PMOs” (Proje Yönetim Ofisleri
Aracılığı ile Bilgi ve Deneyim Aktarımı) başlıklı sunumda, 
şu konulara değinilecek:
n Bilgi ve deneyim kavramlarının değerinin anlaşılması,

bilgi ve deneyimin biriktirilmesi,
n Bilgi ve deneyimin yönetilmesi ile ilgili zorlukların 

gösterilmesi,

n Bilgi ve deneyim aktarımı sürecinin ömür devrinin 
anlatılması,

n “Bilgi ve Deneyim Aracısı” (Knowledge Broker) 
kavramının tanıtılması ve bu kavramın uygulanması ile
elde edilen başarının anlatılması.

Sunum, takip eden proje yöneticilerine; 0,75’i liderlik, 
0,5’i ise strateji alanlarında olmak üzere, toplam 
1,25 puan kazandıracak.
Kongre’de yapılacak sunumların, hakemlerin dâhil 
olduğu bir süreçte seçiliyor olması, bu sunumun
önemini de ortaya koyuyor. 2015 yılında tüm ülkelerden 
alınan başvurularda sunumların değerlendirme 
kriterleri ise içerik, derinlik ve “en iyi uygulama” 
(best practice) niteliği taşıyıp taşımadığı şeklinde 
oldu.

MSI SAVUNMA HABER
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Vestel Savunma, UMEX 2016’da Türkiye’yi Temsil Etti

SDT, PMI EMEA Kongresinde Deneyimlerini Paylaşacak
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TEI, Dünya Havacı Kadınlar
Haftası’nı, bir dizi 

etkinlikle kutladı. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar 
gününde gerçekleştirilen
program kapsamında, ilk 
olarak, “Pembe Kâğıt Uçak
Meydan Okuması” adlı rekor
denemesi gerçekleştirildi.
Eskişehir’de, tüm dünya ile 
eş zamanlı olarak ve yerel 
saatle 12.00-12.15 arasında
gerçekleşen Guinness 
Dünya Rekoru denemesinde,
aralarında 400 kız öğrencinin
ve General Electric Türkiye,
Türk Hava Kuvvetleri, TEI ve
ODTÜ gibi kurumların alanında
öncü kadın liderlerinin yer 
aldığı, yaklaşık 600 kişi, 4.092
adet pembe kâğıt uçağı 
havalandırdı. Organizasyonda,
TEI’ye, Herkes İçin Havacılık
Derneği yardımcı oldu.
Rekor denemesinin ardından
etkinlik, “TEI Havacı Kadınlar
Buluşması” başlıklı söyleşi ile
devam etti. Hacı Süleyman
Çakır Kız Anadolu Lisesi’nin
toplantı salonunda gerçekleşen
söyleşide, havacılığa ilgi
duyan kız öğrencilere sektör
tanıtıldı. Söyleşide; General
Electric Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü
Canan M. Özsoy, Hv. Plt Üst.
Fatma Öz, ODTÜ Havacılık ve
Uzay Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nilay Sezer

Uzol, TEI NDT ve Özel 
Prosesler Kalite Müdürü
Buket Topel ve MSI Dergisi
Genel Koordinatörü Naile
Bayraktar, kız öğrencilere
hitap etti ve sorularını 
cevaplandırdı.
TEI NDT ve Özel Prosesler
Kalite Müdürü Buket Topel
konuşmasında, Türkiye’nin,
havacılık alanındaki büyük
hedeflerine yeteneklerinin
yarısını kullanarak 
ulaşamayacağını; bu sebeple
diğer yarı olan kadınların 
yeteneklerinin de devreye
alınmasının önemli olduğunu
vurguladı.
General Electric Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Canan M. Özsoy, 

paneldeki konuşmasında 
havacılık sektöründe kadının
konumunu ve önemini 
değerlendirdi. Kadınlar için
zor sektörün olmadığını 
vurgulayan Özsoy, teknoloji
ve sanayi ağırlıklı bir sektörde
üst düzey bir kadın yönetici
olarak başarı hikâyesini 
katılımcılarla paylaştı. 
Türkiye’de havacılık sektöründe
pek çok başarılı kadın 
yöneticinin ve üretim ve Ar-Ge
mühendisinin var olduğuna
dikkat çeken Özsoy, gelecekte
daha fazla kadının iş hayatında
rol almasının kişisel misyonu
olduğunu ifade etti.
Söyleşinin ardından 
düzenlenen tesis turu ile 
etkinlik sona erdi.

TEI tarafından düzenlenen bu
etkinlik, dünya çapında bir
ödüle de layık görüldü. Dünya
Havacı Kadınlar Haftası’nda,
dünya genelinde, 4 kıtada
44.000 kişinin buluştuğu 120
etkinlik gerçekleştirildi. TEI,
Dünya Havacı Kadınlar 
Enstitüsü tarafından, uçuş
içermeyen etkinlik dalında,
“Dünyanın En Üretken Etkinlik
Düzenleyici”si seçildi. 
Türkiye’ye bir diğer ödül ise
“Dünyanın En Beğenilen
(Uçuşsuz) Etkinlik 
Düzenleyicisi” dalında 
Can Erel’e verildi. Enstitü 
tarafından 28 Mart’ta açıklanan
ödüller, 26 Mayıs’ta, 
Kanada’da düzenlenecek 
törende takdim edilecek.

MSI SAVUNMA HABER
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Dünya Havacı Kadınlar Haftasında Türkiye’yi TEI Temsil Etti
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Öztiryakiler ve 
Weatherhaven, açılabilir

konteyner sistemleri 
üretmek ve Avrasya 
Bölgesine pazarlamak için
kuvvetlerini birleştiriyor.
Weatherhaven’in açılır 
konteyner teknolojisinin 
Öztiryakiler tarafından 
Türkiye ve Avrasya 
Bölgesi’ndeki 20 ülke için
üretilmesini ve bu ülkelerde
pazarlanmasını konu alan
sözleşme, iki firma arasında,
18 Mart’ta imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre, 

Öztiryakiler fabrikalarında
üretilecek genişleyebilir ve
tavanı yükseltilebilir konteyner
esaslı ürünler; Komuta Yeri,
Harekât Merkezi, Araç Bakım
Yeri, Muhabere Sistemleri
Bakım Yeri, Sıhhi Yardım 
İstasyonu, Seyyar Sahra 
Hastanesi, Mobil Uçak ve 
Helikopter Hangarı olarak
kullanılabilecek.
Ürünleri dünya genelinde
20’den fazla silahlı kuvvet 
tarafından kullanılan 
Weatherhaven’in CEO’su 
Ray Castelli, anlaşma ile 

ilgili değerlendirmelerini şu
sözlerle iletti: “Çok ünlü ve
saygı duyulan bir üretim ve
pazarlama şirketi ile iş birliği
yapmak konusunda çok 
heyecanlıyız. Öztiryakiler,
köklü ilişkileri ile güvenilen
bir marka ve bizimle 
çalışmalarından onur 
duyacağız.”
Öztiryakiler Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Kenan 

Öztiryaki ise şunları söyledi:
“Weatherhaven gibi güvenilir
ve küresel bir marka ile 
çalışma fırsatından dolayı,
Öztiryaki ailesi olarak büyük
heyecan duyuyoruz. 
Weatherhaven teknolojisi ile
askeri ürün pazarımızı 
genişletmek için önümüzde
büyük bir potansiyel 
görüyoruz.”

MSI SAVUNMA HABER
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Öztiryakiler ve Weatherhaven’den
Stratejik İş Birliği

Gripen 
Cephesinde İşler
Yolunda

Saab, her yıl düzenlediği Gripen
seminerini, bu yıl, 17 Mart’ta,

Stockholm’de gerçekleştirdi. 
Dünya genelinden basın 
mensuplarının ilgi gösterdiği 
seminer, canlı olarak İnternet 
üzerinden de yayınlandı. Seminer 
sonunda sorular, hem salonda 
bulunan basın mensupları 
tarafından soruldu hem de seminerin İnternet sitesi 
ve Twitter üzerinden iletildi.
Seminerde, basın mensupları, ilk olarak Saab Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Ulf Nilsson tarafından bilgilendirildi. 
Nilsson, 1950’li yılardan beri, ilk defa aynı anda 2 uçak 
geliştirme programını (Gripen ve T-X) yürüttüklerini, 
bu nedenle heyecanlı bir dönem yaşadıklarını belirtti. 
Nilsson, Gripen’ın pazardaki avantajlarını şöyle sıraladı:
n Dengeli Tasarım: Gripen, farklı görevleri 

gerçekleştirebilecek dengeli bir tasarıma sahip. 
Bu sayede farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

n Geniş Kullanıcı Tabanı: Avrupa’nın yanı sıra dünya 
genelinde; Güney Afrika, Tayland ve Brezilya gibi 
kullanıcıları olan Gripen, ilerleyen dönemde, 
hem bu kullanıcılardan gelebilecek ek siparişlere 
hem de bu kullanıcılara komşu ülkelerden gelebilecek
yeni siparişlere güveniyor.

Nilsson’un vurguladığı bir diğer konu, Gripen’ın nasıl 
güncellendiği oldu. Saab, Gripen için, alt modellerinden 
bağımsız bir güncelleme çalışması yürütüyor. Böylece, 
örneğin E/F modeli için ortaya çıkan bir yetenek, 
C/D modeline de uygulanabiliyor. Saab, uzun periyotlarda
gerçekleştirilen, yarı ömür modernizasyonu gibi hacimli 
güncelleme çalışmalarının yerine, sürekli ve ufak adımlar
içeren güncellemeler yapmayı tercih ediyor ve bu yöntemin
daha maliyet etkin olduğunu belirtiyor. Güncellemelerin 

bu şekilde yapılabilmesi, özellikle aviyoniklerin modüler 
olması sayesinde gerçekleşiyor. Nilsson, uçağın 
aviyoniklerini bir akıllı telefona, eklenen yeni kabiliyetleri 
ise bu telefona yüklenen uygulamalara benzetti. Gripen’ın
bahsedilen bu avantajlarına örnek olarak ise Avrupa 
genelinde bir konsorsiyum tarafından geliştirilen Meteor 
havadan havaya füzelerinin, ilk olarak Gripen’a entegre 
edilmesini gösterdi. Gripen, bu süreçte; entegrasyonun 
maliyet etkin ve kısa sürede tamamlanabilir olması 
özellikleriyle öne çıktı.
Gripen programının Pazarlama ve Satış Müdürü Richard
Smith ise son yıllarda maliyet etkin tedarikin gündemde 
üst sıralara çıktığını, yine de hava kuvvetlerinin yüksek 
performans beklediğini ve Gripen’ın bu ortamda en doğru 
seçenek olduğunu belirtti.
Seminerin soru-cevap bölümünde, görünmezlik teknolojileri
ile ilgili bir soruya, Saab yetkililerinin cevabı kısa ve net oldu:
“Modern algılayıcılar, görünmezlik teknolojilerinin önemli
bir bölümünü alt edebilecek kadar gelişti. Ayrıca, görünmezlik
özelliklerine sahip olan uçaklar, her görevi ele alabilecek
‘dengeli’ tasarımdan uzaklaşıyor. Son olarak, bu uçakları
tercih eden hava kuvvetlerinin, yüksek maliyet nedeni ile
uçak sayılarını düşürdüklerini görüyoruz.”
Saab’ın bir sonraki etkinliği, şu anda montaj aşamasında 
olan ilk Gripen E uçağının, 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek
hangardan çıkış töreni olacak.
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Türk savunma ve havacılık sanayisi, yeni projelerinin artık ulusal
medyada daha fazla yer bulduğu, halkımızın ilgiyle takip ettiği 
bir döneme girdi. Geçtiğimiz ay duyurulan yeni projelerle birlikte, 

ivmemizi daha da arttırmaya başladık. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
tarafından yürütülen 416 projenin, 233’ü sözleşmeye bağlandı. 
Bu sözleşmelerin bedeli, yaklaşık olarak 85,5 milyar lirayı buluyor. 
Sektörümüz, bölgemizde ve dünyada değişen koşullar doğrultusunda,
başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer kamu kuruluşlarının; 
ayrıca dost ve müttefik devletlerin ihtiyacı olan sistem ve platformların 

geliştirilmesine yönelik, yüksek kabiliyetlere sahip, kaliteli ve ekonomik çözümler üretmek için çalışmalarına 
yoğun bir şekilde devam ediyor.

2015 yılında, Türkiye genelindeki sanayi sektörleri arasında ihracatını arttıran tek sektör olan savunma ve havacılık
sanayisi, dünya ithalatında yaşanan genel daralmaya rağmen, 2016 yılı için hedeflerini yakalamak amacıyla özgün 
çözümler üretmeye, geliştirmeye ve çetin rekabet koşullarına uygun hizmetler sunmaya devam ediyor. 
Başarımız, bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürebilmemizden kaynaklanıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), kuruluşundan bu yana, istikrarlı bir biçimde ihracatını her sene arttıran sektör birliği 
olmuştur. Yeni pazarlar, yeni müşteriler kazanmadan bu istikrarı yakalamamız mümkün değil. Bunun için, 
tanıtım faaliyetleri de en az üretmek kadar önemli.

İşte bu yüzden Birliğimizin en önemli görevlerinden biri de bu ivmeyi, Türk savunma ve havacılık sanayisinin 
yeteneklerini dünyaya tanıtarak ve anlatarak sürdürmek.

Bu konuda SSM, Birliğimiz, katılımcı firmalar ve tüm teknik ekip, yoğun bir mesai harcıyoruz. Mart ayında 
Katar’da düzenlenen DIMDEX 2016’ya, SSM ile koordinasyon içinde katılım gerçekleştirdik. Tanıtım Grubumuz 
(Turkish Defence Alliance / TDA) koordinasyonuyla ziyaretçilere, Türk savunma ve havacılık sanayisinin yeteneklerini,
öncü ürünlerini başarılı bir şekilde tanıttık. 21 farklı katılımcı firmamız, deniz platformlarından, kara ve 
hava platformlarına, yazılım ve siber güvenlikten, simülasyon sistemlerine kadar, bir çok farklı alanda 
sergiledikleri ürünlerle ilgi odağı oldular.

Tanıtım faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu ay, 5-7 Nisan tarihleri arasında, Almanya’nın 
Hamburg şehrinde düzenlenecek olan Aircraft Interior Expo fuarına milli katılım organizasyonu düzenliyoruz. 
Bu fuardan sonra, 18-21 Nisan tarihleri arasında, Malezya’da yapılacak DSA 2016 fuarına da SSM ile koordinasyon
içinde katılım sağlıyoruz.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin yeni ürünlerini ve uluslararası rekabette kazandığı başarıları, her ortamda, 
her platformda anlatmaya devam ediyoruz.

MSI
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Katar’ın Ardından 
Sıra Almanya ve 
Malezya’da

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ana Vatanda Güvende Olmak için,
Denizde Güçlü Olmak; 
Dünyada Söz Sahibi Olmak için, 
Tüm Denizlerde Var Olmak

Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bülent Bostanoğlu

MİLGEM konsepti ile inşa edilen ADA sınıfı korvet projesinde ilk kez bir savaş gemisinin, 
yerli olarak geliştirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS) entegrasyonu da dâhil olmak üzere tüm tasarım, 

entegrasyon ve analiz aşamaları tamamen yurt içi olanaklarla gerçekleştirildi.
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MSI Dergisi: Türk Deniz Kuvvetleri 
Stratejisi, Ekim 2015 ayında, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı İnternet sitesinde
yayınlandı. Bu belge için hazırladığınız 
önsözde, şunları söylüyorsunuz: 
“Türk Deniz Kuvvetlerinin kuvvet yapısının
ve faaliyetlerinin millî çıkarlarımız ve 
hedeflerimizle doğrudan etkileşim içinde
olması nedeniyle, bu kuvvetin nasıl
kullanılacağı ve geliştirileceği soruları,
Deniz Kuvvetleri mensuplarını olduğu
kadar savunma, güvenlik, dış politika 
ve ekonomi alanlarında karar verici ve 
uygulayıcı konumda bulunan birey ve 
kurumları da yakından ilgilendirmektedir.
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, 

bu sorulara cevap verecek şekilde, 
hem Deniz Kuvvetleri personelinin
doktrin birliğini sağlamak, hem de 
Türkiye’nin uluslararası arenadaki 
yönünü tayin eden ve savunma 
planlama faaliyetlerini yürüten karar 
vericilerden ilgili akademik çevrelere 
kadar muhtelif kesimleri Kuvvetimizin 
gelecek perspektifi hakkında 
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.” 
Deniz stratejisi ve ilgili konularda, 
Türkiye’de, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının dışındaki uzmanlığı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Strateji belgesi için bu kesimden 
ne gibi geri dönüşler aldınız?

Türk Deniz Kuvvetleri, bir yandan gelişen bölgesel 
ve küresel tehditlere cevap verecek şekilde 
gelişirken bir yandan da Türk savunma sanayisinin
özgün ürünler vermeye başlaması ile kendi 
konseptlerini daha iyi uygulamaya geçirme fırsatı 
buluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
gündemindeki konuları ve projeleri, Deniz Kuvvetleri
Komutanımız Oramiral Bülent Bostanoğlu ile konuştuk.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Ora. BOSTANOĞLU: Bir milletin denize ve
denizciliğe ait imkân ve kabiliyetlerinin
millet yararına değerlendirilmesi, korun-
ması ve geliştirilmesi amacıyla harcanan
düşünsel, duygusal, bilimsel, fiziksel, eko-
nomik, askeri ve politik çabaların toplam
verimliliği anlamına gelen Denizcilik Gü-
cünün etkin yönetilmesi için bir stratejiye
ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır.
Ülkemizin denizcilik sektöründeki kurum-
larının gayretlerini ortak bir hedefe yön-
lendirebilmesi, ancak amaç ve doktrin
birliğini sağlayacak bir strateji ile müm-
kündür. Bu stratejinin en önemli unsurla-
rından biri olan Deniz Kuvvetlerimiz,
geçmiş dönemden günümüze bu ihtiyacı,
ilgili tüm platformlarda gündeme getir-
miştir. Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin
hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılma-
sının en önemli nedenlerinden biri, bu ih-
tiyacı bir nebze olsun karşılamaktır. 
Deniz Kuvvetleri Stratejisi oluşturulurken
görevdeki personelimiz ile denizcilik sek-
töründe çalışmaya devam eden veya fikir-
leriyle milli menfaatlerin gelecek
nesillerce sahiplenmesini sağlayan
emektar personelimiz başta olmak üzere,
ilgili kurum ve kuruluşlardaki deniz stra-
tejisi alanında akademik bilgi birikimi ve
tecrübe sahibi kişilerden önemli ölçüde
istifade ettik. Bu açıdan Deniz Kuvvetleri
dışından da tarafımızca yararlanılan
uzman personel bulunmakla beraber,
diğer denizci milletlerde olduğu kadar çok
sayıda ve alanda olduğunu söylemek
maalesef bu aşamada mümkün değildir.
“Deniz Yüzyılı” ifadesiyle tarif edilen gü-

nümüzde, ülkemizin çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarında yetişmiş insan kaynağımız

olmasına rağmen, büyük resme bakma-
mızı sağlayacak ve ilgili kişileri aynı amaç
etrafında toplayacak bakış açısı konu-
sunda hâlihazırda eksiklik yaşıyoruz.
Nitekim Türkçe olarak yayımladığımız ve
yakında İngilizce versiyonunu da kamuo-
yuna sunacağımız Deniz Kuvvetleri Strate-
jisi’ne yönelik medyadaki yansımalar ve
doğrudan bize iletilen görüşlerden uzun
zamandır hissedilen bir ihtiyacın karşılan-
dığı görülmüştür. Bu doküman, gelecekte,
denizcilik gücünün tüm paydaşlarının kendi
bakış açıları ve uzmanlık alanları çerçeve-
sinde yapıcı katkılarının da sağlanabileceği
bir başlangıç olması açısından önemlidir. 

MSI Dergisi: Strateji belgesinde, 
“Türk Deniz Kuvvetlerinin Hedefleri”
arasında “Türkiye’nin dış politika 
ve savunma sanayisi hedeflerinin 
desteklenmesi” ifadesi yer alıyor. 
Bu hedef kapsamında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı neler yapıyor ve 
gelecekte neler yapacak?
Ora. BOSTANOĞLU: Dünyadaki silahlı
güçlerde deniz kuvvetlerini diğer kuvvet-
lerden ayıran en önemli özellik, sadece
kriz ve savaş dönemlerinde değil, barış
dönemlerinde de uzak mesafeler dâhil
dünyanın her yerinde varlık gösterme im-
kânına sahip olmasıdır. Deniz kuvvetleri,
bu özelliği ile karar vericilere ülkesinin
gücünü ve niyetlerini dünya kamuoyuna
sunması açısından stratejik bir enstrüman
sağlamaktadır.
Yakın dönemde çevremizde artan istikrar-
sızlık ve askeri hareketlilik Deniz Kuvvet-
lerinin etkinliğinin artmasında belirleyici
olmuştur.

Öte yandan Türkiye, sadece bölgesi ile sı-
nırlı kalmadan, küresel barış ve istikrarı
her zaman önemseyen ve destekleyen bir
ülke olarak, uzak mesafelerdeki askeri
gereksinimler ile dost ve müttefik ülke
ilişkilerinde pozitif katkı sağlayabileceği
durumlarda deniz kuvvetleri unsurların-
dan yararlanmaktadır.
Tüm faaliyetlerini uluslararası hukukun
meşru saydığı hâllerde, ittifak veya dost-
luk ilişkileri çerçevesinde icra eden Türk
Deniz Kuvvetleri, NATO İttifakı ve Birleş-
miş Milletler çatısı altında kendine
düşen sorumlulukları yerine getirmek-
tedir.
Gelişen ekonomimizin doğal bir sonucu
olarak artan dış ticaretin büyük ölçüde
deniz yoluyla yapılması, deniz ulaştırma
yollarının korunmasını gerekli kılmakta-
dır. Nitekim Somali ve Aden açıklarından
geçen Türk gemileri ve Türkiye bağlantılı
gemiler ile Türk dış ticaretinin yaklaşık
dörtte birinin taşındığı göz önüne alındı-
ğında, bu denizlerde deniz haydutluğu ile
mücadeleye Deniz Kuvvetleri olarak sağ-
ladığımız destek dikkate değerdir.
Gerektiğinde insani yardım, barışı koruma
ve barışı sağlama faaliyetlerine iştirak
edilmesi, Deniz Kuvvetlerimizin başlıca
görevlerindendir. Bu şekilde daha uzak
yerlerden ülkemize gelebilecek tehditler
karşılanabilmekte, koalisyon güçlerinde
görev yaparak krizlerin yönetilmesine
katkı sağlanmakta ve dolayısıyla savunma
görevine ilave olarak dış politikaya da yar-
dımcı olunmaktadır.
Kuvvetimizin uzak bölgelerde geliştirdiği
münasebetler ve kurduğu dostluklar, dış
politikamızın önemli hedeflerinden biri
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olan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine
de katkı sağlamakta, bölge ülkelerine ve
buralarda yatırım yapan ya da yapacak
Türk insanına güven vermektedir.
Bu kapsamda yakın dönemde, çevre de-
nizlerimize ilave olarak, kuzeyde Baltık
Denizi, güneyde Güney Afrika açıkları, ba-
tıda Kuzey Amerika kıyıları ve doğuda Ja-
ponya’yı içine alan geniş deniz alanlarında
unsurlarımızla varlık göstererek liman zi-
yaretleri yolu ile ülkemizin tanıtımına katkı
sağladık.
Tüm bu faaliyetlerde, milli gemilerimizi,
sistem ve teknolojimizi dünyanın farklı
coğrafyalarında sergileyerek yerli sa-
vunma sanayisi ürünlerinin bizatihi kulla-
nıcısı olma sıfatıyla da teşvik edilmesinde
rol almaktayız.
Türk Deniz Kuvvetlerinin görevlerini
uygun ve yeterli platformlar ile yerine ge-
tirmesi maksadıyla, yerli sanayimizin 
yüksek oranda katkısının olduğu Çok
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) 
TCG ANADOLU (L-408) gibi projelere ön-
celik vermekteyiz. Bu platform ile Libya

örneğinde gördüğümüz tahliye harekâtı,
doğal afetlerde destek faaliyetleri, uzak
mesafelerde dost ve müttefik ülkelere
katkı sağlama gibi barış dönemi görevle-
rinin de icra edilmesi hedeflenmektedir.
Savunma sanayisi hedeflerinin desteklen-
mesi kapsamında; ilgili kurumlarımızın
belirledikleri hedef ülkelerle askeri iş 
birliğinin geliştirilmesi, silah ve sistemle-
rimizin karşılıklı çalışabilirliğinin arttırıl-
ması maksadıyla ortak çalışmalar
yapılması ve gerektiğinde konsept belir-
leme aşamasından itibaren ihtiyaçların
müştereken belirlenmesi alternatifleri de
yer almaktadır.

MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, son yıllarda envanterine
kattığı platform ve sistemlerle 
bölgesindeki gücünü daha da arttırdı. 
Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle önemli
iş birlikleri yapmakta olan Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının, dünya 
ve bölge barışına katkıları hakkında
neler söylemek istersiniz? Bu kapsamda,
önümüzdeki yıllarda planlanmakta 
olan faaliyetler nelerdir?
Ora. BOSTANOĞLU: Türk Deniz Kuvvet-
leri, NATO deniz harekâtına1, BM harekâ-
tına2, mevcut bölgesel inisiyatif ve
harekâta3 iştirak ederek bölgesel iş birliği
ve ikili ilişkiler kapsamında küresel istik-
rar ve barışa katkıda bulunmakta; Kara-
deniz’de güven ve güvenlik arttırıcı
önlemlere destek sağlamakta ve alan dışı
harekâtlar4 icra etmektedir.
Özellikle NATO Daimi Deniz Görev Grup-
larına kesintisiz olarak unsur görevlendi-
ren tek ülke olduğumuzu söyleyebilirim.
Bu itibarla çevre denizlerimizde artan gü-
venlik riski ve tehditlere karşı NATO ile 
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eşgüdümünü arttıran Deniz Kuvvetlerimiz
özellikle Karadeniz’de Montrö Rejimi sı-
nırlamalarını da gözeten NATO güvence
tedbirleri çerçevesinde askeri faaliyetle-
rini sürdürmeyi planlamaktadır.
Türkiye, ittifak sorumluluklarını yerine ge-
tirmekle birlikte, ilgili tüm tarafların yara-
rına olan Karadeniz’de barış ve istikrarın,
kıyıdaş ülkeler arasındaki güven ve koor-
dinasyonun teşvik edilmesi ile temin edi-
lebileceğine inanmaktadır.
Aden Körfezi ve Somali Havzası’nda deniz
haydutluğu ile mücadele harekâtlarına iş-
tirak eden Türk Deniz Kuvvetleri unsur-
ları, ayrıca söz konusu harekâtlar
kapsamında oluşturulan görev grupla-
rına5 6 kez de komuta etmiştir.
Afrika ülkelerinin kültürlerini tanımak ve
ihtiyaçlarını görmek adına iyi bir fırsat olan
BARBAROS Türk Deniz Görev Grubu-2014
aktivasyonu süresince, Denizde Kapasite
Oluşturma girişimleri ile Afrika’nın deniz
güvenliğine katkı sağlanmıştır. Söz konusu
desteğimizin devamlılığının sağlanması
adına Aksaz’da konuşlu Çok Uluslu 
Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi
(ÇUDGMM) mobil eğitim timleri vasıtasıyla
Afrika ülkeleri başta olmak üzere 
uzak mesafedeki ülkelere eğitim ve kurs 
verilmekte6, deniz güvenliği açısından 
kapasite inşa faaliyetlerine katkı sağlan-
maktadır.
Önümüzdeki dönemde de Türkiye Cum-
huriyeti’nin menfaatlerini gözetecek şe-

kilde NATO ve uluslararası taahhütlerimiz
kapsamında, her türlü faaliyete iştirak et-
meye devam edeceğiz.

ARMERKOM, 
Yapılabilirliği Gösteriyor
MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
ARMERKOM ile şu anda diğer kuvvetlerde
bulunmayan bir Ar-Ge birimine sahip. 
GENESİS ve Milli Gemi konsepti, 
ARMERKOM ve diğer birimlerin en bilinen
ürünleri arasında yer alıyor. Böyle bir 
Ar-Ge birimine sahip olmanın Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına sağladığı 
katkılar açık. Biz daha farklı bir konuyu
sormak istiyoruz: ARMERKOM’un 
varlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
kurumsal kültürüne ne gibi etkilerde 
bulunuyor? Örneğin, firmalarla olan 
ilişkilerde; firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin
daha iyi anlaşılmasına ve firmalardan 
talep edilen konuların daha olgun olmasına
katkısı bulunuyor mu? “ARMERKOM, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının daha 
bilinçli bir müşteri olmasını sağlıyor” 
denilebilir mi?
Ora. BOSTANOĞLU: Kısa adı ile 
ARMERKOM olan Araştırma Merkezi Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
özgü birimlerden bir tanesidir. 1974 Kıbrıs
Barış Harekâtı sonrasında, Deniz Kuvvet-
leri yüzer platformlarına ait sistemlerin
idamesinde yaşanan sorunların milli im-
kânlar ile çözümü amacı ile ilk çekirdeği

1975 yılında atılmıştır. ARMERKOM, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı platformları için
kritik önemi haiz keşif gözetleme, komuta
kontrol, akustik ve elektronik harp konu-
larında yıllar içerisinde oluşan önemli bilgi
birikimi ve tecrübe ile birçok başarıya
imza atmıştır.
Milli savunma sanayisini oluşturan firma-
larımızın kabiliyetleri içerisinde ve kendi-
sini kanıtlamış olan alanlar yerine,
firmalarımızın çeşitli nedenlerle girme-
dikleri alanlar veya savunma sanayisinin
çözüm sağlamasının etkin, pratik, hızlı ve
maliyet-etkin olmadığı durumlarda, Deniz
Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçlarının kar-
şılanabilmesi için ARMERKOM sorumlu-
luk alarak katkıda bulunmaktadır.
ARMERKOM’un geliştirdiği tüm proje-
lerde öncelikli hedefimiz, prototip 
oluşturulması ve temel performans ge-
reklilikleri için fiili uygulama ile projenin
yapılabilirliğinin gösterilmesidir. Bu sa-
yede firmalarımız tarafından harekât ihti-
yaçlarımızın somut olarak anlaşılabilmesi,
bizim için ise sistem performans gerekli-
liklerinin net olarak belirlenmesi ve yapı-
labilecek olanın talep edilmesi imkânı
sağlanmaktadır. Endüstrileşmeyi de içe-
ren seri üretim aşamasının tamamının
savunma sanayisi firmalarınca yürütül-
mesi arzu edilmektedir. Bu hedeflerin ya-
kalanabilmesi için ARMERKOM birçok
projede ilk aşamadan itibaren milli firma-
larımızla etkileşim ve işbirliği içerisinde
hareket etmekte, projelerin tüm tasarım
ve performans sorumluluğuna katkıda
bulunmaktadır. Böylece firmalarımıza
ekonomik ve performans risk baskısı his-
setmeden ilk aşamadan itibaren projenin
içerisinde olmanın yanı sıra, seri üretim
aşamasını da rahat ve etkin bir şekilde
icra edebilme imkânı sağlanmaktadır.
ARMERKOM; yüzen, dalan, uçan ve 
sahilde konuşlu tüm deniz savaş sistem-
lerinin birer portföy olarak tanımlanma-
sında, bu portföyler altında uzun soluklu
yetenek geliştirme programlarının kurgu-
lanması ve gerçekleştirilmesi süreçle-
rinde fiilen yer almakta ve her geçen gün
bu konudaki imkân ve yeteneklerini geliş-
tirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
hem bilinçli müşteri hem de yetkin kulla-
nıcı olmasında önemli rol oynamaktadır.
Teknik çalışmaları TÜBİTAK, savunma sa-
nayisi firmaları ve üniversitelerimizle 
birlikte gerçekleştirmeye özel önem veri-
yoruz. Böylece deniz savaş sistemleri ala-
nında Ar-Ge ile yetenek geliştirmek ve
ülkemiz genelinde ilgili tüm kurum ve ku-
ruluşlarda ortak bir teknoloji kültürü ve li-
sanı oluşturmak mümkün olmaktadır.
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MSI Dergisi: Milli Gemi konseptinde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
hem tasarım hem de inşada ana rolü 
oynadığını görüyoruz. Bu durum, 
örneğin, hava ya da kara platformları ile
karşılaştırıldığında, önemli bir farklılık
olarak öne çıkıyor. Sizce Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının işin bu kadar içinde 
olmasının avantajları neler? 
Bu durumun yarattığı herhangi bir 
dezavantaj var mı? Varsa, bunlara da 
değinebilir misiniz?
Ora. BOSTANOĞLU: MİLGEM konsepti ile
inşa edilen ADA sınıfı korvet projesinde ilk
kez bir savaş gemisinin, yerli olarak geliş-
tirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS)
entegrasyonu da dâhil olmak üzere tüm ta-
sarım, entegrasyon ve analiz aşamaları ta-
mamen milli olarak gerçekleştirilmiştir.
Modern harp gemisi tasarım, inşa ve
idame kabiliyeti bulunan tersaneler, tüm
dünyada kritik teknolojiye sahip kuruluş-
lar olarak kabul edilmektedir. Deniz Kuv-
vetlerinin bugün sahip olduğu ve milli
menfaatlerimiz çerçevesinde dünya de-
nizlerinde görevlendirdiği 150’nin üze-
rinde ve toplam 200.000 tonluk muhtelif
tipte suüstü ve sualtı platformu, içerdikleri
teknoloji ve görev fonksiyonları itibarıyla,
milletçe sahip olduğumuz diğer silah sis-
temlerine kıyasla en karmaşık olanlardır.
Ülkemizin, çağın gereklerine uygun olarak
harp gemisi tasarım kabiliyetine kavuş-
ması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı
askeri tersanelerimizde elde edilen kaza-
nım ve birikimlerin bir araya getirilmesi
sonucunda mümkün olabilmiştir. Askeri
tersanelerimiz, çok sayıda ve çeşitli tipteki
yüzer ve dalar unsurun ömür döngüsü
içinde tüm komponentleriyle bütünlüğünü

tesis ve temin etmekten sorumludur. As-
keri tersanelerimiz, bakım-onarım so-
rumluluğundaki platformların tasarımına
ve performansına etki eden her konuda,
uzmanlaşmış bir insan gücüne dayalı di-
zayn otoritesi görevini icra etmektedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli üre-
tim projelerini realize etmesinin önemli
avantajları vardır. Askeri tersanelerimizin
sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile
Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Dizayn
Proje Ofisi ve Araştırma Merkezi faaliyet-
leri, gemi tasarım, inşa, onarım, tadilat ve
modernizasyon faaliyetleri kapsamında
bir bütün olarak yönetilmekte, bu alanda
sahip olunan tüm altyapı ve insan kaynağı
ortak bir havuzda değerlendirilmektedir.
Söz konusu kurumlardan hizmet alan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı un-
surların işletimi ve idamesi aşamasında,
doğrudan bir geri besleme imkânı da elde
edilmekte, böylece kurumsal olarak iyi-

leştirilmesi gereken konular için yerinde
çözüm bulunabilmektedir.
Türk Deniz Kuvvetleri gemi inşa, moderni-
zasyon ve bakım-onarım alanlarındaki
uzman insan gücü sayesinde, diğer ülke
bahriyeleri ile karşılaştırıldığında, maliyet
etkin şekilde gemilerini idame ve moder-
nize eden ve teknolojik gelişmelere en kısa
sürede uyum sağlayan bir yapıya sahiptir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu denli
işin içinde olmasında; gemi tip ve sistem-
lerinde gerek miktar gerekse karmaşıklık
arttıkça uzman ve mühendis personel ih-
tiyacının daha da artması, bir dezavantaj
olarak gösterilebilir. Bu durum, personel
temin ve yetiştirme planlarında daha dik-
katli olmayı gerektirmektedir.

MSI Dergisi: Yine bir müşteri bakış açısı ile
yaklaştığınızda, sizce Türk firmaları, deniz
platformları ve bunların alt sistemlerini
başka ülkelerde pazarlarken neleri daha
iyi yapmalılar; sistemlerinin hangi 
özelliklerini iyileştirmeliler, kendilerini
nasıl anlatmalılar?
Ora. BOSTANOĞLU: Türk savunma sana-
yisi; öncelikle savunma sistemlerini sağ-
layıcı rolü ile en yeni teknolojiyi ve yüksek
standartları haiz platformları üreteceği
güvencesini ihtiyaç makamlarında yarat-
malıdır. Diğer taraftan, ilk tedarikin ya-
nında, silah ve sistemlerin işletme
aşamasında; bakım altyapısı, yedek parça
temini ve demodelik durumunda çözüm
üretilmesi de önemli faktörlerdir.
Hem üretim hem de desteklemede, yuka-
rıda belirtilen hususları sağlayan firmalar
tabii ki kendi silahlı kuvvetlerinin de ilk te-
darikçisi olur. Bu kapsamda önceliğin
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına
cevap vermek olması gerektiğini değer-
lendirmekle birlikte, milli olarak üretilen
platform ve sistemlerin sadece bizim ta-
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rafımızdan değil, dünyanın diğer ülkeleri
tarafından da kullanılması ve ülkemizin bu
sektörde söz sahibi ülkeler arasında yerini
alması daimi hedefimiz olmalıdır.
Savunma sanayisi ileri teknoloji ve kaliteli
insan gücü ile yüksek yatırım gerektiren
özel bir konuma sahiptir. Sermaye açısın-
dan güçlü olunması, gerektiğinde devlet
desteği sağlanması ya da bazı alanlarda
uzman devlet kurumlarının, liderliği ele
alarak bir mükemmeliyet merkezi gibi
görev yaparak yönlendirici olması önem
arz etmektedir.
Bu kapsamda, keşif gözetleme, elektronik
harp, savaş yönetim sistemi ve akustik araş-
tırmalar konusunda ARMERKOM; büyük
harp gemisi tasarım ve prototip inşası ko-
nusunda ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı
kendini ispatlamış ve Türk Deniz Kuvvetle-
rinin birer markası hâline gelmiştir.
Savunma sanayisi firmalarımızın tedarik
makamları koordinesinde açılan sa-
vunma ihalelerini takibin yanı sıra, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca çalışılan pro-
jelere tedarik makamı koordinesinde
uygun şekilde destek vermeleri, üretilen
prototip sistemlerin endüstrileşmesi ko-
nusuna yönelmeleri, savunma sanayisin-
deki gelişimin daha hızlı yaşanması
açısından faydalı olacaktır.
Savunma sanayisi firmalarının uluslar-
arası iş birliği ortaklıkları kurarak belirli
alanlarda marka hâline gelmeleri de
önem arz etmektedir. Ayrıca, oluşturduk-
ları bu markaları fuar, seminer gibi
önemli faaliyetlere iştirak ederek tanıtma-
ları da faydalı olacaktır.

Deniz Kuvvetleri 
Sanayinin Yanında
MSI Dergisi: Barbaros Türk Deniz Görev
Grubu 2014’te (TDGG-2014), Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve savunma
sanayisi firmalarının da katılımı ile Afrika
çevresinde uzun bir seyir gerçekleştirdi.
Bu etkinliğe, SSM ve savunma sanayisi
firmalarının katılımının, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına katma değerleri 
neler oldu? Daha geniş bir perspektiften
bakacak olursak Türk savunma sanayisi
ürünlerinin ihracatının artmasının 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
sağlayacağı katma değer konusundaki
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Ora. BOSTANOĞLU: Türk Deniz Kuvvet-
leri, anavatan savunmasına yönelik önce-
likli görevlerinin yanı sıra, büyük önder
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” il-
kesi çerçevesinde:
n Bayrağımızı, barış, dostluk ve 

iş birliği mesajlarımızı, insani 
yardımlarımızı dünyanın dört bir 
tarafına taşımak suretiyle dış politika
hedeflerimizi desteklemekte,

n Savunma sanayimizin eriştiği gücün 
tanıtımına aracılık etmekte,

n Etki ve ilgi alanımıza giren 
tüm denizlerdeki ekonomik 
çıkarlarımızın korunmasına katkı 
sağlamaktadır.

Bu bağlamda, kendine düşen sorumlulu-
ğun bilinciyle 17 Mart-27 Haziran 2014 ta-
rihleri arasında BARBAROS Türk Deniz
Görev Grubu (TDGG) Afrika seyrini icra et-
miştir. Dört gemiden oluşan TDGG ile; Af-

rika kıtasında 19’una ilk defa olmak üzere,
Somali dâhil 24 ülkeye liman ziyareti ya-
pılmıştır.
Liman ziyaretleri esnasında, Türk 
Deniz Kuvvetleri tarafından inşa edilen
TCG HEYBELİADA (F-511) korveti ve yine
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
geliştirilen ve SSM tarafından sanayileşti-
rilen GENESİS savaş yönetim sistemi, kul-
lanımları ile beraber tanıtılmış ve bu
çerçevede Türk savunma sanayisinin hâ-
lihazırda bulunduğu noktayı kanıtlayan
önemli bir gösterge olarak tüm dünyanın
dikkatini çekmiştir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve SSM per-
soneli desteğiyle kendi Bahriyemizin 
kullandığı ürünlerin tanıtılmasının, yerli
firmaların yeni iş birliği imkânları geliştir-
meleri açısından son derece faydalı ola-
cağını değerlendiriyorum.
Bu tür tanıtımlarla, yerli savunma sanayisi
ürünlerinin ihracatının artması, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına dolaylı ancak
büyük faydalar sağlayacaktır. Şöyle ki,
özellikle NATO dışındaki ülkelerin, Türk
Savunma firmalarının ürünlerini kullan-
ması, birlikte çalışabilirlik açısından çok
önemli bir husustur.
Diğer taraftan, sistemlerin diğer bahriye-
lerde yaygın kullanımı, bahse konu sis-
temlerin Ar-Ge boyutunda geliştirilmesi
için daha fazla imkân ve fırsat sunacaktır.
Bu da diğer ülkelerle iş birliğine dayalı
teknoloji geliştirilmesi anlamına gelmek-
tedir. Keza yüksek teknolojiye dayalı ve
sürekli modernizasyon gerektiren, ayrıca
yüksek maliyetlere sahip savunma ürün-
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lerinin yapımı ve yenileştirilmesi için en
akılcı yöntem, stratejik iş birliklerinin ku-
rulmasıdır.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu doğrul-
tuda, SSM ile iş birliği içerisinde yerli sa-
vunma sanayisinin önünü açacak yeni
deniz projelerini hayata geçirmektedir. Bu
bağlamda; artan deniz platformu ihraca-
tımız, yeni inşa edilecek platformların
sahip olacağı milli ve modern savaş sis-
temlerine duyulan ihtiyacı bir kez daha or-
taya koymaktadır. Bu yeni platformlar
sayesinde SSM’nin liderlik ettiği Türk as-

keri denizcilik sanayisinin ihracat yelpa-
zesi daha da genişleyecek, Türk Deniz
Kuvvetlerinin SSM ile iş birliği içerisinde
gerçekleştirdiği projelerde ulaşılan nok-
talar haklı gururumuz olacaktır.

MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
2015 yılı boyunca, Ertuğrul Fırkateyninin
Japonya Seyrinin 125’inci yıldönümü 
anısına, Ertuğrul Fırkateyninin rotasını
izleyerek Japonya’ya kadar gitmek de
dâhil, birçok etkinlik yaptı. 
Bu etkinliklerde, hem Türk savunma 

sanayisine tanıtım faaliyeti desteği 
verdiniz hem de ülkeler arası ikili 
ilişkilerin gelişimine katkı yaptınız. 
Gelecekte her iki alanda da benzeri 
etkinlikler planlıyor musunuz?
Ora. BOSTANOĞLU: Ertuğrul Fırkateyninin
Japonya Seyrinin ve Sonsuzluğa Uğurlanı-
şının 125'inci Yıldönümü Faaliyetleri kap-
samında TCG GEDİZ, 1 Nisan - 31 Temmuz
2015 tarihleri arasında Uzakdoğu seyri
icra etmiş ve 3 Haziran 2015 tarihinde 
Japonya’nın Kushimoto kasabasında dü-
zenlenen anma törenine iştirak etmiştir.

Ertuğrul Fırkateyninin 
Japonya Seyrinin ve 

Sonsuzluğa Uğurlanışının
125'inci Yıldönümü Faaliyetleri

kapsamında TCG GEDİZ, 
1 Nisan - 31 Temmuz 2015 

tarihleri arasında Uzakdoğu seyri
icra etmiş ve 3 Haziran 2015 

tarihinde Japonya’nın Kushimoto 
kasabasında düzenlenen anma
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Türk-Japon ilişkilerinde bir dönüm nok-
tasını oluşturan bu elim kazada şehit olan
Ertuğrul Fırkateyni personelini anmak
üzere her yıl icra edilen törenlere her beş
yılda en az bir fırkateyn ile katılım sağlan-
ması planlanmaktadır.
Bu faaliyetten istifade ile ikili askeri ilişki-
ler kapsamında bölge ülkeleri ile liman zi-
yaretleri ve geçiş eğitimleri (PASSEX) icra
edilmiştir. Ayrıca, SSM ve ilgili büyükelçi-
lik ve ataşelikler vasıtasıyla savunma sa-
nayisi ürünlerimizin tanıtımına katkı
sağlanmıştır.
2015 yılında icra edilen diğer bir önemli
faaliyet de TCG BÜYÜKADA’nın Körfez 
ülkeleri seyridir. TCG BÜYÜKADA, 
26 Ocak – 19 Nisan 2015 tarihleri arasında
Kızıldeniz, Aden Körfezi, Arap Denizi ve
Basra Körfezi’ne sahildar ülkelere istina-
den uluslararası tatbikatlara iştirak etmiş,
ikili askeri ilişkiler kapsamında liman ziya-
retleri ve geçiş eğitimleri icra etmiş, ayrıca
deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetine
destek sağlamıştır. Bu süreçte, SSM ve il-
gili büyükelçilik ve ataşelikler aracılığıyla
savunma sanayi ürünlerimizin tanıtımına
katkı sağlanmıştır. Söz konusu ülke liman-
larında icra edilen faaliyetlerden elde edi-
len tecrübeler ve olumlu yansımalar,
savunma sanayimizin tanıtımı için önü-
müzdeki dönemde Kızıldeniz, Aden Körfezi,
Arap Denizi ve Basra Körfezi’ne yönelik
seyir planlamalarında dikkate alınacaktır.

Donanma, Yeni Gemilerle 
Gelişecek
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, Türk
savunma sanayisi açısından en önemli yeni
proje, TF-2000 fırkateyni olacak gibi gözüküyor.
Bu proje kapsamında tasarlanıp inşa edilmesi
öngörülen gemiyi, teknik özellikleri ile nasıl
tarif edersiniz? Bu gemi sınıfı ile ilgili Türk
savunma sanayisinden beklentileriniz neler?
Ora. BOSTANOĞLU: TF-2000 fırkateyninin
ağırlıklı olarak hava savunma harbine yö-
nelik olarak inşası öngörülmektedir.
Bölge hava savunmasına önemli katkı
sağlayacak olan ve hâlihazırda tasarım
çalışmaları devam eden geminin deplas-
manının 6500-7000 ton, tam boyunun 
145-150 m, genişliğinin 18,5-19 m, su çe-
kiminin ise yaklaşık 5,5 m olması beklen-
mektedir. Ancak bu özellikler geminin
dizayn ve inşa safhasında ortaya çıkacak
ihtiyaçlara göre kesinlik kazanacaktır.
TF-2000’in şimdiye kadar Türkiye’de inşa
edilen harp gemileri arasında en büyük
tonajlı harp gemisi olması beklenmekte-
dir. Bu gemide de tasarım aşamasından
itibaren yerli firmaların Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ile çalışması ve SSM ile iş bir-
liği içerisinde her türlü önlemin alınması
planlanmaktadır. Ayrıca, MİLGEM kon-
septi kapsamında ADA sınıfı korvetlerden
elde edilen tecrübeler ışığında yerli sa-
vunma sanayi katılımının daha da arttırıl-
ması hedeflenmektedir. Özellikle silah

elektronik sistemlerinde yerli sanayinin
katkı payı daha da arttırılacak olup gemi-
nin kritik vuruş gücünü oluşturacak uzun
menzilli sensör ve güdümlü mermilerin
yerli savunma sanayi tarafından geliştirilip
üretilmesi için SSM ile koordineli olarak
çalışmalara devam edilecektir.
TF-2000 fırkateyninde kullanılacak önemli
savaş sistemlerinin geliştirilmesi kapsa-
mında yerli savunma sanayisi şirketleri ile
çalışmalara devam edilmektedir. Prototip
geminin planlandığı zamanda teslim edi-
lecek şekilde geliştirilmesi ve zaman alan
önemli alt sistem projelerinin takvimleri
TF-2000 prototip gemi takvimine bağlan-
mış durumdadır. Bu kapsamda, belirtmiş
olduğum kritik silah ve sensör teknolojile-
rinin TF-2000 inşa süreci ile aynı zamanda
tamamlanması önemli bir planlama ve
programlama hususu olduğu açıktır.
TF-2000 platformunda özellikle savaş sis-
temleri açısından sensör, sistem ve silah-
ların milli imkânların en üst düzeyde
kullanılması ile edinilmesi hedeflenmek-
tedir. Bu maksatla, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı tarafından sistematik bir Ar-Ge
yol haritası takip edilmektedir. SSM’nin
sorumluluğunda yürütülen diğer Ar-Ge
projeleri de aynı şekilde belli bir program
dâhilinde takip edilmektedir.
Belirtmiş olduğum hususlar ışığında, yerli
endüstrinin bu iddialı platformda dünya
standartlarını hedef alması ve standartla-
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rın altında kalabilecek sistemleri, yüksek
bir tempo ve sistematik yaklaşımla geliş-
tirmesi, özellikle TF-2000 başta olmak
üzere platformların inşa periyodundan
önce sistem geliştirmelerini tamamlaya-
rak, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
gerçek koşullarda denemeler yapma 

fırsatının tanınması önem arz etmektedir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,
“Topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sı-
nırını, halkının kudret ve yeteneğinin hu-
dudu çizer.” saptamasında işaret ettiği
idealin gerçekleştirilmesinde TF-2000 fır-
kateyni önemli bir dönüm noktası olacaktır.

MSI Dergisi: Milli Gemi konsepti kapsamında
inşa edilen ADA sınıfı korvetleri, “İ” sınıfı 
fırkateynlerin izlemesi öngörülüyor. 
Bu süreçte, platformun tasarımında da 
değişiklikler söz konusu. Bu ihtiyaç nasıl 
ortaya çıktı; teknik nedenlere de vurgu 
yaparak detaylı bilgi verir misiniz?
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Ora. BOSTANOĞLU: MİLGEM Projesi kap-
samında tasarımı ve inşası yapılan ADA sı-
nıfı korvetlerin devamı niteliğinde olan 
“İ” Sınıfı Fırkateyn projesi hem envanterde
mevcut fırkateynlerin yaş ortalamalarının
yüksek olması hem de Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına tevdi edilen NATO, uluslar-
arası ve milli görevlerin artmış olması 
nedeniyle başlatılmıştır. Türk Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığının envanterine 2000
yılında dâhil edilen TCG KEMALREİS 
(F-247) en yeni fırkateynimizdir. Aradan
geçen 16 yıllık süre zarfında yeni fırkateyn
platformlarının temin edilmesi bir zaruri
ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda, MİLGEM konsepti ile inşa
edilen ADA Sınıfı Korvetlerin yetenekleri
“İ” Sınıfı Fırkateyn Projesi ile geliştirilerek
yakıt kapasitesi ve seyir siası yaklaşık %50
oranında arttırılacak, gemilere satıhtan ha-
vaya kısa menzilli güdümlü mermi atma
yeteneği, elektronik taarruz yeteneği, kızıl-
ötesi arama ve takip yeteneği, ağ destekli
savaş yönetim sistemi ile çoklu link sistemi
kabiliyetleri kazandırılacaktır. Ayrıca muha-
bere sistemlerinin tip ve sayıları da arttırı-
lacaktır. Bu tasarım gereklilikleri
neticesinde ADA sınıfı korvete göre “İ” sınıfı
fırkateynin boyu yaklaşık 11 metre uzatılmış
ve deplasmanı 3000 tona çıkartılmıştır.

MSI Dergisi: Bir yandan Yeni Tip 
Denizaltı Projesi devam ederken diğer
yandan da özgün bir denizaltı platformu
üzerindeki çalışmalar devam ediyor. 
Bu çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?
Ora. BOSTANOĞLU: Yeni Tip Denizaltı
Projesi kapsamında, havadan bağımsız
tahrik sistemli denizaltıların Deniz Kuv-
vetleri Gölcük Tersanesi Komutanlığında
inşasının tamamlanması sonrasında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2030’lu
yıllardaki denizaltı ihtiyacının azami milli
katkı ile tasarım ve inşası hedefimizdir. Bu
hedef doğrultusunda, “Milli Denizaltı”nın:
n Tasarım altyapısı ile imkân ve 

kabiliyetlerinin belirlenmesi,
n Tasarımının üzerine inşa edileceği

konfigürasyonun, ana sistem ve 
bileşenlerin ve kullanıcı tercihlerinin
ortaya konulması,

n Uzun vadeli Ar-Ge faaliyetlerinin 
belirlenmesi

çalışmalarına yönelik yol haritası hazır-
lanmaktadır.
Söz konusu yol haritası, alanlarında uz-
manlaşmış sanayi kuruluşları, araştırma
merkezleri ve üniversiteler koordinesinde
icra edilecek faaliyetler için bir kılavuz ni-
teliğinde olacaktır.

MSI Dergisi: Milli torpido (AKYA) projeniz 
ile ilgili zaman zaman çeşitli haberlere 
rastlıyoruz. Projenin son durumu hakkında,
en yetkili ağızdan bilgi alabilir miyiz?

Ora. BOSTANOĞLU: Milli Torpido Gelişti-
rilmesi (AKYA) projesi Türk Deniz Kuvvet-
lerine ve ülkemize silah sistemleri
alanında sınıf atlatacak bir projedir. AKYA
projesi tüm bileşenleri milli olanaklar ile
oluşturulan bir silah ve ilgili alt sistemle-
rinin tamamı ile bunların doğrulanması
için gereken altyapıları içeren bir projedir.
Projenin çıktılarından daha şimdiden bir-
den çok alanda istifade edilmektedir.

MSI Dergisi: Türk Tipi Hücumbot projesi
ile nasıl bir platformun envantere 
alınması öngörülüyor? Proje ismi, 
bu platformun Türkiye’ye özel olacağı
çağrışımı yapıyor; bu özel olma durumu,
konsept bazında da farklılıklar içeriyor mu?
“Türk Tipi Hücumbot, piyasadaki 
hücumbotlardan, kullanım konsepti ve
kabiliyetleri ile farklı olacak” diyebilir
miyiz? Bu konuda bilgi verir misiniz?
Ora. BOSTANOĞLU: Türk Tipi Hücumbot
projesi; yüksek sürat ile sürpriz etkisi,
yüksek ateş gücü ile etkin suüstü harbi
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yapabilme özelliklerine sahip, manevra
gücü yüksek milli platformların hizmete
alınmasını hedeflemektedir. Bu kon-
septte, Türk Tipi Hücumbotların mevcut
hücumbotlarımıza göre daha düşük to-
najlı, daha süratli ve daha yüksek deniz
durumlarında harekât icra edebilir olması
da hedeflenmektedir.
Yabancı ülkelerin kendi coğrafi şart ve ih-
tiyaçlarına göre tasarladığı hücumbotları
tedarik etmek yerine, Türkiye’nin deniz
coğrafyasına uygun, kendi ihtiyaçlarımıza
göre tasarlanmış, bir platform için SSM ta-
rafından çıkılacak ihalede, harekât ihtiyaç-
larımızı sağlayacak yerli sanayimiz her
zaman önceliğimiz olacaktır. Bu bağlamda
yerli sanayimizin hazırlıklarını şimdiden ta-
mamlamalarını, Türk Deniz Kuvvetlerinin
harekât ihtiyacını karşılayacak teknolojilere
şimdiden sahip olacak şekilde faaliyetle-
rine yön vermelerini tavsiye ederim.

MSI Dergisi: Mayın avlama filosunun 
yenilenmesi ile ilgili yol haritanızdan
bahseder misiniz? Türkiye, mayın avlama
gemilerinde, Almanya ile birlikte 
amanyetik çelik gövdeli gemileri tercih
eden birkaç ülkeden biri konumunda.
Mayın avlama filosunun yenilenmesi
gündeme geldiğinde, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı kompozit gövdeli tekneleri
tekrar değerlendirecek mi?
Ora. BOSTANOĞLU: Mayın silahı, günü-
müzde etki ve önemini koruyan, terörist
faaliyetlerde veya deniz harekât alanla-
rında karşılaşabileceği asimetrik tehdit
unsurlarından biridir. Çevre denizleri-
mizde ve NATO’nun sorumluluk sahala-
rında mayın harbine yönelik görevleri
yerine getirebilmek maksadıyla yeni
mayın avlama gemileri tedarikine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda; önü-
müzdeki dönemde temin edilecek mayın
avlama gemileri:
n Modern mayın avlama sistem 

ve cihazlarına sahip,
n Denize dayanıklı,

n Tekne mukavemeti bakımından 
NATO standartlarına uygun,

n Mayınların imhasını daha etkin bir 
şekilde yapabilecek, özellikle ön kuvvet
harekâtında, harekâtın süresini 
azaltacak ve personel emniyetini 
arttıracak insansız/modüler 
Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) sualtı 
sistemlerine sahip,

n Ayrıca oşinografik ve hidrografik 
araştırma yeteneğine sahip,

n Arama kurtarma faaliyetlerine 
destek sağlayabilecek,

özelliklere sahip olacaklardır.
Deniz Kuvvetlerimizde hâlen iki tip mayın
avlama gemisi görev yapmaktadır. Bun-
lardan birincisi 1970’li yıllar teknolojisi ile
üretilmiş Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemi-
leri GRP (Glass Reinforced Plastic / Cam
Takviyeli Plastik) kaplamalı kompozit gövde
yapısında gemilerdir. İkinci ve daha mo-
dern teknolojide üretilmiş olan Aydın Sınıfı
Mayın Avlama Gemilerimizin tekne yapısı
ise amanyetik (non-manyetik) çeliktir.
Mayın Avlama Gemileri gizli ve çok etkili

bir silah olan deniz mayınlarının temizlen-
mesi görevlerinde kullanıldıklarından
tekne yapılarının seçiminde göz önünde
bulundurulan en önemli unsurlar; mayın
infilakına karşı şoka dayanıklılık ve man-
yetik mayınların istenmeyen şekilde aktif
hâle gelmesini önlemek amacıyla düşük
manyetik sahaya sahip olma özellikleridir.
Yeni tedarik edilecek gemilerimizde hâliha-
zırda modern gemilerde kullanılan ve
2000'li yılların teknolojisi olan non-manyetik
çelik teknolojisi ile kompozit tekne yapıları-
nın tecrübelerimiz ve teknolojik gelişmeler
ışığında avantaj ve dezavantajları değerlen-
dirilerek tekne yapısına karar verilecektir.
Ayrıca gelişen teknoloji de dikkate alına-
rak insansız mayın avlama vasıtalarının
tedariki de göz önüne alınacaktır.

MSI Dergisi: Türk Deniz Havacılığı, son
yıllarda MELTEM proje serisi ile önemli
bir gelişim kaydetti. İleriye yönelik 
olarak Türk Deniz Havacılığına katmayı
planladığınız başka uçak tipleri veya 
uçuş birlikleri var mı?
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6 adet deniz karakol uçağı oluşturuyor.
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Meltem-3 projesi kapsamında ATR-72 Deniz Karakol Uçaklarının 
modifikasyon çalışmaları kapsamında sertifikasyon ve kalifikasyon
faaliyetleri devam etmektedir. Süreçlerin tamamlanmasını müteakip,
uçakların en kısa sürede Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 
teslim alınması planlanmaktadır.
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Ora. BOSTANOĞLU: Meltem-3 projesi
kapsamında ATR-72 Deniz Karakol Uçak-
larının modifikasyon çalışmaları kapsa-
mında sertifikasyon ve kalifikasyon
faaliyetleri devam etmektedir. Süreçlerin
tamamlanmasını müteakip, uçakların en
kısa sürede Türk Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığınca teslim alınması planlanmaktadır.
Meltem projeleri haricinde, Çok Maksatlı
Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesinin
hava araçları ihtiyacı dâhilinde genel mak-
sat helikopteri için tedarik faaliyetlerine
SSM tarafından devam edilmektedir. 2021
yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine
girmesi beklenen TCG ANADOLU (L-408)
ile Türk Deniz Havacılığı bünyesine yeni tip
uçak ve helikopterler dâhil edilecektir.
LHD TCG ANADOLU’da ağır ve orta yük
nakliye helikopteri, taarruz helikopteri ve
kısa kalkış-dikey iniş kabiliyetli taarruz
uçağı konuşlandırmayı planlamaktayız.
Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı
savunma harbi ve suüstü harbi görevleri
maksadıyla yeni nesil helikopter ihtiyacı
bulunmaktadır.
Türk Deniz Kuvvetleri Meltem projeleri ile
kazandığı yeteneği gelecekte Uzun Men-
zilli Deniz Karakol Uçakları ile devam et-

tirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda:
n Ana üssünden 1000-1200 nm 

mesafelerde yaklaşık 4 saat, 
ana üssüne yakın bölgelerde ise 
yaklaşık 10 saat görev icra 
edebilecek -yaklaşık 12-15 saat 
havada kalabilen-, 

n Taşıyacağı yüksek nitelikli faydalı 
yükler sayesinde suüstü harbi, 
denizaltı savunma harbi ve kendini 
koruma kapsamında hava savunma
harbi gerekliliklerini etkinlikle 
yerine getirebilecek ve

n Her türlü hava koşulunda harekât 
yapabilecek karakol uçaklarının 
tedarik edilmesi de hedeflenmektedir.

MSI Dergisi: Mayıs ayındaki 
DENİZKURDU-2015 tatbikatına, deneme
amacıyla taktik sınıfta 2 adet İHA katıldı.
Deniz havacılığında İHA kullanımı 
konusunda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının nasıl bir yol haritası var;
detaylı bilgi verebilir misiniz?
Ora. BOSTANOĞLU: Deniz hak ve menfa-
atlerimizin korunması ve denizden gele-
bilecek tehditlere karşı savunulması
maksadıyla; barış döneminden itibaren

öncelikle Arama Kurtarma Sahası olmak
üzere çevre denizlerimizde güvenilir bir
tanımlanmış deniz resmi oluşturulması
önem arz etmektedir.
Bu kapsamda; söz konusu harekât alan-
larının kesintisiz gözetlenmesine, hedef-
lerin tespit ve teşhisine, elde edilen
bilgilerin ilgili komutanlık ve unsurlara
gerçek zamanlı olarak aktarılmasına yar-
dımcı olmak amacıyla, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından çeşitli İHA proje-
leri yürütülmektedir. Bunlar; Operatif İHA,
Karaya Konuşlu Taktik İHA, Gemiye 
Konuşlu İHA, Mini/Mikro İHA sistemleridir.
Bu sistemlere ayrı ayrı değinecek 
olursam:
n Operatif İHA: “Deniz Konfigürasyonlu”

İHA tedarik faaliyetleri devam 
etmektedir. Deniz Kuvvetlerinin 
keşif gözetleme ihtiyacının daha etkin
karşılanması maksadıyla; EO/IR, 
OTS, SAR/ISAR, Deniz Arama Modu/ED
Sistemi ile donatılacaktır.

n Karaya Konuşlu Taktik İHA: Deniz 
Kuvvetlerinin keşif gözetleme ihtiyacı
kapsamında; öncelikle hizmet alımı
yöntemi ile en az 1 yıllık tecrübe 
kazanılması, müteakiben edinilecek
tecrübelere istinaden Taktik İHA’ların
envantere kazandırılması maksadıyla
çalışmalara devam edilmektedir. 
İHA konusunda yeterli taktik ve teknik
tecrübenin kazanılması hitamında,
başta Gemiye Konuşlu İHA Projesi
olmak üzere diğer İHA projelerine de
yön ve hız verilecektir. Karaya Konuşlu
Taktik İHA’lar öncelikle Ege Denizi’nde;
Ege Denizi’nde etkin bir keşif 
gözetleme sağlanması ile beraber,
Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de de 
keşif gözetleme maksatlı kullanılacaktır.
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Dz.K.K.lığı, önümüzdeki dönemde, gemilerinde döner kanatlı İHA 
konuşlandırmayı planlıyor. Fotoğrafta, TUSAŞ'ın bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği konsept aracı görülüyor.

Dz.K.K.lığı, tatbikatlarında, TUSAŞ'ın TURNA hedef uçağından sıklıkla yararlanıyor.
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n Gemiye Konuşlu İHA (GİHA): 
Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve dalar 
unsurlarının uçar unsurlarıyla birlikte
icra ettikleri harekât süresince, 
organik helikopterlerin gemilere 
keşif ve karakol faaliyetlerinde büyük
kolaylık sağladığı görülmüştür. 
Geminin görev icra ettiği bölgede 
sürekli ve kesintisiz Tanımlanmış 
Taktik Deniz Resmi (TDR) tesis 
ve idame zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu kapsamda, Deniz 
Kuvvetlerinin keşif gözetleme maksatlı
faydalı yük olarak EO/IR/OTS’ye 
sahip GİHA’ların tedarik edilmesi 
öngörülmektedir. GİHA’da ilk 
yeteneğin kazanılmasını müteakip; 
faydalı yük kombinasyonları ve harekât
isterleri geliştirilerek arttırılacaktır.

n Mini/Mikro İHA: Gemiye konuşlu
İHA’lara ilave olarak; özellikle 
SAT/SAS ve amfibi birliklere de
Mini/Mikro/Küçük İHA imkânı 
kazandırılması planlanmaktadır. 
Bu kapsamda; Amfibi Deniz Piyade
Tugay Komutanlığı ve SAS Grup 
Komutanlığı unsurları tarafından 
kullanılmak üzere Döner Kanatlı 
(Çok Rotorlu) Mikro İnsansız Hava
Aracı Sistemi tedarik edilmesi 
maksadıyla bir proje başlatılmıştır.
Bahse konu sistemlerin 2016 yılı 
içerisinde envantere girmesi 
öngörülmektedir.

Deniz Haydutluğu ile 
Mücadelede Uluslararası 
İş Birliği
MSI Dergisi: Deniz haydutluğu ile 
mücadele kapsamında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ne gibi tecrübeler kazandı?
Bu tecrübeler ışığında, bu asimetrik 
tehdide karşı gelecekte ne gibi tedbirler
almayı planlıyorsunuz?
Ora. BOSTANOĞLU: Küreselleşmenin
karşılıklı bağımlılığı her geçen gün artır-
dığı günümüzde; denize kıyısı olan her
ülke artık bizim komşumuzdur ve bu geniş
anlamlı komşuluk ilişkisi çerçevesinde
denize mücavir tüm ülkelerdeki istikrar ya
da istikrarsızlık durumu ülkemizin ekono-
mik ve güvenlik çıkarlarını da doğrudan ya
da dolaylı olarak etkileyebilmektedir.
Bu bakış açısıyla Türk Deniz Kuvvetleri,
2008 yılında Somali’de meydana gelen is-
tikrarsızlık sonucu yaşanan deniz haydut-
luğu saldırıları nedeniyle Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu kararları çerçeve-
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan verilen yetki ile 2009 yılından beri Arap
Denizi ve Aden Körfezi’nde Deniz Haydut-
luğu ile mücadeleye katkı sağlamaktadır.
Bu kapsamda; Türk Deniz Kuvvetleri Çok
Uluslu Görev Kuvvetleri (NATO Birleşik
Görev Kuvvetleri / CTF) bünyesinde bir fır-
kateyn veya korvetle faaliyetlere iştirak
etmiş ve icra ettiği birçok operasyonda
200’e yakın deniz haydudu etkisiz hâle ge-
tirilmiştir.

Deniz haydutluğu ile mücadele harekâtı
kapsamında dost ve müttefik ülke bahriye-
leri ile etkileşim sağlanmış, iş birliği geliş-
tirilmiş, deniz ticaretimizin gerçekleştiği
deniz ulaştırma yollarının ve kritik geçitlerin
güvenliği sağlanmış, milli ve uluslararası
insani yardım faaliyetlerine koruma görevi
yapılmış ve nihayetinde bölgesel ve küresel
barış ve istikrara katkı sağlanmıştır.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı böl-
gede yürüttüğü harekât süresince komuta
kontrol, lojistik ve eğitim gibi konularda
etkinlik analizi yaparak ilgili süreçlerini
Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde belirtilen
“Ana Vatanda Güvende Olmak için, Denizde
Güçlü Olmak; Dünyada Söz Sahibi Olmak
için, Tüm Denizlerde Var Olmak” ilkesi ışı-
ğında sürekli olarak iyileştirmiştir.
Deniz haydutluğu ile mücadeleye yönelik
bölgedeki tüm aktörlerin etkileşim imkânı
bulduğu ve tecrübe paylaşımının sağlan-
dığı platformlar7 oluşmuştur. Bu plat-
formlarda etkin rol alarak deniz
haydutluğu ile mücadelede geliştirilen
yeni yöntemler hakkında farkındalık ve 
bu mekanizmalara katılan ülke/organi-
zasyonlar ile etkileşim sağlanmıştır. Bu-
radan elde edilen tecrübelerle başta
ÇUDGMM’nin faaliyetlerinin yürütülme-
sine katkı sağlanmış ve resmi kurumları-
mız arasında deniz güvenliğine yönelik iyi
seviyede bir sinerji elde edilmiştir.
Aden Körfezi’ndeki ülkelere yönelik olarak
ÇUDGMM Mobil Eğitim Timi tarafından,
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Dz.K.K.lığının bölgesel 
ve küresel boyutta 
varlık gösterebilmesi, 
TCG YB. KUDRET GÜNGÖR 
(A-595) gibi lojistik gemileri
ile mümkün oluyor.
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Türk Deniz Görev Gurubu faaliyetleri kap-
samında Kenya’da, IMO sponsorluğunda,
Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi (Djibouti
Regional Trainning Center / DRTC) ev sa-
hipliğinde, Cibuti’de Deniz Güvenlik Eği-
timleri verilmiştir. ÇUDGMM bünyesinde
icra edilen kurs faaliyetlerine Birleşik
Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman
ve Somali’den katılım sağlanmıştır.
Deniz haydutluğu ile mücadele sorununa
sadece askeri tedbirler ile çözüm bulun-
ması mümkün değildir. Bu nedenle 
müteakip dönemde uluslararası organi-
zasyonlar ile eşgüdüm içerisinde bulunul-
ması ve Somali’nin kapasite arttırımına
katkı sağlanmasına devam edilmesi önem
arz etmektedir. Bu kapsamda, Somali’nin
deniz güvenliği alanında kapasite arttırım
ihtiyacı belirlenerek Somali Silahlı Kuvvet-
lerinin yeniden yapılandırılması ve eğitil-
mesine yönelik destek sağlanmaktadır.
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde belir-

tildiği üzere Türkiye’nin dış politika vizyonu;
istikrar, iş birliği ve kıta ölçekli açılım odak-
lıdır. Bu hedefler; seyyaliyet (mobilite) özel-
liğinden istifadeyle çevre denizlerimizden
okyanuslara kadar Türkiye’nin ilgi ve faali-
yet alanının uzandığı tüm coğrafyalara eri-
şebilme yeteneği olan Deniz Kuvvetlerimizi
vazgeçilmez bir dış politika enstrümanı
olarak ön plana çıkarmaktadır.
Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğının dünya denizlerinde milli kontrolde
veya uluslararası girişimlerde icra edeceği
deniz güvenlik harekâtında8 konvansiyonel
tehditlerden ziyade asimetrik ve siber teh-
ditler ön plana çıkmaktadır. Bu tehditlere
karşı her zaman hazır olmak maksadıyla
kriz alanlarına yönelik yüksek seviyede far-
kındalık geliştirilerek etkin bir hazırlık dü-
zeyi idame edilmekte, personel eğitimine
öncelik verilmekte ve etkin sevk, idare
maksadıyla öncelikli olarak milli imkânlar
ile geliştirilmiş sistemler kullanılmaktadır.

MSI Dergisi: Sahil Güvenlik Komutanlığı,
hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına
bağlı silahlı bir kuvvet olarak 2692 sayılı
yasa ile kendisine tevdi edilen görevleri
yerine getiriyor. Bu görevlerden biri de
emredildiğinde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı emrinde ülke savunmasına
katkıda bulunmak. Bu kapsamda, 
Sahil Güvenlik Komutanlığının platform,
silah, sistem vb. ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı nasıl bir rol oynuyor?
Ora. BOSTANOĞLU: Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı modernizasyon projelerini ken-
disi planlayıp icra etmektedir. Bununla
birlikte, başta sahil gözetleme sistemleri
ve bilgi paylaşım ihtiyaçları olmak üzere
birçok projede ortak alanlar bulunmakta
ve bu alanlarda etkin teknik iş birliği ya-
pılmaktadır. Deniz Bilgi Sistemi proje-
sinde ağ destekli yeteneklerden azami
istifade edebilmek üzere şimdiden bilgi
değişim ihtiyaçları tanımlanmakta ve pro-
jeye destek sağlanmaktadır.

MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, dost ve müttefik ülke 
askeri personelinin eğitimine yönelik 
ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyor? 
Gelecekte bu faaliyetlerin genişletilmesi
gündemde mi?
Ora. BOSTANOĞLU: Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı dost ve müttefik ülke perso-
nelinin eğitimine özel bir önem vermekte,
gerek yurt içinde gerek yurt dışında gelen
taleplere istinaden eğitimler planlanarak
icra edilmektedir. Bu kapsamda Türk
Deniz Kuvvetleri olarak 1967-2016 yılları
arasında 33 farklı ülkeden subay, astsu-
bay ve uzman erbaş olmak üzere toplam

SAT timleri bir tatbikatta görülüyor.
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TCG HEYBELİADA 
(F-511) dalgalar

arasında yol alıyor.
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3871 misafir askeri personele çeşitli kurs
ve eğitimler başarı ile verilmiştir. Eğitim
kalitemizin tanınmasına bağlı olarak eği-
tim talep eden ülke sayısında son yıllarda
büyük artışlar meydana gelmiştir.
Hâlihazırda;
n Deniz Harp Okulu Komutanlığında

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında
Harp-1’de 35, Harp-2’de 21, 
Harp-3’de 12 ve Harp-4’de 11 
olmak üzere toplam 79 Misafir Askeri
Öğrenci (MAÖ),

n Deniz Lisesi Komutanlığında 9’uncu 
sınıfında 3, 10’uncu sınıfında 5, 
11’inci sınıfında 2 ve 12’nci sınıfında
6 olmak üzere toplam 16 MAÖ,

n Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Komutanlığında birinci sınıfında 18 
ve ikinci sınıfında 9 olmak üzere 
toplam 27 MAÖ öğrenim görmektedir.

Dost ve müttefik ülkelerin personeline
2015 yılında 52 farklı kursta 62 Subay, 

71 Astsubay, 1 Uzman erbaş ve 3 Sivil İşçi
olmak üzere toplam 137 personele eğitim
verilmiştir. 2016 yılında ise 10 farklı ülkeye
80 kursa 423 personele eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Gelecekte dost ve müttefik ülke persone-
line verilen eğitim ve kursiyer sayısının art-
tırılmasına yönelik çalışmalarımız devam
etmektedir. Daha önce sadece İngilizce
olarak verilen kurs sayısı 8 iken hâliha-
zırda bu sayı 30’a yükselmiştir. Gelecekte
daha fazla sayıda kursun İngilizce olarak
verilmesi ve bu sayede daha fazla ülkeye
eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

MSI Dergisi: ÇUDGMM 2012 yılında deniz
güvenliği konusunda NATO, ortaklık 
ülkeleri ve deniz güvenliği paydaşlarını 
her seviyede ve konuda alan uzmanları ile
desteklemek misyonu ile kuruldu. 
Günümüze kadar çeşitli çalıştaylar, kurslar,
tatbikatlar icra etti, doktrin geliştirdi, 

akademik yayınlar çıkardı, milli ve 
uluslararası kurumlarla ilişkiler geliştirdi
ve teknoloji tabanlı projeler gerçekleştirdi.
Bugün geldiği noktaya bakıldığında, üçüncü
yılını tamamlayan bu çok uluslu merkezin;
öncelikle Türkiye, ardından da NATO ve
deniz güvenliği paydaşlarına sağladığı 
katkıları ve geleceğe yönelik planlarını 
değerlendirir misiniz?
Ora. BOSTANOĞLU: ÇUDGMM Komutanlı-
ğının kuruluşundan bugüne icra etmiş ol-
duğu kurslara 36 farklı ülkeden 411,
çalıştaylara 45 farklı ülkeden 378, mobil 
eğitimlere 24 ülkeden 302, gemi eğitimlerine 
15 farklı ülkeden 184 katılımcı iştirak etmiş-
tir.ÇUDGMM Komutanlığının hedefi;
deniz güvenliği alanındaki tüm pay-
daşları, işbirliği sağlayarak bir araya
getirmek ve bu alanda ulusal ve ulus-
lararası faaliyetler icra eden lider bir
kurum olmaktır.
ÇUDGMM Komutanlığı; NATO’nun deniz
alanında faaliyet gösteren komutanlıkları,
mükemmeliyet merkezleri ve eğitim mer-
kezlerinin de katılımıyla deniz güvenliği
alanında doktrin hazırlama, tatbikat, kurs,
konferans, çalıştay vb. faaliyetler icra et-
mekte, deniz güvenliği alanına ilişkin etkin
bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir.
21-28 Ekim 2015 tarihleri arasında ulusal
ve uluslararası deniz güvenliği paydaşla-
rının bir araya getirilmesi ile ÇOK ULUSLU
DENİZ GÜVENLİĞİ-2015 tatbikatı icra 
edilmiştir. Kapsamı ve katılımcıları itiba-
rıyla NATO çapında yüksek görünürlüklü 
olarak ilk defa planlanan TRIDENT 
JUNCTURE-2015 tatbikatı ile stratejik ile-
tişim vasıtasıyla irtibatlı olarak icra edile-
rek bahse konu tatbikat bünyesinde de
görev alınmıştır.

MSI SÖYLEŞİ

©
M

SI D
ergisi

SEAHAWK helikopterleri, hem denizaltı ve su üstü savunma harbi hem de havadan ikmal görevlerini yerine getiriyor.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak,
ÇUDGMM’nin deniz güvenliği alanında
etkin bir kurum olmasına yönelik çalışma-
lar sürdürülmektedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğimiz başka
bir konu veya konular var mı? 
Ora. BOSTANOĞLU: Bahriyelinin, öğren-
ciliğinden emekliliğine kadar geçen sü-
reçte; alacağı eğitim, öğretim ve edineceği
tecrübeyle bireysel ve mesleki gelişimini
bir bütün hâlinde devam ettirerek, safha
safha, hangi rütbede hangi liderlik vasıf-
larına sahip olması gerektiğinin rotasını
çizen Türk Deniz Kuvvetlerinin Liderlik
Stratejisi oluşturulmaktadır.
Hâlihazırda 24’ü ABD’de, Naval Postgra-
duate School’da, 19’u ise yurt dışı sivil 
üniversitelerde olmak üzere toplam 43
personel yurt dışı yükseköğrenimine
devam etmektedir.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş
sistemleri alanında proje yönetiminden
program yönetimine geçiş yönünde kritik
adımları atmaya yönelik altyapı hazırlıkla-
rını tamamlamıştır.
“Modernizasyon ve Yeni Gemi İnşa” pro-
jelerinin ihtiyaç duyacağı savaş sistemleri
yetenekleri çok önceden planlanmakta ve
geliştirilecek yeteneklerin gerçek sistem-
lerde kullanımı öncesinde fiilen gerçek

sahada denenmesi esas alınmaktadır.
Başka bir deyişle, yetenek geliştirme pro-
jeleri platformlardan önce tasarlanmakta
ve gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tek-
nolojik hazırlık düzeyleri test edilmekte ve
bu testlerde platformlarda kullanıma
hazır olan sistemler belirlenmektedir.
Geliştirilen yetenekler bir program söz-
leşmesi çerçevesinde gerek modernize
edilecek platformlara, gerek yeni inşa
edilen platformlara uygulanacak, prog-
ramın aşamalı hedefleri gerçekleştikçe
platform uygulamalarına devam edilecek
ve bu sayede hem modernizasyon, hem
yeni yetenekler platformlara kavuşurken
bakım idame ve konfigürasyon bütünlüğü
gözetilmiş olacaktır. Bu sayede yetişmiş
insan gücümüzün de bir proje ile sınırlı
olmayan, derinliğine uzmanlık geliştir-
mesi sağlanabilecek ve uzun soluklu is-
tihdamları mümkün olabilecektir.
Sistemlerin dört ana alan -suüstü, sualtı,
deniz hava ve sahil sistemleri- altında, ye-
tenek geliştirme programları ile sistema-
tik olarak yönetilmesi hedefimizdir.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Bülent Bostanoğlu’na, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Dip Notlar
1 Etkin Çaba Harekâtı, NATO Daimi Deniz

Görev Grupları Faaliyetleri, Okyanus 
Kalkanı Harekâtı (Operation Ocean 
Shield – OOS) ve Birleşik Görev Kuvveti
(CTF) 151, icra edilen harekât örnekleridir.

2 Örneğin UNIFIL Deniz Harekâtı, 
Türk Deniz Kuvvetlerinin katkı sağlamaya
devam ettiği bir harekâttır.

3 BLACKSEAFOR, Karadeniz Uyumu 
Harekâtı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı
hâlen devam edenlere örnek olarak 
verilebilir.

4 BARBAROS Türk Deniz Görev 
Grubu-2014, milli korvet 
TCG BÜYÜKADA’nın gerçekleştirdiği 
Körfez Ülkerleri Seyri (Kızıldeniz, 
Aden Körfezi, Arap Denizi ve Basra 
Körfezine sahildar ülkelere istinaden 
uluslararası tatbikatlara iştirak, ikili askeri
ilişkiler kapsamında liman ziyaretleri ve
geçiş eğitimleri icra etmek ve deniz 
haydutluğu ile mücadeleye destek 
sağlamak faaliyetleri icra edilmiştir), 
Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyrinin
125’inci Yıldönümü münasebetiyle 
TCG GEDİZ Uzakdoğu Seyri örnek olarak
verilebilecek alan dışı harekâtlardır.

5 Birleşik Görev Kuvveti (CTF) 151 ve 
Okyanus Kalkanı Harekâtı
(Operation Ocean Shield – OOS).

6 Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet
Merkezi tarafından verilen eğitimler;
Deniz Güvenliği ve Deniz Haydutluğu ile
Mücadele Konferansı, CTF-151 Karargâh
Subayları için Deniz Güvenlik Harekâtı 
ve Deniz Haydutluğu ile Mücadele Kursu,
NATO/Çok Uluslu Deniz Ulaştırması İçin
İş Birliği ve Rehberlik (DUİR) Kursu, 
Denizde Terörle Mücadele Kursu, 
Deniz Güvenlik Harekâtlarında Kitle 
İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi
Kursu, Uluslararası Gemi ve Liman 
Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kodu Kursu, 
Denizde Durumsal Farkındalık Kursu,
Deniz Güvenliği (MARSEC) Tatbikatı,
NATO Deniz Ulaştırması İçin İş Birliği 
ve Rehberlik (DUİR) Tatbikatı.

7 Paylaşılmış Farkındalık ve Koordinasyon
(SHADE) mekanizması ve Somali 
Korsanlıkla Mücadele Temas Grubu
(CGPCS).

8 Denizde durumsal farkındalığın 
desteklenmesi, seyir serbestisinin 
idamesi, denizde denetim, kitle imha 
silahlarının yayılmasının önlenmesi, 
kritik altyapının korunması, denizde 
terörizmi önleme faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve denizde kapasite 
oluşturmaya katkı sağlanması faaliyetlerini
içermektedir.
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“Modernizasyon ve Yeni Gemi İnşa” projelerinin ihtiyaç duyacağı
savaş sistemleri yetenekleri çok önceden planlanmakta ve 
geliştirilecek yeteneklerin gerçek sistemlerde kullanımı öncesinde
fiilen gerçek sahada denenmesi esas alınmaktadır. Başka bir 
deyişle, yetenek geliştirme projeleri platformlardan önce 
tasarlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 
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Açılış törenine; Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet

Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Şuay Alpay, MSB
Müsteşarı Korg. Sezai Bos-
tancı, Genkur. Loj. Bşk. Korg.
Tayfur Fikret Erbilgin, Genkur.
MEBS Bşk. Korg. Uğur Tarçın,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, 
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Emin Alpman
başta olmak üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri, Milli Savunma Ba-
kanlığı (MSB), Milli İstihbarat
Teşkilatı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’ndan üst
düzey yetkililer katıldı. Ayrıca,
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı (TSKGV)’nın
diğer firmalarının genel mü-
dürleri; ASELSAN Genel Mü-
dürü Faik Eken, ROKETSAN
Genel Müdürü Selçuk Yaşar ve
TUSAŞ Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı da törenin 

katılımcıları arasında yer aldı.
Törenin ilk konuşmasını,
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Öztekin ger-
çekleştirdi. Savunma sanayisi
şirketlerinin kuruluş ve varo-
luş nedeninin, ülke savunması
için milli ve güvenilir ürünler
üreterek, dışa bağımlılığımızı
yok etmek olduğunu belirten
Öztekin, “Bütün TSKGV şirket-
leri ve ülkedeki mevcut ku-
rumlarla iş birliği yaparak
SİSATEM’i oluşturduk.” dedi.
Öztekin, SİSATEM’in yanı sıra
HAVELSAN’ın gerçekleştirdiği
bir diğer önemli çalışmaya da
şu sözlerle değindi: “Ülkemiz
için önem arz eden, meskûn
mahallerde muharebe eğitimi
için gerekli olan araç, mal-
zeme ve tesisatı üretmek, 
aynı zamanda bu bölgede 
olabilecek durumları simüle
ederek eğitimlerini vermek
maksadıyla bir meskûn ma-
halde muharebe eğitim mer-
kezi oluşturma çalışmalarımız
devam etmektedir.”

HAVELSAN, 
Siber Güvenlik 
Mükemmeliyet 
Merkezi Oluyor
Öztekin’in ardından kürsüye
gelen HAVELSAN Genel Mü-
dürü ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay, siber güvenlik konu-
sunda durum değerlendirmesi

yapan ve SİSATEM’i tanıtan bir
sunum gerçekleştirdi. Atalay,
SİSATEM’i, siber güvenlik ile
ilgili genel resimde şöyle 
konumlandırdı: “Siber güven-
lik söz konusu olduğunda, 
3 temel unsur var: Teknoloji,
kullanıcıdan uzmanlara ve
karar vericilere kadar insan
kaynağı ve süreçler. SİSATEM,
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Türkiye’nin 
Siber Savunmasında 
HAVELSAN’dan 
Önemli Adım:

SİSATEM
HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji
Merkezi (SİSATEM)’nin resmi açılışı,
geniş katılımlı bir tören ile 23 Mart’ta
gerçekleştirildi. Tören, Türkiye’nin
siber savunma konusunda sergilediği
iradeyi uygulamaya yansıtacak başlıca
araçlardan birisi olması öngörülen 
SİSATEM’e verilen önemin de bir 
göstergesi oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Yüksel Öztekin Ahmet Hamdi Atalay
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teknoloji ve insan kaynağı ta-
rafına destek olacak.”
Atalay, siber dünyada artan
tehdit ile ilgili değerlendirme-
lerini, bu tehdidin niteliği 
ve niceliği üzerinden yaptı.
ABD’nin, “stratejik siber
savaş”ı, yıkıcı etki bakımından,
nükleer savaştan sonra 
2’nci sırada gördüğüne dikkat
çeken Atalay, 2015’te yapılan
bir çalışmaya göre, siber suç-
ların küresel ekonomik mali-
yetinin yıllık yaklaşık 388
milyar dolar olduğu bilgisini
paylaştı.
Atalay, Türkiye’nin siber sal-
dırılar konusundaki duru-
munu şöyle özetledi: “Küresel
siber suç istatistiklerinde
Türkiye, maalesef hem saldı-
ran hem de saldırıya uğrayan
taraf olarak ilk 10’da yer alı-
yor. Aslında Türkiye olarak biz
hiçbir yere saldırıyor değiliz.
Ama köleleştirilmiş, ele geçi-
rilmiş bilgisayarlarımızın, bazı
örgütler ve organize güçler
tarafından kullanılması so-
nucu, bu saldırılar, bizim ci-
hazlarımızdan ve Türkiye 
IP adresli makinelerden yapı-

lıyor. Böylece, Türkiye saldırı-
yormuş gibi gözüküyor. Tabii
saldıran konumunda olunca,
otomatikman saldırıya da
muhatap oluyoruz.”
Türkiye’de siber güvelik paza-
rının finansal boyutunun yakla-
şık 300 milyon lira olduğunu
belirten Atalay, kullanılan
ürünlerin %3’ünün yerli,
%97’sinin yabancı kaynaklı ol-
duğu bilgisini verdi. Yabancı
kaynaklı ürünlerin %55 İsrail,
%35 de Amerikan menşeli ol-
duğunu ve bu tablonun değiş-
mesi gerektiğini vurgulayan
Atalay, “Siber güvenlik olgu-
sunu şöyle tarif etmek müm-
kün: Burada milli çözümler
olmazsa olmazdır. Özellikle
kritik altyapılarda, mutlaka
milli çözümler kullanılmalı.”
dedi. Atalay, milli çözümleri 
geliştirecek merkez olarak ta-
nımladığı SİSATEM’in başlıca
özelliklerini ve gerçekleştire-
ceği çalışmaları ise şöyle sıra-
ladı:
n HAVELSAN, siber güvenliği,

yaptığı çalışmaların doğal
bir uzantısı olarak görüyor.
Türkiye’nin ilk güvenlik
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HAVELSAN’dan SİSATEM için
Profesyonel Tanıtım
Siber güvenlik, insanların günlük hayatını da ilgilendirdiği için,
basının da ilgisini çeken konuların başında geliyor. 
HAVELSAN, SİSATEM’i, en yetkili ağızlardan, doğru bir 
şekilde tanıtabilmek için, resmi açılışın öncesinde, 
17 Mart’ta bir basın turu düzenledi. Böylece basın mensupları,
resmi açılışın protokol düzeninde bulamayacakları rahat bir 
ortamda SİSATEM’i gezdiler ve başta HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay olmak üzere, 
yetkili ağızlardan bilgi edinme fırsatı buldular.
Basın turu, HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Kani 
Hacıpaşaoğlu’nun siber güvenlik ve SİSATEM hakkındaki 
sunumu ile başladı. Hacıpaşaoğlu, HAVELSAN’ın siber güvenlik
vizyonunu, “Yerli, güvenilir ve yüksek kaliteli siber güvenlik
çözümleri geliştirerek ulusal siber güvenlik bağımsızlığına ait
ihtiyaçları karşılamak; teknolojik çözümlerle fark yaratarak
bölgedeki en güçlü ve en güvenilir Siber Savunma Teknoloji 
ve Hizmet Sağlayıcısı olmak.”; misyonunu ise “SİSATEM altında
yerli ve güvenilir güvenlik ürünleri geliştirmek; ileri kurumsal
güvenlik hizmetleri vermek maksadıyla, Güvenlik Operasyonları
Merkezi, Siber Güvenlik Laboratuvarı ve Siber Güvenlik 
Eğitim Merkezi kurmak.” şeklinde ifade etti.
Tur sırasında kısa bir söyleşi yaptığımız Hacıpaşaoğlu,
SİSATEM’in kurum ve kuruluşlara vereceği hizmet ile ilgili 
şunları söyledi: “Kurumlar, karşılıklı yapacağımız sözleşme 
kapsamında hizmet alacaklar. Onların sistemlerine dışarıdan
müdahale edebilmemiz için, bazı bağlantılar kurmamız 
gerekecek. Bunun hukuki bir boyutu da var. Her iki tarafın 
haklarını ve sorumluluklarını ortaya koymak gerekiyor. 
Kurum ve kuruluşlarla çalışmaya başlamadan önce, gidip 
onların sistemini inceleyeceğiz; hangi koruma tedbirlerini 
almamız gerektiğini ortaya koyup, gerekli yazılımların 
kurulumunu yapacağız.” Hacıpaşaoğlu, yıl sonuna kadar, 
çıkarmayı planladıkları ürünler için kapsamlı bir katalog 
hazırlamakta olduklarını da belirtti.
Tur kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’a, 
özellikle SİSATEM’in siber saldırılara nasıl müdahale edeceği
ile ilgili sorular soruldu. Atalay, ana amaçlarının, saldırı 
gerçekleşmeden tehditleri tespit ve teşhis ederek gerekli 
tedbirleri almak olduğunu vurguladıktan sonra, süreci 
şöyle anlattı: “Saldırı gerçekleştiği anda, saldırının kaynağını
tespit edebiliyoruz. Sonra o kaynağı, sisteme zarar vermez 
hâle getirmeye çalışıyoruz. Burada kuşkusuz telekom 
operatörleri ve Türkiye’nin bu işlerle sorumlu resmi birimleri 
ile birlikte çalışacağız.”
Atalay, HAVELSAN’ın, SİSATEM ile ilgili yatırımları konusunda da
şunları söyledi: “Yatırımlar devam ediyor. Ne kadar gerekiyorsa
o kadar yatırım yapma karalılığındayız. TSKGV ve Yönetim 
Kurulu’nun bu konuda açık çeki var. Siber güvenlik olgusu,
‘Yatırımı yaptık, artık tamam, her şey yolunda, bundan 
sonra biz her türlü tedbiri alabiliriz.’ diyebileceğiniz bir alan
değil. Tehditler, tehlikeler sürekli gelişiyor, artıyor. Dolayısı ile 
o tehdit ve saldırıların gelişimine paralel olarak sizin çözüm ve
tedbirlerinizin de gelişiyor olması gerekiyor. Bu nedenle 
yatırımlarımız sürekli olacak.”
Basın turunun sonunda, Atalay, çeşitli televizyon kanallarının
canlı yayınlarına çıkarak merkez ile ilgili sorulara cevap 
verdi.

HAVELSAN Siber Güvenlik 
Direktörü  Kani Hacıpaşaoğlu, 

basın turu sırasında 
sorularımızı cevaplandırdı.



duvarını, Hava Kuvvetleri
Bilgi Sistemi (HvBS) için
geliştiren ve bugüne kadar
siber güvenlik işlevlerini
ürünlerine gömülü olarak
dâhil eden HAVELSAN, 
SİSATEM ile siber güvenlik
alanında, bağımsız siber
güvenlik ürünleri 
geliştirmeyi hedefliyor. 
Bu ürünler, ihtiyaç duyan
tüm kurum ve kuruluşların
kullanımına sunulacak.

n SİSATEM, bir test ve 

doğrulama merkezi 
olarak da işlev görecek. 
Piyasadaki ürünlerin
içinde zararlı kod ya da
arka kapı olup olmadığı,
burada test edilebilecek.

n SİSATEM, siber güvenlik
alanında, çeşitli eğitimlerin
verildiği bir merkez 
işlevi de görecek.

n SİSATEM, bir siber 
operasyon merkezi 
olarak da çalışacak ve
talep eden kuruluşların

siber güvenliğini sağlayacak.
Merkez, siber tehditleri
sürekli olarak izleyerek,
kurumların altyapılarının
korunmasını sağlayacak.
Konuyla ilgili Atalay, 
Türkiye’de, yaklaşık 
15.000 siber güvenlik
uzmanı açığı olduğunu;
kurum ve kuruluşların 
bu açığı kısa sürede 
kapatamayacağına 
dikkat çekti ve bu açığı 
kapatmanın bir yolunun,
SİSATEM’den hizmet
almak olduğunu ifade etti.

Atalay, sunumunda, hem Tür-
kiye’de hem de dünya gene-
linde, siber güvenlik alanında
çalışan akademisyen ve araş-
tırmacılara ulaşmaya çalıştık-
larını da belirtti. HAVELSAN,
Nisan ayında, Türkiye genelin-
deki üniversitelerde, siber 
güvenlik alanında çalışan 
yaklaşık 70 akademisyeni, An-
kara’da, düzenleyeceği çalış-
tayda bir araya getirecek. Yine
Nisan ayında, ABD’de, Türk-
Amerikan Bilim Adamları Der-
neği (TASSA)’nin toplantısına,
HAVELSAN da katılım sağlayacak.

Bakanlardan 
Tam Destek
Törende kısa bir konuşma
yapan Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz, NATO’nun
siber saldırıları savaş sebebi
saydığına ve SİSATEM’in ulus-
lararası alandaki işlevine dikkat
çekerek; “Türkiye, sadece ken-
dine değil, bölgesinde de kendi-
sinden bu konuda yardım talep
eden her ülkeye yardım verme
konusunda açık olacaktır.” dedi.
Törenin son konuşmasını
yapan Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım, siber saldırıların çok
ucuz elde edilen ürünlerle ya-
pılabildiğine dikkati çekti ve
“Edinimi kolay, sonuçları ise
çok pahalı. Onun için biz siber
güvenliği, milli güvenlik olarak
kabul ediyoruz. Bir ülkenin
milli güvenliği ne ise siber gü-
venliği de aynı.” diye konuştu.
SİSATEM’in, siber güvenlik
amaç ve hedeflerinin kısa sü-
rede gerçekleştirilmesi ve bu
alandaki açığın kapatılması
için önemli bir imkân oldu-
ğunu söyleyen Yıldırım, bu tür
merkezlerin sayısının arttırıl-
ması gerektiğini vurguladı.
Siber anlamda güvenli olmak
için sadece savunmanın yet-
mediğini, caydırıcı kabiliyetin
de olması gerektiğini belirten
Yıldırım, ülkelerin gücünün
operasyonel kabiliyetleriyle
doğru orantılı olduğunu; 
operasyonel kabiliyet arttıkça
bölgesel ve küresel gücün art-
tığını, o nedenle bu alanın Tür-
kiye için tehditten ziyade fırsat
olduğunu belirtti.
Bakan Yıldırım, “Düşük mali-
yetlerle akıl teriyle mukaye-
seli üstünlüğü sağlayacağımız
bir alandan bahsediyoruz.
Yüksek teknoloji gerektiren,
yüksek katma değerli ürünleri
artık alın teriyle değil, akıl te-
riyle üretecek konuma geldik.
İnsan kaynaklarımızı bu yönde
mobilize etmek ve bu alanda
kısa sürede dünyanın önde
gelen ülkeleri arasına girebil-
mek yeni hedefimiz olmalı.”
ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından, 
SİSATEM’in resmi açılışı ger-
çekleştirildi ve merkez, pro-
tokol tarafından gezildi.
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SİSATEM Hızlı Bir Başlangıç Yaptı
SİSATEM’in resmi açılışı ile birlikte, HAVELSAN’ın resmi 
kurumlarla siber güvenlik alanında iş birlikleri ile ilgili haberler
de gelmeye başladı. Siber saldırılara karşı tedbir almak amacıyla
“Yeni Nesil Veri Merkezi” ve “Siber Güvenlik Operasyon
Merkezi”ni hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
24 Mart’ta, HAVELSAN ile Siber Güvenlik Protokolü imzaladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü adına Dr. Bekir Tüzel, HAVELSAN adına da HAVELSAN
Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ve Siber, Güvenlik
ve Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Yücel Bağrıaçık
tarafından imzalanan protokol için düzenlenen törene, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı da katıldı. Törende bir konuşma
yapan Bakan Sarı, siber güvenlik alanında en yetkin kurum ile 
iş birliği yaptıklarını belirtti. Atalay da “Siber güvenlik konusunda
milli çözümlerin geliştirip başta silahlı kuvvetler ve kamu 
kurumları olmak üzere, ihtiyaç duyan herkesin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz. Bugün de burada bunun güzel bir örneği
sergilenmiş oldu.” dedi.
İmzalanan protokol ile iki kurum, Kurumsal Siber Saldırı İzleme,
Kayıt ve Uyarı Yazılımı ile istihbarat analizi yapacak yazılımlar
başta olmak üzere:
•  Uzaktan / Yerinde Siber Saldırılara Müdahale,
•  Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) Desteği,
•  Siber Güvenlik Sıkılaştırma,
•  Sızma Testi ve Zafiyet Denetimi,
•  Siber Güvenlik Mimari ve Tasarım Danışmanlığı gibi siber
güvenlik hizmet alanlarında birlikte hareket etme kararı aldı.
Ayrıca, HAVELSAN’ın geliştirdiği siber güvenlik yazılımları,
Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından
kullanılabilecek ve canlı olarak test edilebilecek.

Dr. İsmet Yılmaz Binali Yıldırım





MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı), artık kendi gemilerinin; 
tasarımdan bakım, onarım ve yenileme 
işlemlerine kadar, geri dönüşümü dışında
tüm ömür devrini kendisi ele alabiliyor. 
Bu noktaya nasıl ve niçin gelindi; 
değerlendirmelerinizi okuyucularımızla
paylaşabilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: Aslında herkes bizim
neden bu işleri yaptığımızı soruyor. Tüm
bunlar ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Var
olan bir şeyi görmezden gelerek ortaya
çıkmadı; olmayan bir şeyi var etmek için
bu yetenekler geliştirildi.
Geriye doğru gittiğimizde, Dz.K.K.lığı, bu
isimle, 1949 yılında kurulmuştur. Genel-
kurmay Başkanlığı Karargâhında 
1928 yılından 1949 yılına kadar Deniz
Müsteşarlığı olarak temsil edilen Deniz 
Kuvvetleri, Yüksek Askeri Şuranın 
15 Ağustos 1949 günü almış olduğu ta-
rihi bir kararla Dz.K.K.lığı olarak teşkil
edilmiştir. Bu dönemde, 1950’li yıllarda,
ABD’den 10 adet gemi alınmış; bu gemi-
ler, Cumhuriyet donanmasının Ya-
vuz’dan sonraki kuşak olarak nüvesini
oluşturmuştur. 1950’lilerde, 1960’ların
başına kadar ABD’den gelen bu gemiler
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MİLGEM’i tasarlayan, sınıfın ilk 2 gemisini inşa eden 
ve kalan 2 geminin inşa faaliyetlerini de yürütmekte 

olan İstanbul Tersanesi Komutanlığı; Türkiye’de 
modern askeri gemi tasarımı ve inşası konusunda 

bir mükemmeliyet merkezi konumunda. Tersane ve
faaliyetleri ile ilgili bilgileri, İstanbul Tersanesi 

Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır’dan dinledik.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

İstanbul Tersanesi Komutanı 
Tümamiral Ahmet Çakır:  

“Yol haritamız belli; 
özel sektör hazır olunca

daha geri planda 
kalacak; yönlendirme,

kontrol ve standartlaşma
alanlarında olacağız.”



kapsamlı onarımlar için tekrar ABD’ye
gitmekte, kalan onarımlar ise Gölcük
Tersanesi Komutanlığında yapılmak-
taydı. Taşkızak Tersanesi Birinci Dünya
Savaşı sonrasında boğazlarda asker bu-
lunması ile ilgili kısıtlardan dolayı 1941
yılına kadar hizmet verememiştir. Göl-
cük tersanesinin 1926 yılında kurulma-
sından hemen sonra Yüzbaşı Ata Nutku
bir yağ gemisi tasarlamış ve bu gemi
Gölcük Tersanesinde inşa edilmiştir.
Cumhuriyetin gemi tasarım ve inşa hikâ-
yesi bu gemi ile başlıyor diyebiliriz. Yüz-
başı Ata Nutku, daha sonra İstanbul
Teknik Üniversitesinin Gemi İnşa Fakül-
tesinin de kurucusu oluyor. Hatta bu fa-
kültenin ilk kadrosu, ağırlıklı olarak
emekli deniz subaylarından oluşuyor. 
1950’lerde ve 1960’ların başında
Dz.K.K.lığı, teknik eğitim amacı ile
ABD’ye personel göndermiş; bu perso-
nel, Türkiye’ye dönünce, “Bakım, onarım
ve inşa işini biz Türkiye’de yapabiliriz!”
demiş ve Türkiye’de ilk defa ABD’den alı-
nan gemilerin onarımı gerçekleştirilmiş-
tir. 1960’ların ikinci yarısında da denizaltı
onarımı gerçekleştirilmiştir. Biz bu yü-
rekli büyüklerimizi şükranla anıyoruz.

Böylece bir eşik atlanıyor. 1970’lerin ba-
şında Gölcük Tersanesinde denizaltı in-
şası, eş zamanlı olarak, 1941 yılında
tekrar hizmet vermeye başlayan Taşkı-
zak Tersanesi’nde hücumbot inşası 
başlamıştır. 1980’li yıllarda askeri tersa-
nelerimizde fırkateyn, 2000 yılında da
mayın avlama gemisi inşa edilmiştir. Do-
layısı ile askeri tersanelerimiz, özel inşa
malzemeleri de dâhil olmak üzere her
türlü savaş gemisini inşa edebilir hâle
gelmiştir.

MSI Dergisi: Bu dönemde özel sektör 
ne durumdaydı?
Tüma. ÇAKIR: Benim dedem küçük çaplı
bir armatördü. İstanbul’da bir tersaneye
45-50 metrelik bir koster yaptırmıştı, o
boyutta bir gemi bile tersaneye sığma-
mıştı. 1966 yılındaki durum buydu. 1999
yılında buraya geldiğimizde birkaç ter-
sane dışında tersanelerde yüksek 
kapasiteli vinç yoktu. Tersaneler o za-
manlar bizim yaptığımız işleri yapabile-
cek seviyenin çok daha gerisindeydiler.
Ancak bu hususu bir gemi inşa mühen-
disi olarak gururla ifade etmem gerekir
ki, son 10 yıl içerisinde inanılmaz bir atı-

lım yaptılar, tersaneleri yüksek kapasi-
teli vinçlerle donattılar, altyapılarını güç-
lendirdiler. Bu atılım daha çok müşteri
getirdi, o müşteri kazanca dönüştü, ka-
zanç yatırıma yansıdı, yatırım daha fazla
büyümelerini sağladı ve bugünkü seviye-
lerine ulaştılar.

MSI Dergisi: 2000’li yıllarda MİLGEM’in
hikâyesi başlıyor, bu dönemi 
anlatabilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: 2004 yılına geldiğimizde,
o zamanki kuvvet komutanımız Orami-
ral Özden Örnek’in emri ile MİLGEM
Proje Ofisi (MPO) -bugün Dizayn Proje
Ofisi (DPO) adını almıştır- kuruldu. 2004
yılındaki modelde tek işi bu geminin ta-
sarımını yapmak olan bir ekip kuruldu.
Bu model, motivasyon ve zamanın tam
anlamı ile bu işe ayrılması açısından
önemliydi. İlk başta küçük bir gruptu,
14-15 kişi kadardı. 1,5 sene sonra ben o
grubun müdürü olarak atandığımda,
2005 yılının Eylül ayında, ben dâhil 
21 kişiydik. 6 ay sonra 40’lara çıktık.
MİLGEM’i tasarlarken en son 55 kişiye
ulaşmıştık. İşi, silah ve elektronik sis-
temlerin tasarımı ve platform tasarımı
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olarak ikiye böldük. Silah ve sensörler
için ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı,
SSM tarafından görevlendirildi. Platform
için de bir ihaleye çıkıldı. Bu ihalede
sorun olabilecek en önemli konu, proje-
deki riskti. Yüzlerce milyon dolarlık bir
gemiden bahsediyoruz. Özel sektöre ba-
kıldığında, sermayeleri küçük şirketler
vardı. Aralık ayında ihale sonuçlandı, bir
tek firma ihaleye cevap verdi. Yüksek
maliyetli tek teklif olunca ihale iptal
edildi. Biz bu sürecin sonunda böyle bir
tablo ile karşı karşıya kalabileceğimizi
öngörmüş ve B planı olarak alternatif hâl
tarzını belirlemiştik. Dizayn ve entegras-
yonun bizim tarafımızdan, belli konu-
larda da hizmet alarak yapılmasını
planlamıştık. Doğru model de bu oldu.
Bir devlet sektörü olarak, özel tersane-
lerin altına giremediği riski aldık as-
lında. Tabii zorlu bir süreçti; devletin
önemli miktarda parasını kullanıyorsu-
nuz ve bu size büyük bir sorumluluk
yüklüyor. Kuşkusuz bu sorumluluğun
altına bilinçsizce girmedik. Herşeyi he-
sapladık, karşı karşıya kalabileceğimiz
tüm olası riskleri öngördük ve tedbirle-
rini aldık. Kuvvet Komutanımızın bir
sözü vardır: “Riskleri yönetemezseniz,
kriz yönetmek zorunda kalırsınız.” Biz
riskleri iyi yönettik ve başarılı olduk.
Bizim şöyle bir avantajımız vardı:
Hemen hemen hepimiz muharip gemi-
lerde çalışmış, bir harp gemisinin ne ol-
duğunu bilen ve askeri gemi inşasında
bilfiil çalışmış mühendislerdik. Deniz
Kuvvetlerinin standartlarını biliyorduk;
isterleri çok rahat anlayabilecek sevi-
yede idik ve elimizde önceki gemilere
ait dokümanlar vardı. Bir telefon uzak-
lığında, aklımıza takılan her konuyu 
sorabileceğimiz Deniz Kuvvetlerinin
alanında uzman personeli vardı. Tüm 
bu avantajlar, bize “Biz bu gemiyi 

dizayn edebiliriz!” güvenini sağladı.
TCG HEYBELİADA, ilk başta prototip diye
başladı. Denize indirildikten sonra ise
prototip ifadesi kalktı, MİLGEM korveti
oldu. Teslim aşamasına gelindiğinde ya-
bancı tasarımlarla karşılaştırıldı, en iyi
olması beklendi. Teslim edildikten sonra
6 ay boyunca bütün görevlere, bütün tat-
bikatlara gönderilmeye başlandı. En zor
şartlarda denendi; MİLGEM tüm görev-
lerini başarıyla tamamladı. Bunu gururla
söylemekte fayda var ve bu bütün Türk
halkı için bir gurur kaynağıdır: İlk kez ta-
sarım yapıp inşa etmemize rağmen 
MİLGEM sınıfı şu anda yabancı yayın-
larda, dünyada korvet klaslamında en
maliyet etkin çözüm olarak gösteriliyor.

MİLGEM’in Arkasında 
60-70 Yıllık Birikim Var
MSI Dergisi: Özel sektörün de önemli 
bir aşama kaydettiğini belirttiniz. 
Şu anda ele aldığınız işlerin özel sektöre
devri ile ilgili nasıl bir öngörünüz var?
Tüma. ÇAKIR: Bu iş bugünden yarına
olabilen bir iş değil. Biz MİLGEM’i tasar-
layıp inşa edebildiysek, bunu 60-70 yılın
birikimi sonucunda başardık. Aslında bir
okul var, hepimiz o okuldan mezun
olduk. Özel sektörün de o aşamaya ge-
lebilmesi için uzun vadeli personel poli-
tikası izlemesi lazım. İnsanlar tasarım
bölümünde en az 10 sene, belli proje-
lerde yetişecekler, tecrübe kazanacak-
lar. Hatta Dz.K.K.lığı ile iletişim
kuracaklar, bizim lügatımızı öğrenecek-
ler; şartnamelerimizi ve standartlarımızı
anlar hâle gelecekler. Dolayısı ile özel
tersaneler bizim bulunduğumuz noktaya
erişebilirler ama en başta insan gücüne
uzun vadeli yatırım yapmaları gerekiyor.
Bu işi hep biz yapacağız demiyoruz. Bir
yol haritamız var. MİLGEM’in devamında,
İ sınıfının tasarımını yapıyoruz ve ilk ge-

miyi biz inşa edeceğiz. Kalan gemileri ise
özel sektör yapacak. TF2000 ve milli fır-
kateyn tasarımlarının da Deniz Kuvvet-
leri komutanlığınca yapılmasının doğru
hâl tarzı olduğunu düşünüyoruz.
TF2000’de ilk gemiyi İstanbul Tersanesi
Komutanlığında inşa etmeyi hedefliyo-
ruz. İzleyen gemilerin ise özel sektör ta-
rafından inşa edilmesi planlanıyor.
Devamında da milli denizaltının tasarı-
mını gerçekleştirip, ondan sonraki aşa-
mada geriye çekilip; işleri, 2020’li
yıllarda istenilen seviyeye ulaşmış özel
sektöre devretmek; sonrasında denetle-
yen, kontrol eden, yönlendiren ve stan-
dartları belirleyen bir noktada kalmak
istiyoruz.
Burada şu hususu önemle belirtmek is-
tiyorum. Askeri gemi tasarım ve inşası
konusunda bizi kimse bir engel olarak
görmemeli; bilakis kapıları açan bir
anahtar olarak görmeli. MİLGEM, Türki-
ye’nin neler yapabileceğini gösterdi ve
gerek tasarımda gerekse inşada risk
alarak sektörün önünü açtık. Şu anda
yaptığımız işleri özel sektör de yapabilir
hâle geldiğinde, biraz önce sözünü etti-
ğim gibi biz geri plana çekileceğiz. 
Sınıfının ilk gemilerini biz inşa etmek is-
tiyoruz. Çünkü ilk gemi inşası aynı za-
manda dizaynın da doğrulanması
demek. Bu sayede, müteakip gemilerin
inşasını özel sektöre devrettiğimizde di-
zaynı doğrulanmış, risklerden büyük öl-
çüde arındırılmış bir süreci onlara
sunmuş olacağız. Bu husus her iki taraf
için de avantaj sağlıyor. Özel sektör risk
maliyetlerini daha sağlıklı hesaplayabi-
lecek; bu sayede proje maliyetleri daha
sıkı kontrol edilebilmiş olacak. Diğer
yandan, bizim askeri tersanelerimizde
gemilerimizin her seviyede onarımını ya-
pabiliyor olmamız o gemileri inşa etme-
mizden kaynaklanıyor. Tüm bu
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BURGAZADA'nın inşa faaliyetleri, 
İstanbul Tersanesi Komutanlığının 

kızağında devam ediyor.





sebeplerden sınıfının ilk gemilerini - ki
muharip gemilerden söz ediyorum -
bizim yapmamız ülke menfaati açısından
önemli ve gereklidir. MİLGEM sınıfının
özel tersanelerde inşa edilmesi, bu ge-
milerin pazarlanması konusunda da sık-
lıkla gündeme geliyor. Pazarlanması
konusunda Dz.K.K.lığının her türlü des-
teği vereceğine inanıyorum. Müşteri bu-
lunduğu takdirde bugüne kadar olduğu
gibi özel sektöre gerekli destek verile-
cektir. Bu desteğin içerisinde gemi per-
sonelinin ve o ülkeye ait tersane
personelinin eğitimi dâhil, üzerinde mu-
tabakat sağlanacak hususlar yer alabilir.

MSI Dergisi: Bakım ve onarım konusuna
ayrı bir parantez açacak olursak, 
bu konuda özel sektörün yapabilecekleri
ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Tüma. ÇAKIR: Askeri tersanelerimizde
teknesinden radarına, topundan sensö-
rüne kadar her alanda onarım hizmeti
veren 30 ayrı atölye ve bu atölyelerde 84
işkolu bulunuyor. Bu atölyelerde konu-
larında uzmanlaşmış subay, astsubay,
devlet memuru ve işçimizle gemilerimi-
zin her türlü ve üretici seviyesi dâhil
olmak üzere her seviye onarım faaliyet-
lerini icra ediyoruz. Böyle kapsamlı bir
onarım altyapısının özel sektör tarafın-
dan, bizim seviyemizde personel barın-

dırarak oluşturulmasının pek maliyet
etkin olmadığını değerlendiriyorum. Özel
sektör tersanelerinin inşa süreçlerinde
birçok alanda tersane harici firmalardan
destek alarak faaliyetlerini icra ettiğini
göz önünde bulundurursak, onarım sü-
recinde bizim kadar etkin olmasının
mümkün olamayacağını söylemek yanlış
olmayacaktır. Biraz önce üretici seviyesi
onarımdan söz etmiştim. Bu onarımları
örneklemek istiyorum. MTU motorları-
nın tersane seviyesi bakımı W5 denilen
bakımdır. Biz, üretici seviyesinde, W6 ba-
kımı yapıyoruz. Motorun tüm parçalarını
tamamen söküp işlenecek yüzeyler
varsa onları işliyor, tekrar tüm parçala-
rını monte ediyor, testlerini yapıyoruz. 
76 mm topun da aynı şekilde üretici sevi-
yesi bakımını yapıyoruz. Hatta bu konuda
bölgede tekiz; Tunus için 2 topun bakımını
yaptık, şimdi Pakistan için yapıyoruz.
Bu kabiliyetler bize ne kazandırıyor? Biz
yılda yaklaşık 40 motorun bakımını yapı-
yoruz. Bu onarımlar sayesinde Deniz
Kuvvetlerimiz hem ihtiyaç duyulan her
an onarım hizmetini alabiliyor hem de
onarım maliyetlerinde önemli ölçüde ta-
sarruf sağlanıyor.
Yine, sahip olduğumuz kabiliyetler saye-
sinde tüm Dz.K.K.lığı unsurlarına, dün-
yanın neresinde olurlarsa olsun, 
7/24 destek veriyoruz. Biz arızaları 

3 kategoriye ayırırız: Kategori 1, gemide
yedeği olmayan sistemlerde yaşanan
arızalardır. Kategori 2, yedeği bulunan
önemli sistemlerdeki arızalar; Kategori
3, geminin duruş ve vuruş gücüne etki
etmeyen sistemlerdeki arızalardır. 
Kategori 1 arızalara müdahale süremiz
ortalama 0,7 gündür; malzeme problemi
yoksa en geç 4-5 gün içinde de arızayı gi-
dermiş oluyoruz.
Dz.K.K.lığı, göreve hazır unsur sayısı açı-
sından bakıldığında dünya donanmaları
arasında çok iyi bir seviyede. Yabancı
mevkidaşlarımız, bulunduğumuz bu se-
viyeyi her fırsatta takdirle karşılıyor ve bu
kadar çok platformun göreve hazır ol-
masındaki en önemli unsurlardan biri
olan onarım yeteneğimizi bünyemizde
barındırmanın önemine vurgu yaparak
kendilerinin bu yetenekleri kaybetmele-
rinin zararını gördüklerini her fırsatta
ifade ediyor.
Burada, şu noktaya da dikkat çekmek is-
terim. Bizim sistemimizde ürüne yaban-
cılaşma yoktur. Biz inşa ettiğimiz
gemilerle ömür devrinin sonuna kadar
beraberiz. Dolayısı ile her aşamadaki faa-
liyetlerimiz, en üst kalitede ve geleceği
düşünerek gerçekleştiriliyor. Kuvvet un-
surları ile sürekli diyalog içerisinde olma-
mız sayesinde dizayn sürekli iyileştiriliyor
ve olabilecek en üst seviyeye ulaşılıyor. 
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İstanbul Tersanesi Komutanlığı, döner sermaye kapsamında, sivil platformlara yönelik çalışmalar da yapıyor. Fotoğrafta, kuru havuzda bakıma alınmış bir yüzer havuz görülüyor.



MSI Dergisi: İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı, özellikle muharip gemi 
inşası konusunda Türkiye’nin referans
noktası konumunda. Diğer yandan özel
tersanelerin de muharip gemi inşası 
konusunda rol oynaması, yıllardır 
konuşulan ancak pek gelişme 
sağlanamayan bir konu. Bu noktada 
İstanbul Tersanesi Komutanlığının 
farkını nasıl anlatırsınız; neyi daha iyi 
yapıyorsunuz?
Tüma. ÇAKIR: Bizim en önemli değeri-
miz ve farkımız, insan gücüdür. Onun dı-
şında sahip olduğumuz tezgâhların hepsi
özel tersanelerde de var. Hatta bazıları-
nın özel tersanelerde daha modern sü-
rümleri var. Bizim şu anda sabit işçi
sayımız yaklaşık 1.700. Özel tersane-
lerde bu rakam yaklaşık 500-700’dür.
Taşeron kültürünün hâkim olduğu or-

tamda aidiyet ve sahiplenmeden söz
etmek çok mümkün değildir. Bizim bu-
rada işçi ve çalışana verdiğimiz değer,
onların sağlığını korumak için gösterdi-
ğimiz çaba da kayda değer. Sadece çalı-
şanların iş sağlığı kapsamındaki
koruyucu mefruşat için yılda 1,5 milyon
lira harcıyoruz. En önemli şey insan,
bizim de en büyük farkımız insan. Ben bu
tersanede 19’uncu senemi geçiriyorum.
Tersanelerde 26’ıncı senemi bitiriyorum.
Hayatımı hep buralarda geçirdim. “Yarın
atılabilirim!” korkusu ile çalışan insanlar
değiliz. Sadece “Daha ne kadar katkı ve-
rebiliriz, geliştirebiliriz?” bakış açısı ile
çalışıyoruz. Ben yüksek lisans öğrencisi
iken hocalarımız o dönemde sürekli ola-
rak Amerikan ve Japon iş yaşamından
örnekler verirlerdi. ABD’de bir mühen-
dise “Mesleğin nedir?” diye soruldu-

ğunda “Elektronik mühendisiyim.” diye
cevap verirken aynı sorunun sorulduğu
Japon mühendisin “Sony’de çalışıyo-
rum.” dediği ifade edilirdi. Bizler, bizi 14
yaşında kutsal ocağına alıp eğitim veren,
giydiren, yediren, yetiştiren, bugünlere
getiren bu güzel ülkenin ve Deniz Kuv-
vetlerinin mühendisleriyiz. 

En önemli şey insan, bizim de en büyük farkımız insan. Ben bu 
tersanede 19’uncu senemi geçiriyorum. Tersanelerde 26’ncı senemi
bitiriyorum. Hayatımı hep buralarda geçirdim. “Yarın atılabilirim!”
korkusu ile çalışan insanlar değiliz. Sadece “Daha ne kadar 
katkı verebiliriz, geliştirebiliriz?” bakış açısı ile çalışıyoruz. 



Özel Tersanelerle 
Yakın İş Birliği
MSI Dergisi: Özel tersanelerle birlikte
çalışmalar yapıyor musunuz?
Tüma. ÇAKIR: Yeni Tip Karakol Gemisi
projesinde tasarım onaylama süreci
bizim üzerimizdeydi, test ve onaylama
sürecine bizim personelimiz de katıldı.
Yeni bir gelişme olarak burada Proje
Kontrol Ofisi Başmühendisliği bölümünü
kurduk.
Yeni Tip Karakol Gemisinin tüm hava alış
ve egzoz tasarımı bizim tarafımızdan ya-
pıldı. Bu tip talepler olunca biz o hizmeti
veriyoruz. Şu anda MİLGEM konsepti dı-
şarıda inşa ediliyor olsaydı makina hiza-
laması için bizden hizmet alıyor
olacaklardı. Bütün bunlar için mevzuat
açık. Bizim öncelikli işimiz Dz.K.K.lığının
faaliyetleri. Müsait olduğumuz takdirde,
sektöre de döner sermaye üzerinden
hizmet veriyoruz. Döner sermaye kazan-
cımızın bize kalan kısmından da 
tersanenin altyapısını onarıyor ve geliş-
tiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tersane alt-
yapısının neredeyse tamamını yeniledik,
Dizayn Proje Ofisi binası başta olmak
üzere yeni tesisler kazandırdık. Bu faa-
liyetlerin tümü döner sermaye gelirle-
rinden elde edilen kazançlarla
gerçekleştirildi.

MSI Dergisi: İstanbul sınıfı fırkateynlerin,
ilk geminin ardından özel tersanelerde inşa
edilmesi planlanıyor. Bu süreç, bir anlamda
İstanbul Tersanesi Komutanlığından özel

bir tersaneye bilgi, tecrübe ve teknoloji
transferini içerecek ve bildiğimiz kadarı 
ile Türkiye’de bu boyutta bir transfer 
ilk defa gerçekleşecek. Söz konusu sürecin
nasıl yaşanacağı ile ilgili yorumlarınızı 
alabilir miyiz?
Tüma. ÇAKIR: Aslında süreç çok basit.
Ana yüklenicinin sözleşmesine yazıldığı
takdirde bu eğitimi vermek çok kolay. Bi-
rinci geminin inşası esnasında onların
çekirdek personeli burada bulunur. Bi-
zimle birlikte çalışırlar, eğitimini alırlar.
Aynı şeyi biz Almanlarla yaptık, ilk fırka-
teyn yapılırken bizim personelimiz eğitim
aldı. İkinci geminin inşasında ilaveten
bazı konularda bizim hizmetimize ihtiyaç
duyarlarsa döner sermayeden hizmet
alabilirler. Bu husus, pazarlanabildiği
takdirde MİLGEM konsepti için de ge-
çerli. Daha önce de ifade ettiğim gibi
Deniz Kuvvetlerimiz ülke menfaatinin ol-
duğu her alanda her türlü desteği şim-
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da
verecektir.

MSI Dergisi: İstanbul Tersanesi 
Komutanlığının gemi inşa kabiliyetleri,
altyapısı ve teknolojik yetenekleri 
konusunda hangi noktaları 
öne çıkartmak istersiniz?
Tüma. ÇAKIR: En önemli yeteneğimiz
kuru havuzumuz. Türkiye’nin en büyük
kuru havuzu. 300 m boyunda, 70 m
eninde, 8,5 m derinliğinde. 170.000 DWT’ye
kadar gemi havuzlayabiliyoruz. Vinç kap-
asitelerimiz yüksek. Kaldırma kapasi-
tesi, bir tersane için çok önemli bir
unsur; hangi büyüklükte gemi yapabile-
ceğinizi gösteriyor. 140.000 m2’lik kapalı

alanımız var. Gelişme potansiyeli çok
yüksek olan bir tersane. Burada arazi
çok ve genişleme potansiyeli fazla. De-
nizaltı hariç her türlü harp gemisini inşa
edebilecek seviyedeyiz. Denizaltı inşa-
sında uzmanlaşmış tersanemiz ise 
yaklaşık 40 yıllık tecrübesiyle Gölcük
Tersanesi Komutanlığıdır.

MSI Dergisi: İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı ile ilgili; çalışmalarınızın
mali boyutu, çalışan sayınız, üzerinde 
çalıştığınız gemi sayısı gibi bazı rakamsal
veriler verebilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: Dz.K.K.lığı envanterindeki
unsurlardan 169’unun havuzlanması ile
küçük ve büyük onarımları, İstanbul Ter-
sanesi Komutanlığının sorumluluğunda
bulunuyor. Giyim-kuşam ve maaşlar
dâhil tüm personel giderleri, yedek par-
çalar gibi genel giderler de dâhil olmak
üzere Dz.K.K.lığına maliyetimiz, döviz
kurunun değerine bağlı olarak 75-80
milyon dolar civarında. Türk lirası olarak
baktığımızda geçen seneki maliyetimiz
210 milyon lira idi. Gemi inşa faaliyetle-
rinde, kapasitemizin %30 ila 40’ını kulla-
nıyoruz. Yılda 6-7 adet büyük onarım ve
modernizasyon faaliyeti gerçekleştirili-
yor; 45’e yakın planlı, 45 civarında da
plansız havuzlama yapıyoruz. En yaşlı
gemimiz 1942 yılında inşa edilmiş, bu ge-
minin dahi tüm alt sistemleri ile bakım
ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Tekno-
loji çok hızlı gelişiyor. 10 sene önce aldı-
ğımız gemilerin parçaları demode olmuş
durumda, piyasada bulmak mümkün
değil. Elektronik kart onarım atölyesinde
yılda 300-400 kartın onarımını yapıyoruz;
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bunların hepsi demode sistemler. Bu
onarımları gerçekleştiremediğiniz tak-
dirde ya yüksek maliyetler ödeyerek yeni
sistemler alacaksınız ya da böyle üretici
seviyesine inerek onarımlarla idame
edeceksiniz. Yılda 1.050 civarında arıza
raporuna müdahale ediyoruz. Tüm bu iş-
lemleri kendi bünyemizde yapmamız
ciddi bir maliyet etkinlik sağlıyor. 
Şu anda 2241 kişiyiz, personelin dağılımı
şöyle:
n 95’i mühendis olan, 60’ı yüksek lisans,

3’ü doktora derecesine sahip, 
9’u doktora eğitimine devam eden 
142 subay,

n 162 astsubay,
n 49’u mühendis olan 

192 devlet memuru, 
n 1671 işçi ve 
n 74 uzman erbaş.
Yıllık işçilik kapasitemiz ise yaklaşık
248.000 adamxgün. 

MSI Dergisi: Bünyenizde çalışan silahlı
kuvvetler personeli, bu görevlerine 
kaç sene devam edebiliyorlar?
Tüma. ÇAKIR: Mühendisler için aşağı
yukarı 10 yıllık süre neredeyse standart.

Personelin isteği yoksa ya da personelin,
özellikleri nedeniyle özel görevlerde ça-
lıştırılması gerekliliği ortaya çıkmazsa
burada yaklaşık 10 yıl çalışıyor. Giden
personel de aslında Dz.K.K.lığının bir
diğer tersanesine atanıyor. Böylece ter-
saneler arasında tecrübe aktarımı olu-
yor. Örneğin ben de 1990-1997 yılları
arasında Gölcük Tersanesi Komutanlı-
ğında denizaltı proje subayıydım. Orada
öğrendiklerimi Taşkızak Tersanesine
aktardım. Kurumumuzda hiçbir zaman
bilgi ve tecrübe kaybı olmuyor. Daha
önce de ifade etmiştim. Burası bir okul.
Bizler de bu okulda yetiştik. Şimdi genç
arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Bu çark
yıllardır bu şekilde dönüyor. Yıllar içeri-
sinde değişen tek şey, çarkın çapının bü-
yümesi.

MSI Dergisi: Yan sanayi ve alt yüklenici
kullanımınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: Tersane olarak hem mal-
zeme tedariki hem de bir takım hizmet-
ler için yan sanayiyi çok kullanıyoruz. Bu
bölgede olmamız yan sanayi konusunda
bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Gemi
inşa faaliyetlerinde de yerli firmalarla

çok yakın çalışıyoruz. Makina ve bazı ana
sensörler haricinde, kullandığımız sis-
temler ağırlıklı olarak milli firmalarımı-
zın ürettiği sistemler.

MSI Dergisi: Dz.K.K.lığı tarafından 
yapılan açıklamada, projede öğrenme
eğrisinde ilerlenmiş olmasının etkisi ile
3’üncü ve 4’üncü MİLGEM korvetlerinin
inşa süreçlerinin öngörülenden daha
hızlı ilerlediği bildirilmişti. Bu gelişme ile
ilgili ayrıntılar verebilir misiniz? Mevcut
durumda bir MİLGEM korvetinin inşası ne
kadar zamanda tamamlanabiliyor?
Tüma. ÇAKIR: Aslında arkadaşların eli
alıştı diyebiliriz. İlk başta resimleri oku-
mak bile zaman alırken şimdi çok daha
seri çalışabiliyorlar. İlk başta bir plan
yapmıştık, yaklaşık 2 senelik tekne
imalat süreci öngörmüştük. Baktık,
baştaki bloklarda iyi gidiyorlar, 14 aya
indirdik, zamanında tamamladılar. Şu
anda tüm süreci 50 aydan 40 aya indi-
rebilecek durumdayız. Malzeme teda-
rikinde bir sorun olmazsa ilk kesimden
teslimata 40 ayda ulaşabilecek durum-
dayız. Bu süre bu tip bir gemi için çok
iyi bir süre.



İ Sınıfı Geliyor
MSI Dergisi: MİLGEM konsepti, modern
ve bazı noktalarda karmaşık bir tasarım
olarak nitelendirilebilir. Kuşkusuz 
bu özelliklerinin inşa sürecine de 
yansımaları oluyordur. MİLGEM’in 
inşa süreci ile ilgili vurgu yapmak 
istediğiniz süreç, işlem, teknoloji gibi
noktalardan bahseder misiniz?
Tüma. ÇAKIR: En önemli konulardan bi-
risi makinaların hizalanması. Bu gemide,
Dz.K.K.lığında ilk defa kullanılan ve dün-
yada da yeni yeni kullanılmaya başlayan
bir çapraz bağlantı var: Tek makina ile
çift şaft çeviriyoruz. Eskiden sancak ve
iskele şaft hatları birbirinden bağımsız-
ken artık birbirine bağımlı hâle geldi. Es-
kiden hat üzerinde hizalama yaparken
artık düzlem üzerinde hizalama yapar
hâle geldik. Bu tabii çok ciddi zorluklar
getirdi ve özel bir çaba gerektirdi. 
10 defa, 11 defa ölçüyorsunuz. Bu düzle-
min tam sıfır olması gerekiyor ki çapraz
bağlantı sağlıklı çalışsın. Bu hizalama
yöntemini ilk defa gerçekleştirdik.
Bu çapraz bağlantının şöyle bir önemi
var: Literatürde yazan bir değerdir, sivil
gemiler, sahip oldukları sevk gücünün
tamamını, ömürlerinin %95’i boyunca
kullanırlar. Askeri gemiler ise %5’inde
kullanır. Biz 29 knot’u geminin ömrünün
sadece %5’inde yapıyoruz. Böyle temel
bir fark var. Çapraz bağlantı bize tek di-
zelle 15 knot sürat yapma imkânı tanıyor.
Böylece az yakıt harcıyoruz ve makina
çalışma saatleri uzuyor. Eski sistemde 
2 şaftı çevirmek için 2 makina çalıştıra-
caktık. Şimdi ise 1000 saatlik seyirde
makinalar 500’er saat çalışabiliyor. Ye-
deklilik de sağlanıyor. 
Diğer projelere göre önemli başka bir
fark, gemiyi sıfırdan ilk defa inşa et-
mekti. Örneğin, geçmişte fırkateyn pro-
jesinde gemiyi inşa etmeden
Almanya’da, sınıfın ilk gemisinin inşası

sırasında eğitim almıştık. İşin doğası
gereği burada öyle bir eğitim yoktu, ta-
mamen kendi tecrübemize göre inşa
ettik. 
İlk gemide, hem inşa hem tasarım doğ-
rulama süreci yaşadık. Ne kadar ileri
teknoloji kullansanız da tasarımda hata-
lar çıkabiliyor. Aynı tersanede olmanın
vermiş olduğu avantaj bize bu başarıyı
getirdi. Tasarım başka bir yerde yapıl-
saydı bu kadar kısa zamanda bu kadar iyi
bir sonuçla karşılaşamayabilirdik. Her-
hangi bir problem hâlinde, aşağıdaki
“İmdat!” dediğinde, yukarıdaki hemen
yanındaydı. Sistem tecrübeleri önce-
sinde -o sıralarda DPO Müdürü’ydüm -
tasarımcı arkadaşlarıma “Hepimiz aşa-
ğıya, gemiye gidiyoruz, sistemleri dev-
reye alacak, öyle geleceğiz.” dedim.
Tasarımından beri işin içinde oldukları
için bu görevi onlara verdim. Sistemleri
devreye alıp test ve tecrübelerini yaptı-
lar, sonra ofise döndüler. Model olarak
çok da alışık olmadığımız bir çalışma
modeliydi ama başarılı oldu ve dizayn
mühendisleri için de önemli bir tecrübe
oldu.

MSI Dergisi: MİLGEM ve izleyen İ sınıfı
gemilerde, sanayinin yerlileşmeye katkı
verebileceği yeni alanlar neler? 
Bu kapsamda denizcilik sanayisine 
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Tüma. ÇAKIR: MİLGEM projesinde yan
sanayiyi çok zorladık ve yerli katkıyı
azami şekilde sağladık. Milli komuta
kontrol sistemi, milli sonar gibi birçok
ana sisteme ilaveten, elektrik dağıtım
panoları, EPKİS, tulumbalar, valfler, tatlı
su üretme sistemleri, kompresörler,
konverterler ve birçok sistem ve ürün
milli imkânlarla üretildi. Bundan sonra
bazı sensörler, silahlar ve güç paketi ka-
lıyor. Silahlar, özellikle güdümlü mermi-
ler konusunda çok ciddi gelişmeler var.

Suüstü ve hava hedeflerine yönelik gü-
dümlü mermi geliştirme projeleri yürü-
tülüyor ve bunlar önemli aşamaları
geride bıraktı. Akıllı top mermisi konu-
sunda MKEK ile çalışılıyor. Sensör tara-
fından da ÇAFRAD projesi devam ediyor.
Sensör ve silahlarda yakın bir gelecekte
çok iyi bir noktaya geleceğimizi değerlen-
diriyorum. Bu konuda başta ASELSAN,
HAVELSAN ve ROKETSAN olmak üzere
milli firmalarımızın çok önemli atılımları
var ve sonuçlarını çok yakın bir gelecekte
hepimiz gururla göreceğiz.

MSI Dergisi: İ sınıfı gemilerde ne gibi 
yenilikler olacak?
Tüma. ÇAKIR: 3 temel konuda değişiklik
var. Birincisi, baş tarafta uzatma yapıla-
cak ve baş topunun arkasına 16 hücreli
dikey lançer monte edilecek. Böylece
gemi 64 adet ESSM taşıyabilecek. İkinci
değişim, köprüüstü ile baca arasındaki
mesafenin 2 katına çıkarılması. Orada da
suüstü hedeflere yönelik füze sayısı
16’ya çıkıyor. Dolayısı ile silah sayısını ve
bunların menzilini arttırdık. Deplasman
da arttı; bununla birlikte seyir sıası da
ciddi şekilde arttı ve 6.000 deniz miline
yaklaştı. Tüm bu değişiklikler, geminin
harekât sahasının büyümesi ile ilgili.
Geminin tasarımını 2 yılda bitiriyoruz.
Bunun en büyük nedeni, yardımcı ma-
kina dairesinden kıça kadar geminin
MİLGEM sınıfı ile tamamen aynı olması.
MİLGEM’le aynı güce sahip olan ana tah-
rik sistemi, geminin en-boy oranının de-
ğişmesinin hidrodinamik etkilerinden
dolayı, deplasman artsa da aynı sürati
bize veriyor. Geminin personel sayısı da
artıyor. Nihai deplasmanın 2950 ton ol-
masını, gemi boyunun da 113 m olmasını
öngörüyoruz.
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İ sınıfı, MİLGEM konsepti tasarlanırken
öngörülen bir gelişme değildi. İlk çalış-
mayı yaptığımızda 2009 yılı başıydı. Gü-
dümlü mermi sayısını arttırma talebi
üzerine başlamıştık. O zaman ana tahrik
sistemi değişmeden sürati koruyabildi-
ğimizi gördük. O yüzden hemen başlaya-
lım dedik. Geminin yaklaşık 3/5’ini aynı
tutuyoruz.
İ sınıfının tasarımı ile ilgili vurgulamak
istediğim bir konu var. Tasarım aşama-
sında geminin su altı gürültüsünü he-
saplayıp düşürmek için özel bir çalışma
yürütüyoruz. Bu çalışma belki şu anda
dünyada 1-2 yerde daha yapılıyordur.
MİLGEM’i tasarlarken, su altı gürültü-
sünü azaltmak adına aldığımız tedbirle-
rin etkisini tam olarak ölçemiyorduk.
Şimdi ölçebiliyoruz. Analizlerimizin so-
nuçlarını ölçümlerle karşılaştırdık ve
analizlerin doğruluğunu gösterdi. Bunun
üzerine biz de “Şuradaki sac kalınlığını
arttırırsak su altı gürültüsü şu kadar de-
sibel azalır.” gibi analizlere başladık. Bu
girdiler İ sınıfına yansıyacak. Bu, çok
önemli bir kazanç. Gemi ne kadar sessiz
olursa sonarının tespit mesafesi o kadar
artıyor. Sonarımızın kendi performansı
zaten yüksek, artı olarak geminin kendi
gürültüsü de düşük olacak ve toplam
performans daha da artacak.

MSI Dergisi: MİLGEM sınıfı gemilerin 
kullanımından gelen geri bildirimlerle
değişen noktalar olacak mı?
Tüma. ÇAKIR: MİLGEM konseptinde 
ilk gemiden itibaren tasarım sürekli 
iyileşiyor. TCG HEYBELİADA’nın 4, 
TCG BÜYÜKADA’nın 2 senedir kullanımı
ile ortaya çıkan ihtiyaçlar, teklifler, ta-

lepler derleniyor ve inceleniyor. Bunla-
rın bir kısmı hemen uygulanabilir, bir
kısmı sonraki tedarik sözleşmelerine
dâhil edilebilir hususlar. Bir kısmı da bir
sonraki tasarıma dâhil edilebilecek de-
ğişimler. Bu süreç sürekli işliyor. Gemi-
leri 4’lü paketler hâlinde inşa ediyor
olmanın bir avantajı da bu: Gemileri sü-
rekli ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştire-
biliyorsunuz.
MİLGEM’in 3’üncü ve 4’üncü gemilerinde
ADVENT 1 savaş yönetim sistemi olacak.
İ sınıfı ile ADVENT 2 devreye girecek. 
ADVENT; harekât sahasındaki tüm ge-
milerin taktik resminin bir arada görüle-
bildiği, silah ve sensörlere kumanda
edilebildiği, şu anda dünya donanmala-
rının kullandığı en üst seviyedeki komuta
kontrol sistemlerinden birisi olacak. 

MSI Dergisi: DPO ile ilgili; personel 
ve proje sayısı gibi bazı rakamsal bilgiler
verebilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: DPO’da şu anda yaklaşık
60 kişilik bir ekip çalışıyor. Bunların yak-
laşık 45’i mühendis. Çok önemli bir bö-
lümü yurtdışında en iyi üniversitelerden
yüksek lisans sahibi kişiler. Hepsi pırıl
pırıl genç insanlar. Sadece gemi tasarımı
ve entegrasyonu üzerinde çalışmıyorlar,
aynı zamanda ileri mühendislik alanında
çok önemli hesaplamalar ve analizler
gerçekleştiriyorlar. Bunların bir bölümü

Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Çok yetenekli,
genç, sürekli değişen ama DPO okulu içe-
risinde yoğurulan bir ekibimiz var. İçle-
rinde uzun süredir orada olan da var, yeni
gelen de var ama hep bahsettiğimiz şey,
buranın bir okul olduğu. Burada yeni ge-
lenler eskilerin yanında bilgi ve tecrübe
edinirler. Bizde kimse bilgisini kendisine
saklamaz, herkes birbirini eğitir ve nesil-
ler arasında bilgi aktarımı olur. Biz de
böyle yetiştik ve şimdi gençleri yetiştiriyo-
ruz. Bizim yaşımıza geldiklerinde bizden
çok daha ileride olacaklar.
DPO’da 16 sivil personelimiz de bulunu-
yor. Ayrıca, yaklaşık 30 kişilik bir STM
ekibi burada çalışıyor. Detay tasarımda
kullandığımız bir program ile gemiyi mo-
delliyorlar. Şok analizi için FİGES’ten bir
personel de bizimle çalışıyor. Dizayn ve
entegrasyon sürecinde tedarikçi firma-
larımızla - ki biz onlara “MİLGEM pay-
daşları” diyoruz - ister tanımından ürün
tanımına ve imalatına kadar olan süreçte
sürekli beraber çalışıyor.
DPO’da Denizde İkmal ve Muhabere
Destek Gemisi (DİMDEG)’nin tasarımı
bitti, şimdi İ sınıfının tasarımı üzerinde
çalışılıyor. TF2000’in de konsept dizayn
çalışması devam ediyor.
Yabancı ülkelerde bizim yaptığımız tasarım
işini yapan ofislerde yüzlerce kişi çalışıyor.
Biz MİLGEM’i 55 kişi ile tasarladığımızı
söylediğimizde şaşırıyorlar.

Nisan 2016 - 59
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MSI Dergisi: Personel sayılarındaki bu
fark nereden kaynaklanıyor? Örneğin
DPO’nun daha çok analiz ve hesaplamaya
dayandığı, bu yüzden daha az personelle
çalışabildiği söylenebilir mi?
Tüma. ÇAKIR: Açıkça söylemek gere-
kirse biz de onların rakamlarını duydu-
ğumuzda şaşırıyoruz ama neden daha az
kişi ile yapabildiğimizi tam çözemedik.
Yaptığımız iş aynı, sonuçta uymanız ge-
reken standartlar var, onların gerekle-
rini yapmak mecburiyetindesiniz. Belki
bizde her personelin üzerine düşen iş
yükü fazla. Çalıştığımız zaman çok yoğun
ve efektif çalışıyoruz. MİLGEM sürecinde
ofisten akşam 8’den önce çıktığımızı ha-
tırlamıyorum. Evde de çalışmaya devam
ediyorduk. Belki bazı konulara daha pra-
tik yaklaşmış da olabiliriz. Bir başka
önemli faktör de paydaşlarımızla biraz
önce sözünü ettiğim gibi tam bir uyum
içerisinde çalışıyor olmamız. 
Analiz ve hesaplama konusunu ise şöyle
açıklayabiliriz. Birçok ülkede gemi di-
zayn firmaları ileri mühendislik analizle-
rini, alanında uzmanlaşmış firmalara
yaptırıyorlar. Biz de bu yöntemi kullan-
dık. MİLGEM sürecinde FİGES firması ile
sonlu elemanlar analizi ve şok patlaması
simülasyonunu gerçekleştirdik. Bizim
onlardan farkımız, modelleme ve simü-
lasyon sürecini beraber gerçekleştirme-
mizdi. Çok iyi bir çalışma oldu ve
gerçekten çok önemli katkılar elde
edildi.

MSI Dergisi: Burada şok simülasyonuna
ayrı bir parantez açarsak, bunu 
nasıl gerçekleştirdiğinizi 
anlatabilir misiniz?
Tüma. ÇAKIR: Harp gemilerinde, sual-
tında, mayın ya da belli bir mesafede tor-
pido patlaması sonrasında gemide
oluşacak ivmelerin yarattığı etkinin,
gemi bünyesinde ve kritik cihazlarda
hasar oluşturmayacağının bir şekilde is-
patlanması gerekir. Bu, iki yöntemle is-
patlanıyor: Ya belirlenmiş kritere göre
geminin altında bir patlama yaratıyor ve
sonuçlarını analiz ediyorsunuz ya da bu
patlamayı modelleme ile simüle ediyor-
sunuz. İlk yöntem son derece pahalı ve
riskli bir yöntem; ikincisi ise çok az ülke
tarafından gerçekleştirilen bir simülas-
yon. Biz MİLGEM projesinde FİGES fir-
ması ile bir simülasyon geliştirdik ve
mayın avlama gemisi projesinde yabancı
bir firmanın yaptığı simülasyonla kendi
simülasyonumuzu karşılaştırdık. Mayın
avlama gemisinin parametreleri verildi-
ğinde bizim simülasyonumuzun sonucu

ile yabancı firmanın simülasyonunun so-
nucu aynı çıktı. Böylece simülasyonu-
muza güvenimiz arttı ve MİLGEM şok
testlerini bu simülasyonla yaptık. Dola-
yısı ile dünyada çok az ülkenin yapabil-
diği ileri mühendislik diye tanımladığımız
analizleri de gerçekleştirebilir seviyeye
geldik. Böylece, MİLGEM projesi sadece
bir harp gemisi dizayn ve entegrasyon
projesi değil aynı zamanda ülkemize bir-
çok alanda çağ atlattıran bir teknolojik
atılım projesi oldu.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
bir konu var mı?
Tüma. ÇAKIR: Biz MİLGEM projesinde
başta Komutanlarımız olmak üzere tüm
Deniz Kuvvetleri personelinin inanılmaz
desteğini her aşamada hissettik. Sa-
vunma Sanayii Müsteşarımız başta olmak
üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığındaki
arkadaşlarımızla yürek yüreğe, omuz

omuza çalıştık. Projeye gönül verip katı-
lan tüm firmalarımızla adeta bir “milli
mücadele” duygusu ile aşamaları tek tek
başarı ile geçtik ve mutlu sona ulaştık.
MİLGEM projesinin başarısı ile bu ülkenin
insanlarının kısa sürede neler yapabile-
ceği bir kez daha tüm dünyanın gözleri
önüne serildi. Başlangıçta bize anlamlı
gülümsemelerle bakanlar şimdi şaşkın-
lıklarını gizlemekte zorlanıyorlar. Ama
bizim hedefimiz başkalarını şaşırtmak
değil; daima ileriye, en iyiye ulaşmak. Bu
yolda, tüm paydaşlarımızla ve özel tersa-
nelerimizle ve de tüm çabamızla çalış-
maya ve bu güzel ülkeye değerler
kazandırmaya devam edeceğiz. 

İstanbul Tersanesi Komutanı 
Tümamiral Ahmet Çakır’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Biz MİLGEM projesinde FİGES firması ile bir simülasyon geliştirdik ve
mayın avlama gemisi projesinde yabancı bir firmanın yaptığı simülasyonla
kendi simülasyonumuzu karşılaştırdık. Mayın avlama gemisinin 
parametreleri verildiğinde bizim simülasyonumuzun sonucu ile yabancı
firmanın simülasyonunun sonucu aynı çıktı. Böylece simülasyonumuza
güvenimiz arttı ve MİLGEM şok testlerini bu simülasyonla yaptık. 
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Geçtiğimiz yıl Mayıs
ayında gerçekleştirilen,
SST-TORK 2015 Tasa-

rım Çözüm Ortakları Konferan-
sı’nın başarısından ve gördüğü
ilgiden hareketle çalışmalarını
derinleştiren ASELSAN SST
Sektör Başkanlığı, Tasarım
Çözüm Ortakları Proje Yönetim
Çalıştayı’nı, çözüm ortakların-
dan gelen yorumlar doğrultu-
sunda düzenledi. Çalıştayda,
SST Sektör Başkanlığı yetkili-
leri tarafından, aşağıdaki baş-
lıklar altında sunumlar yapıldı:
n Alt Yüklenici Beklenti ve

Eğilim Araştırması Sonuçları
n Genel Proje Yönetimi -

Projelerimizi Nasıl 
Yönetiyoruz?

n Alt Yüklenici Olarak 
ASELSAN Deneyimleri

n Satın Alma / Tedarik 
Süreci - Tasarım 
Alt Yüklenicisine İş Verme

n Stratejik İş Birliği 
Anlaşması

n Tasarım Alt Yüklenicisi 
Yönetim Süreci

n Kabul Süreci - Kabul 
İlkeleri, Kabul Öncesi ve
Sonrası Beklentilerimiz

Her sunumun sonrasında,
katılımcılar, soru ve yorumla-
rını, ilgililere iletme imkânı
buldu.

“Alt Yüklenici” Yerine,
“Çözüm Ortağı”
Etkinliğin açılış konuşmasını,
ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı ve SST Sektör Başkanı
Mustafa Kaval yaptı. Kaval, ça-
lıştay fikrinin nasıl oluştuğunu
şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl
yaptığımız konferansın formatı
biraz farklıydı. Tartışma ortamı
yaratamamıştık. Bugünkü ça-
lıştay, buna imkân sağlayacak.
Sizlerin, bizlerden beklentileri-
nin ve bizlerin, sizlerden bek-
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ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı, Çözüm Ortakları
ile İş Birliğini Derinleştiriyor

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri
(SST) Sektör Başkanlığı tarafından 
düzenlenen; Tasarım Çözüm Ortakları
Proje Yönetim Çalıştayı, 1 Mart’ta, 
Ankara’da gerçekleştirildi. ASELSAN SST
Sektör Başkanlığı’nın; proje yönetimini
nasıl gerçekleştirdiğini, çözüm ortakları
ile nasıl iş birliği yaptığını ve çözüm 
ortaklarından neler beklediğini anlattığı
çalıştay, katılımcıların soru ve yorumları
ile iletişim düzeyi yüksek bir etkinlik
oldu. Çalıştaya SST Tasarım Çözüm 
Ortağı 38 firmadan 62 kişi, SST Sektör
Başkanlığı’ndan 53 kişi katıldı. 
Böylece çalıştay organizasyon ekibi 
ile birlikte toplam katılımcı sayısı 
129 kişi olarak gerçekleşti.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

MSI

SST TORK Proje Yönetim Çalıştayı’nın açılış konuşmasını,  Mustafa Kaval yaptı.

Mustafa Kaval
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lentilerimizin paylaşıldığı bir et-
kinlik olmasını istiyoruz. SST
TORK Tasarım Çözüm Ortak-
ları konferansını geleneksel-
leştireceğiz; bu yıl da Mayıs
ayında tekrarlayacağız. Geçtiği-
miz yıl, ‘Konferansı daha iyi
hâle nasıl getiririz?’ diyerek,
Ağustos ayında bir anket çalış-
ması yaptık. Sizlerin bizden
beklentilerini öğrendik. Bunlar
doğrultusunda, çalıştaylar yap-
maya karar verdik. ‘Alt Yükle-
nici’ yerine, ‘Çözüm Ortağı’

demeyi tercih ediyoruz; çünkü
biz sizlerle ne kadar aynı at-
mosferi solursak birbirimizin
derdine o kadar çare olabilece-
ğimizi düşünüyoruz.”
SST Sektör Başkanlığı’nın,
çözüm ortakları konusuna
neden bu kadar eğildiğini de
açıklayan Kaval, “SST olarak
ASELSAN içerisindeki konu-
mumuz biraz farklı. Genelde,
büyük ölçekli ‘sistemler sis-
temi’ seviyesi entegrasyon
projelerinde rol alıyoruz. Çok

farklı nitelikte ürün ve sistem-
lerle uğraşıyoruz. Bir tarafta
da 60 tonluk ALTAY tankının
atış kontrol sisteminin ya da
bugüne kadar Türkiye’de inşa
edilecek en büyük gemi olan
Havuzlu Çıkarma Gemisi’nin
alt sistemlerinin sorumluluğu
var üzerimizde. Ürün yelpaze-
miz oldukça geniş. Bu an-
lamda da geniş bir paydaş
yelpazesiyle çalışmaktayız.”
Kaval, proje yönetimi ile ilgili
görüşlerini ise şöyle özetledi:

“İşlerimizi gerçekleştirme
aşamasına geldiğimizde, bizim
için proje yönetimi çok önemli
bir unsur. Proje yönetiminde 3
parametre; zaman, perfor-
mans ve bütçe yönetimi öne
çıkıyor. Biz projeye başladığı-
mızda, Proje Yöneticisi, Teknik
Yönetici, Kalite Yöneticisi, Üre-
tim ve Lojistik sorumluları gibi
bir dizi yönetici atıyoruz. Onlar
da ekiplerini oluşturuyorlar.
Tabii projenin alt yüklenici 
yönetimi boyutu da var… 
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Bugünkü çalıştayımızın odak
noktası, proje yönetimi. İçeri-
sinde alt yüklenici yönetimi
konusu da bulunuyor.”
Kaval, konuşmasının so-
nunda, çözüm ortaklarına
önemli bir mesaj da verdi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Emniyet güçlerimizin bizim
çözümlerimize ve sistemleri-
mize olan ihtiyaçları aciliyet
kazandı. Bu dönemde hepi-

mizin sorumluluğu, çok daha
hızlı olmak. Tabii ki bu hız ne-
deniyle kaliteden ve rekabetçi
fiyatlardan ödün vermemeli-
yiz. Bunu, birlikte başaraca-
ğımıza inanıyorum.”
İlerleyen sunumlarda, su-
numların ardından yapılan yo-
rumlar ve sorulan sorularla
ilgili görüşlerini de açıklayan
Kaval, çözüm ortaklarının,
proje yönetimi konusunda

desteklenmesi konusunda
şunları söyledi: “Sizlerle ileti-
şimimiz, paylaşımımız çok
önemli. Yapılan işin niteliğine
göre, proje ekibi, bazı çözüm
ortaklarıyla çok yakın temas
hâline olamayabiliyor. Bu ko-

nuda tecrübeli olmayan
çözüm ortaklarımıza, proje
yönetimi konusunda yardımcı
olmak isteriz. Bu etkileşim,
bazı durumlarda mentorluk
gerçekleştirmek şeklinde de
olabilir.”

Çalıştayda, sunumlardan sonra yapılan soru ve cevap seanslarında SDT Proje 
Portfolyo Yönetim Ofisi Müdürü Mustafa Hafızoğlu (sağda) ve EnginSoft Turkey 
Genel Müdürü Dr. Şadi Kopuz da söz aldı.
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Çözüm Ortaklarının
Nabzı Tutuluyor
Kaval’ın konuşmasının ardın-
dan, SST Sektör Başkanlığı
Üretim ve Tedarik Kalite Yöne-
tim Müdürü Ayşegül Pişkin ta-
rafından, “Alt Yüklenici Beklenti
ve Eğilim Araştırması” başlıklı
sunum yapıldı. Sunumda, alt
yüklenicilerle gerçekleştirilen

araştırma anketinin sonuçları
açıklandı. 
70 firmaya gönderilen anket
formlarına, 35 firmadan dönüş
oldu. Bu firmaların uzmanlıkla-
rına göre dağılımı şöyle oldu:
n 12 tanesi, hem tasarım

hem üretim yapan firma,
n 11 tanesi sadece tasarım,
n 12 tanesi de sadece üretim
yapan firma.
Ankette sorulan bazı sorulara
verilen cevapların sonuçları,
Şekil 1 ve 2’deki gibi ortaya
çıktı.
Ankette, alt yüklenicilerin
desteğe neden ihtiyaç duy-
dukları sorulduğunda, firma-
lar, aşağıdaki konularda geri
dönüş yaptılar:
n Altyapı eksikliği,
n Kalifiye personel 

bulunamaması, 
n Personel eksikliği,
n Mali kaynak yetersizliği ve
n Tecrübe ve bilgi eksikliği.
Firmaların cevaplarına göre
en çok ihtiyaç duyulan konu-
lar altyapı eksikliği ile perso-
nel eksikliği ve yetersizliği
oldu. 

Şekil 1. Yapılan ankette, firmalara, hangi çalışma konularının daha çok ilgilerini 
çektiği soruldu; ağırlıklandırılmış sonuç, grafikteki gibi çıktı.

Şekil 2. Firmalara, desteğe ihtiyaç duydukları konular sorulduğunda; 
ağırlıklandırılmış sonuç grafikteki gibi çıktı.

Ayşegül Pişkin
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Pişkin, firmaların kendilerini
ifade edebilmeleri için çok iyi
bir fırsat olan bu araştırma-
lara katılımların  önemli oldu-
ğunu vurguladı. Bu nedenle
SST Sektör Başkanlığının
benzer bir anketi, Kasım
ayında tekrarlamayı planladı-
ğını belirtti. SST Sektör Baş-
kanlığı, ayrıca, Mayıs ayında,
SST-TORK Tasarım Çözüm
Ortakları Konferansı’nın 2’nci-
sini gerçekleştirmeyi; Ekim
ayında ise çalıştaylarının
2’ncisini, “Tasarım ve Doğru-
lama Süreci” başlığı ile dü-
zenlemeyi hedefliyor.

Bilgi, Tecrübe ve
Beklentiler Paylaşıldı
Çalıştayın sabah oturumu,
Hasan Ali Soğancı’nın “Proje
Yönetim Süreci” ile ilgili olan
sunumu ile devam etti. So-
ğancı, sunumunda, katılımcı-
lara proje yönetimi ile ilgili
temel bilgi ve kavramları ak-
tardı ve ASELSAN’daki proje
türleri ile ilgili bilgi verdi.
Daha sonra ASELSAN Proje
Yönetim Süreci’ndeki aşama-
lardan bahsederek, bu süreç-
lerin diğer süreçler ile
ilişkilerini anlattı. Soğancı,
sunumunu, projelerin ka-
panma sürecinden bahsede-
rek sonlandırdı.
“Alt Yüklenici Olarak ASELSAN
Deneyimleri” başlıklı sunum
ise rollerin değiştiği bir du-
rumu anlattı. SST Sektör Baş-
kanlığı’nda, Proje Yöneticisi
olarak çalışan Özgür Taylan
Sarı tarafından yapılan su-
numda, Birleşik Arap Emirlik-
leri Patriot Sistemi Projesi’nin
alt sistemlerinden birisi olan
Anten Mast Grubu (AMG)’nun,
ASELSAN tarafından, Raythe-
on’un alt yüklenicisi olarak
geliştirilmesi konu alındı.
ASELSAN, AMG ile ilgili şu ça-
lışmaları gerçekleştirdi:
n Sistem üretilebilirlik 

çalışmaları,
n Tüm üretim ve test 

dokümanlarının 
oluşturulması, süreçlerin
tanımlanması,

n Tüm test altyapısının 
tasarlanması ve üretilmesi,

n Tüm elektronik birimlerin
üretim ve test faaliyetleri,

n Birimlerin yer aldığı 
elektronik kabinin üretim
ve test faaliyetleri,

n Alt sistem ve bileşenlerin
tedarik ve üretimi,

n Kablo takımlarının üretim
ve test faaliyetleri,

n Mekanik aksamların 
üretimi,

n Son ürün (sistem) 
entegrasyon ve test 
faaliyetleri,

n İlk ürün doğrulanması
(FAI/FAT).

Bu çalışma kapsamında
Raytheon, ASELSAN ile çalı-
şacak bir Alt Yüklenici Prog-
ram Yöneticisi atadı ve ürün
sorumlusu bir Raytheon mü-
hendisi, ASELSAN tesisle-
rinde tam zamanlı olarak

görev yaptı. Ayrıca, iş tanımı
dokümanında yer alan rapor-
lama ve toplantı faaliyetleri,
belirlenen periyotta gerçek-
leştirildi. Her hafta, ilerleme
raporu hazırlandı ve 2 kere te-
lekonferans yapıldı. Raytheon,
kritik konuların yanı sıra mal-
zeme tedariki ile ilgili geliş-
meleri de yakında takip etti.
Kritik konuların takibinde,
program metrikleri de kulla-
nıldı. ASELSAN, projeyi başa-
rıyla tamamlayarak teslimatı
zamanında gerçekleştirdi.
Çalıştayın sabah oturumunun
son sunumu, Mustafa Oğuz
Tuna tarafından, “Satın Alma
ve Tedarik Süreci” ile ilgili
olarak yapıldı. Tuna; firma-
lara tekliflerin iletilmesi, tek-
liflerin değerlendirilmesi,
siparişlerin gönderilmesi ve

sipariş sonrası ödeme süreci
ile ilgili bilgiler verdi.
Çalıştayın öğleden sonraki
oturumlarında; İhsan Özsoy,
“Tasarım Alt Yüklenici Yöne-
tim Süreci” ile ilgili bilgi 
aktardı. Özsoy, sunumunda,
Tasarım Alt Yüklenici Por-
tal’inden de bahsetti ve portal-
den elde edilen istatistikleri
katılımcılarla paylaştı.
Ümüt Özbay ise “Kabul İlke-
leri ve Kabul Süreci” ile ilgili
bir sunum yaptı. Sunumunda
kalite denetim ve kabul faali-
yetlerinden bahseden Özbay,
firma onay sürecini anlattı.
Performans değerlendirme
sistemi hakkında genel bilgi-
ler vererek; firmaların kalite
süreci ile ilgili anketten gelen
soruları cevaplandırdı. Özbay,
kabul süreci sırasında firma-
lar ile yaşanan sorunlara da
değindi ve ASELSAN’ın De-
fence News dergisinin sırala-
masında ilk 50’ye girmesi
yolunda çözüm ortaklarından
beklentilerini sıraladı.
Etkinliğin genel değerlendir-
mesi ve kapanış konuşması,
SST Tasarım Direktörü Ser-
kan Özgün tarafından yapıldı.
Etkinliğin sonunda katılımcı-
lara “Çalıştay Katılım Bel-
gesi” verildi ve günün anısı
olarak da toplu fotoğraf çe-
kimi gerçekleştirildi.
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Hasan Ali Soğancı, 
“Proje Yönetim Süreci” başlıklı 

sunumu yaptı.
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Özel Bir Gemi, 
Özel Bir Mürettebat

MİLGEM projesi, Türkiye’nin savunma
alanında yaptığı en büyük meydan 

okumalardan birisi. Kamuoyu tarafından
da yakından takip edilen ve günlük 

basında sıklıkla yer alan proje ile ilgili pek
çok ayrıntı biliniyor. MSI Dergisi olarak 

ziyaret ettiğimiz projenin ilk gemisi 
TCG HEYBELİADA (F-511)’da, projenin 
ve geminin hikâyesinin daha az bilinen

yönlerini dinledik.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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TCG HEYBELİADA’yı Ocak ayında, gemi İstanbul Tersanesi
Komutanlığı’ndayken ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında;
Gemi Komutanı Dz. Bnb. Engin Ağmış, Başçarkçı 

Dz. Bnb. Sinan Çakır ve Savaş Harekât Subayı Dz. Kur. 
Bnb. Ertuğrul Aktan bize zaman ayırarak sorularımızı cevap-
landırdı. TCG HEYBELİADA’nın mürettebatının gemilerine gü-
venmesi ve gemileriyle gurur duyması, Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nı bilenler için şaşırtıcı olmayacaktır.
Diğer yandan, Dz. Bnb. Ağmış’ın, geminin ilk Savaş Harekât Su-
bayı ve bir önceki II. Komutanı olduğu, Bnb. Çakır’ın hemen
hemen başından beri MİLGEM projesinde çalışıyor olması, soh-
betimize çok daha farklı bir boyut kattı.

En Hızlı Mezun Olan Öğrenci
Dz.K.K.lığı; MİLGEM projesini başlatarak, platform ve alt sistem
tasarımlarını yaparak, daha sonra projelendirme ve sanayileşme
konusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile iş birliği ya-
parak, modern ve özgün bir askeri denizcilik sanayisinin geliş-
mesinde başrolü oynadı. Bu açıdan bakıldığında MİLGEM, bir
başlangıç ve öğrenme projesi olarak görülse de iş operasyonel
kullanıma geldiğinde, konu ciddileşiyor. MİLGEM, bir öğrenme
projesi olmaktan çıkıp, ilk günden en yüksek performansı sağ-
laması gereken ve sağlayan bir platform hâline geldi. Nitekim,

projenin ilk dönemlerinde TCG HEYBELİADA “prototip gemi”
olarak nitelendirilirken - gösterdiği olgunluk ve performan-
sın da etkisi ile - bu nitelendirme kısa zamanda unutuldu. 
27 Eylül 2011 tarihinde hizmete giren TCG HEYBELİADA’nın sa-
dece 2013-2015 yılları arasında aldığı görevler, bu durumu göz-
ler önüne seriyor:
n Gemi, 2013 yılında Kuzey Afrika ülkelerine ve Arnavutluk’a

liman ziyaretleri gerçekleştirdi. 
n TCG HEYBELİADA, 2014 yılı içerisinde 3 ayı aşan bir süre

ile icra edilen Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Aktivasyonu
kapsamında tüm Afrika kıtasını çepeçevre dolaşacak şekilde
17.000 deniz mili mesafe kat ederek 12'si Dz.K.K.lığı 
tarihinde ilk kez olmak üzere toplam 16 ülkede 17 limanı 
ziyaret etti. Ayrıca Güney Afrika açıklarında, okyanus 
şartlarında, insansız su üstü ve hava hedeflerine istinaden
icra edilen kapsamlı atış eğitimlerinde büyük bir başarı 
gösterdi. Aden Körfezi ve Somali yaklaşma sularında, 
bölgedeki diğer görev grupları ile koordineli olarak 
deniz haydutluğu ile mücadele harekâtına da iştirak etti.
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TCG HEYBELİADA’nın 
Kısa Tarihçesi
İlk kez 1993 yılında kavram olarak ele alınan MİLGEM projesi, 
14 Mayıs 2004 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile
başlatıldı. Projenin ilk gemisi TCG HEYBELİADA'nın inşasına,
kızağa konduğu 22 Ocak 2007'de başlandı. İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen TCG HEYBELİADA’nın 
inşası, yaklaşık 11.000 resim ve doküman ile 160.000 adam günde
tamamlandı. 1000 tona yakın gemi inşa çeliği, yaklaşık 10 km boru,
240 km kablo ile 10.000 adet ekipman ve teçhizat kullanılarak
tamamlanan TCG HEYBELİADA’nın inşası için, yerli firmalarla,
toplam 74 farklı sistem, malzeme ve hizmet alımı sözleşmesi
imzalanarak, teknolojik ve askeri açıdan kritik sistemlerde azami
düzeyde milli çözümler kullanıldı ve proje maliyetinde, %65
oranında yerli katkı sağlandı. Gemi, 27 Eylül 2008 tarihinde denize
indirildi. Üretim ve entegrasyon faaliyetlerine paralel olarak,
liman kabul testleri ve seyir tecrübeleri başladı. İlk seyrini 2 Kasım
2010 tarihinde Marmara Denizi'nde icra eden TCG HEYBELİADA,
yaklaşık 800 saat süren yoğun test faaliyetleri sonucunda Preveze
Deniz Zaferi ve Türk Deniz Kuvvetleri günü olan 27 Eylül 2011 
tarihinde hizmete girdi. Aynı gün projenin ikinci gemisi olan 
TCG BÜYÜKADA (F-512) denize indirildi.
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n TCG HEYBELİADA, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 1701 (2006) ve 1832 (2008) sayılı kararları 
gereğince yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan 
karasuları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla
icra edilen UNIFIL Harekâtı’na 2 defa iştirak etti.

n Ayrıca Karadeniz’de muhtemel yasadışı faaliyetlere karşı
caydırıcılık sağlamak ve Türk Boğazlarının güvenliğine
katkıda bulunmak maksadıyla Türkiye tarafından 
icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı’nda yer aldı. 

n TCG HEYBELİADA, sahip olduğu komuta/kontrol imkân 
ve kabiliyetleri sayesinde, iştirak ettiği bazı milli tatbikatlarda
Komuta Gemisi görevini de başarıyla yerine getirdi.

Sınıfının ilk gemisi olan TCG HEYBELİADA’nın, MİLGEM projesi-
nin gelişmesinde önemli katkıları oldu ve olmaya devam ediyor.

Daha Az Mürettebat ile Daha Çok İş
Modern harp gemileri düşük personel sayıları ile dikkat çekiyor.
Alt sistemlerin barındırdığı yüksek otomasyon, personel sayı-
sındaki azalmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Örneğin,
bir önceki nesil fırkateynlerde 170-180 kişilik mürettebat görev
yaparken, deplasman olarak bunların 1,5-2 katı olan günümüz
fırkateynlerinde 120-130 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Mürettebattaki azalma, mürettebat özellikleri ile ilgili 2 noktayı
öne çıkartıyor:
n Alt sistemlerin daha karmaşık hâle gelmesi ve 

otomasyonun artması, mürettebatın uzmanlığının daha
derinleşmesi gereksinimini ortaya çıkartıyor. Bu nedenle
TCG HEYBELİADA’nın personelinin tamamı uzmanlaşmış
personelden oluşuyor.

n İdeal durumda her göreve ayrı personel ataması 
yapılabilecekken, personel sayısındaki azalma, 
mevcut personelin gerektiğinde farklı görevleri de 
yerine getirmesini gerektiriyor. Bu konu, özellikle 
olağanüstü durumlarda kritik önem kazanıyor. 
Örneğin geminin hasar alması durumunda, olağan 
durumundaki görevi ne olursa olsun, ilgili personelin 
yara savunma ekibi hâline gelmesi gerekebiliyor.

Daha az personelle görev yapmak, “lean manning” (yalın mü-
rettebat), “hibrit personel” ve “cross-functional crew” (çok
fonksiyonlu mürettebat) terimleri ile birlikte anılıyor ve
Dz.K.K.lığı için olduğu kadar, uluslararası deniz kuvvetleri için
de yeni bir kavram olarak öne çıkıyor. Mürettebat sayısı konu-
sunda dengeyi bulmak, kuşkusuz, operasyonel tecrübeler so-
nunda mümkün oluyor. Bu konuda dünya geneline
bakıldığında, mürettebat sayısı ile ilgili önemli değişikliklerin
olduğu örnekleri görmek mümkün. Dz.K.K.lığında ise başta
TCG HEYBELİADA ile gerçekleştirilen görevler de dâhil olmak
üzere edinilen tecrübeler değerlendirildi ve gerekli çıkarımlar
yapıldı.
TCG HEYBELİADA’da Dz.K.K.lığının mürettebat ile ilgili farklı
bir uygulaması da bölüm amiri ve üstü personelin, gemi hiz-
mete girdikten sonra değişmemesi; yetişen personelin bir üst
makama atanması ve yerine yeni personelin gelmesi oldu. 
TCG HEYBELİADA’nın şimdiki komutanı Dz. Bnb. Ağmış’ın, ge-
minin ilk Savaş Harekât Subayı ve bir önceki II. Komutanı ol-
ması, bu uygulama sonucunda ortaya çıkan bir durum.
Böylece, gemide daha az mürettebat olsa da bu mürettebatın
gemiyi en iyi tanıyanlardan oluşması ve yeni katılımların gemiye
daha kolay intibak etmesi sağlanıyor.

MSI ÖZEL HABER
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Tam Boy : 99,5 m
Su Hattı Boyu : 90,4 m
Azami Genişlik : 14,4 m
Su Çekimi : 3,9 m
Deplasman : 2.300 ton
Azami Sürat : 29+ knot
Ekonomik Sürat : 15 knot
Seyir Sıası : 3.500 deniz mili (ekonomik süratte)
Ana Tahrik Sistemi : CODAG (2 x dizel ana makina, 1 x gaz türbini)

2 x piç kontrollü pervane
Dizel – jeneratör : 400V AC 60 Hz (4 x 588 KW)
Personel : Yaklaşık 95 personel (subay, astsubay, uzman erbaş ve 

sözleşmeli er) (Gemide, uçuş ve uçuş destek personeli de 
dâhil olmak üzere 106 kişilik yaşam alanı, ayrıca revirinde 
2 adet yatak bulunuyor.)

Helikopter : S-70B SEAHAWK (Denizaltı savunma harbi, elektronik harp 
ve su üstü harbi görevleri için)

Harekât Kabiliyeti : Gemi, 5 deniz durumunda harekât, 6 deniz durumunda ise 
kısmi harekât icra edebilme kabiliyetine sahip. Lojistik 
desteksiz 10 gün görev yapabilir. 44 tonluk tatlı su tankı olan
gemi, günde 20 ton tatlı su üretebilir.

MİLGEM Sınıfı Gemilerin Teknik Özellikleri
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Proje olarak bakıldığında, TCG HEYBELİADA’nın mürettebatı-
nın oluşturulması ile ilgili süreç, 2009 yılında başlıyor. Çekirdek
kadro, 2009’da, İstanbul Tersanesi Komutanlığı emrine; Dizayn
Proje Ofisi’ne atanıyor. Bu çekirdek personeli destekleyecek
atamalar ise 2010 yılının Mayıs ayında gerçekleşiyor.

Bir Korvetten Fazlası
Teknolojik gelişmeler ve operasyonel ihtiyaçlar, gemi sınıflan-
dırmaları arasında eskiden çok daha net olan sınırları bulanık-
laştırıyor. Örneğin, “hava savunma fırkateyni” olarak
sınıflandırılan bir gemi, aslında bir muhribin boyutuna ve tanı-
mına yaklaşabiliyor. TCG HEYBELİADA’nın bir “korvet” olduğu
konusunda şüphe yok; ama geminin bir korvetten çok daha faz-
lasını içerdiği de bir gerçek.
TCG HEYBELİADA’yı farklı ve üstün kılan başlıca etmenler; ta-
sarımının yakın zamanda yapılmış olması nedeniyle, teknolojiye
ayak uydurması ve dünya denizlerinde önde gelen bir deniz
gücü olan Türk Deniz Kuvvetlerinin gereksinimlerine cevap
vermiş olması. Böylece, sonradan değiştirilmesi mümkün ol-
mayan yapısal tasarım konusunda çağdaş gereksinimleri
azami ölçüde karşılıyor. Direk tasarımı ve radar izini küçülten
dış formu ise dikkat çeken özelliklerinin başında geliyor. 
TCG HEYBELİADA’nın ana algılayıcısı olan 3 boyutlu (3B) arama
radarı, geminin en tepe noktasında yer aldığından, diğer alt ta-
sarım avantajları sayesinde gemi silah ve sensörlerini en ve-
rimli şekilde kullanabiliyor.
TCG HEYBELİADA’nın, korvet sınıfı altında fırkateyn görevleri
de yapıyor olmasının önemli bir faydası da, MİLGEM konsepti

ile elde edilen bilgi birikiminden ve bu süreçte alınan dersler-
den istifade edilerek, ileri teknolojiye haiz yeni platformların
geliştirilmesine destek olması. Bu maksatla, ADA sınıfı korvet-
lerin boyları uzatılarak ve yeteneklerinin arttırılması esas alı-
narak, “İ Sınıfı Fırkateyn Projesi” başlatıldı.

MSI ÖZEL HABER
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TCG HEYBELİADA (F-511)'nın katıldığı tatbikatlarla 
ve elde ettiğibaşarılarla ilgili anı plaketleri, 

daha şimdiden geminin duvarlarını doldurmaya başladı.



Alt Sistemler: Tam Entegrasyon
ADA sınıfı korvetler, başta algılayıcıları ve silah sistemleri
olmak üzere, sınıfının en iyileri ile donatılmak üzere tasarlandı.
Bu süreçte, Türk savunma sanayisi de önemli roller üstlendi:
• SMART-S 3B Arama Radarı:

Thales tarafından tasarlanan SMART-S 3B radarı, 
TCG HEYBELİADA’nın ana algılayıcılarından birisini 
oluşturuyor. Dz.K.K.lığında kullanılan örnekleri için 
bu radarın alıcı-verici birimleri, ASELSAN tarafından 
üretiliyor. Ziyaretimiz sırasında konuştuğumuz 
gemi personeli, radarın performansından duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.

• YAKAMOS Sonarı:
Geminin su altındaki kulağı ise Dz.K.K.lığı Araştırma 
Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ve TÜBİTAK tarafından
geliştirilen, izleyen gemilerde su altındaki alıcı verici kısmı
(wet-end) METEKSAN ile sanayileştirilen YAKAMOS 
sonarı. Dz.K.K.lığı, bu sonar için, envanterinde bulunan 
yabancı menşeli sonarların performansını, asgari 
gereksinim olarak belirledi. Performans gereksinimlerini
karşılayan YAKAMOS sonarı, bazı konularda bunların da
ötesine geçti. Yeni tasarlanan bir sistem olmasının 
getirdiği avantaj ile YAKAMOS‘un, kullanıcı arayüzü de
çağdaş normlara uygunluğu ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

• GENESİS:
TCG HEYBELİADA’da, sınıflarının en iyileri arasında 
yer alan algılayıcı ve silahları bir arada çalıştıran 
sistem ise ilk olarak ARMERKOM tarafından geliştirilen 
ve HAVELSAN tarafından sanayileştirilen GENESİS savaş
yönetim sistemi. GABYA sınıfı fırkateynlerde kendini 
ispat eden GENESİS; ölçeklenebilirlik özelliğini ve farklı
algılayıcılar ve silah sistemleri ile çalışabilme yeteneğini
MİLGEM’de gözler önüne seriyor. GENESİS, MİLGEM’in
entegre bir sistem olarak muharebeye katılmasını 
sağlamasının yanı sıra, sınıfının geleceği ile ilgili planların,
tüm alternatifler göz önüne alınarak yapılabilmesini de
sağlıyor. Çünkü, farklı bir algılayıcı ve silah sistemi 
gündeme geldiğinde bunun, GENESİS üzerinden geminin
diğer alt sistemleri ile entegre edilebileceği biliniyor. 
TCG HEYBELİADA personeli, GENESİS ile ilgili aldıkları
ürün desteğinden duydukları memnuniyeti de dile 
getirdiler. HAVELSAN’ın, her türlü desteği zamanında 
verdiğini; ARMERKOM üzerinden nihai onayı verilen 
değişikliklerin gerektiğinde uydu üzerinden alınarak 
sisteme yansıtılabildiğini belirttiler.
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Savaş Harekât Merkezi



• Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS):
ADA sınıfı korvetlerin çok daha az mürettebat ile görev 
yapabilmesini sağlayan önde gelen sistemlerden birisi 
olan EPKİS, geminin; tahrik, elektrik, hasar kontrol, 
stabilizasyon ve yangın algılama sistemleri başta olmak
üzere, algılayıcı ve silah sistemleri dışında hemen hemen
her sistemini entegre ediyor. Sistem, gemi genelinde 
yaklaşık 6.000 noktadan veri alıyor. EPKİS gibi bir sistemin
olmadığı durumda, her bir alt sistemi gözlemleyecek ve
yönetecek ekiplere ihtiyaç duyuluyordu. EPKİS ise 
bu sistemleri tek noktadan izleme ve kontrol etme imkânı
sağlıyor. Ayrıca, çeşitli parametrelerde sınır değerlerinin
aşılması gibi durumlarda gerekli uyarıları verebiliyor.
EPKİS izleme ekranları, gemi içi ağa bağlanan yetkili 
kullanıcılar tarafından, diz üstü bilgisayarlarından da 
takip edilebiliyor. Başçarkçı Bnb. Çakır, görevini 
tamamlayıp istirahate geçmeden önce diz üstü 
bilgisayarından EPKİS kontrol ekranına bakmayı alışkanlık
hâline getirdiğini anlatıyor ve şunları söylüyor: 
“EPKİS’i görmediğim zaman kendimi eksik hissediyorum.
Bir önceki görev yaptığım gemiden gelirken EPKİS’i bu
kadar benimseyeceğimi tahmin etmezdim.” EPKİS’in 

etkileyici özelliklerinden bir tanesi, yaşam mahalleri 
dışında geminin her yerinde var olan kamera ağı. 
Her kamera hareket ettirilebiliyor ve görüntüyü 
yakınlaştırabiliyor. Böylece, herhangi bir istasyonda 
ilgili mürettebat olmasa bile bir göstergenin değerini 
okumak mümkün oluyor.

• Elektro-Optik Dayrektör:
Gemide kıç direk üzerinde, ASELSAN üretimi 
Elektro-Optik Dayrektör bulunuyor. TCG HEYBELİADA
personeli, bu sistemin, su üstü ve hava hedeflerinin 
tespit ve teşhisinde de çok yararlı olduğunu belirtiyorlar.
Ayrıca, su üstü ve kara bombardımanı atışlarında vurulan
yerin gözlemlenmesinde de bu sistemden yararlanılıyor.

• ARES-2N Elektronik Harp Sistemi:
ASELSAN tarafından geliştirilen ARES-2N, 
elektromanyetik yayınların tespit edilerek 
kimliklendirilmesinde kullanılıyor.

• STAMP:
Geminin her 2 yanında bulunan ASELSAN STAMP 
uzaktan komutalı sistemleri, geminin yakın mesafe 
savunmasını sağlamanın yanı sıra, acil durumlarda, 
baştaki topun hedefe yönlendirilmesinde de kullanılabiliyor.
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74 - Nisan 2016

©
M

SI
 D

er
gi

si

©
M

SI D
ergisi

©
M

SI
 D

er
gi

si

Geminin köprüüstü, 
modern yerleşimi ve rahat
çalışma ortamı 
ile dikkat çekiyor.

EPKİS konsolu STAMP 12,7 mm uzaktan komutalı stabilize makinalı tüfek





• 76 mm Baş Topu:
Geminin Oto Melara üretimi 76 mm baş topu, dünya 
donanmaları arasında popüler olan bir silah sistemi olarak
öne çıkıyor. Bu topun hedefine hassasiyetle yönelmesini
sağlayan ve yine ARMERKOM tarafından geliştirilen 
Top Atış Kontrol Sistemi (TAKS)’nin sanayileştirilmesi ise
ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. TCG HEYBELİADA
personeli, TAKS ile topun azami menziline kadar isabetli
atışlar yapabildiklerini belirtti.

MSI ÖZEL HABER

Mürettebata Sağlanan 
İmkânlar Üst Seviyede
ADA sınıfı korvetlerin yaşam mahalleri, NATO ve Türk 
Standartları esas alınarak tasarlandı.
Yaşam mahallerinde; komutan kamarasından erlerin yaşam
alanlarına kadar her yerde aynı malzemeler kullanıldı. 
Yaşam mahalleri ile ilgili başlıca özellikler şöyle sıralanıyor:
n  Subayların, kıdemli astsubayların, astsubayların ve uzman
    erbaş/erlerin kendilerine ait salonları bulunuyor. 
    Personel seyirde ve limanda istirahat zamanını bu salonlarda
    geçiriyor ve uydu televizyon takip sistemi ile televizyon izleme
    imkânı buluyor.
n  Seyirde ve limanda üç öğün yemek aşhanede hazırlanarak
    büfelere servis ediliyor ve personel, yemeklerini kendilerine
    ait salonlarda yiyorlar. Tüm personele aynı yemekler 
    servis ediliyor.
n  Spor amaçlı oluşturulan alanda koşu bandı, kondüsyon 
    bisikleti, bench masası ile ağırlıklar ve basketbol potası 
    bulunuyor. Bu alan, seyirde ve limanda personel tarafından
    kullanılıyor.
n  Personelin özellikle uzun süreli seyirlerde yakınları ve 
    sevdikleri ile iletişiminin devamlılığı sağlanıyor. Gemide 
    mevcut uydu muhabere imkân ve kabiliyeti ile personel,
    dünyanın her yerinden yakınlarıyla irtibat sağlayabiliyor.
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SEAHAWK helikopteri

76 mm baş topu, hava savunma atışı gerçekleştiriyor.



• Harpoon:
ADA sınıfı korvetlerin satıh hedeflerine karşı en önemli
kozu ise Boeing üretimi HARPOON füzeleri. Bu füzelerin
Blok-2 sürümü, gemiye kara hedeflerini vurma 
yeteneği de kazandırıyor. 

• RAM:
Gemilerin hava savunması RAM sistemine emanet. 
TCG HEYBELİADA personeli, RAM sisteminin hiç arıza
yapmamasını takdir ediyor ve RAM sisteminin çok 
güvenilir olduğunu vurguluyor. TCG HEYBELİADA, 
Güney Afrika açıklarında yapılan denemelerde, gemiye 
bir güdümlü mermiyi simüle ederek taarruz eden insansız
bir hava hedefini RAM sistemi ile başarıyla bertaraf etti.

• Güç Paketi:
MİLGEM tasarımının fark yaratan özelliklerinden bir 
tanesi de güç paketi. Gemilerde 2 adet dizel motor, 
bir adet gaz türbini ve bunların ilettiği gücü 2 adet 
pervaneye ileten bir dişli kutusu (cross connection gear)
bulunuyor. Dişli kutusunun özelliği itibarıyla herhangi 
bir dizel motor ya da gaz türbini, her 2 pervaneye de güç 
iletebiliyor. Böylece gemi; 14 knot sürate tek dizel ile 
ulaşabiliyor. Her 2 dizel ile 20 knot, sadece gaz türbini ile
25 knot sürat yapabiliyor. Hem gaz türbini hem dizeller ile
29 knot ve üzerine çıkılıyor.

TCG HEYBELİADA, radyo ve kızılötesi frekanslardaki izi ve su
altı akustik izinin düşüklüğü ile de dikkat çekiyor. Radyo fre-
kansındaki düşük iz, geminin yapısal tasarımı sayesinde elde
ediliyor. Kızılötesi iz, alınan tedbirlerin yanı sıra gemi genelinde

ısı ölçen algılayıcılar ve bu algılayıcılardan gelen bilgi ile gemi-
nin konumlandırılması sayesinde düşürülüyor. Su altı akustik
izinin düşüklüğü ise gemi içindeki gürültü kaynaklarının izo-
lasyonu ve pervane tasarımı ile sağlanıyor. Demirli ve dip man-
yetik mayınlara karşı korunma için, manyetik izi minimize
edecek “degaussing” sistemi de geminin alt sistemleri ara-
sında yer alıyor.
TCG HEYBELİADA, sınıfının ilk gemisi olmasından dolayı birçok
heyeti ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor. Bunların basın
ayağı kapsamında bizi ağırlayan TCG HEYBELİADA Komutanı
Dz. Bnb. Engin Ağmış ve personeline, okuyucularımız adına te-
şekkür ediyoruz.
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RAM sistemi, ADA sınıfı korvetlerin ana hava savunma silahı olarak görev yapıyor.

Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi lançeri

Geminin denizaltı savunma harbi torpidoları, helikopter hangarındaki kovanlarda bulunuyor.



Savaş Yönetim 
Sistemi nedir?
Savaş Yönetim Sistemi (SYS),
platformlarda bulunan ana
savaş sisteminin kritik bir bi-
leşeni olarak:
n Komuta heyetinin 

komuta ve kontrol 
gereksinimlerini 
karşılayan,

n Taktik resmin tesis 
ve idamesini sağlayan,

n Taktik durumun 
değerlendirilmesi ve 
lehe çevrilmesi için 
gerekli karar desteğini
sağlayan,

n Sensör tahsisini yapan,
n Silah angajman 

planlamalarını ve 
bunların icrasına 
yönelik tüm etkinlikleri
gerçekleştiren, ileri 
teknoloji gerektiren 
sistemlerdir.

GENESİS’ten 
MİLGEM’e HAVELSAN
HAVELSAN’ın SYS konusun-
daki faaliyetleri, deniz pro-
jelerinin amiral gemisi
Gemi Entegre Savaş İdare
Sistemi (GENESİS) ile baş-
ladı. HAVELSAN, daha önce,
ilk deniz projesi olan 
MELTEM-2’de, yer sistemleri-
nin ve görev bilgisayar yazılı-
mının geliştirilmesi görevini
üstlenmişti. Gabya sınıfı (Ame-
rikan Oliver Hazard Perry sı-
nıfı) fırkateynlerin teknolojik
ömrünü tamamlamış komuta
kontrol ve elektronik sistem-
lerinin yerli imkânlarla mo-
dernize edilmesi yönündeki
irade, bir projeye evrildi… 
Kuruluşundan beri ağırlıkla
Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğına yönelik projelerde 
kendini gösteren ve Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi-
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Dz.K.K.lığının En Büyük 
Yerli Ana Yüklenicisi 
ve En Önemli Çözüm Ortağı:

HAVELSAN
HAVELSAN, bugün, silahlı kuvvetlerin
tüm unsurlarına ürün ve hizmet 
sunabildiği gibi, sivil taraftaki büyük 
e-devlet projeleri ile de adından 
söz ettiriyor. HAVELSAN, denizcilik 
alanında, 10 yılı aşkın süredir 
gerçekleştirip başarı ile teslim ettiği
projeleri ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın en büyük
yerli ana yüklenicisi ve en önemli
çözüm ortağı olmakla da övünüyor. 
Bu yazıda, HAVELSAN’ın, savunma 
sanayimizin yerlileşme hamlesinin 
gözbebeği Milli Gemi (MİLGEM) 
programında yaptıklarının, tam bir 
“başarı hikâyesi” olan öyküsünü 
bulacaksınız.

HAVELSAN, MİLGEM korvetine,
GENESİS başta olmak üzere 
önemli katkı sağlıyor.
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nin parlayan yıldızı olma yo-
lunda ilerleyen HAVELSAN,
ilk kez bir deniz sisteminin
sanayileştirilmesi görevini
üstlendi. GENESİS inisiyatifi,
2004 yılının son günlerinde,
bir sözleşme ile taçlandırıldı.
Dz.K.K.lığı Araştırma Merkezi
Komutanlığı (ARMERKOM),
prototip geliştirilme sürecinin
sonuna getirdiği SYS’de; 
ürün geliştirme, üretim,
bakım/idame ve pazarlama
aşamalarını, bir protokol ile
HAVELSAN’a devretti.
8 gemiye sistem entegrasyo-
nunu içeren projenin, gerçek
zamanlı komuta kontrol yete-
neğiyle modernize edilmiş ilk
gemisi, 2007 yılında teslim
edildi. Modernizasyon faaliyet-
leri kapsamında HAVELSAN,
Gölcük Tersanesi Komutanlı-
ğının katkılarıyla GENESİS
SYS’nin, gerek platformla ge-
rekse mevcut silah ve sen-
sörlerle entegrasyonunu
başarıyla sağlayarak Gabya
sınıfı fırkateynler açısından,
dünyada bir ilke imza attı.
Dünyada çok az bahriyenin
cesaret edebileceği böylesi
bir modernizasyon projesinde
elini taşın altına koyan 

HAVELSAN, ilk hedef olan
yerlileştirme vizyonunu da
korudu ve ilk kez bir moder-
nizasyon projesinde, yerli
katkı oranını %50’ye çıkarmış
oldu. Proje takvimi ve bütçe-
sine uygun teslimatlarla ses
getiren bir başarı kaydeden
HAVELSAN’ın katkısı ile şu
an, GENESİS SYS ile moder-
nize edilmiş 8 adet Gabya 
sınıfı fırkateyn, 2012 yılından
beri, operasyonel olarak
dünya denizlerinde görev 
yapıyor.
MİLGEM projesinin 1’inci ve
2’nci gemilerinde de GENESİS
SYS’nin MİLGEM platformu
için uyarlanmış sürümü ile
HAVELSAN, kritik bir görev
üstlendi. MİLGEM 1-2 plat-
formlarında kullanılmakta
olan GENESİS SYS, günümü-
zün deniz savaş platformla-
rındaki harekât isterlerini
karşılamaktadır. Bununla be-
raber, yakın gelecekte ortaya
çıkması beklenen isterler ve
yazılım ve donanım alanların-
daki teknolojik gelişmeler 
ışığında, yeni nesil bir 
SYS geliştirilmesi ihtiyacı da 
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 
ARMERKOM bünyesinde,

GENESİS, MİLGEM korvetinde bulunan çok sayıda sistemi entegre ediyor



“GENESİS - Ağ Destekli Veri
Entegre (ADVENT) Savaş Yö-
netim Sistemi” projesi başla-
tıldı. Bu kapsamda, Dz.K.K.lığı
ile HAVELSAN arasında, 
GENESİS-ADVENT sisteminin
birlikte geliştirilmesi için, 2010
yılının Mart ayında bir protokol
imzalandı.

Geleceğin 
Teknolojisine Geçiş:
ADVENT
GENESİS ADVENT SYS, deği-
şen tehdit ve harekât ihtiyaçları
ile donanım ve yazılım alanında
yaşanan teknolojik gelişmeler
paralelinde, Dz.K.K.lığının, yeni
gemi inşa ve modernizasyon
projelerinde kullanılmak üzere,
HAVELSAN ile birlikte geliştir-
diği milli savaş yönetim siste-
midir. GENESİS ADVENT SYS;
geleceğin savunma teknoloji-
lerinden, ağ destekli harekât
yaklaşımının ihtiyacına cevap
vermesinin yanı sıra tüm ope-
ratör konsolları üzerinden,
taktik veri ağı (Tactical Data
Link / TDL) işlevlerine erişim
imkânı tanır. Karar destek
sistemleri sayesinde, kullanı-
cının doğru ve hızlı karar ver-
mesini de kolaylaştıran
sistem, yeni silah ve sensör-

lerin kullanımında da esnek
bir yapıya sahiptir. Bütün bu
özellikleri, GENESİS ADVENT
SYS’ye, hâlihazırdaki çözüm-
lere göre; daha etkin, modern
teknolojilerle desteklenen,
gelişmeye ve genişlemeye
açık, daha fazla ölçeklenebilir
ve güvenli; yeni nesil, özgün ve
milli bir savaş yönetim sistemi
olma yetkinliği kazandırır.
ARMERKOM ile HAVELSAN’ın,
2010 yılından itibaren yürüt-
tüğü ortaklaşa çalışmalar 
sonucunda, 2014 yılında ta-
mamlanan çekirdek sistem,
platform ihtiyaçlarına göre
uyarlanıp, platforma özgü
sensör ve silah sistemleri ile
bütünleştirilerek, öncelikle
MİLGEM 3-4 korvetlerine ve
daha sonra, Türkiye’nin en
büyük askeri gemisi olacak
Havuzlu Çıkarma Gemisi
(LPD)’ne de entegre edilecek.
GENESİS-ADVENT SYS, özel-
likle su üstü gemilerinin ihti-
yaçlarını karşılamak üzere
tasarlanmış olsa da ürün temel
bileşenleri, tüm SYS’lerde kul-
lanılabilecek çekirdek işlev-
leri içeriyor. Bu nedenle
ürünün gerekli uyarlamalar
yapıldıktan sonra, farklı plat-
formlarda da kullanılabile-
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MİMARİ ÖZELLİKLER
l Yüksek düzeyde hata dayanıklılığı

l Operatörlerin birden fazla rol üstlenebilmesi, 
rollerin operatörlere dinamik olarak atanabilmesi

l Tüm kabiliyetlerin tüm konsollardan kullanılabilmesi, 
sistemde tek konsol kalsa bile tüm işlevlerin 
gerçekleştirilebilmesi

l Esnek, modüler, genişleyebilir tasarım
l Açık standartların kullanımı
l Kullanım kolaylığı

l Kullanıcıya hızlı erişim ve kullanım imkânı veren 
kullanıcı arayüzleri

l Kullanıcıya özel çalışma ortamı (work-space) imkânı

FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
l Ağ destekli yetenek

l Ağda dolaşan (alınan/gönderilen) bilgilerin doğrudan 
SYS içinde işlenmesi, bilgilerin sistem içinde 
bütünsel olarak bulunması

l Komuta kontrol işlevlerinin tamamının tüm konsollardan
gerçekleştirilebilmesi

l Sensör ve silah sistemlerinin, görev grubu çapında 
ortak kullanımına olanak sağlanması ve 
ağ merkezli harbe geçiş

l Taktik veri linklerine ek olarak gelecekte ortaya çıkacak
yeni iletişim yöntemlerinin kullanımının ve bunlar 
üzerinden veri paylaşımının desteklenmesi

l Gelişmiş karar destek kabiliyetleri
l Esnek ve dinamik, kural tabanlı (rule-based) s

istem desteği
l Doktrin yönetimi
l İzlerin tüm tarihçeleriyle birlikte depolanması, 

sergilenmesi ve karar destek işlevlerinde kullanılabilmesi
l Gelişmiş sergileme kabiliyetleri

l 3D harita ve taktik resim sergileme
l 3D angajman (sensör-silah tahsisi) sergileme

l Yüksek performanslı veri kaydı ve sistem işlevlerini 
etkilemeyen, hızlı veri oynatma

l Yeni harp nevilerinin desteklenmesi
l Ticari hazır platform kütüphanelerinin sisteme 

entegre edilmesi
l Hava araçlarının yönlendirilmesi ve vektörel 

güdüm kabiliyeti
l Gemide açık/kapalı eğitim imkânı

GENESİS-ADVENT SYS’nin Özellikleri ve Yenilikleri

MSI

GENESİS ile modernize edilmiş bir Savaş Yönetim Merkezi



ceği öngörülüyor. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin farklı platform-
larında aynı temel ürünün
uyarlanarak kullanılmasının,
ağ destekli yetenek ihtiyaçla-
rının karşılanması için de en
etkin çözüm olacağı değer-
lendiriliyor.

Neler Kazandık?
GENESİS ile başlayan ve 
GENESİS-ADVENT’e ulaşan
yetkinlik ve kabiliyetler, Tür-
kiye’de daha önce üretilme-
yen ağ destekli yeteneğe
sahip bir SYS’yi, tamamen
yerli kaynaklarla ve yeni tek-
nolojiler ile değişen harekât
ihtiyaçlarına uygun hâle ge-
tirmiştir. Savunma sanayi-
sinde yerli katkı oranını
arttıran ve yaratılan katma
değer ile dışa bağımlılığı
azaltan çalışmalar, ülkemize,
alanında iddialı bir ihracat
ürünü kazandırmıştır. Siste-
min, Türk Deniz Kuvvetleri-
nin, öncelikle yeni üretilecek
platformlarına ve daha sonra
da modernizasyon ihtiyacı
olan platformlara entegre
edilecek olması, ağ destekli
harekât yeteneğinin tüm plat-
formlara yaygınlaştırılmasına
zemin hazırlamaktadır.
Yenilikçi bir anlayışla tasarla-
nan SYS donanım mimarisi;
verilerin işlenmesi, dağıtıl-
ması ve sergilenmesindeki
kırılganlığı azaltarak olası

arıza durumlarında, sistemin
asgari düzeyde etkilenmesini
öngörüyor. Taktik veri linkleri
(Link 11, Link 16, Link 22,
JREAP, SIMPLE) ile gele-
cekte ortaya çıkacak yeni ile-
tişim yöntemlerini kullanım
olanağı ve bunlar üzerinden
veri paylaşımını destekleyen
sistem, sensör ve silah sis-
temlerinin görev grubu ça-
pında ortak kullanımına da
olanak sağlıyor.
Geliştirilen özgün veri kay-
naştırma algoritmaları ve iz
yönetimi yazılımları ile çok
sayıda ve farklı tipteki sen-
sörlerden alınan ham veriler,
harekât şartlarının gerektir-
diği yüksek hızlarda işlenerek
temel ve yeni harp nevilerinin
yanı sıra; karar destek ve
doktrin yönetimi yazılımları-
nın da özgün olarak geliştiril-
mesini desteklemektedir.

Sonuç
HAVELSAN’ın, 10 yıl gibi, bir şir-
ket hayatı için kısa sayılabilecek
bir yolculuk sonunda ulaştığı
noktadaki bilgi ve tecrübe biri-
kimi, Dz.K.K.lığının stratejik 
ortağı olma konumunu güçlen-
dirmiştir. Bu başarı hikayesinin
devamı, ARMERKOM ile birlikte,
iki tarafın alan bilgisi, mühen-
dislik ve entegrasyon tecrübeleri
ışığında, bütünleşmiş bir yapı ve
sinerjiyle gelecektir.
MİLGEM projesinin ilk iki ge-
misi TCG HEYBELİADA ve
TCG BÜYÜKADA, HAVELSAN
ürünü sistemler ile Dz.K.K.lığı
tarafından etkin bir şekilde
kullanılmaktadır. İlk iki ge-
mide kazanılan başarı ve edini-
len deneyimler, 3’üncü ve
4’üncü gemiler için, hem bir
yetenek havuzu hem de kaynak
oluşturmuştur. MİLGEM’de,
ASELSAN ile iş ortaklığı mo-

deli ile birlikte atılan adımlar,
iki büyük Türk Silahlı Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakfı 
şirketinin, kendi özgün tecrü-
belerini bir potada eriterek
nasıl başarılı olunabileceğine
güzel bir örnek de teşkil edi-
yor. Kurulan model ve hizmete
alınan her gemide yerlilik ora-
nını bir adım daha arttırma he-
defi, yurt dışı bağımlılığımızı
azaltırken kritik sistemleri de
millîleştirmemizi sağlıyor.
Kuruluş amacımız doğrultu-
sunda, HAVELSAN olarak, 
bugüne kadar, Türk Silahlı
Kuvvetleri için ileri teknolojik
ürünleri, giderek daha fazla
yerli katkı ile ürettik. Ülkemi-
zin savunması için dışa ba-
ğımlı olmayan yerli üretimin
önem ve önceliğinin farkında-
yız. Hedefimiz, yukarıda oku-
duğunuz başarı hikâyelerine
yenilerini eklemektir.

MİLGEM köprüüstü



Analog Devices Inc. (ADI), 50 yılı aşkın süredir, yüksek ba-
şarım ve güvenilirliğe sahip uzay, havacılık ve savunma
uygulamalarını olası kılmaktadır. En geniş kapsamlı sin-

yal işleme ürünleri, yüksek seviye tümleşik çözümleri ve on-
larca yıllık sistem tecrübesi ile ADI, mühendislerin teknolojik
sınırları aşmasına ve amaçlanan tasarım hedeflerine ulaşma-
sına yardımcı olmaktadır.
Alanında dünya lideri olan ADI’nın tasarladığı, ürettiği ve tasa-
rımcıların kullanımına sunduğu; yüksek performanslı analog,
karışık-sinyal ve sayısal sinyal işleme (DSP) tümleşik elektronik
devreleri, neredeyse tüm elektronik cihazların tasarım ve üre-
timinde kullanılıyor. ADI, 1965 yılındaki kuruluşundan bu yana,
elektronik cihazların tasarımında karşılaşılan ve aşılması güç
zorlukların ötesine ulaşılmasına imkân verecek sinyal işleme
çözümlerinin geliştirilmesine yoğunlaşıyor.
ADI ve 2014 yılında satın aldığı Hittite Microwave’in bütünleşmiş
RF ve mikrodalga ürün portföyü, 2000’den fazla modelde yük-
sek performanslı fonksiyonel bloktan, yüksek seviyede tümleş-
tirilmiş çözümlere kadar uzanıyor. ADI; tüm sinyal işleme
sürecinde, 110 GHz’e kadar olan frekans spektrumunun tama-
mına -antenden veriye ve tekrar antene-, dünyada en çok kul-
lanılan tamamlayıcı sinyal çeviricileriyle birlikte çözüm
sunabilen tek tümleşik elektronik devre üreticisidir. Mikrodalga
spektrumu, tüm yüksek frekans sistemlerinde olduğu gibi kar-
maşık tasarım ve uygulama zorluklarının aşılması için güçlü bir
gayret gerektirmektedir. Bu alanda çalışan tasarımcı ve üreti-

ciler, sürekli ve hızlı genişleyen uygulama alanlarında, kısa sü-
rede ürün geliştirme, güvenilirlik ve performans gereksinimle-
rini tamamen karşılayan tümleşik çözümlere ADI ile
ulaşabilmektedirler. ADI’nın endüstriyel, savunma, uzay, oto-
motiv ve iletişim alanlarına özel geniş tecrübe birikimi ile oluş-
turulmuş tümleşik elektronik çözümleri bulunmaktadır. Ayrıca,
tasarım destek çözümleri, yeni ileri teknolojileri ve yüksek üre-
tim kapasitesi ile mikrodalga, milimetredalga ve RF konusunda
tasarım ve üretim yapan tüm müşterilerine çözümler sunmak-
tadır.

ADI’nın Türkiye’deki Adresi Elektro Elektronik
ADI, merkezi Boston’da olan, ancak dünya genelinde üretim
tesisleri ve içlerinde İstanbul’un da bulunduğu tümleşik devre
tasarım merkezleriyle çok uluslu bir teknoloji üretim ve inovas-
yon şirketidir. ADI’nın Türkiye distribütörü Elektro Elektronik,
ticari faaliyetine, 1979 yılında, süreç kontrol ekipmanları üreti-
cisi olarak başlamış, 1980 yılında elektronik komponent tedariki
kolunda çalışmalarına başlayarak distribütörlük anlaşmaları
imzalamış ve birçok yarı iletken firmasının Türkiye distribütör-
lüğünü üstlenmiştir. 20 yıldan uzun bir süredir, ADI firmasının
da distribütörlüğünü yapmaktadır.
Savunma, beyaz eşya, endüstriyel uygulamalar, sayaç, tüketici
elektroniği ve telekom sektörlerine komponent tedariki yap-
makta olan Elektro Elektronik, sektörün önde gelen firmaları
arasında yer almakta ve yakaladığı başarıyı korumak adına ge-
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RF & Mikrodalga Tümleşik Çözümleri ve Uygulamaları

Analog Devices Inc & Elektro Elektronik
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rekli tüm adımları süreklilik arz eden bir şekilde atmaktadır.
Sektör tecrübesine sahip satış mühendislerimiz ve teknik des-
tek mühendislerimiz, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan tüm
komponentler için paket teklif çalışması, yeni ürün dizaynı 
ve komponent tedariki; ayrıca satış sonrası teknik destek 
konularında müşterilerimize hizmet vermektedir.
Tedarik sürecinde firma stoklarında bulunan ürünler, 24 saat
içerisinde teslim edilebilmekte; ayrıca, serbest bölge firmaları
üzerinden yapılan satışlarda, müşterilere, gümrükte teslim op-
siyonu sunulmaktadır. Firmanın Uzak Doğu’dan ithalatlarında
ise dünya çapında tanınmış lojistik firmaları ile iş birliği yapıla-
rak zamanında teslimat oranlarının en üst seviyede tutulmasına
gayret gösterilmektedir.
Elektro Elektronik’te; müşteriler için doğru ürün seçimi, ürün
dizaynı, zamanında teslimat, satış sonrası teknik destek ve 

garanti hizmetlerinin en üst düzeyde tutulması ve %100 müş-
teri memnuniyetinin sağlanması, tüm ekip üyelerinin temel il-
kesidir.
Elektro Elektronik’in amacı; müşteri tatminine öncelik veren,
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, yasal gerekleri ye-
rine getiren, sürekli gelişen ve öğrenen bir yapılanma içerisinde
rekabet etmek ve sektördeki varlığını büyüyerek sürdürmektir.
Bunun için;

n Müşteri isteklerinin zamanında ve tam karşılanması,
n Müşteri tatmininin sürekli arttırılması,
n Kişisel gelişimin ve ekip çalışmasının teşvik edilmesi,
n Çalışanların katılımı,
n Yeni sistem ve teknolojilerin etkin olarak kullanılması ve
n Verimlilik,
firmanın temel ilke ve hedefleri arasında yer almaktadır.



ASELSAN, elektronik ve silah sistemlerinde kazanmış ol-
duğu 40 yılı aşkın bilgi birikimini, özgün sistem geliştirme
kabiliyetini ve teknolojik altyapısını, askeri deniz sistemleri

alanına aktarmış ve askeri gemilerin savaş sistemi entegratörü
olarak yurt içinde ve yurt dışında 200’den fazla platforma savaş
ve görev sistemleri sağlayarak entegrasyonlarını gerçekleştir-
miştir. Bu süreçte MİLGEM projesi, ASELSAN için önemli bir ki-
lometre taşı olmuştur.

Deniz Sistemlerinde Milat: MİLGEM Projesi
1990’lı yıllarda, Deniz Kuvvetleri unsurlarında ASELSAN ürünü
el telsizleri ile bir kısım kara bandını kapsayan VHF/UHF telsizler
yer almaktaydı. Bu yıllarda, Deniz Kuvvetlerinin muhabere mer-
kezlerinin modernizasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış, mo-
dern Telem terminalleri, Doğan sınıfı hücumbot modernizasyonu
için Entegre Muhabere Sistemi, Elektronik Destek Tedbirleri

(EDT) Sistemi ve Elekto-Optik Dayrektör (EOD) gibi ihalelere yö-
nelik teklif çalışmaları yürütülmüştür. ASELSAN’ın deniz sistem-
lerine yönelik faaliyetleri, 2000’li yıllardan itibaren ivme
kazanarak artmaya başlamış, bu kapsamda elektro-optik ve ata-
letsel seyrüsefer sistemlerinin modernizasyon konuları başta
olmak üzere muhtelif çalışmalar başlatılmıştır. Bu sürede, Kai-
deye Monteli Stinger (KMS) projesinde kazanılan stabilizasyon
teknolojilerinden yararlanılarak, su üstü platformlarından Stin-
ger güdümlü mermi kullanımı amaçlı BORA sistemini, deva-
mında 12,7 mm makineli tüfeklerin gemilerde etkin kullanımına
yönelik Stabilize Makineli Tüfek Platformu (STAMP) ürününü ge-
liştirmiştir. 12,7 mm STAMP’ın sahil güvenlik botlarında gerçek-
leştirilen testlerde başarılı olması sonucunda modernizasyon
projelerinde ve yeni inşa edilen sahil güvenlik botlarında bu sila-
hın kullanılması ile STAMP ürünü yaygınlaşma imkânı bulmuş ve
bu sayede yurt dışı pazarlarda da yer almaya başlamıştır.
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ASELSAN: Deniz Platformlarında
Özgün Çözümlerin Güvencesi
Savunma sistemlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve
üretilmesi, standart endüstriyel faaliyetlerin ötesinde yatırım, bilgi birikimi ve 
özverili çalışmalarla mümkündür. Askeri sistemlerin gerektirdiği çok yüksek 
seviyede güvenilirlik ve etkinliğin saha koşullarında sağlanması amacıyla birçok
farklı endüstriyel disiplinin bir arada ve titiz bir şekilde işletilmesi gerekmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması amacıyla 
kurulmuş olan ASELSAN, bu amaç doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara 
ek olarak ürün ve sistemlerini ihraç eder hâle gelmiştir. 
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Gemi inşa projelerinde, Tuzla sınıfı karakol botları ile Dost sınıfı
sahil güvenlik arama kurtarma gemilerindeki silah-elektronik
sistemlerin tedarik ve entegrasyon projeleri yüklenilmiştir. Bu
dönemde ayrıca, deniz platformlarına ilave olarak Aksaz ve Foça
Deniz Üsleri için, su üstü ve su altı gözetleme sistemlerini kap-
sayan projede, su altı akustik sistem teknolojilerinin transferini
de içerecek şekilde ASELSAN görev almıştır.
2005 yılından itibaren 76 mm toplar için atış kontrol sistemi 
(76 mm TAKS) geliştirilmesi konusunda Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Dz.K.K.lığı) Araştırma Merkezi Komutanlığı ile iş birliği baş-
latılmış ve aynı dönemde MİLGEM Savaş Sistemi’nin en yüksek
yurt içi katkı ile sağlanması amacıyla ASELSAN-HAVELSAN İş Or-
taklığı tesis edilerek endüstriyel güç birliği sağlanmıştır. MİLGEM
projesi, başta su üstü platformları için özgün savaş sistemlerinin
tasarımı olmak üzere ASELSAN’da mevcut askeri sistem tekno-
lojilerinin deniz alanına aktarılma gayretlerini hızlandırmış, özel-
likle deniz platformları için savaş sistemi tasarımı ve entegrasyonu
konularında önemli yetenekler kazanılmasını sağlamıştır.
ASELSAN’ın sahada yüksek performansa sahip modern entegre
muhabere sistemi çözümleri; karakol botları, Rüzgar sınıfı hü-
cumbotlar ve MİLGEM projelerinden başlayarak Deniz Kuvvetle-
rinin devam eden gemi inşa modernizasyon ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılmıştır.
Elektronik harp konusundaki yeteneklerin deniz platformlarına
uyarlanması çalışmaları aynı dönem içerisinde MİLGEM proje-
sine ve Rüzgâr sınıfı hücumbotlara elektronik destek sistemi ge-
liştirilmesi projesi ile birlikte yürütülmüştür.
Radar geliştirilmesi konusunda sahip olunan teknolojik birikim ile
çok kısa süre içerisinde deniz platformları için düşük kestirim olası-
lıklı (Low Probability of Intercept / LPI) ALPER radarı geliştirilerek,
sistemin MİLGEM platformunda yer alması sağlanmıştır. Aynı altya-
pıdan yararlanılarak SERDAR Sahil Gözetleme Radarı geliştirilmiş ve
Deniz Kuvvetlerinin önemli üs ve limanlarında kullanıma alınmıştır.
ASELSAN’da 2006 yılında yapılan organizasyon değişikliğinde
deniz sistemlerine odaklı ekiplerin tesisi, deniz sistemleri konu-
sundaki çalışmalara artan bir ivme kazandırmış, özellikle bu dö-
nemden itibaren su altı akustiği alanında, Milli Savunma
Bakanlığı ile yapılan Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Sistemi Pro-
jesi ve öz kaynaklar ile başlanan HIZIR Torpido Karşı Tedbir Sis-
temi geliştirme projesi sonucunda elde edilen performans,
ASELSAN’ın torpido karşı tedbir sistemleri üreten dünyadaki bir-
kaç firma arasına girmesini sağlamıştır.
Bu dönemde, ASELSAN’ın diğer bir uzmanlık alanı olan elektro-optik
sistemler konusunda çalışmalar yürütülmüş, özgün Lazer İkaz Sis-
temi geliştirilmiş ve MİLGEM Savaş Sistemi’ne entegre edilmiştir.
2006-2015 döneminde, yurt içi ve yurt dışındaki askeri gemi inşa
ve modernizasyon projelerindeki artışlarla birlikte, ASELSAN’da
kazanılmış teknolojik imkânlara dayalı özgün birçok sistem ge-
liştirilmiştir.

Deniz Silah Sistemleri Ailesi
ASELSAN’da geçmiş dönemlerde silah sistemlerinde kazanılan
tecrübe ve bilgi birikimi ile 76 mm TAKS ve STAMP gibi deniz silah
sistemlerinin geliştirilmesine, 25 mm STOP ve 30 mm MUHAFIZ
silah sistemi aileleri ile devam edilmiştir. Bu sistemler, 150 adet-
ten fazla satış ile ASELSAN’ın deniz sistemlerinde en yaygın ihraç
ürünü olarak Türk Malı markasını yurt dışında gururla temsil et-
mektedir. ASELSAN markalı deniz silahları ile ilgili olarak yurt
dışına teknoloji transferi gerçekleştirilmiş ve şirket ortaklıkları
tesis edilmiş; bu şekilde ilgili ülke ve bölgelerdeki ASELSAN
pazar payının arttırılmasına önemli katkılar sağlanmıştır.

ASELSAN, bu çalışmalar süresince kendi ürünlerinin yanı sıra,
diğer silah ve güdümlü mermi sistemlerinin platformlara enteg-
rasyonu konusunda tecrübe ve bilgi birikimi kazanmış, bu 
imkânlardan özellikle yurt dışında yürütülen projelerde yararla-
nılmıştır.

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri
ASELSAN, Türkiye’nin Radar Merkezi olmasının sorumluluğu
içerisinde, deniz platformlarının radar ihtiyaçlarına yönelik ürün
geliştirme çalışmalarını büyük bir başarı ile yürütmektedir. Bu
çalışmalarda öncelikle elektronik harp sistemlerine yakalanma-
yan düşük güçte yayın yapan LPI radar ilk kez MİLGEM platformu
için geliştirilmiştir. Devamında bu bilgi birikimi sayesinde, kısa
süre içerisinde sahil gözetleme amaçlı SERDAR radarı geliştiril-
miş ve her iki radarın platformlarda ve üs ve limanlarda kuru-
lumu yapılarak işletmeye alınmıştır. Aynı dönemde, MİLGEM
kapsamında yurt dışından temin edilen üç boyutlu arama radarının
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üretimi ASELSAN tarafından gerçekleştirilmeye başlanmış ve
almaç-göndermeç elemanları gibi çok önemli birimler yeniden
tasarlanarak radarın üreticisine ihraç edilmeye başlanmıştır.
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı TF2000 platformunun ana sen-
sörü olan ÇAFRAD Sistemi’nin yurt içi geliştirilmesi amacıyla
başlatılan ÇAFRAD Faz-1 Projesi’nde; nihai ÇAFRAD Sistemi’nde
yer alacak çok fonksiyonlu radar, aydınlatma radarı, dönmeyen
tipte IFF anten alt sistemi geliştirme, üretim ve test çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
Ağırlık, boyut, güç sarfiyatı ve hava soğutmalı yapı ile özellikle hü-

cumbot gibi platformlar için uygun MAR-D X-Bant 3 Boyutlu
Arama Radarı ve Ku-Bant Atış Kontrol Radarı, ASELSAN öz kay-
nakları ile geliştirilmiş ve saha testlerine başlanmıştır.
İnsansız hava araçlarına ve görev uçaklarına entegre edilmek
üzere X-Bantta yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve hareketli
hedef tespiti yapabilen SARPER Sentetik Açıklıklı Radar geliştirme,
doğrulama ve ilk sistem üretim faaliyetleri tamamlanmıştır.
ASELSAN’da geçmiş dönemlerde kazanılmış olan elektronik
harp teknolojileri, kısa süre içerisinde deniz platformlarına uyar-
lanmış olup, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni inşa edilmekte olan

tüm su üstü ve denizaltı platform-
ları, performans olarak dünya ölçe-
ğindeki ASELSAN elektronik harp
sistemleri ile teçhiz edilmektedir.
Ayrıca, mevcut platformlardaki sis-
temler de yarı ömür modernizas-
yonları kapsamında ASELSAN
elektronik harp sistemleri ile değiş-
tirilmektedir. ASELSAN, milli olarak
sahip olunması gerekli elektronik
harp teknolojik imkânlarını özümse-
miş olup Türk Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyaçlarını çok daha yetkin şekilde
karşılamak üzere Deniz Kuvvetleri
Araştırma Merkezi Komutanlığı ile iş
birliği içerisinde günümüz ötesi im-
kânlara yönelik çalışmalar sürdür-
mektedir.
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Modern Entegre Muhabere Sistemleri
Günümüz teknolojisi ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda deniz
platformlarının ihtiyaç duyacağı tüm ses ve veri haberleşmesi,
ASELSAN Entegre Muhabere Sistemleri kapsamındaki harici ve
dâhili haberleşme sistemleri aracılığıyla sağlanabilmektedir.
ASELSAN, kuruluşundaki ilk hedefi olan askeri muhabere sis-
temleri konusunda, geçtiğimiz 40 yıl süresince Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin tüm ihtiyaçlarını en modern ve gelişmiş imkânlar ile
sağlayan muhabere cihazları ve entegre sistemler geliştirmiş,
günümüzde bu sistemlerin deniz platformlarına da uyarlanması
ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da aranan ve tercih edilen
bir marka olmuştur.
Haberleşme sistemlerini karıştırmaya yönelik tehditler, bu tür
tehditlere karşı altyapısı uygun telsiz sistemlerinin kullanılmasını
zorunlu hâle getirmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere ASELSAN
tarafından deniz haberleşme sistemlerinde de kullanılmak üzere
Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizler (ÇBSMT) geliştirilmiştir.
Savaş alanında bulunan dost platformların sorgulama ve cevap-
lama yöntemiyle hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesini sağ-
layan IFF sistemleri, askeri harekât açısından hayati öneme
haizdir. ASELSAN, NATO’daki gelişmelere parelel olarak, 
STANAG 4193 uyumlu Mod 5/S yetenekli IFF sistemini ürün aile-
sine kazandırmıştır.
ASELSAN, gerçekleştirdiği projeler ve sunduğu özgün sistem çö-
zümleri ile deniz platformları için modern, güvenilir ve genişle-
meye açık haberleşme sistemlerini çözüm ortağı olarak
sunmaktadır.

Elektro-Optik Sistemler
ASELSAN, Deniz Kuvvetlerinin mevcut platformlarındaki atış
kontrol sistemlerinde yer alan elektro-optik sistemlerin moder-
nizasyonu çalışmalarının yanı sıra yeni inşa edilmekte olan tüm
gemilerdeki elektro-optik sistemlerin de sağlayıcısıdır. Ayrıca,
lazer ikaz sistemi gibi güncel ihtiyaçları da özgün olarak gelişti-
rilen modern sistemler ile karşılamaktadır. Termal görüntüleme
teknolojisi konusunda sahip olunan bilgi birikimi ile özellikle
deniz yüzeyine yakın gelen (sea skimming) güdümlü mermi teh-
didini tespit için çok önemli bir unsur olan modern kızılötesi
arama/takip sistemi geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Su Altı Akustik Sistemleri
ASELSAN, 2006 yılından itibaren başladığı su altı akustik sistem
geliştirme çalışmaları ile özellikle torpido karşı tedbir sistemleri
konusunda kısa süre içerisinde dünyadaki birkaç firma arasında
yer almıştır.
Bu çalışmalarda öncelikle, denizaltıların torpidolara karşı savu-
nulmasını sağlayan akustik aldatıcı ve karıştırıcı birimler ile karar
destek sistemi özgün olarak geliştirilerek Türk Deniz Kuvvetleri

envanterindeki bütün denizaltılara entegre edilmiştir. Sistemin
tamamlayıcısı olarak, akustik aldatıcı ve karıştırıcıların denizal-
tıların mukavim gövdesinin dışından fırlatılmasını sağlayacak
özgün fırlatıcı sistem geliştirme ve entegrasyon çalışmaları
devam etmektedir.

Denizaltılar için yürütülmekte olan torpido karşı tedbir sistemi
geliştirme çalışmalarına paralel olarak, su üstü platformları için
de HIZIR Torpido Karşı Tedbir Sistemi geliştirilmiştir. Triplet hid-
rofon yapısı ile tehdit torpidoların yönünü gemi manevrasına
gerek duyulmadan anında belirleyen; en gelişmiş tespit, sınıflan-
dırma ve konumlandırma algoritmalarıyla donatılmış olan HIZIR
sistemi, gemiye yeterli reaksiyon süresi sağlayacak şekilde tor-
pidoları uzun mesafeden tespit etmekte ve tespit durumunda
operatöre tehdit torpidodan kaçışı sağlayacak en uygun taktiği
önermektedir. Bu taktik; gemi kaçış manevrasını, çekili dekoyun
çalışmaya başlama zamanını ve parametrelerini ve sarf edilebilir
dekoyların atış zamanlarını içermektedir.
Su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunulmasında, soft-kill
amaçlı kullanılan akustik aldatıcı ve karıştırıcılarla birlikte hard-
kill amaçlı torpidoya karşı savunma torpidosunun kullanılarak su
üstü platformları için torpidolara karşı yüksek performans ile karşı
harekât imkânı kazandırılması çalışmaları yürütülmektedir.
ASELSAN’ın su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunulması
amacıyla tamamen özgün olarak geliştirmekte olduğu Torpidoya
Karşı Savunma Torpidosu (TORK) sayesinde, yüksek değerli
unsur olarak tanımlanan ve stratejik öneme sahip su üstü gemi-

leri artık denizlerde daha güvenli seyir yapabile-
cektir.
TORK, su üstü gemilerine karşı atılacak olan akus-
tik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen su-
yuna güdümlü torpidoları imha etmek amacıyla

geliştirilen bir anti-torpido torpidodur. TORK; platforma yaklaşan
torpido tehdidine hassas şekilde yaklaşarak tehditten olan me-
safesi ve yönünü ölçmekte ve imha mesafesine geldiğinde pat-
layarak tehdidi imha etmekte veya görev yapamaz hâle
getirmektedir.
Ayrıca, su altı akustik sistemlerinde bileşenlerin bir haberleşme
ağı içerisinde çok daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak
tasarsız akustik veri ağı geliştirilmesi çalışmaları da devam 
etmektedir.
Gerçekleştirilen akustik sistem projeleri ile akustik dekoy geliş-
tirme, lançer sistemleri, karar destek sistemleri, çekili hidrofon
dizinleri, DCL işlem, iskandil sistemi, mayın ve dalgıç tespit sis-
temleri, kritik liman ve deniz üs bölgeleri için su altı akustik tes-
pit/gözetleme sistemi gibi aktif ve pasif sonar sistemlerinin
geliştirilmesinin yanı sıra bu sistemlerin platformlara entegras-
yonu hususunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Akustik gö-
zetleme sistemleri, akustik IFF, çok ışınlı akustik sistemler,
torpido hard-kill sistemi, çekili sonarlar, karinaya monteli sonar-
lar ve intersept sonar konularına yönelik araştırma ve geliştirme
çalışmaları ise devam etmektedir.
AY Sınıfı Denizaltı İskandil tedarik projesi kapsamında KULAÇ
Derinlik Ölçüm Sonarı geliştirilerek 4 adet AY sınıfı denizaltıya
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entegre edilmiştir. KULAÇ Sistemi Endonezya’nın 209 sınıfı
(CAKRA) denizaltısına entegre edilmek üzere ihraç edilmiş ve
sonar ürün ailesinde ihracatı yapılan ilk sistem olmuştur. KULAÇ
Sistemi MİLGEM 3’üncü ve 4’üncü gemileri ile LPD projesinde de
kullanılacaktır.
Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında Haberleşme ve Uydu Ha-
berleşme Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Alarm/Anons ve
Eğlence Sistemleri gibi özgün ASELSAN sistemlerinin denizaltı-
lara entegrasyonu gerçekleştirilecektir. ASELSAN yurt içinde ve
yurt dışında savaş ve görev sistemleri ana yüklenicisi olarak ta-
mamladığı veya yürütmekte olduğu çeşitli projelerde edindiği
bilgi birikimini gelecek dönemde Milli Denizaltı Projesi kapsa-
mında doğrudan kullanımını sağlayarak hızlı katma değerler üre-
tebilmeyi hedeflemektedir.
Kritik askeri liman ve üslerin korunmasına yönelik YUNUS Pro-
jesi kapsamında gerçekleştirilen teknoloji transferi ile “ASELSAN
Su altı Akustik Tespit Sistemi Entegrasyon Laboratuvarı” kurul-
muştur. Kritik limanlar, üs bölgeleri, boğaz geçişleri vb. için 
su altı akustik tespit sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve
üretilmesi kabiliyetleri kazanılmıştır.
Denizaltılar, mayın avlama gemileri, sualtı akustik tespit sistem-
lerinde kullanılabilecek özelliklerde aktif sonar sistemi gelişti-
rilmiştir.

İnsansız Sistemler
Geleceğin muharebe sahasında diğer unsurlarla birlikte görev
yapacak insansız sistemlerin özgün olarak geliştirilmesi ve bu
alanda ihtiyaç duyulabilecek sistem çözümlerine bugünden hazır
olunması hedeflenmiştir. Mayın harbi, hidrografi, oşinografi, asi-
metrik tehditler ile mücadele, kıyı gözetleme, liman ve boğaz gü-
venliği, keşif, gözetleme, istihbarat, atış hedef platformu, hedef
çekme ve lojistik amaçlı görevleri icra etmek üzere insansız su
üstü, su altı ve hava araçları geliştirilmektedir. Şu ana kadar
ASELSAN’ın sahip olduğu tüm teknolojik altyapıdan, matris or-
ganizasyon sayesinde, insansız sistemler için de azami ölçüde
faydalanılmaktadır. Bu doğrultuda; İnsansız Araç Platformu ve
Faydalı Yük Entegrasyonu, Uzaktan Kumanda ve Haberleşme Çö-
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zümleri, Otonomi, Görev Planlama, İnsansız Sistem Komuta
Kontrol Yazılımı ve İstasyonları, Gelişmiş Durum Farkındalığı,
Modelleme ve Simülasyon, Test, NATO Standardizasyonu gibi ça-
lışmalar icra edilmektedir.

Entegre Lojistik Destek
ASELSAN Deniz Sistemleri projeleri kapsamında sistemlerin
desteklenebilirliğine yönelik olarak ister tanımlama ve tasarım
aşamalarından başlayarak Entegre Lojistik Destek (ELD) faali-
yetleri yürütmektedir. Garanti dönemi ve sonrasında da özellikle
ve öncelikle kullanıcının lojistik destek ihtiyaçlarının etkin bir şe-
kilde karşılanması için gerekli çalışmalar ve destek ASELSAN ta-
rafından sağlanmaktadır.

Seyir ve Platform Yönetim Sistemleri
ASELSAN’ın askeri deniz elektroniği alanında yürüttüğü çalış-
malarından edinilen tecrübeler ile seyir ve platform yönetim sis-
temleri alanında tespit edilen görev kritik sistem ve teknolojilerin,
ürün ailesi yaklaşımı ile geliştirilmesi ve sadece askeri alanda
değil sivil sektöre de katkı sağlayacak sistemlerin üretilmesi he-
defi ile çalışmalar yürütülmektedir.
Orta ve uzun vadede IMO liderliğinde denizcilik sektörü hem seyir
güvenliğini azami seviyeye çıkarmak hem de deniz ticaretini
düşük maliyet yüksek verim seviyesine getirmek amacıyla 
E-Seyir inisiyatifini başlatmıştır. ASELSAN, bu kapsamda önce-
likle gemi sistemleri ve sonrasında, ihtiyaca bağlı olarak bunu
besleyen karasal sistemleri de içine alabilecek uzun vadeli ge-
liştirme stratejisi uygulamaktadır.
Bu kapsamda öncelikle gemilerin güvenli seyir ihtiyaçlarına
cevap verecek ve gelecekte geliştirilecek akıllı sistemlere altyapı
oluşturacak şekilde ECDIS/WECDIS ve Sayısal İz Masasını içeren
MİTOS Ürün Ailesi geliştirilmektedir.
Ayrıca seyir güvenliğini ve etkinliğini azami seviyeye çıkaracak,
ASELSAN Yeni Nesil Entegre Köprüüstü Sistemi geliştirme faa-
liyetlerine başlanmış olup  platform yönetim sistemleri kapsa-
mında DİKONS (Dinamik Konumlandırma Sistemi) geliştirme
çalışmaları da üniversitelerle kurulan çalışma grupları ile yürü-
tülmektedir.
Deniz elektroniği sanayisinin akademik altyapısının da geliştiril-
mesi amacıyla, tüm platform yönetim sistemleri projelerinde üni-
versite sanayi iş birliği temel amaç olarak görülmekte ve
uygulanmaktadır. Ayrıca milli sistemlerin sertifikasyon altyapısının



geliştirilmesine katkıda bulunmak platform yönetim sistemleri
programlarının temel amaçlarından olup bu kapsamda Türk
Loydu ile stratejik iş birliği çalışmaları yapılmaktadır.

Deniz Platformları 
ASELSAN Savaş ve Görev Sistemleri
Başta MİLGEM olmak üzere, Dost sınıfı karakol botları, Amfibi
Çıkarma Gemisi (LST), Türkmenistan için inşa edilen Serhet Ge-
misi sınıfı botlar, Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi, Açık Deniz Kur-
tarma ve Yedekleme gemileri gibi askeri unsurlarda yer alan
savaş sistemlerinin tasarım, tedarik ve entegrasyon çalışmaları
yürütülmektedir. Ayrıca Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Mü-
dürlüğü için inşa edilen Sismik Araştırma Gemisi’nin bilimsel
araştırma sistemi de ASELSAN tarafından sağlanmış olup en-
tegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Hâlen, Türk Tipi Hü-
cumbot gibi süratli ve yüksek performanslı platformlar için savaş
sistemleri tasarlanması ve Barbaros sınıfı fırkateyn ve Preveze
sınıfı denizaltıların savaş sistemlerinin modernizasyonu konula-
rında çalışılmaktadır. Bu birikimlerden yararlanılarak TF-2000
gibi geleceğin savaş platformlarına yönelik çalışmalar da yoğun
olarak yürütülmektedir.

ASELSAN Savaş Sistemi Çözüm Yaklaşımı
ASELSAN, farklı askeri projelerde kazandığı tecrübe, teknoloji,
bilgi birikimi ve altyapılardan da yararlanarak deniz platformla-
rının görev ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasından itibaren
savaş sistemi etkinliği ve yaşam döngüsü maliyetleri için en
uygun çözüm sunulacak şekilde “Savaş Sistemi Çözüm Yakla-
şımı” oluşturmuştur.
Deniz platformları için tasarlanacak savaş sistemi çözümleri,
“Sistemler Sistemi” niteliğe sahiptir. Bu nedenle, çözümde kul-
lanılacak alt sistemlerin özellikleri de dikkate alınarak sistemler
üstü bir yaklaşımla oluşturulmaktadır.
Çözüm yaklaşımının ilk basamağı olarak “Görev Analizi” aşaması,
görev ihtiyaçlarından yola çıkılarak platformun icra edeceği gö-
revlerin ve işletme konseptlerinin detaylı olarak irdelenmesini
hedeflemektedir.
Görev analizlerinde, aday savaş ya da görev sistemi konfigüras-
yonuna yönelik “Görev Etkinlik Analizleri” ile optimum çözüm kü-
mesi oluşturulmaktadır. Bu aşamada, analiz edilecek görevin
kapsam ve niteliğine göre ASELSAN tarafından geliştirilmiş ana-
liz araçları ile gemilerin hava savunma etkinliği analizi için kul-
lanılan SADM (Ship Air Defence Model) gibi analiz araçları da
projeye özgün uyarlamalarla kullanılmaktadır.

ASELSAN: Tersanelerin Çözüm Ortağı
ASELSAN, belirlenmiş proje modeline uygun olarak, ilgili tersa-
nelere çözüm sunmakta, tersanelerden gelebilecek alternatif 
çalışma istekleri de özel çözümler kapsamında değerlendiril-
mektedir.
Bu aşamada, tersanelerin ön tasarım ve kontrat tasarımı çalış-
malarını desteklemek amacı ile alt sistemlere dair güverte üstü
ve güverte altı yerleşim tasarımları kısıtlarının ve servis ihtiyaç-
larının (elektriksel güç ve soğutma suyu ihtiyaçları, vb) belirlen-
mesi gibi hususların tanımlandığı bilgi setleri sağlanmaktadır.
ASELSAN tarafından savaş sistemi tasarım faaliyetleri, uluslar-
arası standart ve normlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Tasarım faaliyetleri kapsamında; tersaneler, savaş sistemi ile
platformun optimum şekilde entegrasyonu için desteklenmekte;
sistem-sistem ve sistem-platform arası arayüzler, hataya yer
vermeyecek şekilde kontrollü olarak tasarım dokümanları ve
teknik anlaşmalar ile belirlenmektedir.
Sistem-sistem entegrasyonu faaliyetleri, farklı alt sistemler ara-
sında gereken elektriksel, yazılımsal ve mekaniksel uyumlama
birimlerinin tasarımını da içermektedir. Benzer şekilde sistem-
platform entegrasyon faaliyetleri; sistemlerin gemide monte edi-
lecekleri yerlere bağlı olarak, gemi servislerinin tanımlanması,
kablaj çalışmaları, şok ve titreşim ihtiyaçlarına göre gerekli
uyumlama birimlerinin tasarlanması gibi sistem entegratörü gö-
revlerini içermektedir.
Savaş sisteminin platform ile bir bütün olarak, beklenen görevleri
yerine getirebilmesi için zorunlu olan başka bir konu da alt sis-
temlerin platform üzerinde uygun şekilde yerleşimlerinin sağla-
narak, işletme ve bakım tutum gayretleri dâhil, hem platform ile
hem de birbirleri ile etkileşimlerinin en uygun düzeyde tutulma-
sıdır.
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Güverte Üstü Yerleşim Tasarımı 
ASELSAN, savaş sistemi birimlerinin en etkin şekilde çalışmasını
sağlamak maksadı ile en uygun güverte üstü tasarımının oluş-
turulması konusunda tersanelere destek vermektedir. Bu çalış-
mada temel amaç; sistemlerin birbirleri ile istenmeyen
etkileşimlerinin en aza indirilmesi ve sistemlerin kapsama alan-
larının en üst seviyeye getirilmesidir.
Güverte üstü yerleşime paralel olarak; etkileşimlerin en uygun
düzeyde tutulması hedefi, aynı zamanda, geminin tasarım aşa-
masından itibaren belirlenmiş bir plan çerçevesinde gerçekleş-
tirilecek analizler ve ölçümlerle karşılanmaktadır. EMI/EMC
etkileşim analizleri, radar kesit alanı analizleri, akustik analizler,
bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmalardır. Bu çalışmalar,
tasarım aşamalarında gerçekleştirilecek analizlerle başlamakta,

platformun inşaasını takip eden dönemde gerçekleştirilecek öl-
çümlerle de doğrulanmaktadır. Öngörülemeyen sapmalar için
düzeltici çalışmalar yapılmaktadır.

Görünmezlik Yönetimi
Güverte üstü yerleşimleri paralelinde geminin tasarım aşama-
sından itibaren bir plan çerçevesinde radar kesit alanı analizleri,
akustik analizler ve kızıl ötesi (IR) iz analizleri  gerçekleştirilmek-
tedir. Bu analizlerin sonuçları tasarım faaliyetlerine girdi olarak
kullanılmakta ve çeşitli iz azaltım yöntemlerinin paltform üze-
rinde uygulanmasına temel teşkil etmektedir.
Gemilerin akustik, kızılötesi (IR), Manyetik, RF izlerinin  en aza
indirilmesi, dinamik olarak kontrol edilmesi ve tehditlere karşı
savunma taktikleri önerilmesi/ ve uygulanması ve böylece harp
alanında kendini koruma yeteneklerinin arttırılması, görünmezlik
yönetiminin ana unsurlarıdır.

Gelecek Hedefleri
ASELSAN’ın deniz sistemleri kapsamında geleceğe yönelik he-
defleri yakın ve uzun dönemli hedefler şeklinde açıklanabilir.
Yakın dönem hedeflerin arasında, Türk Deniz Kuvvetlerine
önemli bir güç kazandıracağı değerlendirilen Hava Savunma
Harbi Fırkateyni için geliştirilmekte olan ve ÇAFRAD adı ile anılan
Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar ilk sırayı almaktadır. Özellikle bu
platformun savaş sisteminin, hâlen karasal kullanım amacına
yönelik geliştirilen alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin
gemilere uyarlanması doğrultusunsa geliştirilmesi de 
ASELSAN’ın yakın dönem hedefleri arasındadır. Bu çalışmalarda,

Guv̈erte Üstü Yerleşim 
Tasarımı Çalışmaları



alçak ve orta irtifa hava savunma güdümlü mermilerine sahip
olacak bölge hava savunma sisteminin hem ÇAFRAD ile hem de
deniz platformlarına uyarlanacak arama ve takip radarları ile bir-
likte entegre bir yapıda çalışacağı öngörülmektedir.
Yakın dönemde, özgün olarak geliştirilmiş olan satıhtan satıha
güdümlü mermiler, parçacıklı mühimmatların deniz platformla-
rından kullanımı, 5” çaplı uzun menzilli toplara hassas atış kont-
rol imkânları kazandırılması gibi çalışmalar yürütülecektir.
Bunlara ilave olarak, deniz platformlarının öz savunmasının des-
teklenmesine yönelik, entegre elektronik harp süitleri ve su al-
tında tasarsız akustik veri ağları tesis edilmesi ile hardkill torpido
imkânlarına sahip modern torpido karşı tedbir sistemlerinin ge-
liştirilmesi çalışmaları, önemli başlıkları oluşturmaktadır.
Uzun dönemde, yüksek enerji lazer silahları, silahlı ve/veya si-
lahsız insansız su altı, deniz ve hava araçlarının deniz platform-
larından kullanımı gibi dünyadaki savunma teknolojileri
gelişmelerine paralel çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
ASELSAN, bugün olduğu gibi gelecekte de sahip olduğu deneyim,
teknolojik bilgi birikimi ve altyapıları, sadece deniz platformları

alt sistemleri seviyesinde değil tüm savaş ve görev sistemi kap-
samında değerlendirmekte ve çözümlerini bu seviyede oluştur-
mayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım tüm savaş sisteminin,
platformun görevini en üst düzeyde etkinlikle icrasını destekle-
yecek şekilde bütünleştirilmesini, gerektiğinde platform yapısının
nihai görev hedeflerine yönelik düzenlenmesini sağlayacaktır.
Dış satımlarla ilgili artan taleplerin gerektirdiği farklı kültürler
ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar sayesinde, 
ASELSAN’da deniz platformlarına yönelik savaş sistemi seviye-
sinde önemli bilgi birikimlerinin kazanılacağı öngörülmektedir.
Bu kapsamda, özellikle dış satımlara yönelik olarak yurt içi/yurt
dışı tersaneler ile iş birliği yapılarak maliyet-etkin çözümler sun-
mak hedeflenmektedir.
Nihai olarak; ASELSAN, deniz platformları için zamanında ve en
etkin çözümler sağlayacak şekilde görev analizleri ve etkinlik
analizlerinde görev almaya, yurt içi ve yurt dışı farklı projelerde
kazanılan tecrübe, teknoloji, bilgi birikimi ve altyapı imkânlarını
deniz platformları savaş sistemleri alanına aktarmaya devam
edecektir.
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Tam, Etkin ve Ahenkli İşleyen Makina: 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı
İstanbul Tersanesi Komutanlığı, gemi tasarım ve inşa faaliyetlerinin yanı sıra sorumlu

olduğu 169 geminin, tüm alt sistemleri ile bakımını ve gerekli durumlarda bunların
onarımını ve yenilemesini yapmakla yükümlü. Ocak ayında ziyaret ettiğimiz İstanbul

Tersanesi Komutanlığında; tam, etkin ve ahenkli işleyen büyük bir “makina” gördük.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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İstanbul Tersanesi Komu-
tanlığında 30 atölye, 84 iş
kolu bulunuyor. Toplam

140.000 m2’lik kapalı alana
yayılan böyle bir tesisi tüm
yönleri ile anlatmak, kuşku-
suz birkaç sayfada mümkün
olamaz. Burada, tesislerde
gerçekleştirdiğimiz hızlı bir
turda gördüklerimizi, daha
görüp yazma fırsatı bulama-
dığımız çok daha fazlasının
olduğunu da not ederek, oku-
yucularımıza aktaracağız.

Portal Freze Tezgâhı
Tersanenin, İstanbul Tersa-
nesi Komutanlığı olmadan,
sivil bir tesis olduğu zaman-
dan beri kullanılan ve 
kapasite olarak Türkiye’de
tek olan Portal Freze Tezgâhı,
gemilerde kullanılan içten
yanmalı motorların blokları-
nın işlenmesi için kullanılıyor.
Tezgâh; 16 m boyunda, 
5,5 m yüksekliğinde ve 5,5 m
eninde, 130 ton ağırlığa kadar
cisimler üzerinde çalışabiliyor.

Tezgâhta yüzey işleme ile
delik ve kanal açma gibi iş-
lemler gerçekleştirilebiliyor.
Bu özellikleri itibarıyla tez-
gâhta, aslında motor bloğu
üretimi de yapabiliyor; hatta
geçmişte bu amaç için de
kullanılmış. Motor bloğunun
bakımı söz konusu olduğunda
ise yüzey işleme gibi işlemler
bu tezgâhta gerçekleştirili-
yor. İşleme toleransları 
konusunda hassas olan tez-
gâhın, bu hassasiyeti göste-
rebilmesi için belli bir sıcaklık
aralığında çalıştırılması gere-
kiyor. İstanbul Tersane Ko-
mutanlığı, döner sermaye
üzerinden bu tezgâhı ile dışa-
rıya hizmet de veriyor.

Gemi Pervaneleri 
için Hassas Üretim 
ve Bakım
Gemi pervanelerinin şekli,
yüzey alanı ve kütle dağılımı
gibi özellikler, herhangi bir
pervanenin görevini en iyi şe-
kilde yerine getirmesini etki-
leyen etmenler olarak öne
çıkıyor. Bu parametrelerde
ideal ölçülerden sapma mey-
dana geldiğinde bu durum
gemiye, pervaneden kaynak-
lanan titreşim olarak geri dö-
nüyor.
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Pervane ucunda kütle kaybı 
(altta solda) ya da pervane şeklinde
oluşan sapma (altta sağda), pervanenin 
verimli ve etkin bir şekilde görev 
yapmasını engelliyor.

Portal Freze Tezgâhı

Ziyaretimiz sırasında 
kızakta bulunan
BURGAZADA’nın 
donatım işleri 
tüm hızıyla 
devam ediyordu.



İstanbul Tersane Komutan-
lığında 2 m çapa ve 3 ton
ağırlığa kadar pervanelerin
üretimi, bakımı ve tamiri
gerçekleştirilebiliyor. Üre-
tim sürecinde, dökümden
işleme payları ile çıkan per-
vaneler, ilgili gemi sınıfının
pervanesinin şeklini, isteni-
len hassasiyette alacak 
şekilde işleniyor. Gereksi-
nimlere uygunluk, pervane
yüzeyinde yapılan ölçüm-
lerle doğrulanıyor. İşleme
ve ölçüm döngüsü, pervane
hatasız hâle gelinceye kadar
devam ediyor.

Üretici Seviyesinde
Bakım
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığı, Türk Deniz Kuvvetleri 
envanterindeki gemilerde bulu-
nan dizel makinaların üretici
seviyesinde bakımını da ger-
çekleştirebiliyor. Makina ba-
kımı ile ilgili bölümde, her
makina türüne özel bir çalışma
bölgesi (posta) bulunuyor. Bu-
rada parçalarına ayrılan maki-
nalar, her biri alanının uzmanı
personel tarafından ele alınıyor.
Makinalar, modellerine göre
9.000 ya da 6.000 saat gibi farklı
periyotlarda bakıma giriyor.
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Tersane turumuz sırasında bakım işlemlerinin değişik aşamalarında bulunan 
makinalar üzerinde çalışmalar devam ediyordu.

Pervane üretim sürecinde yüzeyin işlenmesi 

Pervane yüzeyinde
ölçümler yapılması 





Kapasiteyi Vinçler 
Belirliyor
İstanbul Tersanesi Komutanlığı
gerek kapalı alanlarda gerekse
kızak ve havuz bölgesinde 
yüksek kapasiteli vinçlerle
(kreynlerle) donatılmış. Kapalı
alanlarda, örneğin gemi maki-
nalarının bakımının yapıldığı
alanda bulunan vinçler, bura-
larda işlem gören parçaların
ağırlığını belirliyor.
Tersanenin kapalı alanlarının
hassas işlemlerin yapıldığı kı-
sımlarda tabanı, demir tozu
karıştırılmış özel bir tür beton
ile oluşturulmuş. Bu beton, sı-
radan betonda oluşan tozlan-
manın da önüne geçiyor.
Ayrıca, kapalı alanlarda, vinçle
taşınan ağır nesnelerin yerde
döndürülmesi sırasında hasar
görmemesi için tahta bloklar-
dan oluşan özel bölgeler de
bulunuyor. Kaldırma ve taşıma
kapasitesi oldukça gelişmiş
olan İstanbul Tersanesi 
Komutanlığının bu konudaki
imkân ve kabiliyetleri şöyle sı-
ralanıyor:
n 1 adet 450 ton Gantry Kreyn
n 1 adet 300 ton Gantry Kreyn
n 3 adet 80 ton Jib Kreyn
n 1 adet 30 ton Jib Kreyn
n 3 adet 16 ton Jib Kreyn
n 1 adet 25 ton Mobil Kreyn
n 2 adet 10 ton Mobil Kreyn
n 1 adet 5 ton Mobil Kreyn
n 1 adet 150 ton Transporter
n 2 adet 350 ton Transporter
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Gerek kapalı alanlardaki
(sağda) gerekse

açık alanlardaki (altta) 
vinçler, tersanenin 

bakım, onarım ve inşa 
faaliyetlerinin kapasitesini 

belirliyor.





Silahlara Tam Bakım
ve Destek
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığı, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı envanterindeki 540’a
yakın silah sisteminin bakım,
tamir ve yenilenmesinden so-
rumlu. Bu rakam, tüm kuvvet
envanterindeki silah sistem-
lerinin yaklaşık %70 ila 75’ine
denk geliyor. Bunlar ara-
sında; 76/62 mm Oto Melara

top, 40/70 mm Breda top, 
30 mm Oto Melara top, 
35/90 mm Oerlikon top, 
40/70 mm Bofors top (deniz
ve kara tipleri), 40/56 mm 
Bofors top, 20 mm Orligon
top ve 12,7 mm makinalı
tüfek ile sahte hedef atan sis-
temler bulunuyor.
Gemi üzerindeki silahlar, pe-
riyodik olarak İstanbul Tersa-
nesi Komutanlığına geliyor ve

burada üretici seviyesinde ta-
mamen sökülüyor. Ömürlü
malzemeler değiştiriliyor;
diğer bileşenler de inceleni-
yor ve değiştirilmesi ya da
tamir edilmeleri gereken
varsa ilgili işlemler yapılıyor.
76 mm topların 300’e yakın
yedek parçası tersane im-
kânları ile imal ediliyor. Ay-
rıca kaplama ve boyama gibi
kimyasal işlemler de gerçek-
leştiriliyor. Hidrolik yağı akın-
tılarına ve deniz suyuna
dayanıklı boya olarak, Hacet-
tepe Üniversitesi tarafından
geliştirilmiş bir boya kullanı-
lıyor.
Bakımı tamamlanan silah
sistemi, tekrar bir araya geti-
riliyor ve 300 ila 400 alt adımı
içeren fabrika testlerine tabi
tutuluyor. Fabrika ortamında,
özel mermi kartuşları ile
“soğuk ateşleme” de yapılı-
yor. Daha sonra silah sistemi

gemiye tekrar takılmak üzere
teslim ediliyor. İzleyen sü-
reçte silahın gemi üzerinde
muvazatı yapılıp atış testleri
gerçekleştiriliyor.
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığı, sorumlu olduğu diğer
sistemlerde olduğu gibi silah
sistemlerini de 7/24 esasında
ve ilgili gemi dünyanın nere-
sinde olursa olsun destekli-
yor. Bilgi aldığımız personel,
gururla, sorumlu oldukları
silah sistemleri arasında, o
sırada gayri faal olan hiçbir
tanesinin bulunmadığını ifade
etti.
Bilgi aldığımız yetkililer, 
silah sistemlerinin bakımının
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığı bünyesinde yapılmasının,
zaman ve maliyet avantajı sağ-
ladığını da belirtti. Silah üreti-
cilerinin bazen bakım için
16-18 ay gibi süreler verebildi-
ğini, aynı bakımı kendilerinin
16 haftada tamamlayabildikle-
rini; maliyetin de 10’da 1 kadar
olduğunu söylediler.
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Diğer silah sistemleri gibi 76 mm 
Oto Melara toplar da bakım sırasında 
en ince ayrıntısına kadar elden geçiyor.

Silah sistemlerinin bakımının yapıldığı alanda
yoğun bir çalışma temposu sürdürülüyor.



Her Türlü Sistem
Destek Kapsamında
Turumuz sırasında ziyaret et-
tiğimiz Atış Kontrol Fabrikası,
gemi bakım ve desteğinin
farklı bir yüzünü gösterdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde bulunan her
sistem, yaşı ne olursa olsun
destekleniyor ve her an harbe
hazır hâlde tutuluyor. Bu
durum, etkinliğini kaybetme-
miş, diğer yandan özellikle ti-

cari teknolojilerin gelişimi
nedeniyle “eski” kalmış sis-
temlerin de desteklenmesi
gerekliliğini ortaya çıkartıyor.
Bazı atış kontrol sistemleri de
bu durumda. Atış Kontrol
Fabrikası, titiz bir çalışma ile
bu sistemleri desteklemeye
devam ediyor. Herhangi bir
anda fabrika personelinin
yaklaşık yarısı gemileri ye-
rinde desteklemek üzere gö-
revde bulunuyor.

Atış Kontrol Fabrikası'nda kartların testi için kullanılan bir iş istasyonu (sağda) ve
desteklenen sistemlerin bakım dokümanlarının bulunduğu kütüphane (üstte).



KINALIADA 
Vücuda Geliyor
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığını ziyaretimiz sırasında
ADA sınıfının 4’üncü gemisi
olan KINALIADA’nın inşa faa-
liyetleri de tüm hızıyla devam
ediyordu. KINALIADA, dünya-
nın geri kalanında inşa edilen
diğer modern gemiler gibi,
ana bloklar hâlinde inşa edili-
yor ve bu bloklar kızakta bir
araya getiriliyor. Bloklar ise
kapalı alanlarda imal ediliyor.
Önce bu blokları meydana ge-

tiren en alt seviye bileşenler,
teknik resimler uyarınca sac-
lardan kesilerek üretiliyor,
daha sonra bunların aşama
aşama bir araya getirilmesi ile
ana bloklar oluşturuluyor.
İstanbul Tersanesi Komutan-
lığındaki turumuzda, tüm
personelin işine hâkim oldu-
ğunu ve işini aşkla yaptığını
gözlemledik. Bizleri ağırlayan
ve bilgilerini paylaşan İstan-
bul Tersanesi Komutanlığı
personeline, okuyucularımız
adına teşekkür ederiz.
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En alt seviye bileşenler, saclardan plazma kesim tezgâhları kullanılarak kesiliyor.

KINALIADA için 
en alt seviye

bileşenler üretiliyor.

KINALIADA için üretimi süren ana bloklardan bir tanesi





Airbus Defence & Space
(D&S), 9 Mart’ta yayın-
ladığı basın bülteni ile

önümüzdeki 7 sene boyunca,
Alman Silahlı Kuvvetlerine ait 2
adet uyduyu ve bunlarla ilintili
güvenli yer haberleşme sis-
temlerini işleteceğini duyurdu.
145 milyon avro tutarındaki bu
sözleşmenin teknik detayların-
dan ziyade, bu hizmetin, 
aslında 2006’dan bu yana “sa-
nayi” tarafından sağlana gel-
diği bilgisi son derece kritik. Bu
haber ışığında, Türkiye’deki
gelişmelere bir göz atalım.
Türkiye’de, 1985 yılında, 3238
sayılı kanunla ve “mevcut milli
sanayii, savunma sanayii ihti-
yaçlarına göre reorganize ve
entegre etmek” görevi ile ku-
rulmuş olan SSM, 2012-2016
Stratejik Planında, savunma
sanayisinin “sürdürülebilir-
liği”ni teminen yürüttüğü 
projelerde, “Ömür Devri Yöne-
timi”ne geçilmesine önem
verdiğini açıkça belirtmekte-
dir. Bu çerçevede, SSM;
n Yurt içi geliştirme projeleri

ile Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envanterine 
kazandırılacak savunma
sistemlerinde, tedarik ve
kullanım dönemlerini bir
bütün hâlinde ele alan

ömür devri yönetimine
geçiş sağlanmasını ve

n Yurt içi geliştirme 
projelerinde yüklenicilerin
savunma sistemlerinin
kullanım dönemindeki 
performansından ve lojistik
desteğinin sağlanmasından
sorumlu olacağı 
“Performansa Dayalı 
Lojistik” (PDL) 
modellerinin geliştirilmesini

hedeflemektedir.
Geleneksel olarak SSM, imza-
ladığı sözleşmelerin içine, “ilk
yedekler” ve proje ile ilgili 
olarak TSK’nın beklentileri
doğrultusunda, “depo seviyesi”
kabiliyet kazanımlarını dâhil et-
mektedir. Zamanında, doğru-
dan alım modeli ile yapılan
sözleşmelere göre biçimlendi-
rilmiş bu yaklaşım çerçeve-
sinde, üreticiler, kendi
deneyimleri veya analizleri doğ-
rultusunda belirledikleri bir
takım yedek parçaları ve depo
seviyesi bakımlarda kullanıla-
cak ekipmanları, gerekli eği-
timlerle birlikte sağlamakla

yükümlü olmaktadır. Bu
amaçla sözleşmeden ayrılan
kaynak, talep edilen “depo se-
viyesi” kabiliyetlerin kapsa-
mına bağlı olarak, genellikle
sözleşme bedelinin %10’u ila
%20’si arasında bir yere otur-
maktadır. Büyük bir iyi niyetle
uygulanan ve ömür devrinde
bir tasarruf sağlamak amacı

güden bu yaklaşım, kullanıcı-
nın, envanterine giren ürünün
ayrıntılarına hâkimiyeti azal-
dıkça amacından uzaklaş-
maktadır. TSK’nın ikmal ve
bakım merkezlerinde veya
fabrikalarında mevcut olan 
ve yalnızca tek bir parça 
numarası için kullanılan çok
amaçlı tezgâhlar ve adedi, pi-
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
önde gelen stratejik amaçlarından 
bir tanesi de “Sürdürülebilir ve 
rekabetçi bir savunma sanayisinin 
mimarı olmak”tır. 2004 yılından 
itibaren daha etkin bir şekilde 
belirlenmekte olan Türk savunma 
ve havacılık sanayisi politikaları 
doğrultusunda ortaya koyulan bu 
amacın hayata geçirebilmesi için 
bugüne kadar neler yapıldığını veya 
yapılabileceğini, açık kaynaklarda
yer alan veriler yardımıyla irdeliyoruz.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

Sürdürülebilirliğin 
Lojistik Ayağında Son Durum
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yasa değerinin çok üzerinde,
yüzlerce dolara tedarik edilen
sarf malzemelere dair örnek-
ler, sektörde sıkça verilmekte-
dir. Satış sonrası tedarik edilen
mal ve hizmetlerin bedeli, bazı
savunma sistemlerinin ömür
devrinde, ilk alım bedelinin 2,
hatta 3 katına çıkabilmektedir.
Yedek niteliği taşıyan malzeme
ve ekipmanların üretiminde,
Türk sanayisinin alması gere-
ken yollar olduğu için, bu kay-
nağın büyük kısmının, bugün
bile yabancı OEM (Original
Equipment Manufacturer / Or-
jinal Ekipman Üreticisi)’lere
gittiği bir gerçektir.

Sanayi Hazır
SSM’nin politikaları doğrul-
tusunda, Türk savunma ve
havacılık sanayisi, platform
entegrasyonunda ciddi yollar
almıştır. Ne var ki, bugün en-
vanterde olan pek çok kara,
deniz ve hava platformu, 
Türkiye’de tasarlanıyor ve
üretiliyor olmasına karşın, bu
platformlar üzerinde bulu-
nan pek çok alt sistem, hâlâ
yurt dışından tedarik edil-
mektedir. Bunun sebebi, tek-
nolojik yetersizlikten ziyade,
ekonomik ölçekte üretimleri
mümkün kılacak ihtiyaç 
hacminin veya destek politi-
kalarının yeterli seviyede ol-
mamasıdır.
Ancak, “satış sonrası” hiz-
metler, muhakkak ki yedek
parça tedariki ile sınırlı değil-
dir. Bu noktada gözden kaç-
maması gereken gerçek,
Türk firmalarının kendi ima-
lat hatlarından çıkan ürünler
için ömür devri boyunca;
bakım, idame ve işletme hiz-
metini verebilecek bilgi ve
beceriye sahip olduğudur.
Türk savunma ve havacılık sa-
nayisi firmalarının, tedarik
sözleşmelerinde yer alan
“eğitim” iş paketlerinden, git-
tikçe daha fazla pay almakta
oldukları bir gerçektir. Ancak
“eğitim” hizmeti, ürün envan-
tere girerken ve sınırlı sürede
sağlanan bir hizmettir. Sana-
yinin katkısının ürünün ömür
devrine yayılması, “sürdürüle-
bilirliğin” temini açısından kri-

tik önem arz etmektedir. İma-
lat hatları açıkken oluşturulan
becerileri sürdürülebilir kıl-
manın en basit yollarından
biri, bu hatlarda kazanılan;
imalat, montaj, test, arızacılık
ve onarım gibi deneyimlerin,
ürünün ömür devrinde hizmet
olarak sunulabilmesidir. Türk
savunma ve havacılık sanayisi
firmaları, bu hizmetleri ver-
melerini mümkün kılacak do-
nanım tedarik sözleşmelerini
yapacak ve yönetecek birikim-
dedir.
Geleneksel lojistik sözleşme-
lerinde, “faaliyetler ve yedek-
ler” ücretlendirilirken, PDL
sözleşmelerinde, “kullanım
saati” veya benzeri somut
çıktılar ücretlendirilir. Bu tür 
sözleşmeler, her fırsatta et-
kinliklerini kanıtlamalarına
rağmen, gerek alışkanlıkların
değiştirilmesindeki güçlükler
gerekse muharebe saha-
sında “sivil” unsurların yadır-
ganması gibi nedenlerle
yalnız Türkiye’de değil tüm
dünyada bir türlü yaygınlaşa-
mamaktadır. 
Oysaki hayata geçirilen örnek-
lerden birinde, Boeing firması,
C-17 nakliye uçaklarının ida-
mesine ilişkin PDL hizmetleri
sözleşmesi kapsamında, filo-
nun hazır bulunurluğunu
%86’ya çıkarırken, uçuş saati
maliyetlerinde %29 bir tasar-
ruf sağlamıştır.
Ne yazık ki, SSM’nin son 5
yıldaki faaliyet raporlarını in-
celediğimizde, “Yurt İçi Geliş-

tirme” sözleşmelerinin -top-
lam proje hacminin altında
bir ivmelenmeyle de olsa-
arttığını görürken, “Hizmet”
sözleşmelerinin, henüz aynı
trendi yakalayamadığını tes-
pit ediyoruz (Şekil 1).

Yine aynı raporlarda, SSM’nin,
2016 yılında, “Savunma Sanayi
Ömür Devri Yönetimi Plat-
formu” oluşturma yönündeki
planlaması, bir süredir devam
eden “Standart Lojistik Söz-
leşmesi” oluşturulması ile il-
gili faaliyet dışındaki, mevcut
tek somut adım olarak dikkat
çekiyor.
Türkiye’de bu yaklaşımların
yaygınlaşmasındaki gecikme-
lerin ülke ekonomisine getire-
ceği yük; sanayi tarafında, çok
uzun sürelerde ve maddi ve
manevi bedellerle kazanılmış
kıymetli deneyimlerin, çok
kısa sürede kaybedilmesinin
getireceği yükün yanında çok
ufak kalacaktır.
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Basın turu kapsamında,
Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ile

HDW-MFI ortak girişimi ara-
sında, 2 Temmuz 2009’da söz-
leşmesi imzalanan, ilk kaynak
töreni ise 8 Ekim 2015’te yapı-
lan ve 6 adet denizaltının
inşasını kapsayan YTDP ile il-
gili bilgilendirme yapıldı ve 
PİRİREİS’in inşa faaliyetleri
gösterildi. Etkinliğe, günlük
basından da çok sayıda basın
mensubu katıldı.

Proje 2025’te
Tamamlanacak
Etkinliğin açılışında, Buhar
Kuvvet Santrali Anı Binası’nda
bir konuşma yapan Gölcük
Tersanesi Komutanı Tuğami-
ral Aydın Eken; tersanenin ta-
rihçesi, imkân ve kabiliyetleri
ve tersanede günümüze kadar
yapılan çalışmalar hakkında
bir sunum gerçekleştirdi.
YTDP’ye dair bilgi veren Tuğ-
amiral Eken, “6 adet havadan
bağımsız tahrik sistemine
sahip denizaltılardan ilkinin

inşa faaliyetlerine 28 Eylül
2015 tarihinde başlanmıştır.
Projenin ilk denizaltısı 
PİRİREİS’in 2020 yılında tes-
limi planlanmakta olup, takip
eden her yıl bir denizaltı teslim
edilmesi ve projenin 2025 yı-
lında tamamlanması beklen-
mektedir.” dedi.
Tuğamiral Eken, projenin öne-
mini, “Su altında şnorkel yap-
maksızın çok daha uzun süre
kalabilen ve bir denizaltı için
en önemli silah olan sessizlik
prensibine son derece sadık
kalan yeni nesil denizaltıların
Türk Deniz Kuvvetleri envan-
terine katılmasıyla denizin al-
tında, gücümüze güç katılmış
olacak.” sözleriyle vurguladı.

Dikine İnşa Yöntemi
İlk Kez Kullanılacak
YTDP kapsamında inşa edilen
denizaltıların, daha önce Göl-
cük Tersanesi’nde inşa edilen-
lerden farklı olarak, otomatik
kaynak sistemleriyle ve “di-
kine inşa yöntemi” ile inşa edi-
leceğini ifade eden Tuğamiral

Eken, bu yöntemi şöyle açık-
ladı: “Dikine İnşa Yöntemi ola-
rak adlandırılan bu yöntemle,
mukavim tekne sacı ve ona
içeriden destek veren keme-
reler, yaklaşık 3 m boyunda
yüzükler şeklinde imal edil-
mekte; daha sonra otomatik
kaynak makinaları ile uç uca
birleştirilmek suretiyle gemi-
nin teknesini oluşturmaktadır.
Bu uzun silindirik yapının başı
ve sonu mukavim küresel per-
deler ile tamamlanmakta; su
geçirmez ve basınca dayanıklı
mukavim tekne oluşturul-
maktadır. Mukavim tekne ha-
ricinde; geminin üst güverte,
yelken, dalma sarnıçları ve
mukavim teknenin içerisin-
deki iç blokları da donatıldı-
ğında, geminin çelik teknesi
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca,
mukavim teknenin bütünlüğü
açısından, denizaltının ana
cihaz ve sistemlerinin montajı
ve donatım faaliyetleri, muka-
vim tekne ana parçalarının
birleştirilmesinden önce ta-
mamlanmaktadır.”

Görünmezlik 
5 Kat İyileştirildi
Havadan bağımsız tahrikli de-
nizaltının avantaj ve üstünlükleri
ile ilgili bilgilendirme yapan
Gemi İnşa Başmühendisi Yük-
sek Mühendis Albay Ali Bahadır
Barıtcı, şunları söyledi: “Hava-
dan bağımsız tahrik sistemi sa-
yesinde, denizaltılara, en büyük
avantajı sağlayan ‘gizlilikle
sürpriz silah olma özelliği’ 5 kat
iyileştirilmiştir.” Albay Barıtcı,
tahrik sistemini de şu sözlerle
anlattı: “[Projede kullandığımız]
Havadan bağımsız tahrik sis-
temi, Siemens’in geliştirmiş 
olduğu ve sıvı hâlde oksijen 
ve hidrojenin tepkimesiyle 
elde edilen enerjiyi kullanan bir
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• Dz.K.K.lığı hizmetindeki 
tüm gemileri havuzlama kabiliyeti

• Toplam 837 adet makina ve tezgâh
• 17.500 ton/yıl sac işleme 

kapasitesi
• 1.500 tonluk gemi inşa kızağı
• 330.000 adam x gün yıllık 

işçilik kapasitesi
• 1.000 ton/yıl boya üretme 

kapasitesi
• Yılda yaklaşık 36.000 adet 

felektronik ve mekanik ölçü 
aletinin kalibrasyonunu yapma
kabiliyeti

• Yılda ortalama 10.000 adet su,
yağ, akaryakıt ve genel kimya
analizi yapma kapasitesi

• Yılda 1.440 adet (3 set) denizaltı
bataryası üretme kabiliyeti

Gölcük Tersanesi’nin
İmkân ve Kabiliyetleri

PİRİREİS 2020’de Hazır

Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında inşa çalışmaları
başlayan REİS sınıfının ilk denizaltısı PİRİREİS’in devam eden
inşa faaliyetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)
tarafından, 26 Şubat’ta, Gölcük Tersanesi Komutanlığında
düzenlenen bir basın turu ile tanıtıldı.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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sistemdir. Bu kimyasal tepki-
menin artık ürünü saf su 
olduğundan; çevreye duyarlı,
herhangi bir zarar vermeyen iş-
lemdir. Bu sayede denizin altında
kalma süresi, envanterimizdeki
PREVEZE ve GÜR sınıflarına na-
zaran 5 kat yükselmiştir.”
Albay Barıtcı, YTDP kapsa-
mında kazanılan yeteneklere
de değinerek, “Denizaltı Mu-
kavim Tekne İnşa Fabrikası ve
Denizaltı İnşa Fabrikası mo-
dernize edilmiş ve 5 adet yeni
montaj ve kaynak tezgâhı, ter-
sanemiz envanterine kazandı-

rılmıştır. Denizaltının kemere
kaynağı, kemerelerin muka-
vim tekneye kaynağı ve blokla-
rın birleştirme kaynakları, yeni
kaynak tezgâhlarında yapıla-
caktır. Bu tezgâhların kullanı-
mıyla inşa sürecinde büyük
kaynak işlerinin, bahse konu
tezgâhlar sayesinde, daha hızlı
ve daha yüksek kalitede yapıl-
ması ve iş gücü tasarrufu sağ-
lanması amaçlanmaktadır.
Yarı otomatik tezgâhları kul-
lanmak suretiyle kaynak hızı-
mızı 4 katına yükseltmiş; 
böylece işçilikten tasarruf
sağlamış ve tersane imkân ve
kabiliyetlerini kullanır hâle
gelmiş bulunuyoruz.” dedi.
Projeye katkı veren firmalara da
değinen Albay Barıtcı, şu bilgi-
leri verdi: “Ana tahrik sistemi 
2 adet MTU dizel jeneratör, 1
adet Siemens Permasyn ana
motor ve Siemens yakıt pilinden
oluşmaktadır. Projede yerli yük-
lenici olarak STM, ASELSAN,
HAVELSAN, AYESAŞ, MilSOFT,
Koç Bilgi Sistem ve TÜBİTAK
görev almaktadır.”

Batarya Üretimi 
İkiye Katlandı
Faaliyet kapsamında son ola-
rak, dünyada denizaltı bataryası
üretebilen 6 fabrikadan birisi
olan Denizaltı Batarya Fabrikası

Müdürlüğü’nün faaliyetleri hak-
kında bilgi verildi.
Denizaltı Batarya Fabrika Mü-
dürü Yarbay Bülent Çift, “Deniz-
altı Batarya Fabrikası Müdürlüğü,
Türkiye’nin tek, Orta Doğu ve
Balkanlar’ın ise denizaltılar için
akü bataryası üretebilen iki
fabrikasından biridir. Fabrika-
mızda subay, astsubay, uzman
çavuş, memur, işçi ve er olmak
üzere, yaklaşık 130 personel
görev yapmaktadır.” dedi. Ka-
lite Kontrol Kısım Amiri Yük-
sek Mühendis Kıdemli Binbaşı
Başar Ergin, “Makina ve sis-
temlerimiz, fabrikanın ilk ku-
rulduğu 1982 yılına göre,
oldukça büyük aşama kaydet-
miştir. 30 yıl öncesine göre
bugün 2 kat daha fazla üretim
yapılabilmektedir. Bunda maki-
naların yanı sıra akücü meslek
koluna sahip personelimizin
mesleki bilgi ve tecrübesini
geliştirmiş olmasının da etkisi
büyüktür… Fabrika ilk kurul-
duğunda, yüzde 100 yurt dışın-
dan temin edilen malzemeler,
1998-2006 yılları arasında ya-
pılan yerlileştirme faaliyetleri
kapsamında, bugün yüzde 93
oranında yerlileştirilmiş bu-
lunmaktadır.” diye konuştu.
Basın turu, Denizaltı Batarya
Fabrikası’nın gezilmesi ile
sona erdi.
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Torpido Karşı Tedbirler Sistemi : KOÇ/Ultra ortaklığı
Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi : HAVELSAN
Data Link Sistemi : MilSOFT
Entegre Muhabere Sistemi : ASELSAN
Sualtı Telefon Sistemi : ASELSAN
Solunum Havası İzleme Sistemi : TÜBİTAK
Yurt İçi Tedarik Faaliyetleri : STM

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde Yerli Katkı

Tam Boy : 67,6 m
Mukavim Tekne Dış Çapı : 6,3 m
Deplasman : 1.885 ton
Personel : 40
Mukavim Tekne : H7 100 ve HY 80 Çeliği ile üretilen tek bölmeli gövde
Ana Tahrik Sistemi : Dizel-elektrik ve yakıt hücresi
Ana Motor : Siemens (Permasyn), 3.900 kW
Dizel Jeneratör : 2 x MTU 16 V 396 SE 84 L
Batarya : 2 x 324 Type 30PS15B
Yakıt Pili : Siemens, 2 x 120 kW

Rakamlarla Yeni Tip Denizaltı Projesi

"Dikine İnşa Yöntemi" ile 
3 m boyunda yüzükler
şeklinde imal edilen kemereler 
(ortada) ve bunların birleştirilmesi
ileoluşturulmaya başlanan 
gemi teknesi (arkada).



M. Kubilay TOK* / mk.tok@yaltem.com
*Elektronik Yük. Müh., İş Geliştirme Direktörü, YALTEM A.Ş.
Tayfun DUMAN** / t.duman@yaltem.com
**İş Geliştirme Danışmanı, YALTEM A.Ş.

Türk Deniz Kuvvetleri, kendi stratejisini, esasen; “Ana Va-
tanda Güvende Olmak için, Denizde Güçlü Olmak; Dün-
yada Söz Sahibi Olmak için, Tüm Denizlerde Var Olmak”

tespitiyle son derece öz olarak yapmıştır. Bu tanımlama, tek
başına bile ulusal deniz stratejimizin dayanak noktası olarak
ele alınabilir.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun
ifadesiyle, “Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisinin, hem Deniz Kuv-
vetleri personelinin doktrin birliğinin sağlanması hem de Tür-
kiye’nin uluslararası arenadaki yönünü tayin eden ve savunma
planlama faaliyetlerini yürüten karar vericileri ve diğer aktif
unsurları gelecek hakkında bilgilendirmek üzere” hazırlanmış
olduğu anlaşılmaktadır.
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi; denizlerin önemi, güvenlik durumu,
dış politika hedefleri, denizcilik hedefleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve
deniz kuvvetleri stratejisi gibi ana başlıklar altında incelenmiştir.
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Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi:

Orta Ölçekli Küresel 
Güç Aktarım Yeteneğine

Sahip Deniz Kuvveti
Olma Rotasında

Özenle hazırlanan Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, 2015 yılının Ekim ayında, tam da
askeri tehditlerin, gerek Suriye ve gerekse Doğu Akdeniz’de çok tehlikeli bir hâl
almaya başladığı kritik bir dönemde yayınlandı. Bu kapsamlı dokümanın geniş 
kitlelere yayılması, ulusal çıkarlarımız açısından ve milli bir deniz stratejisi 
hakkında farkındalık oluşturmak bakımından hayati bir öneme sahiptir. 
Türk Deniz Kuvvetleri, böyle bir dokümanı yayınlayarak, geleneğinde var olan;
planlama, öngörü ve atılım ruhuna uygun olarak denize yönelik ulusal stratejimizin 
net olarak anlaşılması açısından çok önemli bir çalışmaya imza atmıştır. 

BURAK sınıfı bir korvet, dalgalı denizlerde yol alıyor.



Denizlerin Önemi
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin ana dayanağı, hiç şüphesiz ki,
denizlerin ülkemize sunduğu askeri, jeopolitik ve ticari öneme
dayanmaktadır. Bu bakış açısına göre:
n Deniz taşımacılığı, hâlen dünyada en çok tercih edilen 

ulaşım şeklidir. 
n Ülkelerin ticari rekabet gücü, uluslararası deniz 

ulaştırma sisteminden istifade edebilmesi ile 
orantılıdır.

“Ülkelerin ticari rekabet gücü, uluslararası
deniz ulaştırma sisteminden istifade edebilmesi 
ile orantılıdır.”

n Küresel anlamda deniz ulaştırma yolları aynı zamanda güç
aktarımının da vasıtasıdır ve bu yollar üzerindeki kritik 
geçitlerin kontrolü jeopolitik rekabetin önemli bir 
unsurudur. Günümüzde stratejik rekabetin en önemli 
unsurlarından birini, açık denizler oluşturmaktadır.

n Küresel ticaretin hacim (ton) olarak %80’i, değer (dolar)
olarak %70’i [1]; petrol taşımacılığının %60’ı ve 
doğal gaz taşımacılığının %25’i [2] deniz yoluyla 
yapılmaktadır. [3]

Güvenlik Durumu
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde, güvenlik durumu şu şe-
kilde özetlenmektedir:
n Ege’deki, tarihi derinliği bulunan sorunlar, her zaman 

olduğu gibi ciddiyetini korumaktadır. Türkiye’nin bu 
konudaki hassasiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilgili kararıyla [4] tüm dünyaya duyurulmuştur.

n Orta Doğu, “Arap Baharı” süreciyle daha kırılgan bir 
jeopolitik dönüşüme uğramıştır.

n Rusya Federasyonu (RF)’nun artan saldırgan tutumu, 
mevcut güvenlik mimarisinin sorgulanmasına neden 
olmuştur.

“Ege’de tarihi derinliği bulunan sorunlar ciddiyetini
korurken, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması önemli bir bölgesel ihtilâf hâline
gelmiştir.”

n Türkiye’nin deniz yetki alanları, ülke yüzölçümünün 
yarısından fazla bir alana sahip olmakla birlikte, 
bu alanın sınırları, sadece Karadeniz’de antlaşmalarla 
belirlenmiş durumdadır. 

n Küreselleşme, ülkeler arasındaki ilişkilerde kara 
sınırlarının etkilerini azaltırken, gelişen teknoloji, 
yüzlerce yıldır herkesin kullanımına açık denizlerde 
tam aksine bir etki yaratmıştır. Ülkelerin kıta sahanlıklarına
yönelik deniz dibi kaynaklarının kullanım mücadelesi 
kapsamında her geçen yıl ilave yetki alanları 
sınırlandırmalarına konu olmakta; bu sınırların koruyucusu
olarak da deniz kuvvetlerinin rolü artmaktadır.

“Soğuk Savaş bittikten sonra, NATO ve AB’nin 
girişimleri ile tesis edilen güvenlik mimarisi 
yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.”

n Türk Deniz Kuvvetleri, 2004 yılında milli olarak başlattığı 
Karadeniz Uyum Harekâtını (KUH) kesintisiz olarak 
sürdürmekte, tüm kıyıdaşların katılımını teşvik 
etmektedir. [5] Ancak, Türkiye ile RF arasında 
24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan gerginlikten sonra,
KUH’un gelecekte nasıl icra edileceği önemli bir 
meseledir.

n Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin, 2007 yılında, 
Kıbrıs Adası’nın güneyinde belirlediği bazı ruhsat sahaları,
kısmen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı
içinde bulunmaktadır. GKRY’nin bu tutumu nedeniyle 
bölgedeki çok sayıda kıyıdaş ülkeyi ilgilendiren bir 
uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. [6]

n Türk Deniz Kuvvetleri, 2006 yılından bu yana, 
Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nı icra 
etmektedir.

n NATO, 2011 yılında, İttifak’ın yeni deniz stratejisini [7] 
yayımlamış; takip eden dönemde de İttifak’ın deniz 
alanındaki tüm faaliyetleri, bu strateji doğrultusunda 
gözden geçirilmeye başlanmıştır.
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Dz.K.K.lığı, 
helikopterleri etkin

olarak kullanıyor.
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n Küresel ölçekte ise dünyanın jeoekonomik ve jeostratejik
ağırlık merkezi hâline gelen Asya Pasifik ön plana çıkmakta;
ABD deniz gücünün önemli bir bölümü, bu bölgede 
konuşlandırılmaktadır. [8]

Dış Politika Hedefleri
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, Türkiye’nin dış politika vizyo-
nunun istikrar, iş birliği ve kıta ölçekli açılım odaklı olduğunu
vurgulamaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin, çevre denizlerden
okyanuslara kadar ilgi ve faaliyet alanının uzandığı tüm coğraf-
yalara erişebilme yeteneği olan Deniz Kuvvetleri, vazgeçilmez
bir dış politika enstrümanıdır. 

“Türkiye’nin ilgi ve faaliyet alanının uzandığı tüm
coğrafyalara erişebilme yeteneği olan Deniz Kuvvetleri,
vazgeçilmez bir dış politika enstrümanıdır.”

Deniz Kuvvetlerinin, kıta ölçekli dış politik açılımların destek-
lenmesine yönelik rolünün en somut örneklerinden biri, Bar-
baros Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleridir. [9]

Denizcilik Hedefleri
Türkiye’nin dış ticaret yükünün, yaklaşık %87’sinin deniz yolu
ile taşınması nedeniyle denizciliğin geliştirilmesi için gerçek-
leştirilen yatırımlar ve bu alanda yürütülen faaliyetler büyük
öneme sahiptir.
“Denizcilik sektöründeki gelişmeler ve hedefler, ekonomisi bü-

yüyen ve alternatif pazarlara açılmakta olan Türkiye’nin deniz
gücünün en önemli iki bileşeni olan bahriye ve deniz ticaret fi-
losu arasındaki etkileşimin her geçen gün artmasına sebep
olacaktır.”
Dünya genelinde, ham petrol ve petrol türevi ürünlerin
%60’ından fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır. [10] Enerjinin
nakledildiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğinin idamesi,
büyük önem taşımaktadır. Taşınan ham petrol ve petrol türevi
ürünlerin hacmi bakımından, önemli kritik geçitler, sırasıyla;
Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı, Babül Mendep
Boğazı, Danimarka Boğazları, Türk Boğazları ve Panama Ka-
nalı’dır. [11]

MİLGEM, Dz.K.K.lığının 
geleceğini temsil eden 

projeler arasında yer alıyor.



Deniz Kuvvetleri
Deniz kuvveti, bir ülkenin toplam denizcilik gücünün ana un-
surlarından birisidir. Deniz kuvvetleri, seyyaliyet (mobilite), es-
neklik, uzun süreli harekât, kendi kendine yeterlilik ve açık
denizleri serbestçe kullanabilme gibi ayırt edici özelliklere sa-
hiptir. Deniz kuvvetleri, bu özellikleriyle dünya denizlerinde
ülke çıkarının olduğu her coğrafyaya nüfuz edebilmekte; bu
bölgelerde sürekli olarak varlık gösterebilmekte; taşıdığı dip-
lomatik ve askeri gücün etkisini sürekli olarak idame ettirebil-
mektedir.
“Her bir donanma unsuru, açık denizlerde serbestçe dolaşa-
bilen yüzer birer büyükelçilik; Deniz Kuvvetleri ise bu unsurla-
rıyla dünyanın aynı anda dört bir yanında etkinlik gösterebilen
büyük bir diplomatik misyon görevi icra etmektedir.”
Deniz kuvvetleri, çatışma durumunda; erken ihbar-ikaz, keşif,
gözetleme ve istihbarat ihtiyaçlarının karşılanması, deniz ulaş-
tırma hatlarının açık bulundurulması ve korunması, harekât
alanında deniz kontrolünün tesis edilmesi, karada konuşlu kri-
tik hedeflerin imha edilmesi, bölge hava savunmasının destek-
lenmesi, güç aktarımı yapılması, gerektiğinde amfibi harekât
icra edilmesi gibi faaliyetlerle müşterek harekâta katkı sağla-
maktadır. Bu özellikleriyle deniz kuvvetleri, barış, kriz ve ça-
tışma durumlarının gereklerine göre uygun bölgelerde
konuşlanarak:
n Ana vatana yönelik tehlikeleri en uzak mesafede 

bertaraf etmek,
n İkili ya da çok uluslu iş birliği girişimlerini desteklemek,
n İlişkilerin geliştirilmesine ve bölgesel / küresel istikrarın

idamesine katkı sağlamak,
n Etkili bir kriz yönetiminde oynadığı rol ile 

diğer aktörlerin davranışlarını şekillendirmek,
n Deniz hak ve menfaatlerini korumak,
gibi görevler icra etmektedir. Bir ülkenin deniz kuvvetlerini kul-
lanma şekli, o ülkenin dış politika karakterini ortaya koymak-
tadır. Deniz kuvvetlerinin görev spektrumu, aşağıdaki görev
türlerini içermektedir:
n Deniz kontrolü ve güç intikali,
n Denizden karaya darbe harekâtı,
n Denizlerin serbestçe kullanımının engellenmesi ve 

deniz ulaştırmasının korunması,
n Deniz güvenlik harekâtı ve yetki alanlarının kontrolü,
n Bayrak ve varlık gösterme, barışı destekleme harekâtı,
n Muharip olmayanların sivilleri tahliyesi harekâtı,
n İnsani yardım, doğal afet ve Arama-Kurtarma 

harekâtı.
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Strateji
“Denizlere hâkim olan cihana hakim olur.” [12] ve “Dünya ege-
menliğinin anahtarı, deniz yollarının kontrolündedir.” [13] tez-
leri, neredeyse asırlardır deniz stratejistlerinin değişmeyen
kılavuzu gibidir.
Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde de belirtildiği gibi, “Türk
Deniz Kuvvetlerinin Stratejisi; Türkiye’nin Milli Güvenlik Siya-
seti ile buna bağlı olarak belirlenen Milli Askeri Stratejisinin
deniz ortamına bakan iz düşümüdür.”
Savunma ve güvenlik durumu, dış politika ve denizcilik hedef-
leri, Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin temel girdileridir. Bun-
ların, kuvvetin ilgi ve görev alanı ile örtüşen bölümü, Deniz
Kuvvetlerinin hedeflerini belirlemektedir. Bu hedeflere ulaş-
mak üzere Deniz Kuvvetlerinin nasıl kullanılacağı ve geliştiri-
leceği ve diğer paydaşlarla iş birliği modelleri de Deniz
Kuvvetleri stratejisini oluşturmaktadır. Temel girdilerin değiş-
kenliği nedeniyle, Deniz Kuvvetleri stratejisi dinamik bir yapı-
dadır.

Türk Deniz Kuvvetlerinin Hedefleri
Strateji dokümanında, stratejiye yön veren hedefler, şu şekilde
belirlenmiştir:
n Ana vatanın bekasına yönelik denizden gelebilecek 

tehditlerin caydırılması; gerektiğinde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’nin diğer unsurları ile müştereken 
kesin sonuçlu harbin kazanılması,

n Türkiye’nin denizlerdeki hükümranlık haklarının, 
deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve deniz ulaştırma
yollarının güvenliğine katkı sağlanması,

n KKTC’nin savunmasının ve deniz hak ve menfaatlerinin 
korunmasının desteklenmesi,

n Türkiye’nin çevresinde, bir güvenlik kuşağı oluşturulması 
ve küresel istikrara katkı sağlanması,

n Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi hedeflerinin
desteklenmesi,

n İttifak Deniz Stratejisi’nin desteklenmesi,
n Öngörülen güvenlik ortamında verilebilecek tüm görevleri

icra edebilecek etkin bir deniz kuvvetinin idamesi ve 
geliştirilmesidir.

Öte yandan, ana vatanın bekasına yönelik denizden gelebilecek
tehditlerin caydırılması ve gerektiğinde, TSK’nın diğer unsur-
ları ile müştereken kesin sonuçlu harbin kazanılması için:
n Açık denizlerin barışçıl amaçlarla kullanılması; gerektiğinde

kuvvet kullanımı, 
n Durumsal farkındalığın daha kapsamlı olarak 

Uzun Ufuk Sistemi ile tesisi ve sürdürülmesi,
n Angajman kurallarının ilgili makamlarla koordineli olarak;

görevin başarılması, gerginliğin kontrol edilmesi ve 
bekanın sağlanması arasındaki dengenin gözetilerek 
uygulanması,

n Kriz döneminde en kısa zamanda kriz bölgesinde 
konuşlanılması; kriz bölgesinde durum üstünlüğünün 
elde edilmesi; tüm unsurlar ile hazırlıklarını tamamlaması,
çatışma döneminde ise müştereken veya deniz kontrolü
amacıyla tehdit durumuna göre reaksiyon göstererek 
muhasım üzerinde istenen etkiyi yaratacak seviyede 
güç kullanımı esas alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin denizlerdeki hükümranlık haklarının,
deniz alaka ve menfaatlerinin korunması kapsamında ise ulus-
lararası antlaşma ve hukuktan kaynaklanan haklarımızın ihlali
ya da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ihtilâfları nede-
niyle yaşanabilecek gelişmelere süratle reaksiyon gösterebi-
lecek şekilde hazırlık durumunun idamesi ve deniz yetki
alanlarımızdaki izinsiz araştırma/sondaj faaliyetlerinin engel-
lenmesi gibi hususlar hedef olarak gösterilmektedir.
Çevre denizlerimiz ile Türkiye’nin deniz ticaretinin yoğun olarak
gerçekleştiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğine katkı sağ-
lanması kapsamında ise:
n Deniz alanlarına yönelik faaliyet gösteren ilgili aktörler ile

eş güdüm hâlinde olunması,
n KUH’un sürdürülmesi,
n Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na devam edilmesi,
n Deniz ulaştırma yollarının riskli hâle geldiği deniz 

alanlarında deniz güvenliğini sağlamak üzere milli olarak 
ya da NATO ve/veya çok uluslu deniz görev grupları 
bünyesinde varlık gösterilmesi gibi hususlar esas 
alınmaktadır.
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Amfibi unsurlar, caydırıcılıkta önemli bir rol üstleniyor.





Türkiye’nin yakın çevresinde istikrarlı bir güvenlik kuşağı oluştu-
rulmasına, küresel barış ve istikrara katkı sağlanması amacıyla:
n BLACKSEAFOR (Black Sea Naval Cooperation Task Group /

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu)’un idamesi,
n Ege’deki faaliyetlerin uluslararası antlaşmalardan 

kaynaklanan haklarımız, Lozan dengesi, denizlerin 
serbestisi ilkesi, uluslararası hukukun tanıdığı 
açık deniz hakları, iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkileri ile
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi ve

n BM ve NATO gibi uluslararası kurumlar bünyesinde icra 
edilen çok uluslu faaliyetlere katılım ve destek sağlanması
esas alınmıştır.

Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi hedeflerinin des-
teklenmesi kapsamında ise:
n Savunma sanayisi iş birliği kapsamındaki ülkelerin deniz

kuvvetleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine öncelik 
verilmesi,

n İkili iş birliğinin ve karşılıklı çalışabilirliğin arttırılması 
maksadıyla uluslararası eğitim faaliyetlerinin ve 
kapasitesinin arttırılması,

n Afrika’da, deniz güvenliğine yönelik faaliyetlere öncelik 
verilmesi,

n Hint Okyanusu, Afrika, Basra Körfezi ve Asya-Pasifik 
Bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edilmesi, 
buralarda lojistik ve liman kapasitesi geliştirilmesi 
öngörülmektedir.

İttifak Deniz Stratejisinin desteklenmesi kapsamında ise:
n NATO Görev Gruplarının çevre denizlerimizdeki 

tüm faaliyetlerine katılım,
n Karadeniz Uyumu Harekâtı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı

kapsamında bilgi değişimine yönelik ilgili NATO 
karargâhları ile iş birliğinin sürdürülmesi,

n Eğitim, tatbikat ve Barbaros Türk Deniz Görev Grubunun
faaliyetleri planlanırken, İttifak ülkelerinin deniz kuvvetleri,
NATO Daimi Deniz Görev Grupları ve NATO Mukabele 
Kuvveti unsurlarıyla müşterek eğitim/tatbikatlar icra 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Kuvvet Yapısının Geliştirilmesi
Türk Deniz Kuvvetlerinin, kullanım konseptinde belirtilen faa-
liyetleri etkinlikle yerine getirebilmesi; kuvvet yapısının tekno-
lojide, güvenlik ortamında, dış politika ve denizcilik
hedeflerinde öngörülen değişikliklere göre geliştirilmesine ve
zaman içinde sürekli adaptasyonuna bağlıdır. Bu gereklilik, ön-

görülen güvenlik ortamında verilebilecek tüm görevleri icra
edebilecek etkin bir deniz kuvvetinin idamesi ve geliştirilmesi
hedefi ile ifade edilmektedir.

Gelecekteki Kuvvet Yapısı
Gelecekteki kuvvet yapısı kavramının tanımlanabilmesi için,
deniz kuvvetleri stratejisinin öz olarak bu safhada ortaya kon-
ması gereklidir. Elbette, deniz kuvvetleri stratejisine ilişkin ola-
rak değişik yorumlar ve çıkarımlar yapılabilir. Ancak, bu
makalenin yazarlarına göre, deniz kuvvetlerinin yeni stratejisi:
“Mevcut yetenekleri ile hâlihazırda ‘Orta Ölçekli Bölgesel Güç
Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti’ olan Türk Deniz Kuv-
vetlerinin, ’Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip
Deniz Kuvveti’ne dönüşümü” şeklinde algılanmalıdır. Kuvvetin,
“bölgeselden küresele” geçiş anlamına gelen bu stratejik ön-
görüsü, detayları ileri bölümlerde ele alınacak olan çok önemli
bir yapısal transformasyonu işaret etmektedir.
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Deniz Kuvvetlerinin 
Sınıflandırılması
Dünya ölçeğinde deniz kuvvetlerinin sınıflandırılması; platform 
sayısı açısından büyüklük, coğrafi erişim (harekât yarıçapı), 
fonksiyonlar ve yetenekler, yüksek teknolojinin kullanımı, diğer 
ülkelerin algısı gibi muhtelif kriterlere göre yapılabilmektedir 
(bkz. Geoffrey Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century).
Genel kabul gören bir sınıflandırmaya (Eric Grove & Michael Morris)
göre ise deniz kuvvetleri için 9 kategori öngörülmektedir:
(1)    Major Global Force Projection Navy – Complete: Büyük 
         ölçekli küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
(2)    Major Global Force Projection Navy – Partial: Büyük ölçekli
         küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti- Kısmen.
(3)    Medium Global Force Projection Navy: Orta ölçekli 
         küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
(4)    Medium Regional Force Projection Navy: Orta ölçekli 
         bölgesel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
(5)    Adjacent Force Projection Navies: Mücavir alana 
         güç aktarımı yapabilen deniz kuvveti.
(6)    Offshore Territorial Defence Navies: Kıyı ötesi savunma 
         yapabilen deniz kuvveti.
(7)    Inshore Territorial Defence Navies: Kendi karasularında 
         savunma yapabilen deniz kuvveti.
(8)    Constabulary Navies: Kolluk görevi yapan deniz kuvveti.
(9)    Token Navies: Sembolik deniz kuvveti.
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Korsanlıkla etkin mücadeleyi mümkün kılan unsurların başında deniz piyadeleri geliyor.



Aynı stratejik bakışa göre, “Türkiye’nin deniz ticaretinin yoğun
olarak gerçekleştiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğine
katkı sağlanması, Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi
hedeflerinin desteklenmesi, İttifak Deniz Stratejisinin destek-
lenmesi, küresel barış ve istikrara katkı sağlanması gibi, Türk
Deniz Kuvvetlerinin harekât yarıçapının genişlemesine yol açan
hedefler nedeniyle çevre denizlerimizin ötesinde harekât icra
edebilecek, güç aktarımı yapabilecek, İttifak/koalisyon kuvvet-
lerine komuta edebilecek yetenekte platform ihtiyacının ciddi
şekilde artacağı” esas alınmaktadır.
"Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz
Kuvveti" olma stratejisine uygun olarak, ortaya çıkan ilave ye-
tenek ihtiyaçları çerçevesinde:
• Kısa vadede (0-5 yıl): ADA Sınıfı Korvetler, milli 

hücumbotlar, lojistik gemileri, amfibi gemiler (LST), 
genel maksat helikopterleri, deniz karakol uçakları, insansız
hava araçları ve insansız/otonom su altı araçlarının temini,

• Orta vadede (6-10 yıl): İ sınıfı fırkateynler, hava savunma
harbi (HSH) fırkateynleri, havuzlu çıkarma gemisi
(LPD/LHD), muharebe destek gemisi, yeni nesil mayın
avlama gemileri ve havadan bağımsız tahrik sistemli 
denizaltıların geliştirilmesi ve milli olanaklar ile 
inşa edilmesi,

• Uzun vadede (11-20 yıl): Deniz kontrolü, kuvvet koruma 
ve güç aktarımı platformlarının sayısının arttırılmasıyla, 
Türk Deniz Kuvvetlerinin mevcut yapısının modernize 
edileceği öngörülmektedir.

Bu yetenek kazanımına ilave olarak, kuvvet yapısına ek katkı sağ-

lamak maksadıyla; Uzun Ufuk Projesi ile denizde durumsal far-
kındalık yeteneği; Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) ve
Kuvvet Ağı İletişim Sistemleri Projesi ile ağ destekli komuta kontrol
yeteneğinin sürekli geliştirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.
Yine bu stratejik transformasyon kapsamında, deniz kuvvetleri için
kazanılması öngörülen ilave yetenekler şu şekilde özetlenebilir:
n Uzun Ufuk sisteminin, tüm denizlerimizi kapsayacak şekilde

genişletilmesi ve bu sayede daha kapsamlı bir operatif 
ve taktik durum farkındalığının gerçek zamanlı olarak 
oluşturulması ve sistemin deniz kuvvetleri stratejisine
uygun bir kuvvet çarpanı olarak idamesi,

n “Orta ölçekli güç aktarım” stratejisinin en temel 
unsurlarından olan HSH fırkateynlerinin envantere 
alınmasıyla açık denizlerde görev icra eden görev gruplarının
kuvvet koruma etkinliğini arttırması ve kayıtsız-şartsız
bölge hava savunma desteğine sahip olması,

n Havuzlu çıkarma/helikopter gemilerinin envantere
girmesiyle ana vatandan uzak deniz alanlarında, milli 
ya da çok uluslu harekâta aktif olarak katılabilme, 

Korsanlıkla mücadele kapsamında yapılan bir tatbikat.
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TSK unsurlarını “Orta ölçekli güç aktarım” konsepti içinde
intikal ettirerek güç aktarımı/amfibi harekât yapabilme 
ve denizde komuta kontrol merkezi görevlerine destek olma
yeteneği,

n Ufuk ötesi keşif ve gözetleme, silah kullanımı ve hasar 
tespiti yeteneğini arttırmak üzere, karaya ve gemiye konuşlu
insansız hava araçlarının devreye sokulması,

n Stratejik unsurlar olan havadan bağımsız tahrik sistemli 
denizaltılar sayesinde, satıh hedeflerine (kara dâhil) 
atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti ile denizaltı ve 
su üstü harbi yeteneğinin en üst seviyeye çıkarılması,

n Muharebe destek gemisi vasıtasıyla açık denizde
harekât icra yeteneğinin arttırılması,

n Donanmanın sahip olacağı en büyük platform olan 
havuzlu çıkarma/helikopter gemilerinin kullanımından 
edinilecek birikim ile gelecekte uçak gemisi yeteneği 
kazanımıdır.

Öte yandan, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek her türlü ge-
leneksel ve asimetrik risk ve tehdide karşı koyabilecek yete-
neklerin geliştirilebilmesi için, kritik teknolojilerden azami
derecede istifade edilmesi gerekliliği vurgulanmakta ve bu
kapsamda, öncelikli teknolojiler olarak; yönlendirilmiş enerji
ve lazer silah sistemleri teknolojileri, çok amaçlı faz dizinli ra-
darlar, yeni yakıt türleri kullanan tahrik sistemleri, nanotek-
noloji, mikro uydular, siber savaş, otonom ve akıllı sistemler,
yapay zekâ, ağ destekli savaş yönetim sistemleri, bu sistemleri
destekleyecek iletişim ağları ve kuantum bilgi teknolojileri ve
kuantum temelli kriptoloji teknolojileri belirlenmiştir.
Bilindiği gibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca; 1998 yılından
itibaren, savaş sistemleri alanında başlatılan GENESİS ve 2004
yılından itibaren harp gemisi inşası alanında başlatılan Milli
Gemi (MİLGEM) projeleri sayesinde, ilk kez bir savaş gemisinin;
tüm analiz, tasarım, geliştirme, bütünleştirme ve doğrulama

aşamaları, tamamen milli imkânlarla gerçekleştirilmiştir.
“Orta ölçekli güç aktarım” yeteneğine sahip bir deniz kuvvetine
dönüşme noktasında, Araştırma Merkezi Komutanlığı 
(ARMERKOM) ve Dizayn Proje Ofisi (DPO) gibi teknolojiye yön
veren unsurların katkısının çok yüksek olacağı aşikârdır. Esa-
sen, bu iki kurum ile Türk Deniz Kuvvetleri çağ atlamış ve milli
savunma sanayisine stratejik katkılar sağlamıştır. Türk Deniz
Kuvvetleri, kendi savaş yönetim sistemlerini milli olarak tasar-
layarak gerçekten çok yüksek bir öz yeterlilik seviyesine ulaş-
mıştır. Bunun devam ettirileceği de strateji dokümanında açık
olarak belirtilmiştir.

İnsan Gücü
Strateji dokümanında, Türk Deniz Kuvvetlerinin gerçek serma-
yesinin, tüm yeteneklerin önünde bir kuvvet çarpanı olarak yer
alan insan gücü olduğu önemle vurgulanmıştır. Hedef olarak
koyulan “orta ölçekli güç aktarım” stratejisinin etkinlikle uy-
gulanabilmesinin, kendisine verilen tüm görevleri etkinlikle
icra edebilecek kapasite ve beceriye sahip personel yetiştirile-
bilmesine bağlı olacağı kesindir.

Türk Deniz Kuvvetlerinin gerçek sermayesi, 
tüm yeteneklerin önünde bir kuvvet çarpanı olarak
yer alan insan gücüdür.

Eğitim ve Tatbikatlar
Strateji dokümanında, eğitim ve tatbikat faaliyetleri kapsa-
mında, genişleyen harekât sahasındaki dost ve müttefik ülke
deniz kuvvetleriyle ve NATO unsurlarıyla daha yakın iş birliğine
imkânı verebilecek fırsatların değerlendirilmesi ve bu kap-
samda bir kısım tatbikatların NATO tatbikatları ile ilişkilendi-
rileceği belirtilmektedir.
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Çevre denizlerimizin yanı sıra Baltık Denizi’nden Hint Okyanu-
su’na ve Afrika’nın batısına kadar uzanan deniz alanlarında;
tatbikat, eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve
bu sayede Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Mer-
kezi’nin kritik bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.
Yine aynı kapsamda, harekât eğitim faaliyetlerinin daha etkin
ve gerçekçi olarak yapılabilmesi ve envanterde bulunanlar ile
geliştirilmekte olan silah ve sistemlerin etkin bir şekilde tec-
rübe edilmesine imkân sağlayacak bir atışlı test alanının Tür-
kiye’de tesisi hedeflenerek çok önemli bir açığın kapatılması
amaçlanmaktadır.

Uluslararası Aktörlerle İlişki ve İş Birliği
Deniz Kuvvetleri strateji dokümanında, uluslararası aktörlerle
ilişki ve iş birliği hususları da kapsamlı olarak ele alınmıştır.
NATO ile ilişkiler kapsamında, NATO'nun Türkiye'nin savunma ve
güvenlik politikasındaki değişmez rolüne uygun olarak, İttifakın
Deniz Stratejisi’nin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra:
n İttifakın ortaklarla ilişkileri ve denizde kapasite arttırımı 

faaliyetlerinin desteklenmesi,
n Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile 

iş birliği faaliyetlerine azami katılım,
n NATO bünyesinde Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti

(HRF) kurulmasının hedeflenmesi,
n NATO savunma planlama süreci çerçevesindeki çalışmaların

desteklenmesi; bu süreçte belirlenen isterlerin, milli 
savunma planlama faaliyetlerinde göz önünde 
bulundurularak devam edilmesi ve

n NATO ülkeleri ile silahlanma alanında bilgi paylaşımına 
ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik 
standardizasyon faaliyetlerine devam edilmesi gibi 
hususların önemi vurgulanmaktadır.

Sonuç
Strateji dokümanı, çok önemli saptamalarda bulunmaktadır.
Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir:
n Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk’ün;

“Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye’nin savunması
için şarttır.” tespiti, Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin 
temelini oluşturmaktadır.

n Ege’de mevcut açık deniz alanlarının korunması, Türkiye
için hayati önem taşımaya devam etmektedir. Öte yandan,
Doğu Akdeniz’de artmaya
devam eden anlaşmazlıklar,
çok ciddi sonuçlar doğurabilecek 
seviyeye ulaşmıştır.

n Türk Deniz Kuvvetleri, "Orta 
Ölçekli Küresel Güç Aktarım
Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti"
olma hedefini koymuştur.
Türk Deniz Kuvvetlerinin, 
dünya bahriyeleri arasında 
orta ölçekli küresel güç aktarım
yeteneğine sahip deniz kuvveti
kategorisine yükselmesi, yeni 
bir başlangıç noktasıdır.

n Türk Deniz Kuvvetleri, bu 
perspektifle öncelikle ülkemizi
çevreleyen denizlerdekiolası 
risk ve tehditlere karşı 
caydırıcılık gücünü pekiştirmeye;

diğer taraftan, deniz hak ve menfaatlerimizi tüm dünya 
denizlerinde koruyabilme, bölgesel ve küresel barış ve 
istikrara etkin katkı sunabilme kapasitesini arttırmaya yönelik
gayretlerini sürdürecektir.

n “Milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak 
ve bu kuvveti dünya denizlerinde Türkiye’nin alaka ve 
menfaatlerini elde edecek şekilde kullanmak” artık 
bir vizyondur. Uzun yıllardır sürdürülen gayretlerle harp 
gemisi dizayn ve inşası ile kritik sistemlerin tedarikinde 
dışa bağımlılığı azaltma istikametinde önemli atılımlar 
gerçekleştirilmiştir. Gelinen aşama itibarıyla tarihi bir eşiğe
erişildiğini söylemek mümkündür.

n Bu zorlu stratejiyi hayata geçirmek üzere, Türk Deniz 
Kuvvetleri, yapısal bir dönüşümü başlatmış durumdadır.

n “Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip 
Deniz Kuvveti” olabilmek için:

n Kuvvetin filo, harekât, teknik, eğitim, lojistik yapısının 
açık deniz harekâtlarını destekleyecek şekilde adaptasyonu, 

n Hâlen inşası devam eden güç aktarım platformlarının 
süratle envantere alınması,

n Açık denizde, kayıtsız-şartsız hava savunma desteği 
sağlayacak HSH platformları ile görev kuvvetini, su altı 
tehditlerine karşı koruyabilecek, havadan bağımsız tahrik
sistemi ile donatılmış denizaltıların envantere alınması,

n Güç aktarım görev kuvvetinin, ağ destekli muharebe 
yeteneği ile donatılması ve dünyanın her yerinde 
kesintisiz iletişim ve muhaberesinin sağlanması gibi 
hususlar, ulaşılması zorunlu kritik hedeflerdir.

n Bu zorlu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi, öncelikle karar 
verici ve uygulayıcı konumda bulunan birey ve kurumlar 
arasında; anlayış, inanç ve hedef birliğinin sağlanabilmesine
bağlıdır. Deniz Kuvvetlerinin, Türkiye’nin; savunma, 
güvenlik, dış politika ve denizcilik hedeflerine katkısı 
hakkındaki farkındalık ne kadar yüksek olursa hedefleri de
bu alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve karar vericiler
tarafından o oranda desteklenecektir.
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Öte yandan, RF’nin artan saldırganlığı karşısında da yeni ted-
birlerin alınması ve Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin, önü-
müzdeki dönemde buna göre uyarlanması söz konusu olabilir.
Bu kapsamda:
- Boğazların daha etkin korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınması,

- Karadeniz’de, Uzun Ufuk ve diğer TSK müşterek sistemleri
vasıtasıyla denizdeki muharip platformlarımıza, silah 
tevcih hassasiyetinde su üstü ve hava resmi aktarımının
sağlanması,

- Tüm Karadeniz’i etkisi altına alabilecek ve su üstüne 
atılan, en az 300 km menzilli ASCM (Anti Ship Cruise 
Missile / Gemilere Karşı Atılan Seyir Füzesi) 
sistemlerinin milli olanaklar ile geliştirilerek deniz ve 
kara platformlarımıza entegrasyonu gibi hususlar 
göz önüne alınabilir.

“Deniz Kuvvetlerinin Türkiye’nin savunma, 
güvenlik, dış politika ve denizcilik hedeflerine 
katkısı hakkındaki farkındalık ne kadar yüksek
olursa, hedefleri de bu alanlarda faaliyet gösteren
kurumlar ve karar vericiler tarafından o oranda 
desteklenecektir. “Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi”,
bu farkındalığı arttırabildiği takdirde, amacına 
hizmet etmiş sayılacaktır.”

“En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan
Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci 
millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten 
istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü 
olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”
Mustafa Kemal ATATÜRK”[14]
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GABYA sınıfı bir fırkateyn, müttefik
unsurlarla birlikte seyir hâlinde.



Dip Notlar
Temel Kaynak: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, Mayıs 2015
http://www.dzkk.tsk.tr/data/icerik/392/DZKK_STRATEJI.pdf
1 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development), Review of Maritime Transport 2014, 
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?
OriginalVersionID=230.

2 Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler ve Deniz Ticaretine
Yansımaları, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2012.

3 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin ihracatının hacim olarak %74’ü,
değer olarak %55’i; ithalatının ise hacim olarak %93’ü, 
değer olarak ise %55’i deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir. 
T.C. Ulaştırma Denizclik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti
2013 İstatistikleri Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma 
Ve Teşvik İstatistikleri 2014
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/Kitaplar/
20140613_162122_64032_1_64480.pdf

4 Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te Yunan 
Hükümeti’nin Lozan Barış Antlaşması ile kurulmuş olan dengeyi
bozacak biçimde Ege’deki karasularını 6 milin üzerine çıkarması
hâlinde Türkiye’nin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa
için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, askeri bakımdan gerekli
görülecek olanlar da dâhil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesine
ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla
duyurulmasına karar vermiştir.

5 2006 yılından itibaren Türkiye ile yaptıkları ikili anlaşmalara 
istinaden; RF, Ukrayna ve Romanya harekâta katkı ve 
katılım sağlamaktadır.

6 Doğu Akdeniz’deki sınırlandırmaların hakkaniyete uygun yapılması
gerekirken, GKRY’nin sınırlandırma antlaşmaları ortay hat 
kriterine dayandırılmış; bu yöntem, Kıbrıs’ın kıyılarının GKRY’nin
antlaşma yaptığı devletlerin kıyılarından çok daha kısa olması 
nedeniyle, başta Türkiye ve Mısır olmak üzere, kıtasal kıyı 
devletleri aleyhine orantısız sonuçlara ve hak kayıplarına yol 
açmıştır. (bkz. Sertaç Hami Başeren, “Doğu Akdeniz Deniz Yetki
Alanları Sınırlandırması Sorunu: Tarafların Görüşleri, Uluslararası
Hukuk Kurallarına Göre Çözüm ve Sondaj Krizi”, Doğu Akdeniz’de
Hukuk ve Siyaset, s.259.)

7 NATO Alliance Maritime Strategy, 17 Haz 2011,
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_75615.htm

8 Bir Dünya Devinin 21. Yüzyıl Deniz Gücü Stratejisi, 
M. Kubilay Tok, Makale, MSI Dergisi, Sayı 124, Ekim 2015. 

9 http://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=225&dil=1&tdgg=1
10 ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nin 2013 yılı verilerine

göre; petrol ve petrol türevleri üretiminin dünya çapında toplam
miktarı günlük 90,1 milyon varildir. Bu miktarın 
%63’üne tekabül eden 56,5 milyon varili deniz yoluyla 
taşınmaktadır.

11 2013 yılı EIA verilerine göre; kritik düğüm noktalarından taşınan
ham petrol ve petrol ürünleri miktarları, günlük milyon varil 
bazında, şu şekildedir: Hürmüz Boğazı 17,0, Malakka Boğazı
15,2, Süveyş Kanalı ve Süveyş-Akdeniz Boru Hattı 4,6, 
Babül Mendep Boğazı 3,8, Danimarka Boğazları 3,3, 
Türk Boğazları 2,9, Panama Kanalı 0,8.

12 1. Barbaros Hayrettin Paşa’ya atfedilen bu sözle ilgili olarak,
ABD Deniz Harp Okulu’nun iki eski profesörü tarafından 
1920 yılında yayımlanan, “A History of Sea Power” kitabında 
şu yoruma yer verilmektedir: “Sultan Soliman the Magnificient,
the ruler under whom the Turkish Empire reached its zenith,
summoned the Algerian corsair Barbarossa and gave him 

supreme command over all the fleets under the Moslem 
banner. At this time, 1533, Barbarossa was 77 years old, 
but he had lost none of his fire or ability. On the occasion of
being presented to the Sultan, he uttered a saying that might
stand as the text for all the writings of Mahan: ’Sire, he who
rules on the sea will shortly rule on the land also.’”, 
(bkz. William Oliver Stevens, Alan Westcott, “A History 
of Sea Power”, p.91,
http://www.gutenberg.org/files/24797/24797-h/24797-h.htm)

13 Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783, “The Influence
of Sea Power Upon History 1660-1783” Admiral Alfred Thayer
Mahan.

14 Mustafa Kemal ATATÜRK, TBMM II. Dönem, II. Toplantı 
Açılış Yılı Konuşması, 01 Kasım 1937.
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M. Kubilay Tok
(E) Y. Müh. Albay
YALTEM İş Geliştirme
Direktörü
M. Kubilay Tok, 1980 yılında, 
Deniz Harp Okulu Elektronik 
Mühendisliği bölümünden mezun
olmuş, çeşitli gemilerde deniz görevini 

tamamladıktan sonra, 1985-1987 yılları arasında, ABD Naval
Post Graduate School’da Elektronik Mühendisliği Yüksek
Lisans eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Ar-Ge teşkilatında, 
2003 yılına dek çeşitli projelerde görev almıştır. Bu süreçte,
Dz.K.K.lığı Savaş Sistemleri Yazılım Geliştirme Merkezi
(YAZGEM)’nin kurulmasına liderlik etmiş; K-5 Savaş Yönetim
Sistemi, Savaş Harekât Merkezi (SHM) Simülatörü ve GENESİS
Savaş Yönetim Sistemi projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi
ve yönetiminde yer almış; Uzun Ufuk ve MELTEM gibi 
önemli projelerde, uzman olarak çalışmıştır. 2003 yılında
Dz.K.K.lığından emekli olduktan sonra, sırası ile YALTES ve
YALTEM şirketlerinde görev yapmış olup, hâlen YALTEM 
İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.

Tayfun Duman
(E) Deniz Kurmay Albay
YALTEM İş Geliştirme
Danışmanı
Tayfun Duman, 1985 yılında Deniz 
Harp Okulundan, 1998 yılında Deniz
Harp Akademisinden, 2000 yılında
Silahlı Kuvvetler Akademisinden

mezun olmuştur. 17 yıl süren deniz görevleri boyunca çeşitli
muhrip ve fırkateynlerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve 
ikinci komutanlık görevleri yapan Tayfun Duman, 2 yılı 
TCG Gediz fırkateyninde olmak üzere 4 yıl gemi komutanlığı
yapmıştır.  2007 yılında Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ve 
Deniz Harp Okulu Komutanının danışmanlığını da yapan 
Tayfun Duman, Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve
3. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerini yapmayı
müteakip, 2013 yılında emekli olmuştur. Tayfun Duman 
Haziran 2015’den itibaren YALTEM şirketinde İş Geliştirme
Danışmanı olarak çalışmaktadır.



Şebnem ASİL: Eurosatory 2016’nın 
başlıca özelliklerini ve yeniliklerini 
özetleyebilir misiniz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Kara ve
hava-kara savunması ile güvenlik konula-
rında adanmış, alanındaki tek fuar olan 
Eurosatory, pazar hareketleri ile sürekli bir
uyum içinde. Bu kapsamda, 2016 yılında;
sınır kontrolü, kendini koruma, eğitim, in-
sansız hava aracı (İHA), insansız kara aracı
(İKA), bakım ve güvenli kentler konularını
geniş bir şekilde ele alacağız.
Bu sene, ilk defa, siber savunma ve siber
güvenlik konularında bir kümelenmemiz
olacak. Bu kümelenme sayesinde, 15
önemli fuar katılımcısı, kendi sistemlerini
ve çözümlerini, bir arada, aynı yerde sergi-
leyecek. Ayrıca bu firmalar, düzenleyecek-
leri çalıştaylarda, sektörün karşı karşıya
olduğu zorlukları masaya yatıracaklar.
2016’daki bir diğer yenilik ise 
Eurosatory’nin, İHA-İKA bileşeni kapsa-
mında ilk kez düzenlenecek olan UGS
(Unmanned Global System / İnsansız 
Küresel Sistemler) gösterisi olacak. 
Eurosatory bünyesindeki UGS gösterisi,
Avrupa’da İHA’lara ve hem savunma hem
de güvenlik alanındaki insansız sistemlere
özel olarak düzenlenen tek etkinlik olacak.
Fransız Savunma Bakanlığı da kendi
standında, SCORPION müşterek hizmet
taktik muharebe grubu tarafından kulla-
nılan ana teçhizatı sergileyecek. Bu müş-
terek kuvvetin başlıca avantajları;
harekât kabiliyetini ve teknolojik perfor-
mansı öne çıkaracak 3 boyutlu gösterim-
lerle anlatılacak. Simülasyon da ana
başlıklardan biri olacak. Ve Fransız Müş-
terek POL (Petroleum - Oil - Lubricant /
Ham Petrol - Petrol - Yağ) Servisi, başlıca
aracı olan “Carapace”yi, ilk defa, hem
sergileyecek hem de bu araç ile gösteri-
ler yapacak.

Eurosatory, katılımcı firmaların yeni ürün-
lerini ve hizmetlerini uluslararası bir or-
tamda tanıtabilmesi için gerçek bir fırsat.

Şebnem ASİL: Önceki fuarlara kıyasla
Eurosatory 2016’ya gösterilen ilgi 
ne düzeyde? Güncel katılım rakamlarını
paylaşabilir misiniz? İlk kez ulusal 
pavyon açan veya firmaları ilk kez fuara
katılan ülkeler var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Şu ana kadar,
1.100’ün üzerinde katılımcı firma kayıt yap-
tırdı. Bu rakamdan hareketle 2014’e kıyasla
önemli bir artış bekliyoruz. Katılımcılar;
Güney Afrika, Çin, Almanya, Birleşik Krallık,
İspanya, İtalya -ve diğer Avrupa ülkeleri,
tabii Fransa-, ABD, Türkiye, Arjantin, Ka-
nada, Japonya, BAE gibi ülkelerin yanı sıra
yeni ülkeler olarak Belarus, Kıbrıs*, Malta
ve Bosna-Hersek gibi dünyanın dört bir ya-
nındaki 60 ülkeden gelecekler.
Geçmişe kıyasla bize ciddi anlamda daha
fazla katılımcı sağlayacak olan ülkeleri
ağırlamak, bizim için büyük bir mutluluk

ve memnuniyet kaynağı. Örneğin, As-
ya’dan Kore Cumhuriyeti, 25 firma tara-
fından temsil edilirken; Çin Halk
Cumhuriyeti, 19 katılımcı tarafından tem-
sil edilecek. Diğer bölgelerden de benzer
şekilde katılımlar olacak. Hâlihazırda 6’sı
kayıt yaptırmış olan 15 Japon katılımcıyı
da bekliyoruz. Üstelik Kore Cumhuriyeti
pavyonu örneğinde olduğu gibi, daha geniş
alan talep eden katılımcılar oluyor.
Ziyaretçi ve medya katılımı açısından da
çok sayıda ön kayıt aldık; fakat kesin sa-
yıyı, ancak fuar kapılarını kapattıktan
sonra verebiliriz. Her zaman olduğu gibi,
resmi heyet veya Eurosatory misafiri ola-
rak çok sayıda üst düzey ziyaretçi ağırla-
yacağımızdan şüphemiz yok.

Şebnem ASİL: Eurosatory konferansları
hangi konularda olacak?

MSI SÖYLEŞİ
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Eurosatory, Gündemi 
Belirlemeye Hazırlanıyor

Eurosatory fuarı, teknolojinin ulaştığı son noktanın
ürünü kara ve hava-kara sistemleri konusunda 

bir referans noktası olmaya devam ediyor. 
Bu yıl, 13-17 Haziran tarihleri arasında Paris’te 

gerçekleştirilecek Eurosatory’nin CEO’su 
Patrick Colas des Francs ile Eurosatory 2016 

ile ilgili son gelişmeleri konuştuk. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory,
savunma ve güvenlik konularında fikir
alışverişinde bulunmak için en iyi fırsat-
lardan biri. Konferanslarımız, gerçekten
uluslararası düzeyde. Konuşmacıların
çoğu, farklı ülkelerden gelen, kendi alan-
larında uzman kişiler ve tüm konferans-
ların dili İngilizce. Sürelerini, 2 saati
geçmeyecek şekilde kısa tutuyoruz. Bu
konferanslar; kullanıcı, sektör temsilci-
leri, medya mensupları ve üst düzey uz-
manların katılımıyla savunma ve güvenlik
alanlarındaki gelişmeleri yansıtmayı
amaçlıyor. Konferanslara katılımın üc-
retsiz olduğunu da belirtmeliyim.
Eurosatory 2016 kapsamında, 12 panel
gerçekleştirilecek. Bunların çoğu, 60’ın
üzerinde konferansa ev sahipliği yapacak.
Şu an itibarı ile paneller şu şekilde: 
Fransız Genelkurmay Başkanı’nın Kon-
feransı, Hava-Kara Harekâtları Forumu,
Cybersec Cyberdef Forumu, COMDEF -
IDEEA Forumu (ABD Kümelenmesi), IHS
Forumu, UGV Forumu, Modern Tehditler,
9’uncu ECCO Sempozyumu, IFRI & FRS,
ESSD, Akıllı ve Güvenli Kentler ve Hızlı
DGA Projeleri.
Tüm bu panellere ve ilgili konferanslara
ilişkin ayrıntılı bilgiye, İnternet sitemiz-
den ulaşılabilir.
Eurosatory, bu resmi konferanslara ek
olarak, her bir katılımcıya, kendileri için
ayrılmış olan alanlarda, kendi ürünlerini,
çözümlerini veya yeniliklerini sunabile-
cekleri bir çalıştay düzenleme fırsatı da
sunuyor.

Şebnem ASİL: Hangi araç ve sistemler
fuar kapsamında canlı gösterim yapacak?

Patrick COLAS DES FRANCS: Eurosatory
açık hava gösterimleri, gerçekten eşsiz ve
sadece birkaç katılımcıya sunulabilen özel
bir hizmet. Ziyaretçiler için de muhteşem
ve özel bir deneyim.
Gösteriler, günde iki kez, saat 10:30’da ve
15:00’te yapılacak ve her bir gösteri, yak-
laşık 1 saat sürecek.
Katılımcılar, her Eurosatory gösterisi ön-
cesinde, özel bir zemin düzenlemesiyle
yenilediğimiz 20.000 m2’lik alanımızda,
ürünlerini sergiliyorlar. Gösterinin ta-
mamı, ana dili Fransızca ve İngilizce olan
anlatıcılar tarafında naklediliyor.
Bu yılki gösteriler de eşsiz olacak. Göste-
riler; özel kuvvetlerin yeni görevlerine, keşif
yapmanın yeni teknolojik yollarına, lojistikte
çevikliğe, hıza dayalı yangın söndürmeye ve
çok yakın sokak eylemlerine odaklanacak.
Günde iki defa gerçekleşecek olan birer
saatlik gösterilerde, pek çok sistem, ilk kez
ve arazi şartlarında tanıtılacak.

Şebnem ASİL: Etkinliğin olası medya
yansımaları konusunda rakam 
verebilir misiniz?
Patrick COLAS DES FRANCS: Bir önceki
Eurosatory’ye, dünyanın dört bir yanın-
dan, 700’ün üzerinde gazeteci katılım
gösterdi ve fuarın medyadaki yansımaları
gerçekten etkileyiciydi.
2014’teki fuar, yazılı basında 1.563 ha-
bere konu oldu ve televizyonlarda, yakla-
şık 320 haberle yer aldı.
Medyaya yönelik olarak yüksek kalitede
hizmet sunuyor ve bunu sürdürüyoruz.
Basın merkezi, gazetecilere, fuar alanında,
tam teçhizatlı ve sessiz bir çalışma oda-
sında çalışma imkânı sağlıyor. Gazeteciler,

aynı zamanda, video stüdyosuna da girebi-
liyor ve elbette fuar katılımcılarının mevcut
belgelerinden de faydalanabiliyor.
Bunun yanı sıra medya mensuplarının
yoğun video akışını, günlük olarak özel ve
güvenli bir platformdan indirmesine ola-
nak sağlayan ServiceMedia.TV isimli bir
başka özel hizmet sunuyoruz.

Şebnem ASİL: Türk şirketlerine ve 
savunma sektörünün profesyonellerine
vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: Tabii kayıt-
lar henüz kapanmadı; ama kesinlikle
40’tan fazla Türk firma katılım göstere-
cek. 2014’teki fuara kıyasla güçlü bir bü-
yüme gözleniyor. Örneğin, 2014’te 
520 m2’lik bir stant talep eden Otokar,
2016 fuarı için 660 m2’lik bir stant talep
etti. BMC ise 530 m2’lik standı ile fuarda
tekrar yerini alacak.

Şebnem ASİL: Son olarak belirtmek 
istediğiniz başka bir husus var mı?
Patrick COLAS DES FRANCS: 2015 yılında
Fransa’da yaşanan terör saldırıları, bizi
fuar girişlerindeki güvenlik kontrollerini
ciddi ölçüde arttırmaya mecbur kıldı; ama
bu sizi korkutmasın; ziyaretçi girişlerinin
aksamaması için bu alanları yeniden dü-
zenledik.

Eurosatory CEO’su Patrick Colas des
Francs’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

* Türkiye, “Kıbrıs”ı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
olarak tanıyor.
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Türkiye-Afganistan Dostluk Günü’nün
95’incisi, 1 Mart’ta Ankara’da, Afga-

nistan Büyükelçiliğinde kutlandı. Davet-
liler, Afganistan Büyükelçisi Amanullah
Jayhoon, Afganistan’ın İstanbul Başkon-
solosu Abdulmelik Kureyşi, Afganistan
Büyükelçiliği Müsteşarı Süheyla Aman,
Afganistan Askeri Ataşesi Kur. Alb. Mo-
hammad Zaheer Nazari ve Afganistan
Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shujauddin
Karvanbashi tarafından girişte karşı-
landı.
Büyükelçi Jayhoon, Türkiye-Afganistan
Dostluk Günü’nün tarihsel gelişimini an-
lattı ve iki ülkenin ne kadar yakın olduğunu
vurgulamak için Atatürk’ün iki ülkeden
“İki beden bir ruh.” sözü ile bahsettiğini
hatırlattı. Konuşma ve şiirlerle devam
eden resepsiyonda, Afgan müzisyenlerin
performansları dinlenirken, 3 Afgan res-
sama ait resimler de sergilendi. 

Meksika Kara Kuvvetleri Günü’nün
103’üncüsü, 2 Mart’ta, Ankara’da,

Meksika Büyükelçiliğinde verilen re-
sepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Martha
Elena Federica Barcena Coqui ve Askeri
ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Gustavo
Ramirez Palacios’un davetlileri girişte
karşıladığı geceye çok sayıda davetli ka-
tıldı.
Açılış konuşmasını yapan Meksika Büyük-
elçisi Coqui, Meksika-Türkiye arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak mak-
sadıyla Meksika’nın 2,5 yıl önce Türkiye’ye

hem askeri hem de deniz ataşeleri atadığını
belirterek Meksika Kara Kuvvetleri Gü-
nü’nü kutladı. 
Tuğgeneral Palacios da konuşmasında;
Meksika Kara Kuvvetlerinin bütün fertle-
riyle halkının yanında olduğunu vurgular-
ken ülkenin inşasından uyuşturucu
kaçakçılığına kadar çok farklı alanlarda
Kara Kuvvetlerinin yaptığı hizmetleri özet-
ledi ve yaptıkları bütün görevlerin asıl ama-
cının ülkenin bağımsızlığını ve toprak
bütünlüğünü sağlamak ve devam ettirmek
olduğunu ifade etti.

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

İki Beden Bir Ruh

Meksika Ataşeleri 2,5 Yıldır Türkiye’de

Soldan sağa: Afganistan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shujauddin KARVANBASHI, Afganistan Askeri Ataşesi 
Kur.Alb. Mohammad Zaheer NAZARI,  Afganistan Büyükelçiliği Müsteşarı Süheyla AMAN, Afganistan Büyükelçiliği 
İstanbul Başkonsolosu Abdulmelik KUREYŞI, Afganistan Büyükelçisi Amanullah JAYHOON

Soldan sağa: Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei SIDOMONIDZE, Güney Kore Cumhuriyeti Deniz Ataşesi Dz. Yb. Ho Sung HWANG, ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. 
Benjamin T. PIPES, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank WEISE, Rusya Federasyonu Deniz Ataşe Yardımcısı Dz. Alb. Alexey ANISIMOV, İspanya Savunma Ataşesi
Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Gustavo Ramirez PALACIOS, Meksika Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio MEDINA, Brezilya Savunma Ataşesi
Alb. Marco Antonio CAGNONI, Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Jose Ignacio NOGUEIRA, 
MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Soldan sağa: Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral
Gustavo Ramirez PALACIOS,  Meksika Büyükelçisi
Martha Elena Federica Barcena COQUI 
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Bulgaristan Milli günü 3 Mart’ta, Anka-
ra’da, Bulgaristan Büyükelçiliğinde

verilen bir resepsiyonla kutlandı.  Büyük-
elçi Nadezhda Nikolova Neynsky, Kara,
Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Yordan Filev
ve eşlerinin davetlileri girişte karşıladığı
geceye, Türk Silahlı Kuvvetleri mensup-
ları, askeri ve sivil yabancı misyon temsil-
cileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasında Büyükelçi Neynsky,
“3 Mart günü Bulgaristan, özgürlüğünü

ve bağımsızlığını kazanma yolunda çok
önemli bir adım atmış ve bugün ortak
Avrupa vizyonunun bir parçası olarak
diğer Avrupa ülkeleriyle aynı eşit haklara
sahip bir ülke hâline gelmiştir.” dedi.

Resepsiyon, Bulgaristan Dışişleri Bakanı
Daniel Mitov ve Başbakan Boyko Bori-
sov’un Bulgaristan Milli Günü nedeniyle
yayınladıkları mesajların barkovizyondan
yayınlanması ile devam etti.

Ankara Askeri Ateşeler Birliği (AMAC)
geleneksel balosu, 4 Mart’ta JW 

Marriott otelinde kutlandı. Baloya AMAC
üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Genelkur-
may İstihbarat Başkanı Korgeneral 
Mustafa Özsoy, Genelkurmay Yabancı As-
keri Ataşe Şube (FALO) personeli, kuvvet
komutanlıklarından general, amiral ve su-
baylar, yabancı misyon temsilcileri ile ba-
loya sponsor olan FNSS ve Sikorsky gibi
yerli ve yabancı şirket temsilcileri katıldı.
Davetlileri girişte karşılayan AMAC Baş-
kanı Tuğgeneral Jozef Viktorin, balonun
açılış konuşmasında, katılan herkese,
özellikle Korgeneral Özsoy ve FALO eki-
bine teşekkür etti ve geçtiğimiz ayki terör
saldırısını hatırlatarak, katılımcıları, bu-
güne kadar dünyada terörden hayatını
kaybeden bütün masum insanlar için
saygı duruşuna davet etti. Samimi bir or-
tamda gerçekleştirilen balo, AMAC üyeleri
ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağ-
ları güçlendiren bir etkinlik oldu.
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Bulgaristan 
Milli Günü Ankara’da 
Kutlandı

AMAC Balosu
Ankara’da Düzenlendi

Soldan sağa: Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Nikolova NEYNSKY, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel 
ANGELOV, Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Yordan FILEV ve Bayan FILEV

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE, Azerbaycan Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Bnb. Sebuhi AHMADOV, Arnavutluk Askeri Ataşesi Dz. Alb. Razie MEHMETI,
MSB Protokol Şube Müdürü Alb. Mustafa YORGUN, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Bosna Hersek Savunma Ataşesi Alb. Dzemal MASINOVIC, Güney Kore
Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jooseong HAN, Gürcistan Savunma Ataşe Yardımcısı Ütğm. Davit TAVADZE, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON, 
Sırbistan Askeri Ataşesi Yb. Nenad PEJIN, Bayan FİLEV, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Andrzej GORZYNSKI, Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay 
Yordan FILEV, Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jindrich STANEK, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef VIKTORIN, Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei
SIDOMONIDZE, Pakistan Kara Ataşesi Alb. Faisal SAUD

Baloda, bugüne kadar dünyada teröre kurban giden masum insanlar adına saygı duruşu yapıldı.

Misafirler, resepsiyon girişinde AMAC Başkanı Tuğgeneral
Jozef VIKTORIN ve Bayan VIKTORIN tarafından karşılandı. 

AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef VIKTORIN, Genelkurmay
İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa ÖZSOY’u karşılarken



Avustralya Savunma Ataşesi Albay
Jim Burns’un Mart ayı itibarıyla ta-

mamladığı görevini, Albay Andrew
Fidge’e devretmesi nedeniyle Avustralya
Büyükelçisi James Larsen’in konutunda,
10 Mart’ta bir resepsiyon düzenlendi. 
Açılış konuşması yapan Büyükelçi Lar-
sen, Albay Burns’un Çanakkale Muhare-
belerinin 100’üncü yıl törenleri de dâhil
olmak üzere çok kritik bir dönemde ba-
şarıyla görev yaptığına değinerek “Albay
Burns, Türkiye-Avustralya savunma iş
birliğine önemli katkılar sağladı.” dedi.
Albay Burns’e ve eşine üç yıl boyunca
yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür
eden Büyükelçi Larsen, Albay Fidge’ye
de başarılar diledi. Müteakiben bir ko-
nuşma yapan AMAC Başkanı Tuğgeneral
Jozef Viktorin de Burns ailesine AMAC’a
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti
ve Albay Burns’e AMAC’ın  geleneksel
hediyesini sundu. 

Son konuşmacı Albay Burns, hizmet et-
tiği görev süresince çok önemli tecrübe-
ler elde ettiğini, görev süresince gerek
AMAC üyeleri ile gerek Türk savunma
mensupları, özellikle Genelkurmay Baş-

kanlığı Yabancı Askeri Şube personeli ile
çok önemli paylaşım ve iş birliklerinde
bulunduğundan bahsederek görevi sü-
resince kendisine pozitif katkı sağlayan
herkese teşekkür etti. 
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Avustralya Savunma
Ataşeliğinde 
Görev Değişimi

Avustralya Savunma Ataşesi Albay Jim BURNS, AMAC üyesi Askeri Ataşelerle beraber.

Avustralya Büyükelçisi James LARSEN AMAC Başkanı Tuğg. Jozef VIKTORIN, görevi teslim eden 
Albay BURNS’e, AMAC grubu adına hediye sunarken.

Soldan sağa: Avustralya Savunma
Ataşesi Albay Jim BURNS (devreden),
Albay Andrew FIDGE (devralan)





Şili Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun
86’ncı Yıldönümü, 21 Mart’ta Anka-

ra’da verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçi Fernando Varela, Şili Savunma,
Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Jose
Ignacio Nogueira ve eşlerinin davetlileri
kapıda karşıladığı gecede, Büyükelçi Va-
rela; “Şili, 4.200 km boyunca uzanan ve
coğrafik olarak zorlu bir bölge ve iklime
sahip olmasına karşın güçlü bir Hava
Kuvvetlerine sahip olmanın ayrıcalığını
yaşamaktadır. Sadece ülke semalarımı-
zın güvenliğini sağlamakla kalmayıp özel-
likle dünyadaki doğal afetlere karşı icra
edilen insani yardım ve barış operasyon-
larının da aktif bir üyesidir.” dedi.
Albay Nogueira da yaptığı konuşmada, Şi-
li’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni 90 yıl
önce tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna
değinerek, Türkiye’ye verdikleri önemi
vurguladı ve “…Latin Amerika’dan Türki-
ye’de ilk savunma ataşeliğini açan ülke
Şili’dir ve 10 yılı aşkın süredir görev yap-
makta olan ataşeliğimizde, ilk hava ata-
şesi olma ayrıcalığı da bana aittir.” dedi.

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

Şili Hava Kuvvetleri Görevinin Başında

Soldan sağa: Bayan NOGUEIRA, Şili Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Jose Ignacio NOGUEIRA, Bayan
VARELA, Şili Büyükelçisi Fernando VARELA

Şili Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Jose Ignacio NOGUEIRA, AMAC üyesi Askeri Ataşelerle beraber





Pakistan Milli Günü, 23 Mart’ta Anka-
ra’da verilen bir resepsiyonla kut-

landı. Pakistan Büyükelçisi Sohail
Mahmood ve eşi, Pakistan Büyükelçiliği
Misyon Başkan Yardımcısı Aisha Fa-
rooqi, Savunma ve Hava Kuvvetleri Ata-
şesi Pilot Tuğgeneral Abbas Ghumman,
Deniz Ataşesi Deniz Albay Zaka Ur Reh-
man ve Kara Ataşesi Albay Faisal Saud
davetlileri kapıda karşıladığı geceye;
Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz,
milletvekilleri, Genelkurmay II‘inci Baş-
kanı Org. Yaşar Güler, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da
görevli yabancı askeri ataşeler, sa-
vunma sanayisi temsilcileri ve basın
mensupları katıldı. 
Pakistan Büyükelçisi Mahmood, re-
sepsiyonun açılış konuşmasında, “Ön-
celikle son zamanlarda vuku bulan
terör saldırılarında hayatlarını kaybe-
den değerli vatandaşlara Allah'tan
rahmet diliyorum. Kardeş Türk halkı
ile her zaman güçlü dayanışma içinde
olacağımızı bir kez daha ifade etmek
istiyorum.” dedi ve iki ülke ilişkilerine
değinerek yatırımların teşvik edilmesi,
savunma iş birliğinin arttırılması ve
halklar arasındaki bağların güçlendi-
rilmesi için karşılıklı adımlar atıldığını
söyledi. 
Bakan Dr. Yılmaz ise, konuşmasında,
“Pakistan, bölgesinin yükselen yıldızıdır
ve Türkiye’nin de ebedi dostudur. Bu
dostluk hem dünü hem bugünü hem de

yarını kapsar.” dedi. Konuşmasına “Ül-
keler arası ilişkilerde Pakistan’da veya
Türkiye’de hangi hükümet, hangi parti
var bakılmaz. Çünkü ilişkiler hükümet-

ten hükümete değil halktan halkadır.”
diye devam eden Bakan Dr. Yılmaz, söz-
lerini “Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeş-
liği!” diyerek noktaladı.

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

130 - Nisan 2016

Pakistan 
Milli Günü’nde 
Dostluk Mesajları

Genelkurmay II’nci Başkanı Org. Yaşar GÜLER, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korg. Mustafa ÖZSOY ve Hava Lojistik Komutanı Hv. Plt. Korg. Atilla GÜLHAN, AMAC üyesi askeri ataşelerle beraber

Soldan sağa: Pakistan Kara Ataşesi Alb. Faisal SAUD, Pakistan Deniz Ataşesi Dz. Alb. Zaka UR REHMAN,  Pakistan
Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Plt. Tuğg. Abbas GHUMMAN,  Pakistan Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı
Aisha FAROOQI, Bayan MAHMOOD, Pakistan Büyükelçisi Sohail MAHMOOD 

Soldan sağa: Bayan MAHMOOD, Pakistan Büyükelçisi Sohail MAHMOOD, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet YILMAZ, 
Pakistan Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Plt. Tuğg. Abbas GHUMMAN 





Yunanistan Milli Günü, 25 Mart’ta, Orta-
doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kon-

gre Merkezi'nde kutlandı. Kutlama
kapsamında ünlü Yunan şarkıcı George Da-
laras ve orkestrası yaklaşık 2 saat süren bir
konser verdi.
Konseri müteakip verilen resepsiyon giri-
şinde misafirler, Yunanistan Büyükelçisi
Kyriakos Loukakis ve eşi, Birinci Müsteşar
Georgios Dimitriadis ve Savunma Ataşesi
Lazaros Kampouridis tarafından karşılandı.
Geceye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm-
amiral Hakan Üstem,  Türk Silahlı Kuvvet-
leri mensupları ile yabancı sivil ve asker
misyon temsilcileri katıldı. 
Büyükelçisi Loukakis, önceki hafta İzmir'de
yapılan Türkiye- Yunanistan 4’üncü Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının iki
ülke arasındaki güçlü iş birliğinin bir gös-
tergesi olduğunu anlattı ve 2 ülke arasın-
daki diyaloğun Suriye’de yaşanan iç savaşın
neden olduğu sığınmacı krizinin aşılması

açısından önem arz ettiğini vurguladı. Lou-
kakis, ”Birbirimize destek olarak sorunları
aşabilir, bölgede ve Avrupa'da daha iyi bir
geleceğe yol alabiliriz.” ifadesini kullandı.
Büyükelçi’nin ardından bir konuşma yapan
Bakan Işık, Türkiye ve Avrupa Birliği ara-
sında varılan mutabakatın sığınmacı krizin-
den en çok etkilenen iki ülke olan Türkiye
ve Yunanistan için güzel sonuçlar doğura-
cağına inandıklarını ifade etti. Bakan Işık, en

kısa sürede iki ülke arasındaki ticaret hac-
mini yıllık 10 milyar dolar seviyesine çıkar-
mayı hedeflediklerini dile getirdi ve her iki
ülkenin iş adamlarını karşılıklı yatırımları
arttırmaya ve üçüncü ülkelerde ortak yatı-
rımlar yapmaya çağırdı. Ayrıca, bilim insan-
ları ve araştırmacıları ortak sorunları
çözmek için birlikte çalışmaya davet etti ve
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını
söyledi.
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Yunanistan Milli Günü’nde Müzik Ziyafeti

Soldan sağa, ön sıra: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Qinli ZHENG, Yunanistan Hava Ataşesi Yb. Spyridon KAROUMPALIS,
Yunanistan Kara Ataşesi Yb. Dimitrios CHATZICHARALAMPOUS, Yunanistan Savunma Ataşesi Lazaros KAMPOURIDIS, Yunanistan Deniz Ataşesi Dz. Alb. Georgios STAVROPOULOS,
Mısır Savunma Ataşesi Tuğg. Muhamed ABDOU. Soldan sağa, arka sıra: Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Yzb. Ilkka KEINANEN, Sırbistan Askeri Ataşesi Yb. Nenad PEJIN, 
Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Slawomir CECHA

Yunan şarkıcı 
George DALARAS, 

ilgiyle izlenen 
bir konser verdi.

Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos LOUKAKIS, Bayan
LOUKAKIS, Birinci Müsteşar Georgios DIMITRIADIS,
Savunma Ataşesi Lazaros KAMPOURIDIS, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ı karşılarken

Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos LOUKAKIS Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK








