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Türk savunma ve havacılık sanayisi, 29-31 Mart tarihleri
arasında Katar’da düzenlenen DIMDEX fuarının 
ardından, 18-21 Nisan tarihleri arasında Malezya’da

düzenlenen DSA fuarında da Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI)’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen milli katılımlarla
yer aldı. Her iki fuarda da üst düzeyde temsil edilen 
Türkiye’nin ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin büyük
ilgi gördüğünü, yerinde gözlemledik.

Türkiye, bu fuarların ev sahibi ülkeleri Katar ve Malezya ile 
iyi ilişkilere sahip; her iki ülke ile ilişkiler daha da iyileşeceğe
benziyor. Ancak her iki fuarda yaşanan gelişmelere yakından
baktığımızda, kafamızı kurcalayan bir konu var: Bahse konu
ülkelerin savunma ihtiyaçlarına yönelik tedarik projelerinin
imza törenlerinde, Türk firmalarının pek adı geçmiyor.

Detaylarını bu sayıda sizlerle paylaştığımız DIMDEX fuarı 
ve dolayısıyla Katar ile başlayalım.

Katar, fuar süresince, çeşitli ülke firmalarıyla 16 farklı projeyi
kapsayan imzalar attı. Bunlar arasından, sadece Yonca-Onuk
Tersanesi’nin taraf olduğu 1 tanesi Türkiye’yi ilgilendiriyordu.
İmzalara konu olan diğer projelerdeki ürün ya da çözümlere
yakından bakıldığında, aklımıza şu soru geliyor: 
Acaba bu imzaların hangilerinde Türkiye taraf olabilirdi; 
hangi projelerde Türk firmaları da görev alabilirdi?

İlgili haberde yer alan imza listesi incelendiğinde, hangi 
ihtiyaçların, benzer bir ürünü ya da çözümü olan bir Türk
firması tarafından karşılanabileceği konusunda tahmin 
yürütmek mümkün. İyimser bir yaklaşımla, Yonca-Onuk 
Tersanesi’nin imzaladığı 41 milyon avroluk sözleşme dâhil,
Türk firmaları, yaklaşık 364 milyon avroluk imza atabilirdi.

Türkiye’nin, DIMDEX’te imzalanan yaklaşık 7,8 milyar avroluk
sözleşmelerden aldığı pay, %0,5 olarak gerçekleşti. 6,7 milyar
avroluk Rafale savaş uçağı tedariki imzasını saymazsak 
geriye kalan 1,14 milyar avrodan Türkiye’ye düşen pay ise

%3,6 oldu. Her iki rakamın da Türkiye’nin 2023 ihracat 
hedefleri açısından istenilen seviyede olmadığı ortada.

Katar ile kurulmuş olan iyi ilişkileri göz önüne aldığımızda,
Türk savunma ve havacılık sanayisinin geldiği nokta ile ilgili
söylemlerin, Türkiye’yi ilgilendiren imzaların büyüklüğünü
gösteren rakamlara henüz yansımadığını görüyoruz.

Benzer bir durumu, detaylarını gelecek sayıda sizlerle 
paylaşacağımız DSA fuarında da gözlemledik. Fuar 
kapsamında, Malezya savunma bakanının da katılımıyla 
gerçekleştirilen 24 adet imza töreni arasında, sadece 
1 tanesinde Türk firmaları yer alıyordu. O da “milli katılım”
kapsamına dâhil olmayan GÜLHAN-DEARSAN iş ortaklığı idi.
Bir diğer imza haberi de K Defensetech firması ile bir niyet
anlaşması imzalayan ASELSAN cephesinden geldi.

Konuyu, bu boyutuyla tartışırken, her iki fuarda düzenlenen
imza törenlerinin listesine, “Bu imza törenlerine konu olan 
işleri Türkiye’de hangi firmalar yapıyor?” sorusunu sorarak
bakmak, doğru cevaplara ulaşmak açısından yararlı olacak 
ve işleri biraz daha kolaylaştıracaktır. Çünkü sözleşmesi 
imzalanan bazı projelerde yer alan çözümler, Türk savunma
ve havacılık sanayisi tarafından da her iki ülkeye sunulabilir
durumda.

Her iki fuarda dikkat çeken bu konuyla ilgili yapılabilecek
yorumlarda; Türkiye adına kaçan fırsatlar olduğu iddia 
edilebileceği gibi, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 
bu işleri almak için henüz hazır olmadığı (!) da söylenebilir.
Sizlerden gelecek farklı yaklaşımlarla yorum sayısını çok
daha arttırmak mümkün.

Nedeni her ne olursa olsun, sonucun, hem DIMDEX 
hem de DSA’da izlediğimiz milli katılımın büyüklüğü ve 
harcanan efor ile örtüşmediğini söyleyerek noktayı 
koyalım.

Mayıs ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız
Haziran sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Katar ve Malezya’da Kaçan Fırsatlar mı 
Yoksa Sürecin Doğal Akışı mı?

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖR

Mayıs 2016 - 5



Beşinci Barbaros Ulusal
Liderlik Sempozyumu,

“Yeni Nesil Liderlik” 
temasıyla Deniz Harp 
Okulunun İstanbul Tuzla’da
bulunan yerleşkesinde, 
21 Nisan’da yapıldı. 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığını tanıtıcı 
filmin gösterimiyle başlayan
program; makale, afiş 
ve video klip yarışmasını 
kazanan öğrencilere 
ödüllerinin verilmesiyle
devam etti.
Sempozyuma, 22. Deniz
Kuvvetleri Komutanı Emekli
Oramiral Metin Ataç, 
Piri Reis Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan,
Harp Akademileri Komutanı 
Korgeneral Tahir Bekiroğlu,
Deniz Eğitim ve Öğretim 
Komutanı Koramiral 
Adnan Özbal, Emekli 
Koramiral Işık Biren, 
Emekli Koramiral Atilla
Kıyat, Deniz Harp Okulu 
Komutanı Tümamiral 
Mesut Özel, Deniz Harp
Okulu öğrencileri ve 
çeşitli üniversitelerden
akademisyenler katıldı.
Moderatörlüğünü Mehmet
Yıldırım Özel’in yaptığı 
sempozyumun 

konuşmacıları arasında;
OYAK Genel Müdürü Coşkun
Ulusoy, yazar Melih Arat,
TCG GAZİANTEP İkinci 
Komutanı Deniz Kurmay
Binbaşı Engin Demirtaşoğlu,
Deniz Kurmay Yüzbaşı 
Faruk Gözoğlu,
Procter&Gamble CEO’su
Tankut Turnaoğlu, Yönetim
ve İletişim Danışmanı Özlem
Kıyat Berber, Fenerbahçe
Basketbol Takımı Genel 
Menajer Yardımcısı Ömer
Onan ve Teknosa Satış 
Direktörü Cem Işık yer aldı.

Bir Donanmanın 
Temeli İnsandır
Etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Deniz Harp Okulu 
Komutanı Tümamiral Mesut
Özel, “Bugün ve gelecekte
silah, gemi inşa, atış kontrol
ve seyir sistemlerine yönelik
teknoloji ne kadar gelişirse
gelişsin, hangi taktikler 
kullanılırsa kullanılsın, deniz
harekâtının ve harbinin 
kaderini belirleyen faktör,
personelin niteliği olacaktır.
Bu nedenle bizim 
Deniz Harp Okulu olarak 
en önemli görevimiz, 

Deniz Kuvvetlerimizin 
ihtiyacı olan liderleri 
yetiştirmektir.” dedi ve 
konuşmasına şöyle devam
etti: “Konuya Deniz Kuvvet-
leri açısından baktığımızda,
biz ‘Bir donanmanın temeli
insandır.’ gerçeğinden 
hareketle personelin liderlik
ve karakter özelliklerinin 
geliştirilmesine büyük 
önem atfediyoruz. 
Bu bağlamda Deniz 
Kuvvetlerinin esas subay
kaynağı olan Deniz Harp
Okulu, öncelikle sahip 
olduğu eğitim programı 
ve modern bilişim altyapısı
ile öğrencilerinin bilişsel 
gelişimini desteklediği 

ölçüde duyuşsal gelişimini
de pekiştirmekte; iyi insan,
iyi vatandaş olarak kuruma
kattığı öğrencilerini iyi
asker, iyi denizci olan yeni
nesil liderler olarak teorik 
ve uygulamalı eğitimlerle
yetiştirmektedir. 
Bugün mevcut yapısıyla
Deniz Kuvvetlerimiz, dünya
bahriyelerinde örneğine 
az rastlanır ileri teknoloji ve
altyapıya sahip gemi inşa
edebilen, yetiştirdiği nitelikli
personeli ile bu teknolojiyi
en iyi şekilde yönetebilen ve
tüm dünya denizlerinde 
birleşik ve müşterek harekât
yapabilen bir niteliğe 
kavuşmuştur.”

MSI SAVUNMA HABER
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Deniz Harp Okulu’nda Yeni Nesil Liderlik Konuşuldu
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Tümamiral Mesut Özel





Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

müttefik ülkelerin askeri
ataşelerine SSM’de, SOM-J
konusunda detaylı bir 
brifing verdi. SSM 
tarafından 28 Mart’ta yapılan 
açıklamada, söz konusu 
brifingin, Türk savunma 
sanayisinin tanıtımı 
konusunda bir ilk olduğu
vurgulandı. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı Sanayi
Hizmetlerinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
brifing öncesi yabancı 
temsilcilere yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 
savunma sanayisi alanında
son yıllarda yaptığı atılımlara
dikkat çekerek, “Savunma
sanayimiz sadece Türk 
güvenlik güçlerinin değil,
aynı zamanda müttefik 
ülkelerin de ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kapasiteye
sahiptir.” dedi. SOM-J 
ile ilgili bilgiler de veren 

Dr. Tüfekçi, SOM-J’nin 
Türk Hava Kuvvetlerinin
Müşterek Taarruz Uçağı 
F-35 için ihtiyaç duyacağı
seyir füzesi gereksinimini
karşılayacağını söyledi. 
Dr. Tüfekçi, şöyle devam 
etti: “SOM-J konusundaki
geliştirme faaliyetlerine,
2014’ün başında, SSM 
ve ROKETSAN arasında 
imzalanan ve TÜBİTAK 
SAGE’nin altyüklenici olduğu
bir kontrat ile başlandı.
SOM-J’nin uçuş testlerinin,
2017’nin ikinci çeyreğinde
yapılması planlanıyor. 
SOM-J, dikkat çekici 

yetenekleriyle F-35 Blok 4
uçaklarını donatacak.”
Bir diğer gelişme kapsamında,
Mart ayı sonunda, SSM yeni
bir ihale ilanı yayınladı. 
29 Mart’ta yayınlanan ihale
ilanında, Hafif/Orta Sınıf
Sahil Güvenlik Uçağı 
Tedariki Projesi’nin kapsamı
şöyle tarif edildi: “Sahil 
Güvenlik Komutanlığının
özellikle Ege Denizi ve 
Akdeniz’de artış gösteren
deniz yetki alanlarının 
kontrolü, düzensiz göçle
mücadele, arama kurtarma
görevleri, yasadışı faaliyetlerin
önlenmesi / tespit edilmesi

ve kıyılarımızın gözetlenmesi
faaliyetlerinde kullanılmak
üzere 1 adet Hafif/Orta Sınıf
Sahil Güvenlik Uçağı tedarik
edilecektir.”
Nisan ayında, yeni bir Savunma
Sanayii İçin Araştırmacı 
Yetiştirme Programı (SAYP)
protokolü daha imzalandı. 
14 Nisan’da gerçekleştirilen
törende, imzalar; SSM, Yıldız
Teknik Üniversitesi (YTÜ),
ASELSAN, FNSS, HAVELSAN,
ROKETSAN, TUSAŞ, 
ALarge Alçı, Altınay Robot,
BİTES, Enelkon, Mir Ar-Ge
ve Mutlu Akü arasında 
atıldı.

Baykar Makina, 29 Nisan’da, BAYRAKTAR TB2 insansız
hava aracından, ROKETSAN’ın hava araçları için 

geliştirdiği ve harp başlığı taşıyan MAM-L mühimmatının 
başarıyla atıldığını ve mühimmatın hedefini tam isabetle 
vurduğunu açıkladı. BAYRAKTAR TB2, 18 Aralık’ta 
gerçekleştirilen ilk denemede, harp başlığı taşımayan 
MAM-L mühimmatı atmış ve başarıyla hedefine 
yönlendirmişti. Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üssü 
Komutanlığında gerçekleştirilen deneme ile ilgili 
bilgilendirme, Baykar Makina’nın sosyal medya hesapları
üzerinden yapıldı. Atış denemesi, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından da hava aracının
yer kontrol istasyonundan canlı olarak takip edildi.
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Yabancı Askeri
Temsilcilere
SOM-J Brifingi

Baykar Makina ve ROKETSAN,
Silahlı İHA’da Sona Geldi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
4.5 G IMT-Advance hizmetlerinin sunulmaya başlaması

dolayısıyla 1 Nisan’da, İstanbul’da, “4.5 G Türkiye” töreni 
düzenlendi. Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’ndan bürokratların yanı sıra 
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, ASELSAN, Netaş, 
Argela gibi firmaların yetkilileri de katıldı.
Törende, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Murat Şeker de bir konuşma yaptı. Şeker, ULAK Projesi 
hakkında bilgi verdi ve üzerinde 3 yıldır çalışılan ULAK 
Baz İstasyonu’nda gelinen aşamayı anlattı. Proje 
kapsamında, 4.5 G standartlarına uygun yüksek güçlü baz 
istasyon tasarlandığını belirten Şeker, ürünün, artık canlı 
şebekede kullanılması gerekliliğini vurguladı. Daha sonra
ULAK Proje Yöneticisi Hakan Aksu tarafından, ULAK Baz 
İstasyonu hakkında katılımcılara teknik bilgi verildi. 
Aksu, ULAK’ın yabancı ürünlerle rekabet edebilir hızlara
eriştiğini ifade etti.
ASELSAN’ın Mart ayı sonu ve Nisan ayında borsaya yaptığı
sözleşme imzası bildirimleri ise şöyle sıralandı:
n ASELSAN ile SSM arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi

Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan 
sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldığı, 
31 Mart’ta bildirildi. Söz konusu sözleşme değişikliği ile
ASELSAN'a ilave 99.800.000 dolar tutarında güvenlik 
sistemi siparişi verildi. Sözleşme değişikliği kapsamında
teslimatlar 2018 yılına kadar tamamlanacak.

n 2 Nisan’da yapılan açıklamada, ASELSAN ile SSM arasında
toplam bedeli 93.299.188 dolar olan bir sözleşme 
imzalandığı bildirildi. Bu sözleşme kapsamında geliştirilip
üretilecek olan sistemlerin teslimatı 2018 yılı içinde 
gerçekleştirilecek.

n ASELSAN ile TUSAŞ arasında toplam bedeli 8.963.780 dolar
tutarında bir sözleşme imzalandığı, 8 Nisan’da açıklandı.
Sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2017 yıllarında
gerçekleştirilecek.

n 8 Nisan’da yapılan bir diğer açıklamada, ASELSAN’ın, 
güvenlik güçlerine teslimatı yapılacak keşif/gözetleme
araçlarında kullanılacak ACAR Kara Gözetleme 
Radarlarının üretim ve teslimatına ilişkin olarak,
07.04.2016 tarihinde toplam bedeli 11.070.000 avro olan
bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Teslimatlar bu yıl içinde
tamamlanacak.

n ASELSAN, SSM ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi
kapsamında 27 Nisan’da toplam 894.250.450 lira tutarında
sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2018 yılına kadar tamamlanacak.

n ASELSAN ile Nurol Makina arasında, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan 
Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak 
27 Nisan tarihinde, toplam bedeli 29.160.000 avro olan 
bir sözleşme imzalandı. ASELSAN, teslimatları bu yıl
içinde tamamlayacak.

n ASELSAN, bir yurt dışı müşterisinden, 27 Nisan’da, 
toplam bedeli 12.889.744 dolar olan haberleşme teçhizatı
siparişi aldı. Söz konuş sipariş ile ilgili teslimatlar, 
2016-2017 yılları arasında tamamlanacak.
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ASELSAN, 4.5 G’de Sırasını Bekliyor
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Kazakistan için modernize edilen 
bir aracın üzerinde SARP uzaktan 
komutalı silah istasyonu ve 
ACAR radarı görülüyor.





Türk Hava Yolları (THY)’nın
uçuş simülatörleri 

tedarik etmek için açtığı 
ihaleyi kazanan firmalardan
birisi olan HAVELSAN, 
13 Nisan’da, İstanbul’da 
düzenlenen törenle THY ile
iş birliği anlaşması imzaladı.
THY’nin Uçuş Eğitim Merkezi’nde
düzenlenen törende, 
imzalar; Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir’in şahitliğinde, 
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Öztekin, 
THY Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker
Aycı, HAVELSAN Genel 
Müdürü Ahmet Hamdi Atalay
ve THY Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil 
tarafından atıldı. HAVELSAN,
31 Ekim 2016 tarihinde 
işletmeye alınmak üzere, 
bir adet Boeing 737NG 
Tam Uçuş Simülatörü’nü
teslim edecek. Türk Silahlı
Kuvvetlerine çeşitli 
simülatörler geliştirip teslim
etmiş olan HAVELSAN’ın

ilk sivil ürünü olacak bu 
simülatörün, uluslararası 
D seviye sertifikasyonu da
bulunacak.
Askeri simülatörler 
cephesinde ise HAVELSAN
tarafından Katar Hava 
Kuvvetleri için üretilen ve
kabulü tamamlanan AW139
Tam Uçuş Simülatörü’nde
gerçekleştirilen ilk eğitim,
15 Nisan’da başarıyla 
tamamlandı. Gruplar hâlinde
düzenlenen ve her grupta, 
4 kursiyer ve 2 öğretmen 
pilotun 2 haftalık eğitim 
aldığı eğitim programı, 
toplamda 6 hafta sürecek.
Eğitimlerini tamamlayan
Katar Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına mensup 
pilotlar ise, sertifikalarını,
HAVELSAN Genel Müdürü
Ahmet Hamdi Atalay’ın 
elinden teslim aldılar.
Nisan ayında HAVELSAN,
önemli bir iş birliğine de
imza attı. Ukrayna’daki 
savunma şirketlerini 
bünyesinde barındıran 

Ukrayna devlet savunma 
sanayi işletmesi 
Ukroboronprom ve 
HAVELSAN arasında, Pasif
Algılayıcı Sensör Sistem
(PASİS) geliştirilmesi ve 
üretimi ile ilgili mutabakat
muhtırası, 8 Nisan’da, 
Kiev’de imzalandı. 
Her iki ülkenin uzaktan 

algılama kabiliyetini 
600 km’ye kadar çıkarmayı
hedefleyen bu ürünün;
deniz, kara ve hava 
hedeflerinin pasif olarak 
belirlenmesinde her iki 
ülkeye stratejik bir avantaj
sağlayacağı öngörülüyor.
HAVELSAN, PASİS’in 
yazılımlarını geliştirecek.

ELECTRA IC, FPGA seminerlerine, Haziran ayında devam edecek. FPGA teknolojileri konusunda bilgilerini güncellemek
ve FPGA’ye yeni giriş yapmak isteyenler için ideal bir eğitim olarak nitelendirilen “Easy Start FPGA” semineri, 

2 Haziran tarihinde düzenlenecek. 3 Haziran tarihindeki seminer ise “VIVADO HLS” konusunda olacak. “High Level
Synthesis” kavramını öğrenmek ve bunu Xilinx Vivado HLS uygulaması içinde kullanmak isteyenlere yönelik düzenlenen
bu seminer, bir giriş eğitimi niteliğinde olacak. Her iki seminer de Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü
EE-01 numaralı konferans salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliklere kayıtlar, aşağıdaki adreslerden yapılabiliyor:
n Easy Start FPGA: https://www.eventbrite.com/e/easy-start-fpga-registration-24528779239
n VIVADO HLS: http://www.eventbrite.com/e/vivado-hls-registration-18744505320

SAVUNMA HABER

12 - Mayıs 2016

HAVELSAN, Sivil Havacılık Simülatörlerine THY ile Giriyor

ELECTRA IC’den FPGA Seminerleri
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Otokar’ın 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Mart ayında yayınlandı.
Raporda, 2015 yılı ile ilgili başlıca rakamlar, şöyle açıklandı:

n Çalışan sayısı: 2.105
n Üretim kapasitesi: 900 taktik zırhlı araç, 2.600 arazi aracı,

1.600 kamyon ve kamyonet, 1.400 treyler ve semi-treyler,
4.600 otobüs ve minibüs

n 2015 yılı cirosu: 1,4 milyar lira
n 2015 yılı ihracatı: 149 milyon dolar
n Son 10 yılda Ar-Ge Harcaması: 310 milyon lira
Firmanın 2015 yılında savunma sanayisi alanında 
gerçekleştirdiği faaliyetler ise raporda şöyle özetlendi:
n Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 

2015 yılı Savunma Sanayi Birincilik Ödülü’ne 
layık görüldü.

n ALTAY ana muharebe tankının son iki prototipinin 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığındaki testleri başladı.

n ARMA 8x8’in kış testleri tamamlandı.
n Yurt içinden ve yurt dışından alınan savunma siparişlerinin

teslimatları yapıldı.
n Otokar, TULPAR S paletli zırhlı muharebe aracı ve 

ARMA 8x8 KBRN keşif aracını ürün ailesine 
ekledi.

MSI SAVUNMA HABER
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Otokar, 2015 Yılı 
Faaliyet Raporunu Açıkladı

HAVELSAN tarafından satın alınan ve satın alımla ilgili işlemlerin yaz aylarında tamamlanması beklenen Quantum3D,
Independence IDX serisi görüntü üreteci ürün ailesine yeni bir üye kattı. Firma tarafından 19 Nisan’da yapılan 

açıklamada, IDX 80’in, tüm işlevleri içinde barındıran yeni bir tasarıma sahip olduğu ve en fazla 8 görüntü birimine sahip
sistemleri destekleyebildiği belirtildi. Bu özellikleri ile IDX 80, 3 ana projektör ve 1 ya da 2 ek gösterge içeren ticari 
havayolu pilot simülatörlerinde kullanılabilecek. IDX 80, ailenin büyük ferdi IDX 8000 gibi Intel’in 6 çekirdekli Xeon 
işlemcilerini ve NVIDIA’nın Quadro M serisi grafik işlemcilerini kullanıyor. Firmanın MANTIS gerçek zamanlı simülasyon
yazılımını ve GeoSpaceSE veri tabanını da kullanıcılarına sunuyor.

Quantum3D Görüntü Üreteci Ailesine Yeni Üye
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Romanya’nın Tip-22 
fırkateynlerini 

modernize etmek için 
açtığı ihaleye, STM 
öncülüğündeki Türk 
firmaları, Romanya’dan 
CSR firması ile birlikte teklif
verecek. Firmalar arasındaki
Proje Grubu İş Birliği 
Anlaşması, 4 Nisan’da, 
Romanya’nın Köstence 
limanını ziyaret eden 
TCG HEYBELİADA (F-511)’da
düzenlenen törenle; STM,
HAVELSAN, ASELSAN ve
CSR yetkilileri tarafından
imzalandı.
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının planlı 
tatbikatlarından olan 
DENİZ YILDIZI-2016 
kapsamında, TCG GİRESUN
(F-491) fırkateyni, 
TCG HEYBELİADA (F-511)

korveti ve TCG KILIÇ (P-330)
hücumbotu, 3-4 Nisan 
tarihlerinde, Batı Görev 
Grup Komutanı Tuğamiral
Yaşar Çamur komutasında,
Köstence Limanı’nı ziyaret
etti. Liman ziyareti ile 
eş zamanlı olarak Savunma
Sanayii Müsteşarlığı 
koordinasyonunda, 
Türk ve Rumen savunma 
sanayisi firmalarının katılımı
ile endüstri buluşması 

faaliyeti düzenlendi. 
Bu faaliyet kapsamında, 
TCG HEYBELİADA ile bir 
tanıtım seyri de icra edildi.
Tanıtım seyri öncesinde 
düzenlenen imza töreninde;
ev sahibi ülkeden Deniz 
Kuvvetleri Komutanı 

Tümamiral Alexandru 
Mirsu, Savunma Komitesi
Başkanı Senatör Ion 
Mocioalca, üst düzey 
subaylar, kamu ve özel 
sektör temsilcileri; 
Türkiye’den de Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı
Şuay Alpay ve Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Dr. Cemal Sami Tüfekçi
hazır bulundu. Töreni, 
Romanya’dan 34 basın 
mensubu takip etti.
Romanya, 2 adet Tip-22 
fırkateynini, İngiltere’den,
2004-2005 yıllarında, savaş
sistemleri sökülmüş olarak
satın almıştı.

STM ve İş Ortaklarından 
Romanya’ya Fırkateyn 
Modernizasyonu Önerisi
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Eski HMS Coventry (F-98), yeni Regele Ferdinand (F-221)
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Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemisi (LHD)

projesinin inşa başlangıç 
töreni, 30 Nisan’da, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı 
ile İstanbul’da, Sedef 
Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

Törende, envantere 
TCG ANADOLU (L-400) 
ismi ile girecek geminin 
sac kesimi gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından 
törenle ilgili 29 Nisan’da 
yayınlanan basın bülteninde,
daha önceden resmi olarak
paylaşılmamış olan 
şu bilgiler yer aldı: 
Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi 
ANADOLU, envanterdeki
en ağır NATO helikopterleri
ile dönebilen rotorlu 
Osprey hava araçlarının 
gece ve gündüz operasyon
yapmasına olanak 
sağlayacak bir uçuş 
güvertesine sahip olacaktır.    
Ayrıca, F-35B gibi dikey 
iniş ile kısa mesafede 
kalkış yapabilecek taktik

uçaklarında konuşlanabileceği
ANADOLU ile Türkiye 
Cumhuriyeti, bölgesel 
güç aktarım kabiliyetini, 
orta ölçekli küresel 
güç aktarımına 
çevirebilecektir. Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum 

Gemisi, GENESİS ADVENT
savaş yönetim sistemi 
sayesinde, geminin silah 
ve sensörlerinin kontrolü 
ile birlikte gemi 
savunmasının sağlanması,
görev kuvveti komuta 
kontrol ve amfibi harekât
desteği sağlanacaktır. 
Harekât öncesinde, göreve
göre konuşlandırılacak 
kara kuvvetleri, hava 
kuvvetleri ve amfibi birlik
komuta kontrol sistemleri,
NATO harp karargâhı 
sistemleri bulunacaktır.
Gemi bilgi sistemleri 
altyapısında, savaş yönetim

sistemi ağına ilave olarak,
TSK-Net, İnternet,
NATO ağı, mesaj 

işletim sistemi ve gemi
idari yerel alan ağları
bulunacaktır. 

Bu proje kapsamında
tasarım desteği 

İspanyol Navantia 
firmasından alınacak olup,
ASELSAN-HAVELSAN 
İş Ortaklığı tarafından da
savaş yönetim sistemi 
entegrasyon ve işletim 
yazılımı GENESİS-ADVENT,
radar elektronik taarruz 
ve karşı tedbirleri sistemlerini
içeren elektronik harp süiti,
kızılötesi iz takip sistemi,
elektro optik dayrektör, 
torpido karşı aldatma 
sistemi gibi sistemler 
milli olarak 
geliştirilecektir.

ANADOLU’nun İnşası Başladı
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ANADOLU, Navantia'nın tasarımı üzerine şekillendirilecek. Türkiye, bu tasarımı, 
İspanya ve Avustralya'nın ardından seçen 3'üncü ülke oldu. Üstte ve altta, 
Avustralya için inşa edilen gemi görülüyor.



SEMPRO, CMII (Configuration
Management 2 / Konfigürasyon

Yönetimi 2)’nun Türkiye’deki 
bilinirliğini arttırma 
çalışmalarına devam ediyor.
“CMII-03: Değişikliğin Zorlukları
ve Kanıtlanmış Çözümler” ile
“CMII-04: CMII Kapalı Döngü
Değişiklik Süreci” eğitimleri, 
28-31 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirildi. SEMPRO Eğitmeni ve Danışmanı Halime
Orhon, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi: “ICM danışmanı ve
aynı zamanda eğitmeni Ray Wozny ile hem verimli hem de
çok eğlenceli bir eğitim süreci yaşadık. Özellikle üretim, 
lojistik ve bakım aşamalarını oldukça yakından ilgilendiren
değişim sürecinin kanıtlanmış tecrübelerle anlatımı, 
katılımcılarımızın hem çok dikkatini çekti hem de bu 
konulardaki detaylı sorularına cevap bulabildiler. Değişim 
yönetim sürecindeki bilinen yanlışların örnek uygulamalarla
öğrenilmesinin yanı sıra ICM’in danışmanlık yaptığı Google,
Boeing, Apple gibi uluslararası firmalardan gerçek saha 
örneklerinin anlatılması yoğun içerikli materyalin pekiştirilmesinde
kolaylık sağladı. Geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz

‘CMMII-01: CMII ve Entegre Süreç Mükemmelliği Modeli’ ve
‘CMII-02: Gereksinimleri Oluşturmak ve Yönetmek’ 
eğitimlerinde, CMII metodolojisinin geleneksel konfigürasyon 
yönetimden farkı ve gereksinim yönetimindeki yaklaşımları
anlatılmıştı. CMII-03 ve CMII-04 eğitimlerine ön gereksinim
olarak verilen bu eğitimlerde, CMII metodolojisinin temel 
ilkeleri detaylı olarak irdelenmişti. Önümüzdeki dönem 
açacağımız, ‘CMII-05: İşletim, Bakım ve Lojistik’ ve ‘CMII-06:
CMII Gerçekleştirme ve Uygulama’ eğitimlerinde ise 
uygulama sahalarıyla ilgili daha detaylı konular işlenecek.
Katılımcılarımızın ilk dört eğitimle aldığı, uluslararası 
geçerliliği bulunan CMII Temel Sertifikası, CMII-05 ve 
CMII-6 eğitimlerini ile ‘Red Lapel Pin’ seviyesine yükselecek.”

SEMPRO, 
CMII Eğitimlerine
Devam Ediyor
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Sertifikasyon sürecinde sona yaklaşan HÜRKUŞ, bu 
dönemde önemli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety
Agency / EASA) uçuş test pilotu ve uçuş test mühendisi 
tarafından, her iki HÜRKUŞ prototipi ile 22-25 Mart tarihlerinde,
toplam 6 sorti sertifikasyon uyum gösterim uçuşu 
gerçekleştirildi. Başarı ile tamamlanan bu uçuşlarda, uçağın
genel uçuş ve kullanım karakteristiği, kararlılık ve kontrol,
perdövites, viril, manevra ve akrobasi kabiliyeti, seyrüsefer,
gece uçuşu, insan-makina arayüzü, acil durum prosedürleri
ve uçak sistemleri, EASA standartlarına göre değerlendirildi.
Uçuşların ardından, EASA uçuş test pilotu ve uçuş test 
mühendisi tarafından, HÜRKUŞ Tip Sertifikasyonu’na yönelik
uyumsuzluk bulunmadığı beyan edildi. Gelişme, TUSAŞ 
tarafından, 31 Mart’ta yayınlanan basın bülteni ile duyuruldu.
HÜRKUŞ’un bir diğer önemli misafiri ise Yüksek Askeri 
Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk oldu. TUSAŞ’ı ziyaret eden

Orgeneral Öztürk, T129 ATAK
helikopteri ve HÜRKUŞ ile birer
uçuş gerçekleştirdi. T129 ATAK,
Orgeneral Öztürk’ün uçuş 
yaptığı 29’uncu, HÜRKUŞ ise
30’uncu hava aracı tipi oldu.
Konu ile ilgili TUSAŞ tarafından
6 Nisan’da yayınlanan basın
bülteninde, TUSAŞ tarafından
modernize edilen son F-16 
uçağının teslim töreninde, 
o tarihte Hava Kuvvetleri 
Komutanı olan Orgeneral Öztürk’ün,
“Hizmete girmeden önce 
HÜRKUŞ ile uçmayı dört gözle
bekliyorum.” dediği hatırlatıldı.
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HÜRKUŞ, Orgeneral Öztürk
ve EASA Pilotunu Uçurdu
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Kelvin Hughes tarafından
12 Nisan’da yapılan

açıklamada, ARES 
Tersanesi’nin Katar Sahil
Güvenlik Komutanlığı için
inşa etmekte olduğu 
17 botta, firmanın radar 

çözümlerinin kullanılacağı
bildirildi. Kelvin Hughes,
deniz yüzeyinde arama 
işlevi için SharpEye 
S-bant radarını, seyrüsefer
için ise yeni bir ürün olan
12kW radarını sağlayacak.

Türkiye’de yerleşik 
Elektro Deniz firması 
üzerinden teslim edilecek
radarların botlara 
entegrasyonunun, 
Mayıs ayında başlaması 
öngörülüyor.

Katar’ın HERCULES Botlarına Kelvin Hughes Radarları

Kuveyt ve İtalya arasında geçtiğimiz yıl 
Eylül ayında varılan anlaşmanın ardından; 

22 adet tek, 6 adet de çift kişilik olmak üzere, 
toplam 28 Eurofighter Typhoon uçağının teslimini
konu alan sözleşme, 5 Nisan’da imzalandı. 
Tranche 3 sürümünde teslim edilecek uçaklar, 
E-Scan radarı ile donatılacaklar. Böylece Kuveyt,
Eurofighter Typhoon operatörleri arasında, 
aktif elektronik taramalı dizin teknolojisine sahip
bu radarı kullanan ilk ülke olacak. EUROJET 
konsorsiyumu da uçakların, Türkiye’nin 
TF-X projesinin de motor adayları arasında 
bulunan, EJ200 motorlarını sağlayacak. 
Kuveyt, Eurofighter Typhoon’un, toplamda 8’inci;
Suudi Arabistan ve Umman’ın ardından da 
bölgedeki 3’üncü müşterisi oldu.

Kuveyt de Eurofighter Dedi
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T ürkiye olarak savunma ve havacılık sektöründe, dünyanın yükselen
ülkelerinden biriyiz. Türk savunma ve havacılık sanayisi olarak istik-
rarlı bir şekilde büyüyoruz. Artık yazılımdan donanıma, kara, deniz ve

hava platformlarından lojistik hizmetlere, farklı alanlarda dünyanın ihtiyacını
karşılayabilecek konuma geldik. Türk savunma ve havacılık sanayisi olarak,
ülkelerin yerel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küresel çözümler üretebilen
bir gücüz. Gelişen ürün yelpazemiz, hizmet çeşitliliğimiz ve kalitemizle Türk
savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor.

Bu ilgiyi, katıldığımız tüm fuarlarda görebiliyoruz. Tanıtım Grubumuz Turkish
Defence Allience (TDA) ile birlikte, 9-11 Şubat tarihlerinde, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkmenistan Türk İhraç
Ürünleri fuarına; 29-31 Mart tarihlerinde, Katar’da düzenlenen DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition
& Conference) 2016 fuarına ve 5-7 Nisan tarihlerinde, Almanya’da düzenlenen Aircraft Interiors Expo 2016 fuarına ka-
tıldık. Tüm bu etkinliklerde, kalitemizi ve farkımızı çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şunu açıkça söyleyebilirim
ki, Türk savunma ve havacılık sanayisi, birbirinden farklı coğrafyalarda, birbirinden farklı ihtiyaçlara uygun özgün ürün-
lerin tasarlanması ve üretilmesi konusunda, dünyanın en iyi firmalarına sahiptir. Dünyanın farklı coğrafyalarına aynı
ürünü satamazsınız. Farklı coğrafyalar, farklı müşteriler ve farklı ihtiyaçlar demektir. Türk savunma ve havacılık sana-
yisinin güçlü olduğu noktalardan birisi olan tasarım kabiliyetimiz sayesinde, farklı ihtiyaçlara yönelik esnek, özgün ve
ekonomik ürün ve hizmetleri sunabiliyoruz.

Bu ürün ve hizmetler, çok geniş bir yelpazede sunuluyor. Türk savunma ve havacılık sanayisi, hem yurt içinde yerli ola-
naklarla geliştirdiği üstün ürünleriyle hem de aktif olarak yer aldığı çok uluslu projelerde kazandığı deneyimle her geçen
gün daha da büyüyor. Ürün ve hizmetlerimiz; Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa Birliği’ne, Orta Doğu ülkelerinden
Asya ülkelerine, Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasından Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada güven-
liğe hizmet ediyor. Bugün nitelikli insan kaynağı, araştırma enstitüleri, Ar-Ge laboratuvarları, KOBİ’leri ve dünya çapında
büyük firmaları ile kendi uydusunu, insansız hava aracını, amfibi özellikli taktik araçlarını, eğitim uçağını, helikopterini,
piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı kara aracını, füze ve roket sistemlerini üreten, simülasyon ve yazılım geliştiren,
F-35 ve A400M gibi dünya çapında projelerde ortak olan, uydu üretim ve test merkezini inşa eden, uydu fırlatma üssü
inşa çalışmalarına başlayan, muharip savaş uçağı ve özgün helikopter projelerini başlatan bir Türkiye görüyoruz.

Bu ürünleri tüm dünyaya göstermek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 18-21 Nisan tarihlerinde Malezya’da
düzenlenen DSA (Defence Services Asia Exhibition and Conference) 2016 fuarına, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
iş birliğinde katılım sağlıyoruz. Üretimimizi ve ihracatımızı arttırmak için tanıtıma, araştırmaya devam ediyoruz.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin yöneticileri olarak bizler, işimizi ciddiyetle yapmakla ve stra-
tejilerimizi tüm unsurları dikkate alarak hazırlamakla mükellefiz. Tüm bu çalışmaların sonucu, ihracat rakamlarımıza
yansıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık dönemine göre, bu yılın aynı döneminde, ihracatımızı, %26,4 oranında arttırdık. İs-
tikrarlı büyümemiz devam ediyor. Bu istikrara sahip Türk savunma ve havacılık sanayisine katkı veren tüm çalışanlara
teşekkür ediyor, MSI Dergisi’nin değerli okuyucularına saygılarımı sunuyorum.

MSI
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Savunma ve Havacılık 
İhracatındaki Artış 
Devam Ediyor

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

SSI’den





MSI Dergisi: Türkiye, düzensiz göç ile 
ilgili transit ülkelerden birisi olarak önce
çıkıyor ve bu kapsamda, özellikle 
Ege Denizi’nde yoğun bir kaçakçılık 
trafiği cereyan ediyor. Sınır güvenliği 
uzmanları, sınır güvenliği konusunda
tüm ülkelere uygun tek bir çözümün 
olmadığını; ülkelerin özel şartlarına
uygun çözümler getirilmesi 
gerektiğini belirtiyorlar. Bu tespite 
katılıyor musunuz? Katılıyorsanız, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı
(S.G.K.lığı)’nın düzensiz göç ile ilgili 
Türkiye ve çevre denizlerine özgü 
uyguladığı konseptler neler? 
Bu noktada, kullanılan ekipman, 
örneğin envanterdeki Sahil Güvenlik 
botlarının teknik özellikleri, bir fark 
yaratıyor mu?
Tüma. ÜSTEM: Sınır güvenliğine yönelik
her ülkeye ve her bölgeye uyan tek bir
çözümün olmadığı yorumuna katılıyo-
rum. Sınır güvenliği konusunda alınacak
tedbirlere etki eden birçok faktör bulun-
maktadır. Örneğin Akdeniz’de aldığımız
önlemler ile Yunan adalarının anakara-
mıza çok yakın olduğu ve deniz geçişinin
çok kısa sürdüğü Ege Denizi’nde aldığı-
mız önlemler farklıdır.
Akdeniz’in açık deniz olması ve Avrupa kı-
yılarına ulaşmak için uzun deniz geçişi ge-
rektirmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda
genelde büyük tonajlı gemiler ile düzensiz
göç faaliyetleri gerçekleşmekteydi. Ancak
başlattığımız “Akdeniz’de Güven Harekâtı”
kapsamında şüpheli gemileri tespit ede-
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Düzensiz göçün gündemin en üst sırasında oturduğu bu 
dönemde, Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı) da 

tarihinin belki de en yoğun günlerini yaşıyor. Son yıllarda
büyük çoğunluğu Türk savunma ve denizcilik sanayisinin

üretimi modern platformlarla gelişimini sürdüren
S.G.K.lığı, bir yandan imkân ve kabiliyetleri idame edecek,

bir yandan da yenilerini  kazandıracak bir dizi çalışma 
yürütüyor. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral 

Hakan Üstem ile S.G.K.lığının süren operasyonlarını 
ve gelecek projelerini konuştuk.

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

Sahil Güvenlik Komutanı 
Tümamiral Hakan Üstem:  

“Savunma sanayisinin 
gelişmesine katkı 

sağlaması için 
yeni platformlarımızın da 

milli imkânlarla 
üretilmesini arzu ederiz.”



rek anılan gemileri kesintisiz izleme faa-
liyetlerimiz neticesinde Akdeniz’de düzen-
siz göç durma noktasına gelmiştir.
Ege Denizi’nde ise adaların anakaramıza
çok yakın olmasından yararlanan göç-
menlerin karasularımızı 10-15 dakikada
terk edebilmesi nedeniyle Akdeniz’den
farklı tedbirler almamız gerekti. Başlattı-
ğımız “Ege’de Umut Harekâtı” kapsa-
mında öncelikle diğer bölgelerden bu
bölgeye unsurlarımızı kaydırdık. Yoğun
olarak kullanılan düzensiz göç rotalarını
belirleyerek gayretlerimizi o bölgelerde
yoğunlaştırdık. Harekâtımızı sahil güven-
lik uçakları ve sahil güvenlik helikopter-
leri, karadan da mobil radarlar ile
destekledik. Ayrıca karadaki kolluk güç-
leri ile çok sıkı koordinasyon kurarak göç-

menlerin karada engellenmesi yönünde
çalışmalar yürütmekteyiz.
S.G.K.lığı tarafından yoğun olarak yürütü-
len düzensiz göçle mücadele faaliyetleri
kapsamında 2015 yılında 2.430 düzensiz

göç olayında 91.611 düzensiz göçmen, ay-
rıca 190 organizatör yakalanmıştır. 2016
yılında ise 01 Ocak – 05 Nisan tarihleri
arasında 502 olayda 23.147 göçmen kur-
tarılmış, 52 organizatör yakalanmıştır.
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Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri, S.G.K.lığının operasyon kabiliyetlerinde önemli bir artış sağladı.

KAAN sınıfı botlar (önde) ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma
Gemileri, S.G.K.lığının farklı ihtiyaçlarına hitap ediyor.



Sorunuzun ekipman ile ilgili bölümüne
gelecek olursak: Komutanlığımız envan-
terinde bulunan unsurların birbirinden
farklı özellikleri bulunmaktadır. KAAN
sınıfı botlarımızı hızlı reaksiyon gerekti-
ren yerlerde; SAR ve 80 sınıfı botları
daha ağır deniz şartlarında kullanıyoruz.
Arama kurtarma gemilerini ise denize
dayanıklı olmaları ve denizde uzun süre
görev yapabilmeleri nedeniyle düzensiz
göçün yoğun olduğu bölgelerde uzun sü-
reli karakol görevlerinde çok etkin ola-
rak kullanıyoruz.
Göçmenlerin durdurulmasında Ege De-
nizi’nde küçük botlar ile daha iyi sonuç
alınırken, Akdeniz’de büyük botlar daha
etkin kullanılmaktadır.

MSI Dergisi: Düzensiz göç sorunu, 
kısa ve orta vadede S.G.K.lığının 
personel ve ekipman ile ilgili planlarını
nasıl etkileyecek? 
Tüma. ÜSTEM: S.G.K.lığının hâlihazırda
arama kurtarma botu, gemi ve hava un-
surları temin projeleri ile Sahil Gözet-
leme Radar Sistemi (SGRS) projesi
bulunmaktadır.
Ancak, düzensiz göç akımının bir yılda 6
kat arttığı böyle bir dönemde teçhizat,
eğitim ve personel bakımından yeni ted-
birler almak zorunda kaldığımız bir ger-
çektir. Bu kapsamda planlı projelerimize
ilave yeni projeler geliştirilmesi ihtiyacı
ortaya çıkmıştır.
Özellikle yeni arama kurtarma botları ve
küçük tip botlara ihtiyaç artmıştır. Bu
kapsamda Avrupa Birliği ve Uluslararası
Göç Örgütünün de desteği ile bazı proje-
ler yürütülmektedir.
Yakalanan göçmenlerin kıyıda işlemleri-
nin hızla yapılabilmesi, yiyecek ve giye-
cek ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer
kolluk faaliyetlerine destek sağlanması
maksadıyla Türkiye’nin sahil şeridinde

ihtiyaç duyulan farklı noktalarda Sahil
Güvenlik Karakolları kurulması ve 
mevcut Sahil Güvenlik Bölge ve Grup 
Komutanlıklarının bu karakolları des-
tekleyecek şekilde güçlendirilmesi plan-
lanmaktadır.
Ayrıca S.G.K.lığının ihtiyaç duyduğu insan
gücünü karşılamak maksadıyla personel
kadromuzu arttırıyoruz. Bu kapsamda
üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun sözleşmeli veya muvazzaf subay
ve astsubay temin faaliyetlerine ilişkin
çalışmalara başlanmıştır. İhtiyaç duyu-
lan uzman erbaş, devlet memuru ve işçi
personel kadrolarına yönelik olarak
temin faaliyetlerine de bu yıl içinde baş-
lanacaktır.
Personel kapasitesinin arttırılmasının
yanında, düzensiz göç kapsamında
yoğun olarak arama kurtarma ve engel-
leme faaliyetlerinde görevli personeli-
mize psikolojik destek verilmesine ve
personelimizin içinde bulunduğu ortam
ve görev şartlarını da gözlemleyebilecek
şekilde, durum tespiti, alınacak önlem-
ler ve icra edilecek destek faaliyetlerine
yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Projelerde Savunma Sanayisi 
Ön Planda
MSI Dergisi: S.G.K.lığı, son dönemde,
yüzer platform ihtiyaçlarının hemen
hemen tamamını yurt içinden 
karşılayabildi. Bunlar arasında Sahil 
Güvenlik Arama Kurtarma gemileri,
KAAN sınıfı botlar ve SAGET botları 
yer alıyor. Önümüzdeki dönemde, 
yüzer platformlarla ilgili yürütülecek
modernizasyon ve tedarik çalışmaları ile
ilgili detaylı bilgi verir misiniz? 
Bunların yurt içinden karşılanması ile 
ilgili görüşlerinizi de paylaşır mısınız?
Tüma. ÜSTEM: Memnuniyetle. Şu anda:
n Komutanlığımızca kıyı sularında ve

sahile yakın kesimlerde, olaylara 
ani reaksiyon gösterebilme ve düşük
maliyetle görev icra edebilme 
imkân ve kabiliyetinin arttırılması
maksadıyla “Kontrol Bot Tedariki
Projesi”,

MSI SÖYLEŞİ
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Kendi sınıflarında en yüksek sürati sunan
KAAN sınıfı sahil güvenlik botları, S.G.K.lığının
dünyadaki diğer teşkilatlar arasında 
öne çıkmasına katkıda bulunuyor.
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SGRS Projesi kapsamında, Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ile Deniz Bilgi Sistemi
(DBS)’nin entegrasyonu da gerçekleştirilecek.

7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen arama
kurtarma faaliyeti.





n Ağır deniz ve hava şartlarında, 
denizde arama ve kurtarma 
görevlerini etkinlikle icra edebilecek,
yapısal self-righting (kendi kendine
istikrarlı duruma gelen) özelliğine
sahip Arama Kurtarma Botu 
tedarikini kapsayan “Arama 
Kurtarma Botu Tedariki Projesi” ve

n Açık denizde uzun süreli Sahil 
Güvenlik görev ihtiyacı kapsamında; 
en az 5 gün süre ile limandan 
bağımsız bir şekilde kesintisiz seyir 
yapabilecek, ağır deniz şartlarında
görev yapabilecek ve görevin 
gerektirdiği modern teknolojik 
özelliklere sahip “600 Sınıfı Sahil 
Güvenlik Gemisi Tedariki Projesi”
yürütülmektedir.

Daha önce tedarik ettiğimiz platform-
larda olduğu gibi savunma sanayisinin
gelişmesine katkı sağlaması için bu plat-
formların da milli imkânlarla üretilme-
sini arzu ederiz.

MSI Dergisi: S.G.K.lığı, uçar platform 
olarak AB412 helikopterleri ile CN235
uçaklarını kullanıyor. Önümüzdeki 
dönemde, uçar platform tedariki ile ilgili
planlarınızı paylaşabilir misiniz? Özgün
Helikopter ve Bölgesel Uçak projelerinde
yaşanacak olumlu gelişmeler, bu 
planlarda değişikliklere yol açabilir mi?

Tüma. ÜSTEM: Gündemimizde 2 havacı-
lık projesi yer alıyor:
n S.G.K.lığı sorumluluk sahasınında

arama kurtarma görevleri başta
olmak üzere, yasadışı faaliyetlerin 
önlenmesi ve kıyılarımızın 
gözetlenmesi faaliyetlerinde yeterli
süre havada kalabilecek, ağır hava ve
deniz şartlarında görev yapabilme
imkân ve kabiliyetine sahip 6 adet 
helikopter tedarikini ve

n Sahil güvenlik gemi ve botları ile 
denizden icra edilen görevleri 
etkinlikle ve düşük maliyetle havadan
destekleyebilecek, uzun süre havada
kalabilecek, yüksek süratli görev 
yapabilme imkân ve kabiliyetlerine
sahip 1 adet hafif/orta sınıf uçak 
tedarikini planlamaktayız.

Mevcut durumda bu projelerimiz, Komu-
tanlığımızın kısa vadede ihtiyaç duyduğu
platformlardır. Özgün Helikopter ve Böl-
gesel Uçak projeleri takip edilmekte
olup yaşanacak olumlu gelişmeler, ihti-
yaçlarımız doğrultusunda müteakip dö-
nemde yeniden değerlendirilebilecektir.

MSI Dergisi: İmza töreninde yapılan 
açıklamada, Sahil Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) projesinin ilk fazının 2017 yılında
hizmete girmesinin planlandığı bildirilmişti.
Bu projenin son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz? Sonuçta ortaya 
çıkacak sistemin ihracat potansiyeli ile 
ilgili, kullanıcı olarak görüşlerinizi de 
alabilir miyiz?
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S.G.K.lığı, düzensiz göçle etkin ve kararlı
bir şekilde mücadele ederken, şefkatli yüzünü de
gösteriyor (üstte ve altta).

Mevcut durumda bu projelerimiz,
Komutanlığımızın kısa vadede 
ihtiyaç duyduğu platformlardır.
Özgün Helikopter ve Bölgesel
Uçak projeleri takip edilmekte
olup yaşanacak olumlu 
gelişmeler, ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda müteakip 
dönemde yeniden 
değerlendirilebilecektir.
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Tüma. ÜSTEM: SGRS projesi, HAVELSAN
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
arasında 28 Mart 2013 tarihinde 
sözleşme imzalanarak hayata geçti. 
22 Ağustos 2013’te başlayan projenin
planlanan bitiş tarihi ise 22 Ekim 2017’dir.
Projenin gelinen son aşamasında, Sahil
Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlı-
ğında, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Ko-
mutanlığında, Sahil Güvenlik Çanakkale
Grup Komutanlığında ve Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlı-
ğında olmak üzere toplam 4 adet Kimlik-
lendirme Merkezi (KİM) oluşturulacaktır. 
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar
Bölge Komutanlığı inşaatı yeni başlamış,
diğer bölgelerdeki projeler ise tamam-
lanmıştır. Ayrıca harekât merkezi olarak
planlanan Ankara Harekât Merkezi in-
şaatında ise sona gelinmiş olup mefru-

şat montajına geçilmiştir. SGRS yazılı-
mında ise son aşama olan kritik detay 
tasarımlar kurumlar tarafından incelen-
mektedir. İnceleme sonucunda uygula-
maya başlanacaktır. Ortaya çıkacak
sistem ile Türkiye’nin çevre denizlerinde
insansız olarak gözetleme, tespit ve teş-
his işlemi yapılabilecek, SGRS istasyon-
larında bulunan radar ve elektro optik
kamera sayesinde görüntüler 24 saat
KİM ve Harekât Merkezi’ne aktarılabile-
cektir. HAVELSAN’ın geliştirdiği bu sis-
tem, yerli bir ürün olması bakımından da
ayrıca önem teşkil etmektedir.

MSI Dergisi: Özellikle çevre kirliliği 
konusunda multispektral görüntüleme
önemli bir teknolojik destek sağlıyor. 
Komutanlığınızın bu teknoloji ile ilgili 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Bu konuda, SSM tarafından, HAVELSAN
ve ODTÜ liderliğinde yürütülen bir 
çalışma da bulunuyor. S.G.K.lığı, 
bu çalışmanın içinde yer alıyor mu?
Tüma. ÜSTEM: SSM koordinesinde mul-
tispektral ve hiperspektral görüntüleme
teknolojisi üzerine bir Ar-Ge projesi ol-
duğunu biliyoruz. Hâlihazırda S.G.K.lığı

olarak bu projede yer almıyoruz
ancak projenin ilerleyen safhaların-
daki gelişmelere göre Komutanlığı-
mızın ihtiyaçları doğrultusunda

anılan projeyi tekrar değerlendire-
biliriz.

MSI Dergisi: Yine çevre kirliliği 
konusunda uydu tabanlı görüntüleme de
kullanılıyor. S.G.K.lığının uydu tabanlı
görüntü kullanma ile ilgili çalışmaları
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Türkiye’de yürütülen özgün uydu 
geliştirme projelerinde müşteri olarak
S.G.K.lığı da yer alıyor mu?
Tüma. ÜSTEM: Komutanlığımızca uydu
tabanlı görüntü kullanımı ile ilgili bir ça-
lışmaya katılım konusu değerlendirilmek-
tedir. Hâlihazırda özgün uydu geliştirme
projelerinde Komutanlığımız müşteri ola-
rak yer almamaktadır. Ancak ülkemizde
devam eden çalışmalar kapsamında
konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip
etmekteyiz. Gelişmelere bağlı olarak ko-
nuyu değerlendireceğiz.

MSI Dergisi: İnsan sağlığına zarar 
vermeyen, caydırıcı silahlar (non-lethal
weapons) ve sistemler, S.G.K.lığı gibi 
kolluk görevi de gören kurumların önemli
yardımcıları arasında yer alıyor. 
Envanterinizde bu tür silahlar ve sistemler
yer alıyor mu? Önümüzdeki dönemde bu
tür silah ve sistem tedariki planlıyor musunuz?
Tüma. ÜSTEM: Mevcut durumda planla-
rımızda bu tarz silahların tedarikine yö-
nelik bir projemiz bulunmamaktadır.
Ancak tecrübelerimiz gösterdi ki bir ge-
minin durdurulması ve personeli üze-
rinde caydırıcı etki oluşturmada Sahil
Güvenlik Arama Kurtarma Gemilerinde
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S.G.K.lığının sabit kanatlı hava 
platform filosu, özel görev 

donanımları ile teçhiz edilmiş 
CN-235 uçaklarında oluşuyor.



ve 80 sınıfı gemilerimizde bulunan su
topu çok etkili bir kabiliyettir. Örneğin,
Türkiye sahillerinden 317 deniz mili
uzakta, Libya sahillerinden 35 deniz mili
açıkta ve uluslararası sularda icra 
edilen, büyük miktarda uyuşturucu mad-
denin yakalandığı “ALBATROS Hare-
kâtı”nda uyuşturucu madde taşıyan gemi
Sahil Güvenlik Özel Harekât (SÖH) Tim-
lerimiz tarafından ateşli silah kullanıl-

madan bu yöntemle kontrol altına alın-
mıştır. Yine düzensiz göçmenlere yapılan
müdahalelerde göçmenlerin zarar gör-
memesine büyük dikkat gösteriyoruz.

MSI Dergisi: ALBATROS Harekâtında da etkin
şekilde görev alan SÖH Timleri ve icra 
ettiği görevler hakkında bilgi verir misiniz?
Tüma. ÜSTEM: SÖH Tim Komutanlıkları,
S.G.K.lığı Kanunu ve Uluslararası Gemi

ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu
Uygulama Yönetmeliği başta olmak
üzere ilgili mevzuat gereğince her türlü
gemi, tekne, petrol platformu vb. deniz
vasıtası kullanılarak deniz yoluyla oluşa-
bilecek güvenlik tehditlerinin zamanında
ve usulüne uygun olarak önlenmesi ve
bertaraf edilmesi maksadıyla:
n Gemi kaçırma, gemi ve teknelere 

saldırıda bulunulması ya da sabotaj
yapılması, rehin alma gibi özel 
operasyon gerektiren olaylara 
müdahale ederek failleri etkisiz 
hâle getiriyor,

n Limandan veya intikal edilen kara,
deniz ya da hava aracından, 
operasyon icra edilecek deniz aracına
emniyetli ve güvenli bir şekilde 
boarding yapıyor,

n Türk Deniz Yetki Alanları (TDYA)'nda
meydana gelebilecek her türlü terör
ve asayiş olaylarına Türk bayraklı
gemi ve platformlara alınan emre 
istinaden, uluslararası sularda 
yabancı bayraklı gemi ve platformlara
ise bayrak devleti ile yapılacak 
koordinasyon neticesinde müdahale
edebiliyor,

Türkiye sahillerinden 317 deniz mili uzakta, Libya sahillerinden 35 deniz mili
açıkta ve uluslararası sularda icra edilen, büyük miktarda uyuşturucu
maddenin yakalandığı “ALBATROS Harekâtı”nda uyuşturucu madde
taşıyan gemi Sahil Güvenlik Özel Harekât (SÖH) Timlerimiz tarafından
ateşli silah kullanılmadan bu yöntemle kontrol altına alınmıştır. 
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n Yabancı ve Türk bayraklı askeri 
gemilerin; Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakan, Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları vb. 
yabancı ve Türk devlet büyüklerinin,
zirve, konferans gibi önemli 
faaliyetlerin terörist saldırılara 
karşı denizden güvenliğini sağlıyor ve

n Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen
Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere
Uygulanacak Esaslara İlişkin 
Kanun'un uygulanmasında, gerekli
güvenlik tedbirlerini alarak ilgililere
haber veriyor.

Tüm Paydaşlarla İş Birliği
MSI Dergisi: S.G.K.lığının dost ve 
müttefik ülkelerin benzer teşkilatları
ile tatbikat ve eğitim konularında 
yaptığı ortak çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?
Tüma. ÜSTEM: Karadeniz’de deniz gü-
venliği ve seyir emniyetinin sağlanma-
sına katkıda bulunmak maksadıyla
Türkiye’nin girişimi ve öncülüğünde,
2000 yılında “Karadeniz’e Sahildar Ülke-
ler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları 
İşbirliği Forumu (BSCF)” başlatılmıştır.
Anılan girişim kapsamında her yıl sıra-
sıyla Karadeniz’e sahildar bir ülkede Li-
derler Toplantısı düzenlenmekte, ayrıca
çalışma grubu toplantıları, ortak tatbi-
katlar ve liman ziyaretleri icra edilmek-
tedir.
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S.G.K.lığı, KAAN sınıfı botlarını (sağda) hızlı reaksiyon 
gerektiren yerlerde, 80 sınıfı botlarını (solda) ise 
daha ağır deniz şartlarında kullanıyor.

S.G.K.lığının AB 412
helikopterleri, yoğun

olarak kullanılıyor.

DOST sınıfı Sahil Güvenlik Arama Kurtarama gemileri, S.G.K.lığının katıldığı uluslararası eğitim ve tatbikatlarda, diğer katılımcı ülkelerin ilgisini çeken sistemlerin başında geliyor.
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ARES Tersanesi tarafından tasarlanan ve inşa edilen SAGET botları,
S.G.K.lığının etkin olarak kullandığı platformlar arasında yer alıyor.





Bahse konu tatbikat ve faaliyetler kap-
samında:
n Karadeniz’e Sahildar Ülkeler

Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları 
Ulusal Koordinasyon Merkezleri
(NCC) arasındaki bilgi değişim 
usulleri denenmekte,

n Kolluk görevlerinde Karadeniz’e 
sahildar ülkelerin farklı uygulama
ve operasyon yöntemleri ile 
operasyonel imkân ve kabiliyetler 
yerinde görülmekte ve

n Karadeniz’e Sahildar Ülkeler
Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları 
arasında birlikte çalışılabilirlik 
geliştirilmekte, ortak usuller ve 
fiili iş birliği geliştirilmektedir.

Ayrıca diğer ülkelerin davet ettiği tatbi-
katlara iştirak edilmekte ve liman ziya-
retleri yapılmaktadır.

MSI Dergisi: Bu faaliyetlerinizin, 
bahse konu ülkelerle savunma sanayi
alanındaki iş birliklerinin gelişmesine
katkıları hakkında değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Tüma. ÜSTEM: Diğer ülkelerle icra edi-
len müşterek eğitim ve tatbikatlarda,
S.G.K.lığının envanterinde bulunan ve
milli tersanelerde inşa edilen su üstü
platformları -DOST Sınıfı Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Korveti, KAAN sınıfı
Sahil Güvenlik Botları-, katılımcı ülkele-
rin dikkatini çekmekte ve bu ülkelerin
yetkilileri tarafından detaylı olarak ince-
lenmektedir. Hâlihazırda özellikle Körfez
ve Asya ülkelerinin bir kısmında KAAN 
sınıfı botlar görev yapmaktadır. Milli 
tersanelerde inşa edilen platformların
S.G.K.lığının iştirak ettiği tatbikatlarda yer
almasının, ülke görünürlüğünü arttırma
ve gemi inşa sanayinin geliştirilmesi açı-

sından faydalı olduğu değerlendirilmek-
tedir. Özellikle tatbikatlara davet edilen
yabancı gözlemciler de kullandığımız
platformları yakından izlemektedir.

MSI Dergisi: S.G.K.lığı kendisine 
tevdi edilen görevlerin icrası kapsamında;
başta İçişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı olmak üzere, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz
ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 
ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi 
kurumlarla ne şekilde iş birliği yapıyor?
Birden fazla kurumun görev aldığı müşterek
faaliyetler yapılıyor mu ya da gelecekte 
yapılması söz konusu mu? Detaylı bilgi 
verir misiniz?
Tüma. ÜSTEM: Müşterek eğitimler kap-
samında Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğre-
tim Komutanlığında:

n Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı
Jandarma Asayiş Bot Komutanlıklarında
görevli personele can kurtarma ve
ilkyardım kursu ile kontrol tim kursu,

n Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki
eğitim birliklerinde görevli personele
–subay, astsubay, erbaş ve er– 
can kurtarma ve ilkyardım kursları
verilmektedir.

Sivil kurumlara verilen eğitimler kapsa-
mında; Deniz Ulaştırması Genel Müdür-
lüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü ve Tele Sağlık Merkezi
Baştabipliği, Telsiz İşletme Müdürlüğü,
Devlet Hava Meydanları İşletme Genel
Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdür-
lüğü, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel
Müdürlüğü personeline ise Sahil Güvenlik
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Milli tersanelerde inşa edilen platformların S.G.K.lığının iştirak ettiği 
tatbikatlarda yer almasının, ülke görünürlüğünü arttırma ve gemi inşa
sanayinin geliştirilmesi açısından faydalı olduğu değerlendirilmektedir.
Özellikle tatbikatlara davet edilen yabancı gözlemciler de kullandığımız
platformları yakından izlemektedir.
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Helikopter pisti ve hangarı bulunan 
SahilGüvenlik Arama Kurtarma Gemileri, 
S.G.K.lığının hava gücünü daha etkin bir

şekilde kullanabilmesini sağlıyor.





Eğitim ve Öğretim Komutanlığında 
10 gün süre ile arama kurtarma eğitimi
verilmektedir. Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
bağlıları ile Valilerin koordinesinde yü-
rürlükteki mevzuat kapsamında ortak
operasyonlara yönelik eğitimler de icra
edilmektedir. Bu çerçevede 2015 yılında
67 adet eğitim icra edilmiştir. Ayrıca bu
yıl ilk kez Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı’nda İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü-
nün katılımı ile “Deniz Emniyeti ve Deniz
Güvenliği Tatbikatı” icra edilmiştir.
Son dönemde artan düzensiz göç faaliyet-
leri nedeniyle, düzensiz göç girişimlerinin
tespit edilmesi, engellenmesi ile düzensiz
göçe bağlı arama kurtarma faaliyetlerine
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ta-
rafından destek sağlanıyor.
S.G.K.lığı tarafından kaçakçılık olaylarına
yönelik yapılan inceleme, kovuşturma ve
soruşturmalarda daha etkin sonuçlar
alınması maksadıyla görev alanına giren
ilgili kurumların işlettiği sistemlere en-
tegre olunmakta ve icra edilen faaliyet-
lerde eşgüdüm hâlinde hareket
edilmesine özel önem verilmektedir.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsa-
mında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jan-
darma Genel Komutanlığı gibi kolluk
birimleri ile karşılıklı işbirliği içinde ça-
lışıyoruz. Ayrıca Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı gibi kurumların kullandık-
ları sistemlere de entegre olarak
eşgüdüm içinde çalışıyoruz.
Kültür varlıkları kaçakçılığına karşı Va-
kıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak
üzere ilgili diğer kurumlarla mücadelede
birlikte hareket edilmektedir. Tekel ve
Gümrük maddeleri kaçakçılığıyla müca-
dele kapsamında Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Tütün ve Alkol Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile;
biyokaçakçılık olaylarına karşı ise başta
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü olmak üzere ilgili diğer kurum-
larla müştereken hareket edilmektedir.
Narkotik ve psikotrop madde kaçakçılı-
ğına karşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı

başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla
işbirliği içerisinde bulunulmaktadır. Ay-
rıca ülkemizde bulunan yabancı irtibat
görevlileri ile denizde gerçekleşen kaçak-
çılık olaylarıyla mücadele ve eğitim ala-
nında ikili iş birliğini geliştirmek, hızlı ve
doğrudan bilgi alışverişini sağlamak, suç
ve suçlularla etkin, kararlı ve ortak mü-
cadele edebilmeye yönelik olarak hareket
kabiliyetini arttırmak maksadıyla görüş-
meler gerçekleştirilmektedir. Kolluk bi-
rimleri ile operasyonel noktada etkili iş
birliği yapılmakta, ayrıca, akaryakıt ka-
çakçılığı ile mücadelede Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ada-
let Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) ve Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile
birlikte hareket edilmektedir.

Sürat Fark Yaratıyor
MSI Dergisi: Günümüzün giderek daha 
asimetrik bir yapıya kavuşan muharebe 
sahasında, vuruş gücünün yanı sıra bu gücü
taşıyacak platformların sürati de önemli.
Envanterdeki platformlar açısından 
baktığımızda, S.G.K.lığı, en fazla sayıda 
yüksek süratli platformlara sahip teşkilat
olarak öne çıkıyor. Bu kabiliyetinizin ve 
kullanım tecrübelerinizin, Türkiye’nin 

su üstü muharebesi konseptine olası 
katkıları hakkında değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız? 
Tüma. ÜSTEM: S.G.K.lığının denizde
meydana gelen olaylara süratle müda-
hale edebilmesi, özellikle son zaman-
larda yaşanan düzensiz göç olaylarında
insan canının kurtarılmasında büyük
önem arz etmektedir. S.G.K.lığı envan-
terinde mevcut yüksek süratli platform-
ların bize sunduğu kabiliyetin elde edilen
tecrübelerden de faydalanılarak harp za-
manında en iyi şekilde muharebe saha-
sına yansıtılacağı bir gerçektir.

MSI Dergisi: Bu kabiliyet, S.G.K.lığını,
diğer ülkelerdeki benzer teşkilatlar 
arasında nereye konumlandırıyor? 
Tüma. ÜSTEM: Sahil Güvenlik teşkilatları
dünya genelinde en temel denizcilik faali-
yetlerinin yönetiminden deniz güvenliğine
uzanan geniş bir yelpazede görev icra et-
mektedir. Ülkeler özelinde bakıldığında
her ülke kendi şartlarına uygun olarak teş-
kilat yapısını geliştirmiş ve denizcilik ala-
nına yönelik görevlerin bir kısmını ya da
tamamını sahil güvenlik teşkilatına ver-
miştir. Yüksek süratli platformlara sahip
olma, bahse konu görevlerin icrasında
önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmak-
tadır. Çevre denizlerimizde denize kıyısı
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Temsili Sahil
Gözetleme 
İstasyonu
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80 sınıfı sahil güvenlik botu



olan ülkeler arasında S.G.K.lığı teşkilat ya-
pısına benzer sahil güvenlik teşkilatları
bulunmakta birlikte farklı yapılara sahip
olanlarda mevcuttur. Aynı yapıya benzer
veya diğer sahil güvenlik teşkilatına sahip
ülkeler arasında hem platform çeşitliliği
hem de yüksek süratli platformlara sahip
olması S.G.K.lığının ön plana çıkmasına
neden olmaktadır. Sahip olduğu imkân ve
kabiliyetler ile S.G.K.lığımız küçük ülkele-
rin donanmasına eş bir güce sahiptir.

MSI Dergisi: Platform, silah, sistem vb.
ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve 
envantere yeni girmesi planlanan 
ürünlerin testlerinde ve envantere 
girmesini müteakip kullanım esnasında
elde edilen tecrübelerin sanayi ile 
paylaşılmasında Dz.K.K.lığı ve SSM ile
nasıl bir çalışma ve yol izliyorsunuz?
Tüma. ÜSTEM: Barış döneminde İçişleri
Bakanlığına bağlı olarak görev yapan
S.G.K.lığı, savaş durumunda Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına bağlı olarak görev
yapacaktır. Bu sebeple ihtiyaçlarımızın
belirlenmesi safhasında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ile sürekli koordine içerisin-
deyiz. Diğer taraftan S.G.K.lığı olarak
projelerimizi büyük çoğunlukla SSM ara-
cılığı ile tedarik ediyoruz.
Tasarım, inşa, test ve garanti periyotla-
rında elde edilen tecrübelerden söz-
leşme dâhilinde tüm proje paydaşları
yararlanmaktadır. Bu tespitler gerek

"Sözleşme/Mühendislik Değişiklikleri"
ile proje dâhilinde hayata geçiriliyor ge-
rekse gelecek projeler için veri sağla-
mada kullanılıyor. Tasarım ve inşa
aşamasında ön görülemeyen ancak
kullanım esnasında ortaya çıkan bazı
sorunlar, uluslararası seviyede ürün
tasarım değişikliği veya klaslandırma
kurallarının yenilenmesine kadar geniş
bir çerçevede çözümler gerektirebili-
yor. Bu dinamik süreç, tedarik edilen
platform ve sistemlerin ömür devirleri
boyunca akademik düzey de dâhil
olmak üzere sektörde yer alan tüm
kurum ve firmaların katkısı ile işletil-
mektedir.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral
Hakan Üstem’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Barış döneminde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan S.G.K.lığı,
savaş durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak görev
yapacaktır. Bu sebeple ihtiyaçlarımızın belirlenmesi safhasında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ile sürekli koordine içerisindeyiz. 
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Fuarın açılış töreni, Katar Savunma Bakanı Dr. Khalid bin
Mohammad Al Attiyah, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail

Demir ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla yapıldı. Katar
Savunma Bakanı Dr. Al Attiyah ile baş başa yapılan görüşme-
lerin ardından Bakan Dr. Yılmaz ve Müsteşar Prof. Dr. Demir,
fuarın ilk gününde Türk firmalarına ait stantları ziyaret ederek
ürün ve kabiliyetler konusunda bilgi aldı. Prof. Dr. Demir, fuar
ile ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı: “DIMDEX 2016’nın,
Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için
büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Türk savunma sektörü,
bugün havacılık, askeri gemi inşası ve zırhlı kara araçları, as-
keri amaçlı özel tekstil malzemeleri, mühimmatlar, füzeler ve
elektronik harp konularında, uluslararası pazarda güçlü bir du-
ruşa sahiptir. Türkiye, savunma sanayisi konusunda, tüm ül-
kelerle iki veya daha çok taraflı yeni stratejik ortaklıklar
kurmaya hazırdır. Bu amaçla 23 firmamızın katılımıyla bura-
dayız.”
DIMDEX 2016, bir dizi sözleşme imzasına sahne oldu. Bu im-
zalarla ilgili bilgileri paylaşmadan önce, iki konuya dikkat çek-
mek istiyoruz. Fuar kapsamında yayınlanan basın
bültenlerinde, imzalanan sözleşmelerin büyük bölümü için,
“Mutabakat Muhtırası” ifadesi kullanılıyor. Rakamları analiz
ederken de “1 avro=4,2 riyal” kur çevrimini kullandık.
n Katar ile Fransa, 24 adet Rafale savaş uçağı ile bu uçaklarda

kullanılacak mühimmatı ve uçaklarla ilgili eğitim 
çalışmalarını kapsayan, toplam bedeli 6,7 milyar avro olan
sözleşme imzaladı.

n Katar Hava Kuvvetleri ile Lockheed Martin arasında, 
C-130 uçaklarının 3 yıllık bakım faaliyetlerini kapsayan, 
yaklaşık 12 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile MBDA arasında, kıyıda 
konuşlandırılacak gemisavar güdümlü mermi bataryaları ile
ilgili, yaklaşık 620 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile MBDA arasında, Exocet MM40 B3
güdümlü mermilerinin tedarikini kapsayan, 57 milyon 
avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile MTU arasında, MTU tahrik 
sistemlerinin bakım ve yenilenmesi ile ilgili, 22,6 milyon 
avroluk sözleşme imzalandı.

n Al Zaeem M.B.A.A. Hava Akademisi ile DCI arasında, 
savaş uçağı ve helikopter pilotu eğitimini konu alan, 
32,5 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Hava Kuvvetleri ile Reiner Stemme Utility Air-Systems
GmbH arasında, insansız hava aracı (İHA) üretimini 
konu alan, 87 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile Thales arasında, 
Searchmaster radarları ile ilgili 14 milyon avroluk 
sözleşme imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile Nakilat Damen Shipyards 
Qatar arasında, dalgıç destek botlarını konu alan, 
42 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile Yonca-Onuk Tersanesi arasında,
bot tedarikini kapsayan, 41 milyon avroluk sözleşme 
imzalandı.

n Katar Deniz Kuvvetleri ile Zodiac arasında, silahlandırılmış
botların tedarikini konu alan, 16 milyon avroluk sözleşme
imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile Airbus arasında, gözlem uydusu
yer istasyonu ile ilgili, 47,6 milyon avroluk sözleşme 
imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile AK & Partners, Inc. arasında, 
gözetleme ve keşif araçlarını konu alan, 8 milyon avroluk
sözleşme imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile Aurora arasında, İHA-algılayıcı
entegrasyonunu konu alan, 109,6 milyon avroluk sözleşme
imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile L-3 arasında, İHA uygulamaları
için MX20D ve M25 elektro-optik algılayıcılarını kapsayan,
28,7 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

n Katar Silahlı Kuvvetleri ile Textron arasında, Aerosonde MK
4.7 İHA’larını kapsayan, 13 milyon avroluk sözleşme 
imzalandı.

Fuara katılan Türk firmalarının faaliyetleri ile ilgili hazırladığımız
haberleri, ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
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Katar’ın başkenti Doha’da, 
29-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
DIMDEX 2016 fuarı, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI)’nin koordinasyonunda, çok sayıda
Türk firmasının katıldığı bir etkinlik
oldu. DIMDEX kapsamında imzalanan
sözleşmelerin toplam bedeli ise 
yaklaşık 7,84 milyar avroyu buldu.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisi, 
Katar Mesaisine 
DIMDEX 2016 ile 
Devam EttiEtkinlik sırasında Katar ile Fransa, 24 adet Rafale savaş uçağı ile

ilgili, toplam bedeli 6,7 milyar avro olan bir sözleşme imzaladı.





Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
inşa ettiği botların ilk 4’ünü bu yıl 
içinde teslim etmeye hazırlanan 
ARES Tersanesi’nin çalışmalarının 
son durumunu, Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Kalafatoğlu’ndan dinledik.

Birol TEKİNCE: ARES Tersanesi, Katar
Sahil Güvenlik Komutanlığı için 3 farklı 
modelde toplam 17 adet bot inşa ediyor. Bu
projenin son durumu hakkında bilgi verebilir
misiniz? Devam siparişleri de olacak mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Öncelikle belirtme-
liyim ki bu proje, sınıfında tek kontratla Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin yaptığı en büyük askeri
gemi ihracat bağlantısıdır. Katar Sahil Gü-
venlik Komutanlığı için tasarladığımız 24 m,
34 m ve 48 m boylu 3 tip 17 adet HERCULES
serisi sahil güvenlik botunun üretimi son
hızla devam ediyor. Şu anda müşteri tara-
fından talep edilen üretim ve teslim takvi-
minin önünde olduğumuzu çok net bir
şekilde ifade edebilirim. Şubat ayında
Katar’dan gelen bir heyet tarafından üretim
aşamaları tersanemizde denetlendi. Müs-
teşar seviyesindeki ziyaret ve inceleme
bizim açımızdan son derece başarılı ve
memnun edici sonuçlandı. Üretimin ta-
mamlanmasını müteakip tekneleri teslim
ettikten sonra Katar’da Katar Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeline vereceğimiz eği-
timler ve teslim edeceğimiz dokümanlar
için de ayrıca çalışıyoruz.
Türk gemi inşa sanayinde bir devrim niteli-

ğindeki bu proje kapsamında, ülkemizin
geldiği seviye ve tersanemizin başarısı hem
ürün hem de hizmet ihracatı olarak gücü-
müze güç katacak. Öyle ki, inşa ettiğimiz
botlar sınıfında dünya lideri tasarım ve üre-
tim standartlarına haiz. Çok ağır klas norm-
ları altında, yangın emniyeti en üst düzeyde
botları tasarlıyoruz ve inşa ediyoruz. Üretim
süreçlerimizde en ileri kompozit malzeme
ve vakum infüzyon teknolojilerinden istifade
ediyoruz. Bu sayede ürettiğimiz botlar için
rahatlıkla 5 yıl gövde yapısalı garantisi veri-
yoruz. Kullanıcı personelin yaşam standart-
larını da göz ardı etmedik. Denizcilik,
stabilite ve sürat kriterlerinden taviz ver-
meksizin botlarda sınıfının çok üzerinde iç
hacim imkânları sağladık.
Botlara entegre edilmesi planlanan silahlar
konusunda kendini tüm dünyaya kanıtlamış
olan ASELSAN’ın 30 mm MUHAFIZ ve 
12,7 mm STAMP modellerini kullanmak
yönünde ASELSAN’la bir niyet anlaşması
yaptık. Silah sistemleri tersanemizde bot-
lara monte edilecek. Bu sistemler ile bir-
likte bu sistemlerin güvenilirliğini yüksek
seviyede tutmak ve idame edilebilirliğini
sağlamak için yedek parçaları da teslim
edilecek. Ayrıca Katar Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı personeline operatör ve bakım
eğitimleri vereceğiz. Bu yıl sonuna kadar ilk
dört botun teslimatlarını yapmayı planladık.
Mayıs ayı sonunda ilk botu indireceğiz.
Katar İçişleri Bakanlığı ile imzalanan söz-
leşme gereğince botların teslim süreciyle
birlikte Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeline Entegre Lojistik Destek (ELD)
departmanımız bağlısı eğitim direktörlüğü-
müz tarafından 425 sahil güvenlik persone-
line botların kullanımı yani operatörlük

eğitimleri ile bakım eğitimleri verilecek.
ELD Departmanı ve eğitim direktörlüğü
ekibi çoğunluğu emekli deniz subayı olan,
donanma gemilerinde ve askeri tersane-
lerde görev yapmış, gemilerde icra edilen
görevlere ait kursların çoğunu almış, bah-
riye kültürüne sahip, alanlarında tecrübeli
personelden oluşuyor. ELD departmanımız,
etkinliği ve formasyonu tescil edilmiş bir
departmandır. Türkiye’deki tersaneler ara-
sında bu alanda tüm istekleri karşılayan tek
departmanın bizim bünyemizde olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. ELD departmanı-
mız, Türk Loydu tarafından ISO 9001 Bel-
gesi ile tescillenmiştir. ELD Hizmetleri
açısından tüm dünyanın bildiği kurumsal
tersanelerle yarış hâlinde olduğumuzu
açıkça ifade etmeliyim. Katar Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile imzalanan sözleşmemizin
bir gereği olarak botların tasarım aşama-
sından itibaren başlayan ve hâlihazırda
yoğun bir şekilde süren bir bakım sözleş-
mesi hazırlığımız var. Botları bir ELD paketi
ile birlikte teslim etmek ve teslimden itiba-
ren müşterimize her türlü desteği sağla-
maya hazır olduğumuzu bildirmek
amacındayız.

Birol TEKİNCE: ARES Tersanesi, Bahreyn
için de bot üretmişti. Bölge ülkelerinde
yürüttüğünüz başka projeler var mı?
Varsa, bunların son durumu hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Malumunuz ol-
duğu üzere Bahreyn Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı için 6 adet ARES 58 FPB süratli
devriye botunun kesin teslimi sorunsuz bir
şekilde tamamlandı. Hâlihazırda botları-
mız Bahreyn’de 24 saat esasına göre ba-
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ARES Tersanesi
Katar’da Teslimata
Hazırlanıyor



şarıyla görev yapıyor. Müşterimiz bizden
çok memnun. Hatta kullanıcı personelin
teslimden iki yıl sonra dahi Antalya’ya
kadar tersanemizi ziyarete geldiklerine ve
bizleri ne denli mutlu edip gururlandırdık-
larına değinmeden edemeyeceğim. Bu
kapsamda Bahreyn’de tersanemizce yü-
rütmeyi planladığımız projeler şüphesiz ki
mevcut. Bu doğrultuda da girişimlerimiz
ve görüşmelerimiz devam ediyor.

Birol TEKİNCE: Fuarda ilk defa sergilediğiniz
ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: 43 metrelik alü-
minyum gövdeli ARES 140 HECTOR 
Süratli Devriye Botu ve Caimen 200 ile
ARES 30 FLC süratli çıkarma gemilerinin
yanı sıra HERCULES ailesinin onaylanmış
tasarımları ve nihai görselleri ile maketle-
rini fuarda katılımcılarla paylaştık. Bunun
yanında ARES 55 SAT Özel Kuvvetler İntikal
ve Taarruz Botu ile ambulans botları gibi
birçok yeni ürün de fuarda paylaştığımız
ürün kataloğumuzda yerini aldı.

Birol TEKİNCE: Fuarla ilgili kısa bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: DIMDEX fuarı ARES
için çok başarılı geçti. Dünyanın en önemli
firmalarının iştirak ettiği bu fuarda ARES,
adına ve büyüklüğüne yaraşır bir stant ile
en dikkat çekici firmalardan biri oldu. Bölge
ülkeleri arasında potansiyeli çok iyi bilinen
ARES’in, DIMDEX’te en çok ilgi uyandıran
Türk firması olmasının asıl nedeninin; üre-
tim potansiyeli, mükemmeliyetçi ve yeni-
likçi tasarımları ile süratli ve yüksek
kalitede inşa kabiliyeti olduğunu belirt-
mekte yarar görüyorum.
Bugün ARES, Türk gemi inşa sanayisinin
tek kontratla yapılan en büyük ihracat an-
laşmasına imza atmış bir tersanedir. Katar
Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edi-
lecek 17 botluk sözleşmeyi, yalnızca Türk
firmaları ile değil, dünyanın en büyük gemi
inşa firmaları ile girdiğimiz kıyasıya bir yarış
sonucunda kazandık ve geçen sene sözleş-

meyi imzaladık. Mayıs ayının sonunda da ilk
botu denize indiriyoruz. Bu başarımızın,
ARES’in bu sene DIMDEX fuarının yıldızı 
olmasının en büyük nedenlerinden biri ol-
duğunu düşünüyorum. Bununla birlikte,
fuarın yapıldığı coğrafya ile ilintili olan Basra
Körfezi, Arap denizi, Afrika boynuzu ve Af-
rika ülkelerinde çok etkili ve çok başarılı
işler yapmış ve yapmakta olan bir tersane-
yiz. Tabii ki bu bölge ülkelerinden gelen
devlet ve hükümet yetkilileri de ARES’i çok
iyi bildikleri için fuarda standımız 5 dakika
boş kalmadı diyebilirim.

Birol TEKİNCE: Firmanız ve çalışmalarınız
hakkında okuyucularımızla paylaşmak 
istediğiniz yeni gelişmeler var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Türk Cumhuriyet-
leri, Asya pazarı, Basra Körfezi, Arap Denizi
ve Afrika’nın batı ve doğu kıyılarında bulu-
nan ülkeler için ürettiğimiz gemiler oldu.
Yenileri için görüşmeler hâlindeyiz. Birkaç
ülke ile yeni sözleşmelerin imzalanması
aşamasına kadar geldik. Yakın zamanda
mevcut projelerimize ilaveten yeni üretim-
lere başlamamız an meselesi diyebilirim.
Daha önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı için
yeni tip devriye botları ürettik. Bununla be-
raber en büyük arzumuz ülkemiz için mu-
harip gemiler üretmek. Bu maksatla Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğ-

rultusunda temin edilecek Yeni SAT Botu ve
Süratli Devriye Botu projelerine teklifleri-
mizi ilettik. Bu projeler için sunduğumuz
tekliflerde, Türk Deniz Kuvvetlerinin vizyo-
nuna hitap edebilecek yapıda, daha önce
kullanılmamış karbon ve sealium gibi ma-
teryaller kullanarak inşa edilecek tam do-
nanımlı, üstün özellikli, süratli ve dayanıklı
botlar dizayn ettik.
ARES olarak gemi inşa sektörüne yeni bir
bakış açısı kattığımıza inanıyorum. Sadece
en özgün tasarımlarla gemi üretmekle kal-
mıyoruz. Kullanıcıya bir vizyon çiziyoruz.
Ürettik, teslim ettik, bitti demiyoruz. Yani
ürettiğimiz platforma kefil oluyoruz. Bakım
ve onarım antlaşmaları yapıyoruz. 24 saat
üzerinden tüm problemlerinin en kısa sü-
rede çözümlenmesini sağlıyoruz. Bakım
sözleşmesi yaptığımız kullanıcılarımızın
malzeme tedariklerini bile biz yapıyoruz.
ARES demek problemsiz ve sıkıntısız bir
gemi yaşam döngüsü demektir. Bugüne
kadar 100’ün üzerinde gemi teslim ettik.
Hiçbir tanesi garanti veya herhangi başka
bir sebeple tersanemize geri gelmedi. Sır-
tımızı dayadığımız Savunma Sanayii Müste-
şarlığımıza bize dair hiçbir şikâyet gitmedi.
Bugün ARES, ürettiği gemilere 20 yıl gövde
garantisi verebilecek dünya üzerinde belki
de tek üreticidir.
Biz; genç, dinamik ve araştırmacı ekibi-
mizle, yenilikçi, farklı ve yaratıcı çözümleri-
mizle hizmetinizdeyiz. ARES, ülkesi için
çalışmaya ve ülkesini dünyada en iyi şekilde
tanıtmaya ve temsil etmeye devam edecek.
Bu noktada, ARES’e derginizde yer ayırdı-
ğınız, var olan farkındalığımızı daha da art-
tırmak adına katkıda bulunduğunuz için
MSI Dergisi nezdinde size de şükranlarımı
sunarım.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Kalafatoğlu’na, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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ASELSAN’ın, çok sayıda ülke ta-
rafından kullanılan uzaktan

komutalı ve stabilize silah sistem-
leri, Körfez Bölgesi’ndeki fuarda da
öne çıktı. Fuar sırasında görüşme
fırsatı bulduğumuz ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı ve Sa-
vunma Sistem Teknolojileri Sektör
Başkanı Mustafa Kaval’dan, bölge-
deki durum hakkında bilgi aldık.
Yonca-Onuk Tersanesi tarafından,
Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edi-
len botlarda kullanılmak üzere, 
3 adet 12,7 mm Stabilize Makineli
Tüfek Platformu (STAMP) ve 3 adet
30 mm Stabilize Top Sistemi 
(MUHAFIZ)’ni kapsayan sözleşmeyi
2012 yılının Şubat ayında imzalayan
ASELSAN, bu sistemlerin teslimatını tamamladı. Hâlihazırda 
garanti süreleri devam eden sistemlerin performansından ve
ASELSAN’ın satış sonrası desteğinden memnun kalan Katar Deniz
Kuvvetleri, 2015 yılının Şubat ayında, 4 adet daha STAMP sipariş
etti. Bunlardan 2 adedi teslim edildi; geri kalan 2 adedinin de Nisan
ayında teslim edilmesi planlanıyor. ASELSAN, Katar Deniz Kuvvet-
lerinin, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını takip et-
meyi sürdürüyor.
Değişik boyutta bot ihtiyaçları için ARES Tersanesi’nin ürünlerini
seçen Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için de stabilize silah sis-
temleri sağlamak isteyen ASELSAN, bu yöndeki girişimlerini sür-
dürüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, yine Katar’da gerçekleştirilen
High-Tech Port by MÜSİAD Qatar etkinliğinde, ASELSAN ile ARES
Tersanesi arasında, bu konuda bir mutabakat muhtırası imzalandı.
ASELSAN, yaklaşık 40 adet silah sistemi ihtiyacı olan Katar Sahil
Güvenlik Komutanlığının kararını bekliyor.
Fuarın sürprizi ise Katar Kara Kuvvetlerine ait bir Renault VAB 6x6
tekerlekli zırhlı aracının üzerinde sergilenen, SARP 12,7 mm Uzak-
tan Komutalı Silah Sistemi oldu. SARP’ın, modernize edilmesi
planlanan bu araçlar üzerinde gösterimi, 2013 yılının Nisan ayında
gerçekleştirildi. ASELSAN, 2014 yılının Nisan ayında teklifini sundu.
Bu yaz gerçekleştirilecek denemeler sonrasında, ASELSAN, yak-
laşık 150 sistemi kapsayan bir sipariş almayı bekliyor. Kaval;
Katar’ın 3 kuvvetinin de bir ürün ailesi olarak geliştirilen ASELSAN
sistemlerini kullanmasının, eğitim ve lojistikte de önemli faydalar
sağlayacağının altını çizdi.
ASELSAN uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinin bir diğer
önemli kullanıcısı da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). BAE’de, IGG

ile bir ortak girişim şirketi olan ve bu sistemleri, söz konusu şirket
tarafından üretilen ASELSAN, BAE Deniz Kuvvetleri ve Sahil Gü-
venlik Komutanlıkları tarafından sipariş edilen ve sayısı 130’un
üzerinde olan sistemlerin tümünü teslim etti. Hâlen lojistik des-
tek ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
ASELSAN, Bahreyn Deniz Kuvvetlerinin karakol botlarına entegre
edilen 2 adet stabilize silah sisteminin teslimatını da bu yılın ilk
çeyreğinde tamamladı.
FNSS’nin geçtiğimiz aylarda bir bölge ülkesi ile imzaladığı ve
PARS tekerlekli zırhlı araçlarının teslimatını kapsayan sözleşme
de SARP’ın bir diğer ülkeye satışının da önünü açacak.
Kaval, stabilize silah sistemleri ile ilgili durumu özetledikten
sonra, Suudi Arabistan için ayrı bir parantez açtı. Şubat ayında
ASELSAN ile Suudi Arabistan kamu şirketi TAQNIA Defense and
Security Technologies (DST) arasında, Suudi Arabistan Savunma
Elektroniği Şirketi kurulmasına yönelik ortak şirket anlaşması
imzalanması ile yeni bir ivme kazanan ilişkiler, yoğun görüşme-
lerle devam ediyor. ASELSAN, Suudi Arabistan’ın MIC firması ile
ülkede telsiz üretilmesi konusunda da çalışıyor ve ASELSAN iş
birliği ile Suudi mühendisler tarafından geliştirilen dalga şeklini
kullanacak telsizlerin üretimine yakında başlanılması planlanı-
yor. ASELSAN, bu iş birliğinin, stabilize silah sistemleri ile de
devam etmesini amaçlıyor.
Her fuarda olduğu gibi geniş bir ürün ve çözüm yelpazesini ser-
gileyen ASELSAN, “Sensör-Silah Yönetim Sistemi” olarak tanım-
ladığı VATOZ’u da tanıttı. Sistem, özellikle küçük tonajlı botlarda
kullanılabilecek maliyet etkin bir çözüm olarak geliştirildi.
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Körfez Bölgesi’nin Stabilize Silah Sistemleri ASELSAN’dan

ASELSAN'ın su altı akustiği çözümleri, özel bir stant tasarımı ile sergilendi.

ASELSAN, kıyı ve sınır güvenliğine yönelik çözümlerini de sergiledi.

30 mm Stabilize Top Sistemi (MUHAFIZ)





Geçmişte Suudi Arabistan,
Ürdün ve Yemen’e ürünler

teslim etmiş olan ASPİLSAN,
DIMDEX 2016 ile bölgeye tekrar
döndü. ASPİLSAN İş Geliştirme
Yönetim Müdürü Ercan Sök-
men, fuar sırasında, başta
Katar Silahlı Kuvvetleri olmak
üzere, bölgedeki potansiyel
müşterilerin ihtiyaçlarına yö-
nelik görüşmeler gerçekleştir-
diklerini söyledi. Sökmen, 
fuar katılımları ile ilgili şu de-
ğerlendirmeyi yaptı: “Bugünkü
ekonomik şartlarda küreselle-
şebilmeniz için, dünyada ne
olup bittiğini takip etmeniz ge-
rekiyor. Fuarda, Katar’a çok
uzak ülkelerin askeri ataşeleri
ile de bir araya geldik. Biz ora-
lara gidemesek bile bizi burada
görüyorlar. Böyle katılımlarla
adımları daha hızlı atmamız
lazım.”
ASPİLSAN’ın teknoloji konu-
sundaki faaliyetlerine de 
değinen Sökmen, “Şu anda
teknoloji neyi gerektiriyorsa
onu yapıyoruz. Örneğin, burada

sergilediğimiz BB-2590, üni-
versal bir batarya. Özellikleri
itibarıyla ABD’de geliştirilmiş;
biz de kendi özgün sürümü-
müzü geliştirdik. Bütün robotik
sistemlerde ve insansız hava
araçlarında kullanılıyor. 3 farklı
modelde üretiyoruz. Yurt dışına
da satıyoruz. Fiyatımız daha

düşük olduğu için, oldukça
talep görüyor. Bu, elimizdeki
bir ürün, bir de yaptığımız ça-
lışmalar var. Yakıt pili konu-
sunda, üniversitelerle iş birliği
içindeyiz. Bir konteyner içeri-
sinde enerji depolama sistemi
geliştirdik. Bunun ev tipi de ola-
cak. Güneş enerjisi, rüzgâr tür-

bini, jeneratör ya da şebekeden
aldığı elektriği depoluyor. Lit-
yum-hava pil teknolojisini takip
ediyoruz. Erciyes Üniversitesi-
nin teknoparkında ofisimizi
açtık. ODTÜ ve İTÜ ile bağlantı-
larımız da var.” dedi.
Sökmen, modern teknolojiyi
kullanarak batarya geliştir-
mek konusunda ASPİLSAN’ın
iddialı olduğuna; ancak bu ba-
taryalarda kullanılan pillerin,
stratejik bir girdi olarak görü-
lüp Türkiye’de üretilmesi ge-
rektiğine de dikkat çekti. Bu
konuda, devletin de desteği ile
özgün geliştirme ya da tekno-
loji transferi yapılabileceğini
belirtti.

BİTES, 3’üncü kez katıldığı
DIMDEX’te:

n Askeri hava ve deniz 
platformlarına yönelik 
yeni nesil entegre eğitim 
ve simülasyon ürünlerinden
Güverte İşaret Subayı 
Eğiticisi ve Deniz Harekat
Merkezi Simülasyonu 
uygulamalarını,

n Arttırılmış gerçeklik 
destekli eğitim, bakım 
ve operasyon sistemleri ile
entegre sanal gerçeklik 
uygulamalarını ve

n Lojistik, görev planlama 
ve filo yönetimi yazılım 
çözümlerini tanıttı.

Sergilenen ürünlerden, özel-
likle deniz platformlarının
bakım personeline yönelik,
giyilebilir Arttırılmış Gerçek-

lik Tabanlı Bakım Destek Uy-
gulaması ve sanal gerçeklik
gözlükleri ile entegre edilmiş
simülasyon çözümleri; Katar
Savunma Bakanı, Katar Ge-
nelkurmay Başkanı ve Katar

Hava Kuvvetleri Komutanı ile
Birleşik Arap Emirlikleri,
Sudan, Umman, Tayland ve
Ürdün’den gelen üst düzey
yetkililer tarafından dikkatle
incelendi. BİTES yetkilileri,

stantlarının, fuarın son günü
dâhil yoğun bir ziyaretçi 
trafiğine sahne olduğunu be-
lirterek fuar katılımından
duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
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ASPİLSAN,
Bölgeye
Tekrar Isınıyor

BİTES İlgiden
Memnun





KİRPİ ile yakaladığı başarının
ardından, taktik tekerlekli

araçlar alanında bir ürün ailesi
oluşturmayı hedefleyen BMC,
KİRPİ ve VURAN’dan sonra, aile-
nin en küçük üyesi AMAZON’u
geliştiriyor. Özellikle meskûn
mahal muharebesinde; daha
küçük, hızlı, esnek, seri ve ma-
nevra kabiliyeti yüksek bir araca
duyulan ihtiyacı adresleyen 
AMAZON, ilk defa Katar’da sergi-
lendi. Yıl sonunda seri üretime
geçmesi hedeflenen aracın, ge-
liştirme çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor. Araçla ilgili bu
aşamada belli olan teknik bilgiler
şöyle sıralanıyor:
n Motor Gücü: 285 BG
n Harekât Siası: 600 km
n Taşıyabildiği Personel: 

5-7 kişi
n Bağımsız süspansiyon
n Ek zırh ve uzaktan komutalı silah istasyonu seçenekleri.
Balistik koruması VURAN ile aynı seviyede olan AMAZON’un
mayın korumasının ise kendi sınıfındaki diğer araçların sevi-

yesinde olması hedefleniyor. BMC, aracı, kullanıcılarından
gelen talepler doğrultusunda, kendi öz kaynakları ile geliştiri-
yor. AMAZON için, şu anda sözleşmeye bağlanmış bir sipariş
bulunmuyor.
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High-Tech Port by MÜSİAD, fuarda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve MÜSİAD tarafından, 9-12 Kasım ta-

rihleri arasında, İstanbul’da, 3’üncüsü düzenlenecek
olan High-Tech Port by MÜSİAD etkinliğinin tanıtımını
yaptı. 3 gün boyunca, 120 yabancı firma ile gerçekleşti-
rilen toplantılarda, fuar ve kapsamı anlatıldı. Ayrıca
Katar, Pakistan, Filipinler, Bangladeş, Kuveyt, Fransa
ve Ürdün askeri delegasyonları, High-Tech Port by 
MÜSİAD standını ziyaret ederek fuar hakkında bilgi aldı.
DIMDEX’in ikinci günü, High-Tech Port by MÜSİAD,
“Baklava Saati” adlı bir iş ağı (networking) toplantısı or-
ganize etti. Türkiye’den gelen baklavalar için tüm katı-
lımcıları özel davetiye ile stant alanına çağıran
High-Tech Port by MÜSİAD’ın bu etkinliğine, Türk ve ya-
bancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
Fuar esnasında görüştüğümüz High-Tech Port Genel
Koordinatörü Hakan Kurt, İstanbul’da icra edilecek bu
yılki etkinliğe ilişkin yeni gelişmeleri de paylaşarak
“High-Tech Port by MÜSİAD İstanbul etkinliğine katıla-
cak ülkeleri başta 18 ülke; Katar, BAE, Suudi Arabistan,
Umman, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Güney Afrika, Nijerya,
Fas, Tunus, Cezayir, Malezya, Endonezya, Pakistan, Şili,
Kolombiya ve Brezilya olarak planlamıştık. Ancak son
dönemde Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna yetkilileri
ile yapılan görüşmeler neticesinde bu ülkeleri de etkin-
liğimize davet ederek katılımcı ülke sayısını 21’e yük-
selttik.” dedi.

F uara, grup şirketleri Martin
Telekom ve ClickNET ile

birlikte, bir teknoloji grubu ola-
rak katılım gösteren CTECH;
haberleşme çözümleri, hava
savuma simülasyonu yazılımı
ve siber güvenlik çözümleri
üzerinde durdu. DIMDEX’e, her
seferinde stant açarak olmasa
da sürekli katıldıklarını belirten
CTECH Genel Müdürü Dr. Cü-
neyd Fırat, Katar’da, siber gü-
venlikle ilgili birimlerle
görüşmelerinin sürdüğünü ve bir gösterim yapacaklarını ifade
etti. CTECH, Suudi Arabistan’da ise uydu haberleşmesi ile ilgili
bir konuyu takip ediyor ve kısa bir süre içerisinde, imza aşa-
masına gelmeyi umuyor. Bunun yanı sıra firmanın 3G/4G üze-
rinden görüntü aktarımı yapan cihazlarını polis araçlarında
deneyen ve çok memnun kalan Suudi Arabistan’dan, bu ko-
nuda da nihai siparişler bekleniyor.
Aynı zamanda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı da olan Dr. Fırat, kümenin faaliyetleri ile ilgili de şunları
söyledi: “SAHA İstanbul, 1. yılını tamamladı. Üye sayımız, 125
civarında. İlk aşamada, 400 üyeye çıkmayı hedefliyoruz. Körfez
Bölgesi’ni önemsiyoruz; bu bölge de Türkiye’yi önemsiyor. Kar-

şılıklı ve güzel bir etkileşim var. Yakın zamanda, SAHA İstan-
bul’u temsilen, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçek-
leştirilen ve savunma alanında kullanılan 20.000’in üzerindeki
parçanın Suudi Arabistan’da üretilip üretilemeyeceğini tespit
etmek için açılan yedek parça sergisine katıldım. Bu çok kayda
değer bir sergiydi ve Türkiye delegasyonu önemli ve stratejik
katılımcı olarak davetliydi. Bu bölge için doğru model; yerel un-
surlar ile birlikte yatırımlarla ilerlemektir. ASELSAN’ın yakın
zamanda Suudi Arabistan’ın Taqniya Defence firması ile imza-
ladığı ortak yatırım projesi de hepimizin gurur duyduğu ve çok
önemli bir örnektir. Dolayısıyla artık bu yaklaşımın bölgede
kabul görmeye başladığını da memnuniyetle görüyoruz.”

CTECH, 
İlişkileri Sıcak
Tutuyor

High-Tech Port by MÜSİAD’ın Yoğun Görüşme Trafiği



Katar’a AW139 helikopterlerine 
yönelik bir eğitim merkezi kurmakta
olan HAVELSAN, DIMDEX’te, Katar 
ve bölge ülkeleri ile ilişkilerini 
geliştirmek için bir dizi görüşme 
gerçekleştirdi. HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, yoğun
görüşme trafiğinin arasında, MSI 
Dergisi’nin sorularını da cevaplandırdı.

Birol TEKİNCE: Katar’a AW139 
helikopterleri için bir eğitim merkezi 
kuruyorsunuz ve burada kullanılacak 
simülatörleri de HAVELSAN geliştirdi. 
Bu çalışmalarınız ile ilgili son durumu
özetler misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Katar’daki Eği-
tim Merkezi projemiz, farklı kısımlardan
oluşuyor. Katar AW139 Helikopter Uçuş
Eğitim Merkezi projesi kapsamında ge-
liştirilen Uçuş ve Seyrüsefer Prosedür-
leri Simülatörü, Arka Kabin Mürettebatı
Simülatörü ve Taktik Kontrol Merkezi Si-
mülatörlerinin teslimatını 2015 yılında
tamamladık. Projemizin en büyük ürünü
olan Tam Görev Simülatörü de üretildi ve
Fabrika Kabul Testlerini başarıyla geçti.
Katar Hava Kuvvetlerinin yapmakta ol-
duğu bina inşaatının tamamlanmasını
müteakiben de 2016 yılı sonu itibarıyla
Eğitim Merkezi’ne kurulması planlanı-
yor. Bu süre zarfında, Katar Hava 
Kuvvetleri pilotlarının eğitimleri, 
HAVELSAN’ın Ankara’daki tesislerinde
verilecek.

Birol TEKİNCE: Bu eğitim merkezinin
idamesinde ve işletilmesinde HAVELSAN
ne gibi roller üstlenecek?

Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN,
proje kapsamında, işletme ve idame
konusunda da görevler alacak ve Katar
Hava Kuvvetlerine, 3 yıl boyunca tesis
işletme ve idame hizmeti verecek.

Birol TEKİNCE: HAVELSAN, DIMDEX
2014 sırasında, Katar’ın Sahil Gözetleme
Radar Sistemi (SGRS) ile ilgili taleplerini
sözlü olarak almıştı. Bu konuda bir 
gelişme oldu mu?
Ahmet Hamdi ATALAY: Katar ile süre-
gelen ilişkilerimizin yanı sıra Bilgi Yöne-
tim Sistem Çözümlerimiz, Komuta
Kontrol ve Savaş Sistemleri Çözümleri-
miz ve Siber Güvenlik Çözümlerimiz ile
ilgili de iş birliği alanlarının açılması
olası. Bu alanlarla ilgili görüşmeleri, fuar
boyunca gerçekleştirdik. Katar’ın Sahil
Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile ilgili
şu ana kadar imzaya dönüşen bir ge-
lişme aktaramıyoruz; fakat önümüzdeki
süreçte, saydığım alanlarda, dost ve
müttefik ülke Katar ile ilişkilerimizi sür-
dürüyor olacağız.

Birol TEKİNCE: Katar ve bölge 
ülkelerinde yürüttüğünüz diğer 
çalışmalarınızdan da kısaca 
bahseder misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Körfez ülkele-
rinde yürüttüğümüz çeşitli projelerimiz
var. Örneğin, Suudi Arabistan Hava Kuv-
vetleri için yürüttüğümüz Askar Atış Sa-
hası Modernizasyonu projesi hâlen
devam ediyor. Katar ve Suudi Arabistan
başta olmak üzere Umman, Birleşik

Arap Emirlikleri ve Bahreyn de dâhil
bütün bölgede; simülasyon teknolojileri,
komuta kontrol sistemleri ve bunların
yanında kurumsal kaynak yönetimi yazı-
lımları ve siber güvenlik fırsatlarını ya-
kından takip ediyoruz.

Birol TEKİNCE: Fuarla ilgili kısa 
bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Fuarda rafine
bir ziyaretçi kitlesinin stant ziyaretle-
rinde bulunduğunu görüyoruz. Büyük
bir kalabalık olmamasına karşın, he-
yetler ve ziyaretçiler, alanlarında söz
sahibi ve yetkin kişiler. Katarlı yetkili-
lerin üst düzey katılımları da oldukça
memnun edici. Türk savunma sanayisi
açısından değerlendirecek olursak;
fuarın çok büyük kısmını Türk firmalar
doldurmuş durumda. Bu da Türk sa-
vunma sanayisinin Katar’a olan ilgisini
gösteriyor.
Öte yandan şirketimiz adına da yine ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirdiğimizi;
yeni iş fırsatları ve birlikte çalışma alan-
larına odaklandığımızı ifade etmek iste-
rim. SSM çatısı altında milli katılım ile
mevcudiyet gösterdiğimiz fuarı, yerinde
ve verimli görüyorum. Tabii ki dileğim,
bu verimli görüşmelerin sözleşmelerle
taçlandırılmasıdır.

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





Savunma ve güvenlik alanında uluslararası fuar katılımla-
rına geçtiğimiz sene başlayan Kilim Grubu, sektörü ve ra-

kiplerini tanımaya devam ediyor. Firmanın Satış ve Pazarlama
Direktörü Ergun Özer, sektöre yönelik ihracat faaliyetlerini
şöyle özetledi: “İhracat pazarında ilk girdiğimiz ülke, Ürdün
oldu. 2 sene önce, tüm polis teşkilatının kıyafetleri ile ilgili iha-
leyi kazandık. Yaklaşık 80.000 adet kıyafeti kapsayan sözleşme
uyarınca, üretim ve sevkiyat devam ediyor. Ek olarak, 35.000
adet kabanı kapsayan bir sözleşme daha imzaladık. Ruan-
da’dan da polis teşkilatı için sipariş aldık.” Uluslararası piya-
sada fiyat konusundaki hassasiyete de dikkat çeken Özer,
“Kaliteyi ortaya koysanız da konu dönüp dolaşıp fiyata geliyor.
Rakipleriniz de kaliteden taviz vererek çok düşük fiyatlara ula-
şabiliyor. Kalite ve hizmetimizle farklılık yaratıyoruz ve bu ko-
nuda farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Biz, 1 yıllık garanti ile
satıyoruz. Özellikle düşük fiyatlı rakiplerimiz, bu garantiyi ve-
remiyor. Net, şeffaf ve samimi olmak gerekiyor; ilişkilerde bu
çok önemli.” dedi.

İspanya’nın başkenti Mad-
rid’de, 8-10 Mart tarihlerinde

düzenlenen, World ATM Con-
gress (Dünya Hava Trafik Yö-
netim Kongresi) etkinliğinde
Türkiye’yi temsilinin ardından
DIMDEX’e katılan ONUR A.Ş.,
envanterlerindeki haberleşme
çözümlerini deniz platformla-
rına da yaygınlaştırmayı hedef-
liyor. 
ONUR A.Ş. Genel Müdür Yar-
dımcısı Noyan Dede, konuyla
ilgili şunları söyledi: “Hava
Kuvvetleri Komutanlığı için 
geliştirdiğimiz haberleşme çö-
zümümüzün, deniz platform-
larında da kullanılabileceğini
değerlendiriyoruz. Deniz tara-
fında, hem platform seviye-

sinde hem de komuta kontrol
ve kıyı tarafında girişimlerimiz
devam ediyor. Bu bağlamda
sivil ve askeri tersaneler ve
sektörün diğer paydaşları ile
yoğun iletişim içerisindeyiz.
Fuara katılımımızı tetikleyen
temel faktör de deniz plat-
formları alanında sahip oldu-
ğumuz yetkinliğimizi tüm
paydaşlara gösterip, aktarabil-
mek. Yurt içindeki iş geliştirme
çabalarımıza ilaveten Orta
Doğu ve Afrika pazarında da
ciddi bir potansiyel olduğunu
düşünüyor ve yürütmekte 

olduğumuz iş geliştirme faali-
yetleri ile birlikte 2016 senesi-
nin özellikle ihracat açısından
ONUR A.Ş. için önemli bir yıl 
olacağını değerlendiriyoruz.”
Dede, Türkiye’deki çalışmaları
ile ilgili değerlendirmelerini de
iletti: “Öncelikli hedefimiz,
Türkiye’de yürütmekte oldu-
ğumuz projeleri, planlandığı
şekilde zamanında, sorunsuz,
müşteri ihtiyaç ve beklentile-
rini karşılar bir biçimde ta-
mamlamak ve Türk Silahlı
Kuvvetleri envanterine sok-
mak. İmza aşamasına geldiği-

miz ve bizler için stratejik
öneme sahip birkaç proje 
var. Bu projelerin sonuçlan-
ması ile birlikte şirketimizin
potansiyelinin çok daha 
genişleyeceğini ve bu süre-
cin yeni açılımları tetikleye-
ceğini değerlendiriyoruz. 
Yetkinlik açısından baktığı-
mızda, teknik uzmanlık alan-
larını çok geniş ve farklı
alanlara yaymaktan ziyade,
sahip olduğumuz uzmanlık
alanlarında derinleşmenin
daha önemli olduğunu düşü-
nüyoruz.”
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Kilim Grubu, İhracat Pazarına Polis Teşkilatları Üzerinden Giriyor

ONUR A.Ş. Haberleşme Çözümlerini Deniz 
Platformlarına da Yaygınlaştırmayı Hedefliyor





Katar’ın silah ve mühim-
mat ihtiyaçlarını karşıla-

mak için 2009 yılından beri
çalışmalar yürüten Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK), fuarda, geniş bir
ürün yelpazesi ile yer aldı.
MPT-76 da Katar’da ilk defa
sergilendi.
Genel Müdür Vekili Dr. Akif
Akgül, Katar özelinde yaptık-
ları çalışmaları şöyle özet-
ledi: “Katar, bir yerden
mühimmat alacaksa önce
kendi silahlarında denemek
istiyor. Bu denemenin ardın-
dan, onların kalifiye tedarik-
çisi hâline geliyorsunuz.
MKEK, her çapta mühim-
matta, bu adımı başarıyla
geçti. Katar’da yürütülen
ihale ilanları bize de geliyor
ve teklifler veriyoruz. Şu ana
kadar imzaladığımız bir söz-
leşme olmadı. Diğer yandan,
herhangi bir olumsuz geri
dönüş de almadık. Mühim-
mat tesisi kurulması konu-
sunda da teklifimiz olmuştu.
Şimdi bu teklifi yenilememiz
talep edildi.”
Dr. Akgül, diğer bölge ülkele-
rindeki çalışmaları ile ilgili şu

bilgileri iletti: “Suudi Arabis-
tan ile yakın çalışıyoruz; en
son roketlerini overhol ettik.
3-4 senedir, yılda ortalama
30-40 milyon dolarlık yedek
parça ve mühimmat satışımız
oluyor. 2012 yılında, FIRTINA
ve PANTER obüslerinin gös-
terimini yapmıştık ve çok ba-
şarılı olmuştu. Bu obüsleri,
tekrar gündeme getiriyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri ile
bir tesis kurulması konu-
sunda görüşmeler yapıyoruz.
Bahreyn’e satışlarımız var.
Kısaca, Körfez Bölgesi’nde,
MKEK, her yerde biliniyor ve
bir tedarik kaynağı olarak gö-
rülüyor.”
Dr. Akgül, piyade tüfekle-
rinde, bölgede 5,56 mm ka-
librenin hâkim olduğunu; bu
nedenle MPT-76’nın, tüm
Körfez ülkeleri için cazip ola-
mayabileceğini belirtti. Hava-
dan taşınabilir 105 mm hafif
çekili obüs BORAN’ın ise mo-
biliteye büyük önem veren
bölge silahlı kuvvetleri ara-
sında popüler bir ürün olabi-
leceği değerlendirmesini
yaptı.
MKEK ile ilgili genel değer-

lendirmelerini de ileten 
Dr. Akgül, şunları söyledi:
“MKEK, tüm namlulu silahları
üretebilen bir kuruluş. Böyle
bir kuruluş dünyada yok. 
Topu üreten tüfeği üretmez,
tüfeği üreten topu üretmez.
Biz, tabancadan, 155 mm
obüse kadar tüm ürün ailesini
kapsıyoruz. Ciddi kapasiteli
hatlarımız var; istenilen
zaman istenilen mühimmatı
üretme kabiliyetimiz var.
Kamu İktisadi Teşekkülü 
(KİT) niteliğinde olmamız, han-
tal olduğumuz gibi bir intiba
uyandırıyor. Hantal değiliz.
MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin ve yurt dışı müşterilerinin
ihtiyaçlarına çok iyi cevap veri-
yor. Körfez’de, Afrika’da, Uzak
Doğu’da markayız. Filipin-

ler’de, 8 tane ihale kazandık.
Demek ki pazarlamayı iyi yapı-
yoruz. Daha da iyisini yapabil-
mek için bir organizasyon 
değişikliği gerektiğine inanıyo-
ruz. KİT niteliğinde olmamız,
bazen Ar-Ge çalışmalarını ve
yatırımları süratli bir şekilde
yapmamıza engel oluyor. Bir
de kalifiye personel istihdam
etmek ve elde tutmak ile ilgili
güçlükler yaşayabiliyoruz. Kı-
sıtlarımız bunlar. Bu konu-
larda önümüz açılırsa biz
daha da iyi olabileceğimize
inanıyoruz. Bu konular gizli
kapaklı değil; biz de konuyu
sürekli gündemde tutuyoruz.
MKEK’nin daha iyiye gitmesi
için yeni bir yapılanmaya git-
mesi konusunda ciddi bir
irade var.”
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MKEK, Katar’ı da Müşterileri
Arasına Dâhil Etmek İstiyor



Geçtiğimiz Ekim ayında,
yine Katar’da gerçekleşti-

rilen High-Tech Port by 
MÜSİAD Qatar etkinliğinde
önemli temaslar gerçekleşti-

ren ve Katar’a, özgün ürünle-
rinden oluşan farklı paket çö-
zümler öneren ROKETSAN,
DIMDEX’te de temaslarını sür-
dürdü. ROKETSAN Pazar Ge-
liştirme ve Tanıtım Direktörü
Hüdai Özdamar, özellikle
TEBER Lazer Güdümlü Bomba
Kiti ürünlerinin çok ilgi gördü-
ğünü ve TEBER’in kalifikas-

yonunun tamamlanmasının 
ardından, farklı ülkelerden 
siparişler beklediklerini söy-
ledi. Fuarda ROKETSAN’ın
öne çıkan diğer ürünleri,
SOM-J ve Mini Akıllı Mühim-
mat oldu.
Özdamar’a, bölge ülkeleri ta-
rafından kullanılan ROKETSAN
tasarımı mühimmatın, böl-

gede cereyan eden çatışma-
larda kullanımı ile ilgili du-
rumu da sorduk. Özdamar,
kullanım ile ilgili bilgilerin ül-
keler tarafından gizli tutuldu-
ğunu; ancak kendilerine
gelen duyumlara göre, kulla-
nıcıların, ürünlerin perfor-
mansından çok memnun
olduğunu belirtti.

ROKETSAN, 
TEBER için
Gün Sayıyor



STM, 2 yeni ürününün lansmanını DIMDEX’te gerçekleştirerek fuara damga-
sını vurdu. Bunlardan STM Duvar Arkası Radar (DAR), görsel erişim ve keşif

imkânının olmadığı kapalı mekânlarda bulunan insan ve diğer canlıların varlığını
ve konumunu tespit etmek amacıyla kullanılıyor. Radyo frekansı (RF)’nda çalı-
şan DAR, duvar ve kapı gibi engellerin arkasındaki, hem sabit hem de hareketli
hedefleri tespit edebiliyor. DAR, güvenlik operasyonlarının yanı sıra rehine kur-
tarma operasyonlarında ve deprem, yangın ve gaz kaçağı gibi afet durumlarında
kullanılabiliyor. Ergonomik ve kompakt bir tasarıma ve dokunmatik ekrana
sahip olan cihaz, tek kişi tarafından taşınabiliyor ve kullanılabiliyor. Elde kulla-
nımın yanı sıra cihazı daha uzun süreler için bir üçayak üzerinden kullanmak da
mümkün. STM, ürün ile ilgili yaptığı açıklamalarda; geliştirme aşamasında Türk
güvenlik birimlerinin özel ihtiyaçlarının dikkate alındığını ve sistemin; geniş fre-
kans bandında ve düşük güç yayımı ile çalıştığını vurguladı.
STM Fener Balığı Su Altı Optik Haberleşme Sistemi (STM Anglerfish UWOC) ise
su altı haberleşmesine yeni bir boyut getiriyor. Başlık ve el biriminden oluşan
sistem, su altında, 2 dalgıcın ses haberleşmesi gerçekleştirmesini sağlıyor.
STM-Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ürün, akustik ve RF sin-
yalleri kullanan diğer su altı haberleşme teknolojilerinin aksine, yönlendirilmiş
bir iletişim sağlıyor. Böylece, kurulan iletişimin başkaları tarafından tespit edil-
mesi ve dinlenilmesi tehlikesi ortadan kaldırılıyor.
STM, fuarda, bu yeni ürünlerini, Türk makamlarına da en üst düzeyde tanıtma
fırsatı buldu. Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz ve Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere, birçok üst düzey Türk yetkili,
bu yeni ürünleri yakından incelediler.

Fuar sırasında, yoğun görüşme trafiğinde
MSI Dergisi’ne de zaman ayıran 
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ile 
kısa bir söyleşi yaptık.

Birol TEKİNCE: MİLGEM’in uluslararası 
pazarlaması STM tarafından yapılıyor. 
DIMDEX 2012’de, Katar’ın korvet boyutunda
bir muharip gemi ihtiyacı gündemdeydi. Katar
özelinde, MİLGEM ya da türevi bir gemiye
olan ihtiyaç devam ediyor mu? Ediyorsa STM
bu konuda ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?
Davut YILMAZ: Katar’ın ihtiyacı, o günden
bu yana biraz daha farklı bir boyuta, fırka-
teyn seviyesine taşındı. Biz de bu ihtiyaca
yönelik bir çözüm önerdik ve ilgililere su-
numlar yaptık. Şu anda şöyle bir dezavan-
tajımız var: Fırkateyn seviyesinde, olgun,
kullanıma alınmış bir ürünümüz yok. STM
olarak belli bir seviyeye gelmiş bir Ar-Ge
çözümümüz var. Bu tarz büyük projelerde,
devletler, genellikle denenmemiş bir çö-
zümü tercih etmiyor. O yüzden pozisyonu-
muz, eskiye kıyasla biraz daha geride.
Ancak biz yine de hem MİLGEM korvetini
hem de fırkateyn muadili sürümünü onlara
önerdik; hatta fuarda da tekrar sunumlar
ve görüşmeler yapıldı. Bunlar zaten uzun
vadeli konular; bir anda çözüme kavuşması
çok zor. Ancak umudumuzu kaybetmedik;
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Diğer yandan, Katar haricinde, bölgedeki
birçok ülkede ciddi şekilde yol kat ettik.
Bunlardan bir tanesini, bu yıl içerisinde ka-
rara bağlayabiliriz diye tahmin ediyorum.
Pakistan’da da çok önemli aşamalar kay-
dettik. Biliyorsunuz, Pakistan için, Karaçi
Tersanesi’nde, bir denizde ikmal tankeri
inşa ediyoruz. Bu proje, takvimine uygun
olarak ilerliyor. Pakistan, ne istediğini bilen
zorlu bir müşteri ve pek çok ülke tarafından
örnek alınıyor. Dolayısı ile bu proje, STM için
çok iyi bir referans oluyor. Projedeki perfor-
mansımız, Pakistanlı yetkililerin de dikka-
tinden kaçmadı. Bu iş birliğini, farklı
projelerde; denizaltılarda, korvetlerde ve
modernizasyon çalışmalarında da devam
ettirmek istiyorlar.

Birol TEKİNCE: Dünya genelinde 
MİLGEM’in pazarlama çalışmaları ile 
ilgili son durum nedir?
Davut YILMAZ: Orta Doğu’daki 4 ülkede
ve Pakistan’da süren faaliyetlerimizin
yanı sıra yakın zamanda Kolombiya’dan,
dünyanın bu alanda önde gelen firmaları
ile birlikte, biz de davet aldık. MİLGEM ile
ilgili çalışmalar yürüttüğümüz ülkelerin
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STM, Dört Koldan
MİLGEM’i Pazarlıyor

STM, Yeni Ürün Lansmanları 
ile DIMDEX’e Damga Vurdu

STM Anglerfish UWOC (üstte) ve STM DAR (sağda)



hemen hemen hepsinde, ilk 2’ye kaldık.
Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımı-
zın bize verdiği desteğe de vurgu yapmak
isterim. Ne zaman bir heyet gelse ya da
bir MİLGEM korveti bir ülkeyi ziyaret etse
tanıtım faaliyetleri için çok yardımcı olu-
yorlar. Diğer yandan devlet büyüklerimi-
zin de her anlamda ciddi desteğini
görüyoruz. Bu sinerjinin, bu yıl içinde bizi
sonuca götüreceğini düşünüyorum.

Birol TEKİNCE: Katar ve bölge 
ülkelerinde yürüttüğünüz diğer 
projelerin son durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Davut YILMAZ: Uzun zamandır, yaklaşık 5
yıldır, Abu Dhabi’de devam eden ve insansız
helikopter modifikasyonunu konu alan bir
danışmanlık işimiz vardı. Bunu, geçtiğimiz
aylarda tamamladık. Şu anda Suudi Ara-
bistan ile deniz sistemleri, siber güvenlik
ve haberleşme gibi farklı alanlarda yürüt-
tüğümüz çalışmalar var. Yine danışmanlık
tabanlı çalıştığımız şirketler de mevcut.

Birol TEKİNCE: Fuarda yeni ürünler 
tanıttınız. Önümüzdeki dönemde de
STM’den bu tür tanıtımlar beklemeli miyiz?

Davut YILMAZ: Birkaç ürün daha duyura-
cağız. Haberleşme sistemleri alanında, daha
önceden olmayan, inovatif bir ürünün tanıtı-
mını yapacağız; ayrıca emniyet güçlerimizin
çok ihtiyaç duyduğu yeni bir ürün çıkartaca-
ğız. Bir tanesini bu yıl içerisinde, bir tanesini
de IDEF 2017’de tanıtmayı planlıyoruz.

Birol TEKİNCE: Son olarak, size siber 
güvenlik konusundaki çalışmalarınızı
sormak istiyoruz.
Davut YILMAZ: Bir süre önce basın açık-
lamasını yaptık; bir Siber Füzyon Merkezi
kuracağız. Bu, aslında Türkiye’de şu anda
olmayan bir konsept ve Dünya’da da çok az
örneği var. Olay olmadan, saldırı gerçekleş-
meden onu öngörebilmeyi ve buna göre
önlem almayı amaçlıyor. Günlük hayattan
şöyle bir örnek vereyim: Askeri karakollar,
saldırı olduğunda nöbetçiler vasıtasıyla kar-

şılık verir, sesleri duyan karakoldaki diğer
askerler de çatışmaya katılır. Bunun siber
dünyadaki karşılığı Siber Operasyon Mer-
kezi’dir. Yani saldırı olduğunda bir nevi
alarm veren ve ilgilileri uyaran bir mekaniz-
madır. Eğer karakol, saldırganların gele-
ceği istihbaratını önceden alırsa, buna göre
sadece nöbetçi değil, karakoldaki diğer as-
kerler de tedbir alır ve gelen saldırganların
sayısına, ellerindeki silahlara göre bir plan-
lama yapılır. Bunun siberdeki karşılığı da
Füzyon Merkezi’dir. Kritik bir teknoloji ol-
duğundan detaylarına girmek istemiyorum
ancak dünyada bunu çok az ülke kullanıyor.
Türkiye için de bir ilk olacak.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’a,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Fuarın yeni katılımcılarından bir tanesi de
TEKNOKAR oldu. 2004 yılında kurulan ve 

sadece savunma sektörüne yönelik olarak kab-
laj işi yapan firmanın referansları arasında;
ASELSAN, BMC, FNSS, Nurol Makina, ROKETSAN
ve Otokar bulunuyor. 8’i mühendis 60 çalışanı ile
Ankara’da faaliyet gösteren firmanın, Finans,
Satış ve Pazarlama Direktörü Oktay Gümüş, ge-
lecek planlarını şöyle aktardı: “Kara platformları
ile roket ve füzelere kablaj üretiyoruz. AS9100
belgesi alma çalışmalarımızın son aşamasına
geldik; böylece hava platformlarına da kablaj
üretebileceğiz. 2-3 yıl içinde kara, deniz ve hava,
tüm alanlarda çalışıyor olmayı ve yurt dışında da
kara ve hava platformlarına yönelik çalışmalar
yapmayı hedefliyoruz.”
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Fuara katılan Türk firma-
ları arasından tek imza

haberi, Yonca-Onuk Tersa-
nesi’nden geldi. Envante-
rinde ONUK MRTP16 ve
ONUK MRTP34 botları bulu-
nan Katar Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, bu sefer de 6
adet ONUK MRTP20 sipariş
etti. ASELSAN STAMP uzak-
tan komutalı silah istasyon-
ları ile donatılacak botlar ile
ilgili imzalanan sözleşmenin
bedeli ise 41 milyon avro ola-
rak açıklandı.

Fuarın 
Tek İmzası 
Yonca-Onuk’tan
Geldi

TEKNOKAR’dan Yurt Dışı Açılımı

Uzunluk : 22,55 m
Azami Genişlik : 4,76 m
Su Çekimi (sabit/seyir halinde) : 1,35 m / 0,95 m
Tam Yükle Azami Sürat : > 60 kts
Motor : 2 dizel (her biri 

1220 kW ya da 1500 kW)
İtki : 2 x pervane ya da 

su jeti
Harekât Siası (ekonomik süratte) : > 350 deniz mili
Silahlar : ASELSAN STOP,

STAMP ya da 
BORA II

Yakıt Kapasitesi : 4600 lt
İçme Suyu Kapasitesi : 600 lt
Bot Mürettebatı : Azami 5 kişi
Görev Mürettebatı : 6-8 kişi
Gövde : Gelişmiş kompozit

ONUK MRTP20’nin Teknik Özellikleri ONUK MRTP20





Vakıf olarak milletimizden
aldığımız güç ve destekle
son yıllarda artan bir 

ivmeyle sosyal sorumluluk 
projelerine de kaynak sağla-
maktayız. Yaptığımız projeler-
den sonuncusu, Ankara
Kastamonu Karayolu üzerinde
Seydiler ilçesine inşa ettirdiği-
miz Şehit Şerife Bacı ve Şehit-
ler Anıtı oldu. “Neden böyle bir
anıt yapıldı? Şehit Şerife Bacı
kimdir?” sorularının cevabı;
“Bir ülkenin savunma sanayisi
olmazsa ne olur? Bir ordunun
lojistiği olamazsa ne olur?” so-
rularının cevabıyla aynıdır. Bu
konuda dönüp bakmamız ge-
reken yer ise yine “Ulusal Kur-
tuluş Mücadelemiz”dir.
Ulusal Kurtuluş Mücadele-
mizde, hepsi birbirinden de-
ğerli pek çok kahramanlık
hikâyesi mevcuttur. Bu hikâ-
yelerden bazıları cephenin ih-
tişamıyla değerine değer
katarken, bazı hikâyeler,
cephe gerisindeki emeği anla-
tır. “İnebolu İstiklal Yolu ve

Şehit Şerife Bacı” işte bu hikâ-
yelerin belki de en önemli ve
ilgi çekici olanlarındandır.
Kurtuluş Savaşı’nda ordunun
lojistik ihtiyacını karşılayan, İne-
bolu’dan başlayıp Ankara’ya
kadar devam eden 340 kilomet-
relik yol, İstiklal Yolu olarak ad-
landırılmış; bu yolun başlangıç
noktası olan İnebolu Limanı, 
3 yıl boyunca silah ve cephane-
nin Anadolu’ya giriş kapısı ol-
muştur. İstanbul’dan kaçırılan
binlerce ton silah ve cephane ile
diğer askeri malzemeler, gü-
venli olduğu gerekçesiyle İne-
bolu’ya getirilmiştir. Mevcut
koşullarda gemiler, şehir iske-
lesinin düzgün olmaması nede-
niyle limana yanaşamazken,
açıkta demirleyen gemilerdeki
cephane dolu sandıkların tah-
liye işini, İnebolulu kayıkçılar
üstlenmiştir. Kayıkçılar, getiri-
len binlerce ton cephanenin 
yanında, 1921 yılında Kars Ka-
lesi’nde ele geçirilen tekerlekli
ağır topların cepheye ulaştırıl-
masını da sağlamışlardır.

Cephanenin gemilerden kıyıya
nakledilmesinde kayıkçıların
kahramanca çabasının ya-
nında, İnebolu halkı da kıyıya
taşınan cephanenin cepheye
ulaştırılmasında; kadını er-

keği, genci yaşlısı ile cansipe-
rane mücadele örneği sergi-
lemişlerdir. İlerlemiş yaşına
rağmen bastonuyla cephane
taşıyan kayıkçılardan Ha-
mamcı Kadı Salih Reis, bu
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Cephe Gerisinin Kahramanları
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), kurulduğu günden itibaren 
vefakâr Türk halkının büyük yardım ve desteği ile günden güne büyümekte, halkımızla
olan gönül bağı ile çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
Orhan AKBAŞ, TSKGV Genel Müdürü
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gayretiyle tarihe geçenlerden
yalnızca birisidir.
Kahraman İnebolu halkının
gayretlerinin savaşta fark ya-
ratmaya başlaması üzerine
Yunan Donanması, 9 Haziran
1921 tarihinde, İnebolu’ya 
gelmiştir. Ramazan Bay-
ramı’na denk gelen bu tarihte,
kayıkçılar, gemilerden cep-
hane boşaltırken, cephanenin
acilen kayıklardan alınıp de-
polara taşınması ihtiyacı hâsıl
olmuştur. Bunun üzerine
Yahya Paşa Camisi’nde bay-
ram namazı vaazı veren Müftü
Ahmet Hamdi Efendi, “Ey
ahali, camiden çıkın ve peşime
düşün” diyerek, camideki
halkla birlikte sahile koşmuş;
çocuk, kadın, yaşlı demeden
bütün halk seferber olarak
kayıkçıların sahile çıkardığı
cephaneyi, tepenin arkasın-
daki güvenli yerlere taşımıştır.
Bunun üzerine Yunan gemi-
leri, bir ültimatom vererek il-
çede depolanan silah ve

cephanenin kendilerine teslim
edilmesini istemiş; istediğini
elde edemeyince de şehri
bombalamıştır. Kent sakinleri,
bu saldırıya küçük bir sahra
topuyla karşılık vermiş; göste-
rilen direniş karşısında gemi-
ler istediklerini alamadan geri
çekilmek zorunda kalmıştır.
Yunan Donanması, bu süre
içerisinde İnebolu’yu rahat bı-
rakmamış; şehri, 21 Haziran
ve 30 Temmuz 1921 tarihle-
rinde, iki kez daha bombala-
mıştır.
İnebolu’nun Milli Mücade-
le’deki rolünü, Gazi Mustafa
Kemal Paşa, “Gözüm cep-
hede, kulağım İnebolu’da”
veciz sözü ile çok güzel bir şe-
kilde ifade etmiştir. Savaşın
ardından TBMM, İnebolu’yu
unutmamış, 11 Şubat 1924 yı-
lında, İnebolu Mavnacılar Lon-
cası (Kayıkçılar Cemiyeti)’na
2.107 numaralı İstiklal Madal-
yası verilmesi kararlaştırıl-
mıştır. Bu sayede İnebolu,

ülkemizde İstiklal Madalyası
alan ilk ve tek ilçe olarak ta-
rihe geçmiştir.
Şehit Şerife Bacı’nın hikâyesi
ise Milli Mücadele’nin neden,
nasıl ve ne pahasına kazanıl-
dığını anlatan en güçlü ve an-
lamlı hikâyelerden biridir.
Gemilerden indirilen cepha-
nenin İstiklal Yolu’ndaki ilk
durağı olan Kastamonu kışla-
sına intikalinde, İnebolu halkı
büyük rol üstlenmiştir. Şerife
Bacı da bu kahraman halktan
yalnızca birisidir. 1921 yılının
Şubat ayında, yine bir cephane
sevkinde, Şerife Bacı’nın kafi-
lesi yoğun tipiye maruz kalır.
Kafileden ayrı düşen Şerife
Bacı’nın kağnısı, ertesi gün
Kastamonu kışlasına yakın bir
yerde bulunur. Görevliler,
kağnının yanında, Şerife
Bacı’nın donmuş bedeni ile
karşılaşır. Görevlileri en çok
şaşırtan ise kağnıdaki ıslan-
masın diye üstü yorganla ör-
tülü top mermileri; bir de kuru



otların arasında ağlayan be-
bektir. Şerife Bacı, bu olayda
şehitlik mertebesine ulaşmış;
Şehit Şerife Bacı olarak da 
Milli Mücadele’nin, bu müca-
delede gelecek nesiller için ne-
lerin feda edildiğinin en güzel

tarihsel örneği olmuştur.
Bu kapsamda; Şehit Şerife
Bacı Kültür Evi Yapma ve Ya-
şatma Derneği tarafından,
Kurtuluş Savaşı’nda hayatını
kaybeden aziz şehitlerimizin
anısını yaşatmak amacıyla
Kastamonu’nun Seydiler ilçe-
sinde, Şehit Şerife Bacı ve Şe-
hitler Anıtı yaptırılması için
Vakfımızdan destek talep edil-
miştir. Söz konusu talep ye-
rinde incelenerek, tarihimize
saygı ve Türk halkının hassa-
siyetlerini paylaşmak çerçe-
vesinde değerlendirilmiş ve
anılan anıtın yaptırılması için
çalışma başlatılmıştır. 1983

yılında, Türkiye’de yılın annesi
seçilen Şehit Şerife Bacı adına
yapımına başlanan anıtın in-
şası, 18 Ocak’ta tamamlan-
mıştır. Şehit Şerife Bacı’nın
fedakârlığının her zaman canlı
tutulmasına katkı sağlamayı
hedeflediğimiz söz konusu
anıtın açılışının, Kastamonu
Valiliğince, her yıl düzenlenen
ve bu yıl 2-5 Haziran tarihleri
arasında belirlenen programa
uygun olarak icra edilecek
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürü-
yüşü kapsamında, 4 Haziran
tarihinde yapılması planlan-
maktadır.
TSKGV olarak; Atatürk ve İs-

tiklal Yolu Yürüyüşü ile Şehit
Şerife Bacı ve Şehitler Anı-
tı’nın açılışının, aziz şehitleri-
mize saygı ve anılarını daima
canlı tutmak açısından, halkı-
mızın geniş katılımıyla yapıl-
masını arzu etmekteyiz.
Bu vesile ile TSKGV ve Vakıf
şirketleri ASELSAN, TUSAŞ,
ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR
ve ASPİLSAN olarak, başta
Kurtuluş Mücadelemizin Baş-
komutanı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, aziz şe-
hitlerimizi rahmetle anar, Vak-
fımızın bugünlere ulaşmasını
destekleyen Büyük Türk Mille-
tine şükranlarımızı sunarım.

MSI TSKGV’den

2 Haziran 2016 Perşembe - 1’inci Gün (31,5 km)
09.30-10.00 Tören  - İnebolu’dan yürüyüşün başlaması
12.30 Öğle yemeği
18.00 Çuhadoruğu Kamp Alanı’na varış ve çadırların kurulması
19.30 Akşam yemeği

3 Haziran 2016 Cuma - 2’nci Gün (27,6 km)
06.30 Kalkış
07.00 Kahvaltı
08.00 Yürüyüşün başlaması
12.30 Öğle yemeği
17.00 Ecevit Hanı Kamp Alanı’na varış ve çadırların kurulması
18.30 Akşam yemeği

4 Haziran 2016 Cumartesi - 3’üncü Gün (24,4 km)
06.30 Kalkış
07.00 Kahvaltı
08.00 Yürüyüşün başlaması
12.30 Öğle yemeği
14.30 Seydiler İlçesine TSKGV tarafından yapılan 

Şerife Bacı Anıtı’nın açılış töreni
17.00 Halkacılar Kamp Alanı’na varış ve çadırların kurulması
18.30 Akşam yemeği

5 Haziran 2016 Pazar - 4’üncü Gün (22,2 km)
06.30 Kalkış
07.00 Kahvaltı
08.00 Yürüyüşün başlaması
12.00 Öğle yemeği
17.00 Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş sonu tören düzenlemesi
15.00 – 19.00 Serbest zaman
19.30 Akşam yemeği

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüş Programı

İnebolu Mavnacılar Loncası'na verilen
2107 numaralı İstiklal Madalyası.





MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
kuşkusuz kurumsal bir şirket ve 
faaliyetleri, belirlenmiş stratejiler 
üzerinden gidiyor. Göreve gelmeniz, 
bu stratejiler ya da onların uygulanması
noktasında bir farklılık getirecek mi?
Bundan sonraki süreçte Meteksan 
Savunma’nın öncelikli gündem 
maddeleri neler olacak?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma, 2013
yılının sonunda, 2014-2017 Stratejik Pla-
nı’nı hazırlamıştı. Bu, büyümeyi adresle-
yen bir plandı; hatta bu planla eş zamanlı
olarak bir organizasyon değişikliği de
yapmıştık. 3 ana faaliyet alanını, bir de
platform simülatörlerini, odak alanla-
rımız olarak belirlemiştik.  Gerek orga-
nizasyon değişikliği gerekse odak
alanları, stratejik plan doğrultusunda
büyümeyi adresliyordu. Fakat biz stra-
tejik planımızı ortaya koyduktan sonra,
2014-2015 döneminde, sektör bekledi-
ğimiz ölçüde genişlemedi. Platform
projelerinin tamamlanması ile sek-
törde bir daralma bekliyorduk, ama bu
daralma beklentimizin üzerinde ger-
çekleşti. Tabii bu duraksama ile strate-
jik planımız çok örtüşmedi ve aradaki
mesafe açılmaya başladı. Bu da bizi
kontrollü ve temkinli büyüme noktasına
getirdi. Şimdi hedefimiz, bu yılın sonuna
doğru, 2017-2020 Stratejik Planı’nı yap-
mak. Şunu fark ettik ki sürdürülebilirlik
ve sinerji, bizim stratejik planımızın
temel unsurları olmalı. Yeni planla bir-
likte, bir organizasyon değişikliği de
gündeme gelebilir. Ben, firmaların her
zaman bir sorun veya büyüme hedefi
karşısında organizasyon değişikliği
yaptığına inanmıyorum. Firmalar dina-
mik olmalı, ortama göre değişikliğe 
gidebilmeli, dolayısıyla da organizas-
yonlarını değiştirebilmeli.

Yeni planımızın temel unsurlarından si-
nerjinin, sektörde git gide azaldığını
gözlemliyoruz ve bu durumun da Türk

savunma sanayisinin menfaatine olma-
dığını değerlendiriyoruz.
Sürdürülebilirlik tarafında ise tek müş-
teri ile çalışmanın ötesine geçmeyi he-
defliyoruz. Şu anda müşterimiz hapşırsa
biz nezle oluyoruz. Bu durum, sürdürü-
lebilirlik açısından çok da sağlıklı değil.
Yetkinliklerimizi, başka hangi alanlarda,
hangi müşterilerin hizmetine sunabiliriz
diye bakıyoruz. Burada da anayurt gü-
venliği konusu öne çıkıyor. Meteksan
Savunma’nın önümüzdeki dönemde bu
alanda faaliyetleri olacak. Diğer yandan,
yetkinlik alanlarımızı genişletip yeni
alanlar açmayı, şu anda uygun bulmu-
yoruz.

MSI Dergisi: Bilkent Holding’in savunma
ve havacılık sanayisine bakışında, süreç
içerisinde bir değişme oldu mu?

MSI
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Meteksan Savunma, 
Sürdürülebilirlik ve 
Sinerjiye Odaklanıyor
Türkiye’nin iddialı platform ve sistem projelerinde,
özgün olarak geliştirdiği kritik alt sistemlerle 
yer alan Meteksan Savunma, önümüzdeki dönem için
yol haritasını, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni stratejik
planı ile belirleyecek. Şubat ayı başında yeni koltuğuna
oturan Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum
ile firmanın projelerini ve gelecek planlarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Yankısız Oda, Meteksan Savunma'nın sahip olduğu tasarım ve test altyapıları arasında bulunuyor.



Tunç BATUM: Biliyorsunuz, aslında
bizim sahibimiz, en tepede, İhsan Doğra-
macı Bilkent Üniversitesi. Rahmetli
İhsan Doğramacı hocamız Bilkent’i, kâr
amacı gütmeyen bir vakfın üniversitesi
olarak kurmuş. Bu, ABD haricinde pek
görülmeyen bir oluşum. Vakfın altında
bir holding var ve bu holdingin de 30’a
yakın şirketi ve iştirakleri mevcut. Hep-
sinin amacı İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi’ne fon sağlamak. Sonuçta
Üniversitenin ve şirketlerin bütün mis-
yonu daha kaliteli bir eğitim ve maddi
imkânı olmayan gençlere sağlanan
bursu maksimize etmek. Meteksan Sa-
vunma, holding altındaki şirketler ara-
sında teknoloji geliştiren tek şirket.
Dolayısıyla Meteksan Savunma’nın ba-
şarılarının, holdinge ve üniversiteye sağ-
ladığı önemli bir prestij var.
Vakfın ve holdingin desteği, bizim için
çok önemli. Nitekim Bilkent Holding,
Meteksan Savunma’nın Mart ayında ger-
çekleştirilen genel kurulunda, öz ser-
maye arttırımı kararı aldı. Bu, sektöre ve
Meteksan Savunma’ya duyulan güvenin
bir göstergesi. Aynı zamanda, sektöre de
önemli bir mesaj veriyor.

MSI Dergisi: Bulunduğunuz noktadan
baktığınız zaman sektörün bugünkü
durumuna ilişkin neler söylemek istersiniz?

Tunç BATUM: Türk savunma ve havacılık
sanayisi, son 12 yılda çok önemli adımlar
attı. Başka ülkelerde 30-40 senede geli-
nen noktaya, bu kadar kısa sürede geldik.
Dışarıdan belki çok uzun gibi gözüküyor;
ama 12 senede platform geliştirebiliyor
hâle gelebilmek, çok önemli bir başarı.
Bundan sonra, artık alt sistemlerin yerli-
leştirilmesine odaklanmamız gerekiyor.
Bu süreç, biraz sekteye uğradı. Özgün bir
sanayi geliştirmek için ortaya konulan bu
kadar çabanın ardından, yurt içi yetkinliği-
miz olduğu alanlarda bile bizim hâlâ itha-
lat yapıyor olmamız, bence bu süreçte
emek harcayanları çok üzen bir durum.
Tam bağımsızlık için alt sistemleri de ta-
mamen kendimiz yapıyor olmalıyız. Biraz
soluklanıp, vakit kaybetmeden bu koşuyu
tamamlamamız gerekiyor.
Geride bıraktığımız dö-
nemde, rekabet kav-
ramı çok öne çıktı.
Rekabet iyi bir şeydir;
ama fazla öne çıkınca
da bu sefer sinerjiyi
kaybettik. Kurumlar
arasındaki her sevi-
yede; ana yükleniciler,
yan sanayi, KOBİ’ler
arasındaki sinerji biraz orta-
dan kayboldu, iletişim ke-
sildi. Tabii “Rekabet ne

zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı?” dedi-
ğimiz zaman, resmi kurumların bazı
kaygıları öne çıkıyor. Mevzuat ve bazı de-
netimler, endişe kaynağı olabiliyor. Ama
amaç; işi, yetkin ve sürdürülebilir bir sa-
nayi ile yapmaksa gerektiğinde farklı
oyuncular bir masanın etrafına oturtu-
lup, iş dağılımı yapılabilmeli. Amerikan
Savunma Bakanlığı bunu yapabiliyor.
Rekabet için sinerji çok törpülendi. Şimdi
onu tekrar yapılandırmak lazım. Meteksan
Savunma, yeni dönemde bütün paydaş-
larında bu konunun farkındalığını arttır-
mak için çaba gösterecek.

Mayıs 2016 - 61

Meteksan Savunma,
yenilikçi bir yaklaşımla 

Retinar PTR Çevre Gözetleme 
Radarı'nı geliştirdi.



Teknoloji Seviyesinde Rekabet
MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın 
sektördeki yerini nerede görüyorsunuz?
Diğer firmalara göre farklılıklarınızı ve
sektöre ne gibi yenilikler getirdiğinizi 
anlatır mısınız?
Tunç BATUM: 2 sene önceki yeniden 
yapılanma sürecinde, odak alanlarımızı
belirledik: Haberleşme Sistemleri, Algı-
layıcı Sistemler, Su Altı Akustiği ve 
Platform Simülatörleri. Baktığınızda, ha-
berleşme, çok geniş bir alan. Bunun bir
takım segmentleri var. Biz niş teknoloji
olan bazı segmentlerde yetkinliğimizi
derinleştirdik. Algılayıcılarda ve su altı
akustiğinde aynı yaklaşımı sergiledik.
Önümüzdeki dönemde, teknolojik sevi-
yemizi daha da yukarı taşıyarak, rekabeti
teknoloji seviyesinde gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Böylece, bu alanlardaki ra-
kiplerimizden teknolojik olarak farklıla-
şacağız.
Meteksan Savunma, sektörde, ayrı bir
konuma sahip. Ne olursa olsun doğruyu
söyleyen ve işini iyi yapan bir firma. Sek-
törden farklılaştığımız bir diğer önemli
nokta da zaman disiplini. Maalesef sa-
vunma sanayisi sektöründe zaman disip-
lini konusunda sıkıntılar var. Zaman
disiplini bizim için en önemli konulardan
birisi. Dolayısı ile işini doğru yapan, doğ-
ruyu söyleyen ve mutlaka zamanında
yapan firma konumundayız. Bunlar, bizi
biz yapan değerlerden en önemlileri.
Bunların gereğini yapmaya devam ede-
ceğiz.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
yakın zamanda simülasyon yazılımları 
iş alanından çıktı. Bu kararın arkasında
yatan nedenleri anlatır mısınız? 
Bu kararın uygulaması nasıl oldu, 
biraz ayrıntı verebilir misiniz?

Tunç BATUM: Yazılım dünyası çok farklı
bir dünya. Biraz önce bahsettim, “Doğru
zamanda doğru işi yapan firma.” olarak
özetleyebileceğimiz bir imajımız var. Ya-
zılım ise bu imajla çok bağdaşmayan bir
alan. Çünkü proje başlarken sizin için çok
net olan şartlar, süreç içerisinde değişe-
biliyor. Kullanıcı gereksinimleri değişiyor,
teknolojik yenilikler oluyor ve belki 1 yılda
tamamlayabileceğiniz bir çalışma birkaç
yıla yayılabiliyor. Yazılım, daha esnek ve
farklı bir yapı gerektiriyor; bu yapı da Me-
teksan Savunma’ya çok uymuyor. Yazılım
alanında üstlendiğimiz bazı projelerde, bu
tecrübeyi yaşadık ve simülasyon yazılım-
ları alanından çıkmaya karar verdik.
Bu kararımızın uygulama aşamasında da
biraz olağan dışı davrandık. Her şeyden
önce, kararımızı gizlemedik ve sektöre
ilan ettik. Daha sonra da müşterilerimiz
için oluşabilecek riskleri ortadan kaldır-
dıktan sonra, bazı firmalarla görüşmeler
yaptık. En sonunda, sektörde olmayan
ama sektöre yeni girmek isteyen bir firma
ile anlaştık. Tüm ekibimiz bu firmaya

geçti. Böylece, sektöre de bir firma ka-
zandırmış olduk. Hukuki olarak müşteri-
mize karşı sorumluluğumuz devam
ediyor; biz bu firmadan proje ile ilgili hiz-
met alımı yapıyoruz. Sektörde bir spin-off
uygulaması gerçekleştirmiş olduk da di-
yebilirim. Bunun örnek olmasını dilerim.

MSI Dergisi: Mevcut iş kanallarınızı; 
“Algılayıcı Sistemler Programı”, 
“Haberleşme Sistemleri Programı”, 
“Sualtı Akustik Sistemleri Programı” 
ve “Platform Simülatörleri ” olarak 
gruplandırıyorsunuz. Önümüzdeki 
dönemde bu iş kanallarında değişiklikler
olacak mı? Yeni iş kanalları oluşturacak
mısınız ya da çıkacağınız başka bir
iş alanı olacak mı?
Tunç BATUM: Biz bu odak alanlarını, bu
yıl 10’uncu yılını dolduran Meteksan Sa-
vunma’nın edindiği yetkinliği, derinliği
hesaplayarak belirlemiştik. Biz, doğru
seçilmiş bu alanlarda daha da derinleş-
menin gayretindeyiz. Platform simüla-
törlerinden de çıkacakmışız gibi bir
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söylem duyuyoruz. Öyle bir niyetimiz yok.
Bunu niş bir alan olarak görüyoruz. Ben-
zer simülatörler konusunda Türkiye’de
daha çok sisteme ihtiyaç olduğunu bili-
yoruz; ayrıca ihracat pazarının da hare-
ketli olacağını değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: Genel Müdür olarak sizi 
bugünlerde en çok heyecanlandıran
proje ya da kurumsal çalışma hangisi?

Tunç BATUM: Şu anda Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nda onay bekleyen
bir projemiz var: Lazer Kamaştırıcı Pro-
jesi. Bu bizi çok heyecanlandırıyor;
çünkü teknolojik olarak bulunduğumuz
seviyeyi bir tık üste çıkartacak, çok gün-
cel bir teknoloji. ABD’de de son 4 yıldır
bu konuda bir takım Ar-Ge projeleri yü-
rütülüyor. Dünya ile aynı zamanda bu ça-
lışmayı yapıyor olmak bizim için çok
heyecan verici. Bu projenin bir de üniver-
site-sanayi iş birliği yönü var.
Kurumsal anlamda da Bilkent Holding’in
“Hep Birlikte 4B” çalışması bizi heyecan-
landırıyor. Buradaki 4B; birikim, bilgi, 
beceri ve başarı kelimelerinin ilk harfle-
rinden oluşuyor. Proje ile Bilkent 
Holding’in altındaki şirketlerde; organi-
zasyonel verimliliğin strateji ile uyumu
sorgulanıyor ve insan kaynakları yönetimi

ele alınıyor. Amaçlardan bir tanesi, gele-
ceğin yöneticilerini ve onların kariyer yol
haritalarını belirlemek. Geçtiğimiz Aralık
ayında başlanan projenin yaz aylarında
tamamlanması hedefleniyor.

MSI Dergisi: Bahsettiğiniz Lazer 
Kamaştırıcı Projesi ile ilgili beklentiniz
neler? Bu projenin sizi nereye 
götüreceğini öngörüyorsunuz?
Tunç BATUM: Bu proje, 4 yıllık bir çalış-
manın eseri. İhtiyaç sahibi kuvvetle “Sis-
tem nasıl olmalı? Teknoloji neleri
içermeli?” gibi soruların cevaplarını ara-
dık ve proje öyle gündeme geldi. Bu
proje, belki Meteksan Savunma’ya yeni
bir odak alanı açacak. Daha önce fiber
lazer konusunda bazı çalışmalar yap-
mıştık. Hatta, helikopterin yüksek geri-
lim hattına çarparak kırıma uğramasını

Şu anda Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda onay bekleyen bir 
projemiz var: Lazer Kamaştırıcı Projesi. Bu bizi çok heyecanlandırıyor; 
çünkü teknolojik olarak bulunduğumuz seviyeyi bir tık üste çıkartacak, 
çok güncel bir teknoloji. ABD’de de son 4 yıldır bu konuda bir takım 
Ar-Ge projeleri yürütülüyor. Dünya ile aynı zamanda bu çalışmayı 
yapıyor olmak bizim için çok heyecan verici. 
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engelleyen “Helikopter Engel Tespit Sis-
temi” isimli prototip bir ürün de ortaya
çıkmıştı. Ama o projenin bir sonraki fazı
henüz başlamadı. Bu yeni proje, belki o
çalışmaları da tetikler. Kamaştırıcının
ötesinde, lazer teknolojisine sahip olmak
önemli; çünkü haberleşme gibi değişik
uygulamaları olan bir teknoloji. Bu se-
beple Lazer Kamaştırıcı Projesi’ni en
kısa zamanda imzalayarak çalışmalara
başlamak konusunda çok motiveyiz. 

MSI Dergisi: Meteksan Savunma 
hep çözüm ortakları ile büyümeyi 
hedefleyen; personel mevcudunu ve
genel giderlerini kontrol altında tutup
kişi başı ciroyu yükseltmeyi hedefleyen
bir şirket oldu. Bu konularda geldiğiniz
noktayı nasıl görüyorsunuz? Genel 
giderler, personel mevcudu ve kişi başı
ciro ile ilgili son durumu özetler misiniz?
Tunç BATUM: 2013 yılının sonunda ha-
zırladığımız stratejik planımız ve bu plan
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz orga-
nizasyon değişikliği ile büyümeyi adres-
lemiştik. Sektörün henüz yeterince
farkında olmadığı konularda da hedefle-
rimiz vardı: Kişi başı ciro, kişi başı liki-
dite, genel giderlerin projelerden
arındırılması gibi. Bunların çoğunda
hedef tutturmamıza rağmen, bir kıs-
mında hedefin altında kaldık.  Şu anda
220 kişiyiz. 2013’te ortaya koyduğumuz

büyüme stratejisi, 400 kişiyi adresli-
yordu. 400 kişilik bir şirketin altyapısını
oluşturma gayreti vardı. Bu büyüklükte
bir şirkete yönelik birimler kurmuştuk.
Bunların da doğal olarak genel giderle-
rimizi arttıran yan etkileri oldu. Geldiği-
miz noktada biraz frene bastık.
Rasyolarımızı revize edeceğiz ve sürdü-
rülebilirliği daha da pekiştirecek değer-
lere çekeceğiz.
Meteksan Savunma’nın, yıllık 150 milyon
liralık bir ortalama ciroya sahip olması
gerekiyor. Bu rakam bir yıl 50 milyon lira
olabilir, diğer yıl 300 milyon liraya çıka-
bilir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Me-
teksan Savunma güçlü bir şekilde
sektörde varlığını koruyacak.

Retinar PTR’de Rota Yurt Dışı
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
yenilikçi bir yaklaşımla Retinar PTR
Çevre Gözetleme Radarı’nı geliştirdi. 
Bu yenilikçi yaklaşımı, aynı zamanda
iş geliştirme alanında da sergiledi 
ve pazar potansiyeli görerek bu ürünü,
henüz bir müşterisi olmadan ortaya
koydu. Retinar PTR ile ilgili yaşadığınız
süreçten ne gibi dersler çıkarttınız? 
Türkiye’deki düzenleyici kuruluşlara ve
diğer Türk firmalarına ne gibi mesajlar
vermek istersiniz?
Tunç BATUM: Retinar PTR bizim için öğ-
renilmiş derslerin yoğunlaştığı bir proje

oldu. Sonuçta Meteksan Savunma’nın
kendi başına, öz kaynakları ile yapabile-
ceği işlerin boyutu belli. Evet, Retinar
PTR, hava platformaları için radar geliş-
tirdiğimiz MİLDAR projesinde elde etti-
ğimiz bilgi ve tecrübeye dayanarak
geliştirildi; ama yine de ürünü ortaya çı-
kartabilmek için ciddi bir kaynak harca-
dık. Tüm bu süreçte de Türkiye’nin
gerçeklerini göz önüne aldık. Retinar
PTR’yi kullanabilecek paydaşlarımızla
ihtiyaçlarını ve isterlerini konuştuk.
Fakat ne yazık ki Türkiye’nin bazı mev-
zuat problemlerinden ötürü, Retinar
PTR’nin pazarlama ve satış faaliyetleri
henüz istediğimiz noktaya gelemedi.
Bugün Türkiye’de bir çevre gözetleme ve
personel tespit radarına ihtiyaç yok mu?
Kesinlikle var; hatta en çok ihtiyaç duyu-
lan dönem olduğunu iddia edebiliriz. Bu
ortamda, ilgili kurumlarımıza şu teklifi
yaptık: “Ürünümüzü size bedelsiz veriyo-
ruz, lütfen alın ve radarımızı kullanın,
bizim beklentimiz sadece ürünü mükem-
melleştirmek için sizlerden geri bildirim-
ler almaktır.” Fakat mevzuatta böyle bir
çalışma yöntemi olmadığından, bu teklifi
uygulamaya koyamadık. Bu konuda çok
üzgün olduğumuzu belirtmeliyim.
Yurt içinde bu kapılar kapanınca, yurt dı-
şına gidelim dedik ve önemli adımlar
attık. Tabii ki “Kendi silahlı kuvvetleriniz
ya da emniyet güçleriniz bu ürünü kulla-
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Biz, belirttiğim gibi, rekabetten önce sinerjiye önem veriyoruz. 
Gerekirse biz OEM olarak ürün teslim etmeye de hazırız. Özellikle
sınır güvenliği, kritik tesis güvenliği konularında çalışan Ana Yüklenici
firmalarımızın Retinar PTR’yi hem yurt içinde hem de yurt dışında 
yürütmekte oldukları projelerde değerlendirmelerini arzu ediyoruz. 
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Retinar PTR, Meteksan Savunma'nın ihracat
pazarına sunduğu ürünler arasında yer alıyor.



nıyor mu?” soruları ile karşılaştık ve bu
sorulara olumlu cevap veremediğimiz
için zorlandık. Bunun üzerine çalışmala-
rımızı, anayurt güvenliği ve tesis güven-
liği alanlarına da kaydırmaya karar
verdik. Belirli bir ilerleme kaydettik,
önümüzdeki dönemde bazı iyi haberleri-
miz olabilir.
Özet olarak; bu ürünü ortaya çıkartırken
esas olarak hedef aldığımız kullanıcı ke-
simine ulaşamadık. Ve bu süreçte, ilgili
kurumlardan yeterince destek göremedi-
ğimizi de üzülerek belirtmem gerekiyor.
Şunun da altını çizmeliyiz: Meteksan Sa-
vunma, Retinar PTR’yi ortaya çıkartmadan
önce, pazarda böyle bir ürün yoktu; bu an-
lamda Türkiye’de bir boşluğu doldurdu.
Dolayısı ile Retinar PTR, mevcut bir pazara
giriş yapma çabası değil, yeni bir pazar ya-
ratma çalışması oldu. Zaman zaman bu
gerçeğin göz ardı edildiğine, bazı firmala-
rımızın kendini savunma refleksi göster-
diğine de şahit olduk. Biz, belirttiğim gibi,
rekabetten önce sinerjiye önem veriyoruz.
Gerekirse biz OEM olarak ürün teslim et-
meye de hazırız. Özellikle sınır güvenliği,
kritik tesis güvenliği konularında çalışan
Ana Yüklenici firmalarımızın Retinar

PTR’yi hem yurt içinde hem de yurt dışında
yürütmekte oldukları projelerde değer-
lendirmelerini arzu ediyoruz. 

MSI Dergisi: Stratejik plandan 
bahsederken de vurgu yapmıştınız, 
şimdi Retinar PTR ile tekrar gündeme
geldi: Anayurt güvenliği konusunda 
yapmayı planladığınız çalışmaları 
biraz ayrıntılandırabilir misiniz? 
Bu, yeni bir odak alanı mı olacak?
Tunç BATUM: Aslında yetkinlik havuzu-
muza baktığımız zaman, anayurt güven-
liği konusunda ortaya çıkarabileceğimiz
çeşitli çözümlerimizin olduğunu görüyo-
ruz. Örneğin, su altı akustiği alanında ge-
liştirdiğimiz sensörler. Bunların karada
da kullanım alanları var, petrol boru hat-
ları gibi. Bu konularda Savunma Sanayii
Müsteşarlığımızda çalışmaları devam
eden projelerde geliştirdiğimiz toprak
altı sensörler ile yer almak istiyoruz.
Radar artı bu tür sensörlerle tümleşik
çözümler ortaya çıkartılabiliriz. Anayurt
güvenliği alanındaki projelerin seyrine
göre ayrı bir odak alanı ortaya çıkabilir;
organizasyonumuza ayrı bir grup ekle-
nebilir. Bunları tabii zaman gösterecek.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde 
ürünleşme ile ilgili nasıl bir strateji 
izleyeceksiniz? Örneğin, şu anda 
yürütmekte olduğunuz, OKİS ya da 
MİLDAR gibi projeler, Retinar PTR gibi
tek başına pazarlanabilecek ürünlere 
dönüşecek mi?

Meteksan Savunma,
lazer konusunda önemli 

projelere imza atmayı
hedefliyor.



Tunç BATUM: MİLDAR biliyorsunuz
program olarak ele alınıyor. MİLDAR-1,
milimetre dalga radar konusunda 
bir gösterim projesiydi. Onun başarısı,
MİLDAR-2’yi getirdi ve artık radarın plat-
forma entegrasyonunu konuşmaya baş-
ladık. Umuyoruz, MİLDAR-2’nin başarısı
da MİLDAR-3’ü başlatacak. ATAK heli-
kopterinde MİLDAR entegrasyonunda,
bize gösterilen ilk yer, kanat altında. Şu
anda kanat altında mı kalsın, ana rotor
üstüne mi geçsin, bunun görüşmeleri
sürüyor. Yine biliyorsunuz İHA platform-
ları için de MİLDAR projesi kapsamında
SAR/ISAR radar sistemi geliştiriyoruz.
Yine MİLDAR ile ilişkili olarak Otomatik
Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS)’ni başlattık.
OKİS, özellikle gelişen İHA dünyasında
bizim önem atfettiğimiz bir proje. Burada
TUSAŞ ile iyi yürüyen bir iş birliğimiz var.
OKİS’i, ANKA’dan başlayarak İHA’ların
bir sistemi hâline getirme hedefimiz var.

MSI Dergisi: OMTAS/UMTAS,
ATMACA/SOM ve HİSAR projelerinde 
veri bağı sistemlerinin sorumluluğunu
alan Meteksan Savunma, uzun menzilli
hava savunma sistemi geliştirilmesinde
de benzer rolü oynamayı hedeflediğini
açıkladı. Bu konuda nasıl bir yol haritası
öngörüyorsunuz? Örneğin, Meteksan 
Savunma inisiyatif alıp şimdiden bazı 
çalışmalar yürütüyor mu?
Tunç BATUM: Biz OMTAS/UMTAS ile
başlayan, sonra ATMACA, SOM ve HİSAR
ile devam eden çalışmalarda, veri bağı
konusunda önemli bir tecrübe kazandık.
Teknolojik seviyenin her projede arttığını

gördük. Bu çalışmalarda, ASELSAN HBT
Sektör Başkanlığının alt yüklenicisi ko-
numundayız ve iş birliğimiz çok güzel
ilerliyor.
Burada önemli bir mihenk taşı, KEMENT
projesi. KEMENT ile ağ destekli veri bağı
teknolojilerini geliştirdik. Tabii projenin
başlangıcı ile gelinen nokta arasında far-
kındalığımız çok arttı, çok iyi bir yere gel-
dik. Ağ destekli veri bağı konusunda yurt
dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldı-
racak bir takım türev ürünler geliştire-
bileceğimizi de gördük ve bunları
müzakere ediyoruz. Ayrıca inisiyatif ala-
rak, hammadde seviyesinde olmasa da
modül seviyesinde yurt dışı bağımlılığı
ortadan kaldıracak adımları da atıyoruz.
Uzun menzilli hava savunma sisteminde

vermek istediğimiz mesaj ise şu: Önce-
likle, yürütülmekte olan projenin kısmen
iptal edilip ibrenin yurt içine döndürül-
mesi, bizce çok olumlu bir karardır.
Çünkü Türkiye’de, bu sistemi yapacak
yetkinlik havuzu oluşmuştur. Bugün
Türkiye’nin ASELSAN gibi elektronik ala-
nında dünya seviyesinde bir firması var.
Belki geliştirme süresini kısaltmak için
dışarıdan teknolojik bir destek almak da
gerekebilir. Yine de Türkiye’nin yapama-
yacağı bir şey değil. Biz, ASELSAN ile
birlikte kendi üzerimize düşen kısımda,
“Veri bağı ve radar konusunda bize gü-
venin; ihtiyaç duyulan sistemleri layıkıyla
geliştirebiliriz.” diyoruz.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
radar altimetre geliştirilmesi 
konusunda da çalışmalar yürütüyor. 
Bu çalışmalarınızın son durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tunç BATUM: İHA’lar için radar ve lazer
altimetreler geliştirdik. Bunlar 2.500 ve
5.000 ft’ye kadar ölçüm yapabilen ürün-
ler. Bir sonraki aşama olarak, insanlı
platformlarda kullanılabilecek ürünler
geliştirmek istiyoruz. Tabii bu tür ürünler
ortaya çıkartmak için bir sertifikasyon
süreci yaşanması gerekiyor. Bu çalışma-
ları yürütecek kaynağa ihtiyacımız var.
Öz kaynakla mı yapacağız, paydaşlarımı-
zın aktardığı kaynakları mı kullanacağız,
bunun görüşmelerini yapıyoruz. İnsanlı
hava araçlarına yönelik ürünümüzle bir-
likte radar altimetre ürün gamını ta-
mamlayacağız. Bu ürünümüzün, şu anda
Türkiye’nin geliştirmekte olduğu, Özgün
Helikopter gibi projelerde de kullanıla-
cağını öngörüyoruz. Bir diğer hedefimiz
de ihracat.
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Türkiye’nin Sonar Firması:
Meteksan Savunma
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
SSM tarafından su altı akustiği 
mükemmeliyet merkezi olarak 
belirlenmişti. Meteksan Savunma’nın 
bu rolü ile ilgili faaliyetlerinin son 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma, Tür-
kiye’nin sonar firmasıdır. Biliyorsunuz,
MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen
gemilerin sonarlarının su altında kalan
kısmını (wet-end) Meteksan Savunma
üretiyordu. Gemi içerisinde kalan kısım
(dry-end) henüz sanayileştirilmemişti.
Yine ARMERKOM tarafından geliştirilen
dry-end’in sanayileştirilmesi için de Me-
teksan Savunma görevlendirildi. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, ARMERKOM ve
Meteksan Savunma arasında güzel bir
sinerji yakaladık. Şu anda 12 kişilik bir
ekibimiz, ARMERKOM’da, dry-end ile il-
gili eğitim alıyor. Böylece sonarın tüm
teknolojilerine hâkim olacağız. İlk
planda, MİLGEM projesinin 3’üncü ve
4’üncü gemileri için sonarları üreterek
teslim edeceğiz. Orta vadeli planımız
ise dünyada rekabet edebilecek yeni

nesil bir sonar geliştirmek. Bunları ya-
parken de sektörde su altı akustiği ko-
nusunda çalışan diğer firmalarla
sinerji yaratmaya devam etmek istiyo-
ruz. Bu çok niş bir alan. Özellikle bir-
likte çalıştığımız alt yüklenicilerimiz
zaman zaman sürdürülebilirlik konu-
sunda zorlanıyor ve onları böyle du-
rumlarda destekliyoruz.
Bahsettiğim yeni nesil sonarı ortaya çı-
kartınca, gerektiğinde uluslararası iş or-
takları ile birlikte, dünya genelinde
pazarlamayı da öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
ilk ihracatını, Yara Savunma Simülatörü
ile Umman’a yaptı. İhracat cephesinde
önümüzdeki dönemde ne gibi 
gelişmeler olmasını bekliyorsunuz?
Tunç BATUM: Bizim programlarımızın
hepsinde hedef, ürünleşmek. Bunlardan
bazıları ihraç edilebilir ürünler, bazıları
ise görevi ve gizliliği gereği yurt içinde
kalması gereken ürünler. Biz, sadece
geliştirme projesi yapan bir firma olmak
istemiyoruz. Ürünleri olan, bunları kendi
markası ile pazarlayan ama gerektiğinde

MİLGEM sonarının, 
suyun altında kalan 

kısmı (wet-end), 
Meteksan Savunma

tarafından üretiliyor.



OEM olarak da teslim edebilecek bir
firma olmak istiyoruz.
Umman Yara Savunma Simülatörü, bir
başarı hikâyesidir. Çok kısa sürede,
problemsiz olarak teslim edildi. Bunun
bir sonraki aşamasında, Yangın Simüla-
törü’nün tedarik edilmesini bekliyorduk;
fakat özellikle ekonomik gelişmeler,
Umman’da bu konuyu gündemin daha
arka sıralarına attı.
Yürüttüğümüz ihracat çalışmalarında
şunu görüyoruz: Yurt dışında satış ve pa-
zarlama anlamında bir büyüğünüz olma-
dan, bir desteğiniz olmadan, Meteksan
Savunma hacminde bir şirketin tüm ça-
lışmaları tek başına yürütmesi kolay
değil. Dolayısı ile ihracat başarısını yurt
içinde geliştirilen platformlarda yer alan
ürünlerimizle veya yurt dışında yerleşik
ana yüklenicilerin sistemlerinde yer ala-
rak desteklememiz gerektiğini değer-
lendiriyorum. Örneğin, veri bağı
konusunda hem özgün ve rekabetçi çö-
zümlerimizin olması hem de bu çözüm-
lerin maliyet etkin olmaları nedeniyle
bazı yabancı firmalar bizimle çalışmak
istiyor. Milli Savunma Bakanlığının ver-
diği izinler çerçevesinde görüşmeler yü-
rütüyoruz. Bu görüşmelerin, Meteksan
Savunma’nın teknik kabiliyetlerine da-
yandığını, söz konusu ana yüklenici fir-
maların -varsa- offset yükümlülükleri ile
ilgilisi olmadığını da özellikle belirtmek
isterim.
Ürün bazında baktığımızda, kısa va-
dede; platform simülatörlerimizin, 

Retinar PTR’nin ve radar altimetre
ürünlerimizin ihracat potansiyelinin
yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Şu
anda Yara Savunma Simülatörü konu-
sunda görüşmelerimizin devam ettiği
birkaç ülke var. Retinar PTR ile bir ül-
kede son 3’e kaldık, bu sene içinde tek-
lifler alınacak.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın 
yürüttüğü bir Kalifiye Tedarikçi Programı
bulunuyor. Türk savunma ve havacılık
sanayisinde, iş hacmi olarak Meteksan
Savunma’dan çok daha büyük şirketlerin
alt yüklenicilerine ilişkin benzer 
programları bulunuyor ve belki de 
bu sebeple, bu tür uygulamaların firma
büyüklüğü ile ilgili olduğu düşünülüyor.
Meteksan Savunma gibi bir şirketin 
Kalifiye Tedarikçi Programı’na sahip 
olmasının nedenleri ve bu programın 
yararları konularında neler söylemek 
istersiniz?
Tunç BATUM: Biz bu programı, “Büyük
şirketler yapıyor, biz de yapmalıyız.”
mantığı ile başlatmadık. Bir ihtiyaçtan
doğdu. Çok yüksek teknoloji ürünler
yaptığımız için, bizimle çalışan tedarikçi-
lerin de bizimle aynı anlayışta ve yetkin-
likte olmasını bekliyoruz. Yoksa ne kadar
mükemmel bir ürün ortaya koysanız da
basit bir parça nedeniyle sorun yaşaya-
biliyorsunuz. Büyük bir firma, onaylı te-
darikçi sürecini büyük bir ekiple
yürütüyor; bizim boyutumuzdaki bir
firma, daha küçük bir ekip kullanıyor.

Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hem
bizde hem de tedarikçilerimizde bir kül-
tür oluştu.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Tunç BATUM: Yangın ve Yara Savunma
Eğitim Simülatörleri projesinin son du-
rumunu paylaşmak isterim. Bu proje, bir
zamandır çeşitli nedenlerle uzamış bir
projeydi. Paydaşlarımızla görüşmeler
yaptık. Projenin uzamasını etkileyen fak-
törleri masaya yatırdığımızda, sorunların
sinerji kaybından kaynaklandığını gör-
dük. Bir an önce kullanıma alınması ile
ilgili görüşmeler yaptık. Paydaşlarımız
da bizimle aynı tutumu sergiledi. Mart ayı
itibarıyla önümüzü tıkayan süreci aştık.
Sistemin geçici kabulü yapıldı. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, tesisi bizim işlet-
memizi, bakım ve onarımını da bizim
yapmamızı talep ediyor. Bu konuda uzun
dönemli bir sözleşme yapmak üzereyiz.
Yurt dışına hizmet verme opsiyonu da
olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
sistemi kullanmadığı günlerde, komu-
tanlığın onayladığı eğitimleri dışarıya ve-
receğiz. Tesisin resmi açılışının Mayıs ya
da Haziran ayında gerçekleştirilmesi
planlanıyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü
Tunç Batum’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Yürüttüğümüz ihracat çalışmalarında şunu görüyoruz: 
Yurt dışında satış ve pazarlama anlamında bir büyüğünüz olmadan,
bir desteğiniz olmadan, Meteksan Savunma hacminde bir şirketin
tüm çalışmaları tek başına yürütmesi kolay değil. Dolayısı ile ihracat
başarısını yurt içinde geliştirilen platformlarda yer alan ürünlerimizle
veya yurt dışında yerleşik ana yüklenicilerin sistemlerinde 
yer alarak desteklememiz gerektiğini değerlendiriyorum.
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Yangın ve Yara Savunma Eğitim Simülatörü





Aynı zamanda MSGE’nin
Yüksek İstişare Ku-
rulu Üyesi de olan

Eski Savunma Sanayii Müs-
teşarı Murad Bayar’ın mo-
deratörlüğünde düzenlenen
çalıştaya geçilmeden önce,
Türk Asya Stratejik Araştır-
malar Merkezi (TASAM) 
ve MSGE Başkanı Süleyman
Şensoy, bir açılış konuşması
gerçekleştirdi. Şensoy, dü-
şünce kuruluşlarının işlevine
vurgu yaparak şunları söy-
ledi: “Bildiğiniz gibi, Körfez
Bölgesi, en çok savunma
sanayisi ürünü alan bölge.
Burada, dünyanın önde gelen
düşünce kuruluşlarının şu-
beleri olduğunu görüyorsu-
nuz. Bunların hiç biri bir şey
alıp satmıyor. Fakat oradaki
kurumsal altyapıyı; karar alı-
cılara yönelik yürüttükleri
çalışmalarla, davetlerle, ye-
meklerle, toplantılarla ol-
gunlaştırıyorlar. Türkiye’nin
TASAM gibi çok daha fazla
enstitüye ihtiyacı var.” Şen-
soy, Katar’da bir şube açmak
için davet aldıklarını ve bu
konudaki çalışmalarının sür-
düğünü de belirtti.
Şensoy’un ardından, MSGE
Eş-Direktörü Tolga Sakman
bir sunum gerçekleştirdi.
Sakman, İstanbul Güvenlik
Konferansı 2016’nın, “Devlet
Doğasının Değişimi: Güvenli-
ğin Sınırları” ana teması ile

26-28 Ekim tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirileceği
haberini verdi. MSGE’yi tanı-
tan Sakman, enstitü tarafın-
dan önümüzdeki dönemde
gerçekleştirilecek çalışma-
ları şöyle sıraladı:
n Enstitü bünyesinde 

bir akademi kurulacak 
ve eğitim programları 
yürütülecek.

n Enstitü, İstanbul Güvenlik
Konferansı’nı her yıl 
düzenleyecek.

n Hakemli bir dergi olan 
Savunma ve Güvenlik 
Çalışmaları Dergisi’ni yılda
2 sayı olarak çıkartacak.

n Çalıştaylar ve temalı 
toplantılar düzenleyecek.

n İlgili kurum ve kuruluşların
ihtiyaçlarını karşılamak
için araştırma ve 
raporlama çalışmaları
gerçekleştirecek.

Sivil Uzman Vurgusu
Sakman’ın sunumunun ardın-
dan, Murad Bayar kısa bir de-
ğerlendirme yaptı. Bayar,
şöyle konuştu: “Ben kamu
görevindeyken, savunma teç-
hizatı anlamında ülkenin ha-
zırlığı ile ilgili sorumluluk
sahibiyken, çok eleştirilirdik.
Her kriz anında, ‘Neden o ka-
biliyetimiz yok, bu teknolojimiz
yok, şu sistemimiz yok?’ diye…
En sonunda şöyle bir savunma
noktasına çekilmiştim o eleş-
tiriler karşısında: ‘Bu söyledi-
ğiniz ihtiyaçların tamamını
hakkıyla yerine getirmek, as-
lında bir süper güç kabiliyeti
gerektiriyor.’ Maalesef ülke-
miz öyle bir ortamda. Tür-
kiye’nin savunma ve güvenlik
ihtiyaçları göz önüne alındı-
ğında, ‘Bunları tam ve bihak-
kın yerine getirdik.’ demek,
bugün aşağı yukarı bir süper

gücün altından kalkabileceği
bir durumdur. O kapasitemiz
olmadığına göre, [savunmayı]
çok akıllıca yapmamız gereki-
yor. Dünyada bu konuda örnek
ülkeler var. Bu tür risklerin
içinde yaşayıp belli bir sa-
vunma-güvenlik dengesini
tutturabilen ülkeler. Bölge-
mizde de var. Bu, ciddi bir en-
telektüel kapasite ve ülkenin
aslında bütün birikiminin bu-
rada kullanılmasını gerektiri-
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Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü
Sahaya İnmeye Hazırlanıyor

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) İstişare 
Çalıştayı, 4 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD), OSTİM ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi
Derneği (HUKD) temsilcilerinin yanı sıra sektör firmalarından
temsilcilerin de katıldığı etkinlikte, MSGE’nin önümüzdeki
dönemde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerle ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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yor. Savunma, Türkiye’deki
mevcut yapımızda ve tarihsel
olarak, bir miktar silahlı kuv-
vetlerimizin alanı görülüp 
sivillerin çok fazla katkı yap-
madığı bir alan. Bundan dolayı,
bilgimiz de oldukça sınırlı.
Anekdot olarak anlatayım: Bir
önceki Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül ile ROKETSAN’da
yemekli bir sohbette konu bu-
ralara geldi. Abdullah Bey,
‘Peki neden sivil kadrolarda
bu konularda bir yetişmişlik
yok? Ne zaman bu konular
gündeme gelse illa bir askerin
yorum yapması gerekiyor
bize; hiçbir sivil uzmanımız bir
katkı yapamıyor.’ diye bir eleş-
tiri getirdi. Ben de hemen ya-
nında oturuyordum. ‘Sayın
Cumhurbaşkanım, mesela
savunma ve güvenlik alanının
dar bir kesitini savunma sana-
yisi sektörü olarak alalım.’ di-
yerek söze başladım. Masada
silahlı kuvvetlerden komutan-
larımız da vardı. ‘Savunma sa-
nayisi alanında, bugün bizler
TSK ile birlikte olduğumuz bir
toplantıda [konu ile ilgili]
cümle kurabiliyoruz. Ama bu
30 senede oldu.’ dedim. 
SSM, 30 yıl önce kuruldu; 

30 sene sonra, hem sektör
kurumu hem de sivil kamu
kurumu olarak bu konuda
kanaat getirebilir duruma
geldi. İlk kuruluş yıllarında da
kurumun bir uzmanlığı vardı;
ama bu derinlikte değildi.
Ciddiye alınmamız, belli bir
zaman istedi. Bizim uğraş-
mamız gerekti. Ama bu bir
uzmanlık konusu; ben TSK’ya
o anlamda hak veriyorum. 
Bu söylediğim deneyim, 
sivil kadrolarda, savunma-
güvenlik dünyasının diğer
alanlarında hiç yok. Hele ope-
rasyonel deneyim sıfır. Ope-
rasyonel deneyim derken
biraz daha sorumluluk alan,
yöneten deneyimden bahse-
diyorum. Savunma sanayi-
sinde, proje yönetiminde
deneyim var; ama diğer alan-
larda yok… Hiçbir sivil uzman,
ciddi bir savunma planlaması
çalışmasının içinde yer almış
değil. Bakanlıkta ve Genel-
kurmay’da sivil uzman arka-
daşlar var; ama hepinizin
malumu, oralardan bir lider
kadro çıkmıyor. Gelmek iste-
diğim nokta da [savunmanın
diğer alanlarında da sivil
uzman yetiştirme] hazırlığın,

10 yıllar alacak bir süreç ol-
duğu. Bu işin hap çözümü yok
maalesef. Daha uzun süre
TSK’nın birikimine dayanmak
durumunda Türkiye. Harp
Akademilerinde bir konfe-
ransa, yine bu şekilde davet
edilmiştim. Oradaki sunumda
da bu konudan bahsettim.
Şunu söyledim: Bugün Türki-
ye’nin içinde bulunduğu sa-
vunma-güvenlik ihtiyaçları,
silahlı kuvvetlerin de tek ba-
şına altından kalkabileceği
konular değil. Burada ciddi
bir ülke kapasitesinin onların
yardımına konması gereki-
yor. Analitik tarafta olabilir,
senaryo tarafında olabilir,
araştırma tarafında olabilir,
yönetsel tarafta olabilir…
Bence TASAM’ın bu adımı,
çok anlamlı.”
Bayar’ın değerlendirmesinin
ardından, diğer katılımcılar
da söz alarak, kendi yorum ve
düşüncelerini dile getirdiler.
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı K. Nail Kurt, özel sektö-
rün konuya bakışını şöyle
anlattı: “Bizler, gerçekten
devletin uzun dönemli büyük
stratejilerinin bir parçası ola-
bilmek için yanıp tutuşuyoruz.

[Türkiye’de] Stratejisi olan bir
sektörden bahsedecek olur-
sak, bu savunma sektörüdür.
SSM’nin kurulması ile ortaya
konan vizyonun, misyonun,
stratejinin eseridir savunma
sanayisi. Bir stratejisi olan ve
bunu takip etmeye çalışan,
bütün sektörü de peşinden
sürükleyen bir müessese,
SSM var. Bizler kendimizi
bunun bir parçası olarak his-
sediyoruz. Tabii ki özel sek-
tör, kısa dönemli düşünebilir,
günü kurtarmaya çalışabilir;
ama savunma sanayisi ola-
rak, bunun mümkün mertebe
dışında kalmaya çalıştığımızı
söylemem lazım. Kendi çapı-
mızda, kendi stratejilerimizi
yapıp uygulamaya çalışıyoruz.
Bunlar da çok mutlulukla
söyleyebilirim ki SSM’nin son
çıkan stratejik planı ile
hemen hemen %100 uyumlu.
Şimdi SSM’nin stratejik planı
yenileniyor ve biz SASAD ola-
rak bu çalışmanın içinde yer
almak istedik. Müsteşarımız
sağ olsun, kabul ettiler. Fikir-
lerimizi söyleyeceğiz.”
Çalıştay, katılımcıların katkı-
larını iletmelerinin ardından
sona erdi.
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NIHavacılık ve Savunma Sempoz-
yumu, gelişimini bu sene de
sürdürdü. İlk sene tek oturu-

mun, ikinci sene paralel 2 oturumun ger-
çekleştiği etkinlik, bu sene paralel 3
oturuma sahne oldu. Bu oturumlar; Oto-
matikleştirilmiş Test (Automated Test), Gö-
mülü Tasarım (Embedded Design) ve Telsiz
Ağlar ve Yazılım Tabanlı Telsiz (Wireless &
SDR) konularında gerçekleştirildi. Sem-
pozyumun bu seneki katılımcılarının
önemli bir bölümü, etkinliğe ilk defa katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını, NI Teknik
Pazarlama Müdürü Nancy Dib yaptı. “Sa-
vunma ve Havacılıkta Daha Akıllı Test
Sistemleri” başlıklı konuşmada Dib, şu
konulara vurgu yaptı:
n Geliştirilen sistemler, giderek daha

karmaşık hâle geliyor. Bu nedenle
bunları test edecek sistemlerin de
daha akıllı hâle gelmesi gerekiyor.

n Aralarında Avrupa’dan Airbus, 
BAE Systems, Dassault, ESA, 
Finmeccanica, Indra, MBDA, 
Rolls-Royce, Saab, Safran ve 
Thales’in de bulunduğu dünya 
genelinde 300.000’den fazla firma, 
NI çözümlerini kullanıyor.

n NI’nın PXI tabanlı çözümleri; modüler
tasarımların yapılabilmesini; böylece
hem geliştirme zamanının kısaltılmasını
hem de bakım ve idame aşamasında
maliyetin düşmesini sağlıyor. 
Kullanım oranlarına bakıldığında,
PXI’nın, rakipleri VXI ve AXIe’ye 
karşı üstün olduğu görülüyor.

Etkinlikte, savunma ve havacılık firma-
ları için test altyapıları ve çözümler
sunan bir KOBİ olan DEICO Mühendislik de
bir sunum yaptı. Kıdemli Test Mühendisi
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National Instruments 
Havacılık ve Savunma 

Sempozyumu Geleneksel 
Hâle Geliyor

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen National Instruments (NI)
Havacılık ve Savunma Sempozyumu, 7 Nisan’da, 

Ankara’da gerçekleştirildi. Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de fuaye alanında, “Planet NI” (NI Gezegeni)

programı kapsamında iş birliği yapılan KOBİ’ler 
çözümlerini sergilediler. 

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Hayati Cem Atakan, DEICO’nun otomatik
test ortamı (Automated Test Environment
/ ATE) ve test istasyonu geliştirdiğini ve 
referansları arasında; ASELSAN, SDT,
TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE’nin bulundu-
ğunu anlattı. Ürünlerini NI’nın çözümlerini
kullanarak geliştiren DEICO, test mühen-
disliği hizmetleri de veriyor.

NI, Türkiye’deki Yatırımlarını
Arttırmayı Planlıyor
Etkinlik sırasında, NI Türkiye Satış Mü-
dürü Rufi Öztürk ile kısa bir söyleşi
yapma fırsatı da bulduk.

Naile BAYRAKTAR: NI, Savunma ve 
Havacılık Sempozyumu’nun üçüncüsünü de
Ankara’da düzenledi ve bu etkinlik, bir
kez daha, hem NI’nın Türkiye’ye olan 
ilgisini hem de Türk şirketlerinin NI
ürünlerine olan ilgisini gözler önüne serdi.
Etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz?
Rufi ÖZTÜRK: NI Türkiye’nin gelirleri
her yıl artıyor. NI’nın, Savunma ve Hava-
cılık Sempozyumu gibi etkinliklere sü-
rekli yatırım yapması ve bu etkinliklere

katılımın her yıl artıyor olması da bunun
bir göstergesi. NI, bu etkinliği 3 yıldır dü-
zenliyor ve etkinlik başarılı olmaya
devam ediyor. Sempozyumda, saha satış
mühendislerimiz aracılığıyla NI’nın
güçlü ilişkiler kurmuş olduğu pek çok
müşterimizi ağırladık. Bu yılki etkinliğe
ilişkin farkındalık ve ilgi düzeyinin art-
masında, etkinliğin ünü ve olumlu yo-
rumların da etkisi oldu. Dolayısıyla bu
yılki sempozyum, daha fazla sayıda ka-
tılımcıyı ve pek çok yeni yüzü ağırladı.
Uygulamalı oturumlardaki sınırlı
oturma kapasitesi nedeniyle kayıt yap-
tırmış olduğu hâlde ağırlayamadığımız
pek çok kişi de oldu.
NI, uzun vadede iş sürdürülebilirliğini
sağlamak için mevcut marka bilinirliğini
devam ettirmeye odaklanmayı ve müş-
terilerle olan ilişkileri zenginleştirerek
sürdürmeyi amaçlıyor.

Naile BAYRAKTAR: NI, Planet NI 
programı kapsamında KOBİ’lere destek
oluyor. Bu programın Türkiye’deki 
uygulamasıyla ilgili çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Rufi ÖZTÜRK: NI; Planet NI programı
kapsamında KOBİ’lere büyük destek
sağlıyor. Türkiye’de, hâlihazırda 10’dan
fazla KOBİ’ye destek veriliyor. Bu prog-
ramın amacı, her ülkedeki mühendisle-
rin, NI teknolojisine yüksek erişimini
sağlayarak kendi altyapılarını oluştura-
bilmeleri için onları güçlendirmek. Prog-
ram, aynı zamanda, girişimcilere ve
KOBİ’lere, yerel ekonominin ve pazarın
gelişmesine katkı sağlayacak çözümler
üretmeleri konusunda da destek oluyor.
Bir şirket programa kaydolduğunda, do-

nanım konusunda yüksek indirimlerden
yararlanabiliyor; çok düşük maliyetlere
yazılım kiralayabiliyor ve eğitim ve danış-
manlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.
Program süresince, ortaklıklar kuruyo-
ruz ve şirketlerin entegre çözümler sa-
yesinde büyümesini sağlıyoruz. Örneğin,
Planet NI programına ortak olarak baş-
layan ENOVAS şirketi, bugün bir İttifak
Ortağı (Alliance Partner) hâline geldi. NI
tarafından desteklenen bir başka KOBİ
ise robotik ve kontrol çözümleri gelişti-
ren ACROME firması.

Naile BAYRAKTAR: Geçen yılki 
sempozyumdan bu yana NI’nın geliştirdiği
yeni bir ürün oldu mu? Bu yıl için hangi
ürünlerden bahsetmek istersiniz?
Rufi ÖZTÜRK: NI, pazar talebine cevap
verebilmek için, yeniden konfigüre 
edilebilir girdi/çıktı (reconfigurable 
I/O - RIO) teknolojisine sahip, kullanıma
hazır esnek donanımların yanı sıra
müşterilerin kendilerine özel sistemler
yaratmasına imkân sağlayan yazılımlar
sunuyor.
NI, bu sene pek çok yeni ürün çıkardı.
Özellikle gömülü sistemler alanında,
yeni bir gömülü sistem donanımının
lansmanını yaptı. Bu yeni ürün, 
LabVIEW’in açık ve esnek RIO mimari-
sine dayanan, NI FlexRIO adlı kontrol bi-
rimi. NI FlexRIO; bakımını kullanıcının
yapabildiği, FlexRIO adaptör modülü ile
çalıştırılabilen bir fan ile aktif olarak so-
ğutulan bir mahfaza içinde, 2 GB
DRAM’a sahip bir Kintex-7 FPGA ve çift
çekirdekli ARM işlemciden oluşuyor. Bu
bileşenlerin tümü, LabVIEW FPGA ile
programlanabiliyor. Bu tür ürünler,
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DEICO’nun ASELSAN (solda) 
ve SDT (sağda) için geliştirdiği 
test sistemleri.

ENOVAS’ın NI çözümleri tabanlı Spektrum İzleme ve Sinyal İstihbaratı çözümünün kullanıcı arayüzünün anlık 
görüntüsü. Yazılım, yayıcıları tespit edebilmek için geniş bant spektrumunu görsel hâle getiriyor ve spektral ölçümler
yapılmasını sağlıyor. İlgi alanındaki bandı analiz etmek, izlemek, çözmek, dinlemek ve kaydetmek için anlık bant 
genişliğinde dört adet Dijital Frekans Düşürücü (DDC) kanal bulunuyor.

Rufi Öztürk
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müşterinin gömülü işlerde yüksek per-
formans elde etmesine ve test sistem-
lerinin, alanda direkt olarak
uygulanabilmesine olanak sağlıyor.
Kablosuz test konusunda da Kablosuz
Test Sistemi (Wireless Test System /
WTS)’nin lansmanını yaptık. Bu çözüm,
yüksek hacimli kablosuz üretim testinin
maliyetini ciddi oranda azaltıyor. WTS,
PXI donanımındaki en yeni gelişmeleri
de içererek çok standartlı, birden fazla
aracın aynı anda test edilmesini ve
çoklu portların test edilmesini sağlayan
tek bir platform sunuyor. TestStand
Kablosuz Test Modülü gibi esnek test
sıralaması yazılımları ile birlikte kulla-
nıldığında, üreticiler aynı anda birden
fazla cihazı test ederken aygıt kullanı-

mını ciddi ölçüde geliştirebilirler. 
Yazılım tabanlı telsiz alanında NI, yakın
zamanda yeni ürünü olan USRP E310’u
tanıttı. Bu ürün, saha uygulamalarına
yönelik olarak tasarlanmış, bağımsız 
bir yazılım tabanlı telsiz
platformudur. Birden
fazla bandın ilgi
alanında olması
durumunda,
bunların tümünü
kapsayabilmek için 56 MHz’ye
kadar anlık bant genişliği sunan ve 
70 MHz-6 GHz aralığındaki frekansları
tarayabilen esnek bir 2x2 MIMO alıcı-
vericiye sahiptir. Ana bant işlemcisi, çift
çekirdekli ARM CPU tarafından sağla-
nan bağımsız operasyon kabiliyeti ile
birleşik şekilde FPGA’larla hızlandırıl-
mış hesaplamalar sunabilmek için 
Xilinx Zynq 7020 SoC’yi kullanır.
Bunun yanı sıra NI, Intel Xeon işlemcisi
tabanlı PXIe-8880 kontrol birimini ve sek-
törde PCI Express Gen 3 teknolojisinin ilk
kez kullanıldığı kasa olan NI PXIe-1085

model kasayı piyasaya sürdü. Sekiz 
çekirdekli, sunucu sınıfı Intel Xeon 
E5-2618L v3 ve 24 GB/s bant genişliğine
sahip tam sistemin birleşimi, sayısal 
olarak hassas olan sinyal istihbaratı,
kablosuz test, yarı iletken testi ve 
5G prototiplendirmesi gibi yüksek 
derecede paralel uygulamalar için, daha
önce hiç görülmemiş bir performans 
sunuyor. Müşteriler, PXI platformunun, 
önceki nesil kontrolörlerin yerini 
NI PXIe-8880’in alması konusundaki es-
nekliğinden faydalanabilir; aynı zamanda
test ve ölçüm uygulamalarında iki kata
kadar çıkabilen performans artışı elde
edebilirler.

Naile BAYRAKTAR: NI’nın, Türkiye 
için hâlihazırdaki gelecek planları 
neler?
Rufi ÖZTÜRK: NI, 2006’da; yerel pazar-
daki varlığını sağlamlaştırmak, yerel pa-
zara daha iyi hizmet etmek, Planet NI
programını ve bu program aracılığıyla
KOBİ’leri desteklemek için Türkiye’de bir
ofis açtı. NI Türkiye, ofisini büyüterek ve
NI sistemlerini kullanabilecek ya da NI
ile iş birliği yapacak şirketleri kuracak
yetenekli mühendis ve bilim insanlarına
ulaşarak, Türkiye’deki yatırımını arttır-
mayı planlıyor.

Naile BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Rufi ÖZTÜRK: NI’nın misyonu, mühen-
dislere ve bilim insanlarına üretkenliği,
yeniliği ve keşif yapmayı hızlandıracak
sistemler sağlamaktır. Çözümlerimiz
açık, kolay kullanılabilir ve esnek, kul-
lanıma hazır donanımlar etrafında 
tasarlanmıştır. En zor soruların cevap-
larını sunabilmek için kullanıcılarla
birlikte çalışıyoruz. Bu amaçlara yöne-
len NI müşterileri, yüz binlerce ürünün
pazara sunulmasını sağlamış, sayısız
teknolojik engelin üstesinden gelmiş
ve hepimiz için daha iyi bir hayat 
tasarlamıştır. NI’nın kültürünün oda-
ğında tüm paydaşların -çalışanların,
ortakların, hisse sahiplerinin ve müş-
terilerin- başarısı yer almaktadır. 
NI’nın uzun vadeli başarısının arka-
sında, bu paydaşların başarısı vardır.
Müşterilerin başarısı da tabii ki çok
önemlidir.

NI Türkiye Satış Müdürü 
Rufi Öztürk’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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NI FlexRIO

ACROME tarafından NI çözümleri ile
geliştirilmiş bir robot.

USRP E310





Ümit BAYRAKTAR: Hocam, savunma ve
havacılık sanayisi, GTÜ için nasıl bir
önem taşıyor?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Üniversitemi
tanıtırken; üniversite ile ilgili altyapı,
akademik kadro ve akademik çalışmala-
rımızı anlatırken ilk sıraya, hep savunma
ve havacılık sektörünü yerleştiriyorum.
Bu, bilinçli olarak yaptığım bir şey. Sa-
vunma ve havacılık sektörünün, çağımı-
zın önde gelen tüm teknolojilerinin
doğduğu ve filizlendiği sektör olduğunun
farkındayız. Ayrıca, bu sektörde, çok zeki
ve çalışkan insanların hizmet verdiğini
biliyoruz. Savunma ve havacılık teknolo-
jileri, Türkiye’nin, kendisine öncelikli bir
alan olarak belirlediği teknolojiler. Dola-
yısı ile teknik bir üniversitenin rektörü
olarak, ilgilendiğimiz tüm konuların, sa-
vunma ve havacılık teknolojileri ile ilgi-
sini irdeliyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Üniversitenizin 
savunma ve havacılık sanayisine yönelik
yürüttüğü başlıca çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Bir kere şunu
vurgulamamız gerekiyor: Biz, savunma
teknolojilerine ve sektör firmalarına
doğrudan destek olabilmek için, Ar-Ge
çalışmalarında onlarla birlikte çalışa-
bilmek için, partner olabilmek için Sa-
vunma Bilimleri Enstitüsü’nü kurduk.
Bu enstitümüz, ülkemizin ve bu alan-
daki firmalarının ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek şekilde; elektronik, bilişim,
mekanik ve haberleşme gibi konulara
odaklanıyor.
GTÜ’ye geldiğimde sorduğum ilk soru-
lardan birisi, üniversitemizde, savunma
ve havacılık teknolojileri alanında çalı-
şan, bu anlamda proje yapmış öğretim
üyelerimizin kimler olduğu ve çalışma-
larının hangileri olduğuydu. Üniversite-
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Türkiye, savunma ve havacılık alanındaki faaliyetlerinin
teknolojik derinliğini arttırırken bu konuda en büyük

desteği, üniversitelerinden alacak. 
Bu süreçte; gerek insan kaynağı gerekse altyapısı 

ile ciddi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirebilen
ve sanayi ile verimli iş birliği yapabilen üniversiteler,

bir adım öne çıkacak. Böyle bir üniversite 
olma iddiası ile yola çıkan Gebze Teknik 

Üniversitesi (GTÜ)’nin çalışmalarını, 
Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’den dinledik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

GTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün: 

“Planlamamız içerisine 
birinci sıraya 

savunma ve havacılık 
teknolojilerini koyduk.”
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mizin faaliyetlerini derlediğimiz kata-
logların ilkini de savunma ve havacılık
teknolojileri için hazırladık. Gerek Ge-
nelkurmay Başkanlığına gerekse Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na
kendimizi anlatma fırsatı bulduk ve on-
lara; etkin ve yetkin insan kaynağımızın
olduğunu; planlamamız içerisine birinci
sıraya savunma ve havacılık teknoloji-
lerini koyduğumuzu ifade ettik.
“Neler yapabiliyoruz, sektöre nasıl kat-
kıda bulunabiliriz?” sorusunun cevabına
bir örneği şöyle verebilirim: SSM ile Sa-
vunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiş-
tirme Programı (SAYP) protokolünü,
geçtiğimiz Kasım ayında, 9 firmamız ile
imzaladık. Dolayısı ile ortak projeler ge-
liştirme ve o firmalarımızın araştırmacı
profilinin ve yeteneğinin geliştirilmesi
üzerine çalışmalarımız var. ASELSAN,
HAVELSAN ve ROKETSAN gibi firmalar
için yaptığımız analizler ve bu firmalarla
birlikte çalıştığımız projeler devam ediyor.
Savunma ve havacılık sanayisi ile iç içe-
yiz; fakat bu iş birliğini, daha kalıcı ve
daha sürekli hâle getirmek istiyoruz. Etki
değeri daha yüksek olan projeler yürüt-
mek ve her türlü platformu değerlendir-
mek gayretindeyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
alanında yürüttüğünüz projelerden 
biraz bahsedebilir misiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: ASELSAN’la
elektromanyetik alanında yürüttüğümüz
ciddi projelerimiz var. Yine robot tekno-
lojileri ve haberleşme alanında yürüttü-
ğümüz projeler var. Netaş’la kart ve
yazılım geliştirme projeleri yürütüyoruz.
İnsanız hava araçları alanında ise bu
araçlara yönelik enerji çözümleri konu-
sunda, Kale Havacılık ile birlikte çalışı-
yoruz. Bunlar, ilk anda aklıma gelen
somut projeler.

Ümit BAYRAKTAR: Kampüsü ziyaretimiz
sırasında dikkatimizi çekti; kampüsün
denizle de bağlantısı var. Bu kapsamda,
örneğin su altı akustiği konusunda 
çalışmalar yürütmek, planlarınız 
arasında yer alıyor mu?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Yer ve Deniz
Araştırmaları Enstitüsü kurduk. Bu yeni
enstitü altında, tabii ki bazı çalışmalar ya-
pacağız. İlerleyen süreçte daha fazla bilgi
paylaşabileceğim; ama şimdilik görüş-
melerimizin sürdüğünü söyleyebilirim.

Disiplinler Arası 
Çalışmalar Ön Planda
Ümit BAYRAKTAR: 9 adet enstitünüzden
biri de Savunma Teknolojileri Enstitüsü.
Biraz önce bahsettiğiniz çalışmalarınız,
bu enstitü çatısı altında mı gerçekleştiriliyor?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Savunma ve
havacılık, disiplinler arası bir konu ve di-
siplinler arası çalışmayı gerektiriyor.
Mekanik, elektronik, bilgisayar, kimya,
fizik; tüm konuları içeriyor. Bazılarını
yeni açtığımız çeşitli enstitülerimiz var.

Örneğin, mayın tespiti için kullanılan bir
gaz dedektörünü, Nanoteknoloji Ensti-
tüsü ile birlikte çalışarak geliştiriyoruz;
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Gelir 2015 Yılı Geliri 
Kalemi (Türk Lirası)
Döner Sermaye Geliri 1.161.614
TÜBİTAK Projesi 15.167.520
AB Projeleri (1.178.525 Avro) 3.653.000
SanTez Projeleri 449.950
Kalkınma Ajansı Projeleri 121.871
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Projeleri 400.000
AFAD Projeleri 106.000
TÜBİTAK Kurum Hissesi 388.533
Döner Sermaye İşletmesi 
Gelir Fazlası

55.407

Tezsiz Yük. Lisans Gelir Fazlası 145.650
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 366.000
Bilimsel Araştırma Projeleri 629.482
Teknolojik Araştırma Projeleri 
(Kalkınma Bakanlığı) 

3.400.000

Toplam 26.045.027

GTÜ Araştırma Geliştirme 
Finans Kaynakları
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çünkü bu dedektörün çeşitli gazları ay-
rıştırabilmesi için, yüzeyinin nano sevi-
yede kaplanması gerekiyor. Bilişim
Enstitüsü, siber güvenlik ve adli bilişim
alanlarında çalışıyor. Enerji Teknolojileri
Enstitüsü de savunma ve havacılık ala-
nında çalışmalar yapıyor. Dolayısı ile biz
tüm araştırma enstitülerimizi, savunma
ve havacılık teknolojileri alanında çalışa-
bilir konumda görüyoruz.
Enstitülerden bağımsız olarak; üniversi-
tenin araştırma etkinliklerinin ana ekse-
nine, savunma ve havacılık teknolojilerini
koyuyorum. Savunma ve havacılık tekno-
lojileri denildiğinde, GTÜ’nün akla gel-
mesini; GTÜ’nün iyi bir çözüm ortağı
olarak görülmesini; GTÜ ile sürprizlerin
yaşanmayacağına dair farkındalık oluş-
masını ve güvenilir çalışmaların yapıla-
cağının bilinmesini; dahası, GTÜ’nün
sektöre katkıda bulunacak bir üniversite
olarak görülmesini hedefliyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Geçtiğimiz yıl 
11 Kasım’da düzenlenen törenle 
SAYP’a GTÜ de dâhil oldu. 
SAYP’tan beklentileriniz ve 
SAYP ile sektöre vereceğiniz katkılar 
konusunda değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Öncelikle
SSM’ye, böyle bir inisiyatifi başlattığı için
teşekkür etmek istiyorum. Çok yerinde,
çok doğru bir program. Hangi teknolo-
jiye bakarsanız bakın, hangi probleme
bakarsanız bakın, dünyanın neresinde
olursanız olun, en önemli kaynak insan

kaynağıdır. İnsanın kalitesinin, niteliği-
nin, kapasitesinin geliştirilmesi üzerinde
yapılacak her türlü yatırım çok değerli-
dir. SAYP da savunma alanında faaliyet
gösteren, nitelikli Ar-Ge yapan firmala-
rın araştırmacılarının yetiştirilmesi üze-
rine kurgulanmış bir program. SAYP’ı;
bu firmalarımızın karşılaştığı sorunların
tespit edilmesi, akademik dünyaya taşı-
yabilmeleri ve akademik camianın da bu
konularda bilinçlenmesi ve çözümler
üretmesi noktasında değerli katkılarda
bulacak bir platform olarak görüyorum.
Biz, burada, üniversite olarak; eğitim
alanında, doktora ve yüksek lisans de-
recelerinin verilmesi konusunda firma-
lara destek olurken aynı zamanda
çalışanların ileriye dönük araştırma
projelerine, tezleri üzerinden katkı yap-
mayı hedefliyoruz. Getirisini yakında gö-
receğimiz çok başarılı bir program
olacak, iyi sonuçları çıkacak diye umu-
yorum.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
sanayisine yönelik; yüksek lisans ve doktora
programları açmayı ve özel araştırma
merkezleri ya da laboratuvarları kurmayı
planlıyor musunuz?

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Yeni laboratu-
varların ve yeni araştırma alanlarının
açılması, sektörün ihtiyaçları ile doğru
orantılı olarak gerçekleşecek. Biz, genel
tabloyu şöyle görüyoruz: Özel sektörün
kaygısı; taahhütlerini zamanında yerine
getirebilmek, aldıkları projeleri tamam-
layabilmek, etkin değerler oluşturmakla
birlikte gelecek planlamasını da yapabil-
mek. Gelecek planlamasında ise akade-
misyenlerin, dünyayı ve literatürü
yakından takip etme refleksleri ve kabi-
liyetleri ön plana çıkıyor.
Biz, bu anlamda, bütün savunma ve ha-
vacılık firmalarının, özellikle yurt dışı
ile bağlantıları gerektiren bir takım ya-
tırımlarının, üniversitemiz bünyesinde
yapılmasını öneriyoruz. Onlarla bera-
ber ihtiyaç duyulan altyapıları kurgula-
yıp ihtiyaç duyulan konularda projeler
üretmek arzusundayız. Buna verebile-
ceğim bir örnek, Adli Bilişim Laboratu-
varı. Örneğin, bir KBRN laboratuvarı,
Savunma Teknolojileri Enstitüsü’nün
bir parçası olabilir. Mekanik dayanım
ve siber güvenlik gibi konularda da
ortak kullanılabilecek altyapılar kurgu-
lanabilir. Bu altyapılar kullanılarak
üniversite, firmalarla birlikte projeler
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“İnsansız Hava Araçları ve Askeri Amaçlar İçin PEM Tipi Yakıt Hücresi Sistemi Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında GTÜ, insansız hava araçları için yakıt hücresi geliştiriyor ve bu çalışmayı 
Kale Havacılık ile birlikte yürütüyor.

Biz, genel tabloyu şöyle görüyoruz: Özel sektörün kaygısı; taahhütlerini
zamanında yerine getirebilmek, aldıkları projeleri tamamlayabilmek,
etkin değerler oluşturmakla birlikte gelecek planlamasını da yapabilmek.
Gelecek planlamasında ise akademisyenlerin, dünyayı ve literatürü 
yakından takip etme refleksleri ve kabiliyetleri ön plana çıkıyor.
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yürütebilir; bu projelerde uzman araş-
tırmacılar yetiştirebilir. Üniversite öğ-
retim üyeleri, sanayi ile ilişkiler
kurabilir.
Aslında, SAYP ile ilgili planlamamızda,
bu modeli düşündük. Protokolü, 9 firma
ile imzaladık. Bunların arasında; yazılım,
mekanik, elektronik alanlarında iş yapan
firmalar olduğu gibi deniz, kara ve hava
sistemleri ve platformları konularında
çalışan firmalar da var. Bütünleyici ba-
karak bu firmaları, GTÜ Savunma Tek-
nolojileri Enstitüsü’nde, aynı platformda
bir araya getireceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
sektörünün kalbi Ankara; GTÜ ise coğrafi
olarak Ankara’ya uzak. Bu durum bir 
dezavantaj yaratıyor mu sizin açınızdan?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Teknopark İs-
tanbul’a yakınız; hemen 5 dakikada ula-
şabileceğimiz bir mesafede. Orada da
Ankara merkezli firmaların hemen
hemen hepsinin ofisleri var. Araştırma
faaliyetleri olarak baktığımızda, tez yap-
mak gibi çalışmalar, zaten fiziksel tema-
sın sürekli olmasını gerektirmiyor. Ayrıca
artık iletişim çağındayız; çevrim içi top-
lantılar, konferanslar yapılabiliyor. Sabiha

Gökçen Havalimanı’na çok yakınız, hızlı
tren de kampüsümüzden geçiyor.
Ocak ayı başında oturdum; 1 Ocak-31 Ara-
lık 2015 tarihleri arasında ne yapmışım
diye ajandama baktım. Sadece Ankara’ya,
30 kere gitmişim. Bu tempo; yaz tatili dö-
nemi, bayram tatilleri gibi zamanları çı-
karttığınızda, nerdeyse her hafta gitmiş
olmayı gerektiriyor. Şu bir gerçek; yöneti-
ciler, idareciler bir şeyleri kurguluyorlar,
sistematiği oluşturuyorlar; ama işlerin yü-
rütülmesi, tabii ki tüm ilgili kişilerin çalış-
masını gerektiriyor. Biz sadece irade
ortaya koyuyoruz. Biz taahhütleri yapıyo-
ruz ve ekibimize güveniyoruz.

Avantajımız 
Uygulamalı Çalışmalar
Ümit BAYRAKTAR: Türkiye’de teorik 
eğitimin kalitesi iyi durumda olsa da
üniversitelerin uygulama konusunda 
yeterli seviyede olmadığı hep söyleniyor.
GTÜ’nün bu konuda farkı ne?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Aslında bizim
diğer üniversitelerle farkımız, tam ola-
rak bu konu. Tüm bölümlerimizin yüksek
lisans ve doktora programı var. Araş-
tırma faaliyetlerinde, öğrencilerimizle
birlikte çalışıyoruz. Az önce laboratuvar-

larımızı gezerken siz de gördünüz: Her-
kes cihazının başında. Hatta öğretim
üyeleri de onlarla birlikte çalışıyor. Biz,
uygulamalı çalışmayı -İngilizce terimi ile
“hands-on” çalışmayı- çok önemseyen
bir üniversiteyiz. Mezunlarımızın hemen
hepsi, bir projede yer almış olarak
mezun oluyor.
Örneğin, SAYP protokolünü imzaladık.
Sadece bu protokolden sorumlu bir
tane akademisyen arkadaşımı atadım.
Şimdi, yeni kayıt programımız ile ilgili
olarak firmaları tek tek arıyor; “Biz
çağrı yaptık, öğrenci alıyoruz, sizlerin
elemanlarını da dâhil edebiliriz.” diye
öneride bulunuyor.

Ümit BAYRAKTAR: Firmalardan 
beklentileriniz neler?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Firmaların
beyin jimnastiği çalışmalarında, üniversi-
telerin biraz daha etkin olmasını arzu
ederim. Firmalar, kendilerini geliştir-
meye, belli projelere kanalize olmaya ça-
lışıyorlar. Firmaların, bunları yaparken de
üniversite öğretim üyelerinin de bulun-
duğu akademik kurullar oluşturmalarını
isterim. Bazı firmalar bunu yapıyor; ben
de davet edildiğimde, her zaman gidiyo-
rum. Bu tür yapılanmalar, akademik bir
bakış getiriyor. Ayrıca beraber vakit geçi-
riyorsunuz, sanayi ile iç içe oluyorsunuz,
bu da iş birliğinin önünü açıyor. Bu tür
toplantıların ötesinde, firmalarla üniver-
sitelerin, sosyal ortamlarda da bir araya
gelmelerini önemsiyorum.
Geçmişte, bu konularda kötü olaylar ya-
şanmış olabilir; ama bunlar örnek teşkil
etmemeli. Akademik camia gençleşiyor;
daha dinamik ve disiplinler arası çalış-
maya alışık bir nesil geliyor.
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Toplam Arazi : 1.775.506 m2

Toplam Kapalı Alan : 86.238 m2 (2016 yılı içerisinde 120.000 m2 olacak)
Kapalı Spor Tesisleri : 2.750 m2 (2016 yılı içerisinde 7.100 m2 olacak)
Açık Spor Tesisleri : 10.000 m2

Öğrenci Sayısı : 2.427 lisans, 2.796 yüksek lisans, 722 doktora
Akademisyen Sayısı : 81 profesör, 54 doçent, 56 yardımcı doçent,  21 öğretim 

görevlisi, 26 okutman, 233 araştırma görevlisi, 28 uzman
Öğretim Üyesi Başına Makale Sayısı : 2,73 (2014 yılı rakamı)
Öğretim Üyesi Başına Atıf Sayısı : 4,03 (2014 yılı rakamı)
Öğretim Üyesi Başına Aktif Ar-Ge Proje Fonu : 120.000 lira (2014 yılı rakamı)

Sayılarla GTÜ
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Ümit BAYRAKTAR: Türkiye’nin, 2023 yılı
için iddialı gelecek hedefleri var. Bu 
hedeflere ulaşma yolunda GTÜ’nün rolü
ne olacak?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Bu üniversite-
nin insan kaynağına ve altyapısına 
yapılan yatırım göz önünde bulundurul-
duğunda, GTÜ’nün, söz konusu hedefle-
rin gerçekleştirilmesinde ciddi bir rolü
olması gerekir diye düşünüyorum. Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsünden GTÜ’ye
dönüşümdeki irade de bu beklentiyi gös-
teriyor aslında. Bu amaca yönelik çalış-
maları olan, bu ülkenin akademik,
endüstri, teknoloji ve bilgi birikimi konu-
sunda eksikliklerini gören birisi olarak,
samimiyetle belirtmek isterim: GTÜ’nün,
en saygın, en etkin kurumlardan birisi

olacağına inanıyorum. Üniversiteler, top-
lum refahını ve hayat kalitesini geliştir-
melidir. Biz, sanayinin göbeğinde;
Türkiye’nin ihracatının büyük bir kısmını
karşılayan bölgede konuşlanan; etra-
fında ciddi partnerleri olan; ciddi iş 
birliklerine adım atan; protokoller imza-
layan; altyapı ve gelişme projeleri ortaya
koyan bir üniversiteyiz ve ben, GTÜ’nün,
Türkiye’de ilk 3’e girecek bir üniversite
olacağını düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
sektörünün en büyük ihtiyaçlarından bir
tanesi de yetişmiş insan kaynağı. Burada
da öğrencileri yetiştirme konusunda, 
üniversitelere rol düşüyor. Sizin konuyla
ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Aslında sa-
dece yetişmiş insan kaynağı değil; genel
olarak Ar-Ge konusunda atılımlar, Tür-
kiye’nin bir takım hedeflere ulaşabilmesi
için bir gereklilik. Baktığımızda, Türkiye,
önemli teşvik mekanizmalarının olduğu
bir ülke.  Bunlardan yurt dışında bahset-
tiğimde, “Türkiye’ye gelelim, orada bir
şube açalım, oradan buraya para trans-
feri nasıl olur?” diye soruyorlar. Yete-
rince teşvik var. Ama bunlardan
yaralanacak olanlar, Ar-Ge kapasitesini
geliştirecek başlıca kurumlar ve üniver-
siteler. 2023 hedeflerine ulaşabilmek
için, 300.000 Ar-Ge personeline ihtiyaç
var; şu anda mevcut personel sayısı
100.000 civarında. En önemli kaynağın,
insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bi-

2023 hedeflerine ulaşabilmek
için, 300.000 Ar-Ge personeline
ihtiyaç var; şu anda mevcut 
personel sayısı 100.000 
civarında. En önemli kaynağın,
insan kaynağı olduğuna 
inanıyoruz.
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limsel düşünen, Ar-Ge yapabilen, ürün
geliştirebilen gelecek nesli nasıl şekil-
lendirebiliriz? Böyle kişilerin sayısını
nasıl arttırabiliriz? Bunları düşünüyoruz.
Yeni açtığımız enstitülerin, programla-
rın, diğer üniversitelerle imzaladığımız
protokollerin temelinde de bu düşünce-
ler yatıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Bazen üniversiteler,
“Sanayi en iyi öğrencilerimizi alıyor, 
öğretim üyesi olarak yetiştirecek iyi 
öğrenci bulamıyoruz.” gibi serzenişlerde
bulunuyor. Bu konuya sizin yaklaşımınız
nasıl?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Ben o kadar
sorun olduğunu düşünmüyorum. Üni-
versiteler, Türkiye’de, belli bir yöntemle
seçim yapıyor. Yurt dışındaki üniversite-
lerle protokol yaparken Türkiye’deki 
üniversite hazırlıkları kapsamında, ço-
cuklarımızın ne kadar yarışmacı bir or-
tamdan çıktığını anlatıyorum. Sonra da
bunların başarılı olan bir kısmının yük-
sek lisans yaptığını belirtiyorum. Zaten
ABD’ye gittiğiniz zaman, Türk öğrenci-
lerden çok memnun olduklarını görüyo-
ruz. Temelleri çok iyi.
Bir insanın mutlu olduğu işi yapması
lazım. Mezunların %40’ı, mezun olduk-
ları bölümde çalışıyorlar. Bu, aslında
eğitime yapılan yatırımın, %60 oranında
boşa gitmesi demek. Önemli olan, insan-

ların mutlu olabileceği eğitim modelle-
rini geliştirebilmek. Tabii ki bizim eğitim
sistemimizde, üniversitede akademisyen
olarak kalmak fedakârlık istiyor. Bu-
nunla beraber, piyasada çalışmak da
ciddi zorluklar getiriyor; bir takım per-
formans kriterlerini sağlamayı gerekti-
riyor. Dolayısı ile konu, kişilerin tercihine
kalıyor.

Akademik Camia ve 
Sanayi Birbirine Yaklaşıyor
Ümit BAYRAKTAR: Üniversite-sanayi 
iş birliği hep gündemde olan bir konu.
Savunma ve havacılık sanayisi açısından
bakıldığında her iki tarafa da 
getireceğiniz eleştiriler var mı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Var; ama hak-
sızlık yapmaktan korkarım. Neden?
Çünkü bu kültür, daha yeni yeni oturu-
yor. Gelişmiş ülkelerin yıllar önce baş-
lattığı mekanizmalar, bizde son 
12-13 yıldır var. Ar-Ge destekleri de bu
seviyeye, bu dönemde geldi. Örneğin,
TÜBİTAK projelerinde, firmalara destek
verilmeden önce, ilgili proje için, üniver-
sitelerden 3 hakem atanıyor; onlar bir in-
celeme yapıyor. Daha sonra karar, yine
akademisyenlerin olduğu, 5 kişilik bir
kurulda alınıyor. Böylece, o firmayı, en az
8 akademisyen tanımış oluyor. Bu, sa-
nayi-üniversite iş birliğinde bir model;
gelişmekte olan bir aşamada ve çok ba-

şarılı ilerliyor. Bizim bir sabırsızlığımız
var; ama gelişimin kendi doğasına bıra-
kılması gerekiyor.
Sektörden bağımsız olarak, üniversite ile
sanayi arasındaki en büyük fark, risk an-
layışı. Üniversite açısından bakıldığında,
özellikle başarısızlık büyük bir risk değil;
çünkü olumsuz sonuç almak da bilimsel
ilerlemeye bir katkıda bulunur. Ama özel
sektör, mutlaka başarılı olmak zorunda.
Bir firma ayakta kalabilmek için, faali-
yetlerini gelire dönüştürmeli. Bir diğer
farklılık, zaman kavramında. Örneğin,
üniversite, çalışmalara dönemlik olarak
bakabiliyor. Ama tüm bu konularda, üni-
versite ile sanayinin anlayışı, zamanla
birbirine yaklaşıyor. Akademisyenler,
sanayiyi anlamaya başlıyor; sanayi de
azami fayda sağlamak için, üniversiteyi
anlaması gerektiğinin farkına varıyor.
Karşılıklı anlayış zamanla daha da iyi
olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Siz üniversite tarafı
olarak, işin teknolojik derinliğine daha
çok odaklanmış bir şekilde hareket 
ediyorsunuz. Ama tedarik makamları da
doğal olarak, tanımlanmış, ihtiyacı 
karşılayacak ürüne odaklı bir yaklaşım
sergiliyor. Konuyla ilgili sizin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Mühendislikte
temel kuraldır: Ne ölçersen onu olursun.
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Daha önceleri akademik camia, yayın-
larla ölçülüyordu. Bunun sonucu olarak
doçent ya da profesör olabilmek, yayın
yapmayı gerektiriyordu. Şimdi YÖK’te bir
değişim var; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK
ile görüşülüyor. Artık akademik yüksel-
meler için, proje yapma kabiliyeti, Ar-Ge
projesi tamamlama becerisi ve alınan
patentler de değerlendirmelere katıla-
cak. Firmaların istedikleri de bu değil
miydi? Bunlar eğer üniversite tarafından
da ölçülürse akademisyenler de sanayi-
nin dilediği noktaya yaklaşacak.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve havacılık
sanayisinde, temel bilimler ya da temel
konularda yapılacak Ar-Ge çalışmaları,
çeşitli platformlarda tartışılıyor. Burada
iki farklı yaklaşım öne çıkıyor: Bazıları,
Türkiye’nin temel bilimler alanında 
yeterince yatırım yapmadığını; bazıları
ise temel bilimler ile nihai ürün 
arasındaki bağın kopuk olduğunu 
belirtiyor. Bu noktada, temel bilimler 
ile savunma ve havacılık sanayisinin 
ülkemizdeki ilişkisini, siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Bu, aslında
eğitim sistemi ile ilgili bir konu. Son za-
manlarda, yeni teşvik programları yürür-
lüğe kondu. Üniversite sınavında temel
bilimlerle ilgili bölümleri seçen öğrenci-
lere, burs verilmeye başlandı. Ayrıca,

artık Ar-Ge merkezlerinde ve teknopark-
larda, temel bilimler bölümlerinden
mezun olanların çalıştırılmasına yönelik
teşvikler de var. Aslında, Türkiye olarak,
temel bilimler ile ilgili bölümlerde çok iyi
eğitim veriyoruz. Bizim buradaki temel
problemimiz, eğitim metodolojisinde.
Temel bilimlerin hayata uygulanma nok-
tasındaki ufuk açıcı yaklaşımları, belki iyi
aktaramıyoruz. Bir değer hesaplatıyor-
sunuz; örneğin, bir kapasitör hesaplatı-
yorsunuz, diyelim ki 200 V, 1 F çıktı. Eğer
öğrenci bunu gözünde canlandıramı-
yorsa bunun fiziksel boyutu hakkında
fikir sahibi değilse ürün ya da sistem ge-
liştirme çalışmalarına katkı veremez.
Mevcut sistemde, örneğin üniversite sı-
navında, bir soru soruluyor ve bunun ce-
vabının bulunması bekleniyor. Ama
sadece rakamlar değiştirilip yeni bir
soru oluşturuyorsanız, o rakamlardaki
değişimin, ürüne ve sisteme yansımasını
sorgulatmıyorsanız, bilgiler pratiğe dö-
nüşemiyor. Dolayısı ile bu konuda yeni-
liklere ihtiyaç var.
Biz, “2023 hedeflerimiz şunlar, şu kadar
araştırmacıya ihtiyacımız var.” diyoruz;
ama bunların kırınımını yapmıyoruz. Yeni
YÖK yapılanması ile buna dikkat ediliyor.
Güzel sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Üniversitenizde 
yapılan çalışmaların sektöre aktarılması
ile ilgili bize neler söylemek istersiniz?

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Geçtiğimiz
sene, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’ni
kurduk. Aslında burada bir ekosistem
var. GTÜ’yü, bu ekosistemin ciddi bir
parçası olarak görüyorum. Hep ifade
ediyorum: TÜBİTAK MAM, TSE, Bilişim
Vadisi’nin yanı sıra yakınımızda 3 tane
teknopark, 35 tane Ar-Ge merkezi, 
8-9 organize sanayi bölgesi var. Bunların
hepsi, üniversite ile bilgi ve teknoloji
transferi konusuna ihtiyaç duyan kurum-
lar, kuruluşlar.
TTO’da, periyodik olarak bir araya gele-
rek, ekosistemde yer alan kuruluşlarla
neler yapabiliriz diye konuşuyoruz.
Hemen yanımızda, Anadolu Sağlık Mer-
kezi var. Hastalarının çoğu, yurt dışından
helikopterle geliyor. Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizle
orayı ziyaret ettik. Merkezdeki doktorlar
çok yetenekli; ama hep klinik çalışmalar
yapıyorlar. 3 saat konuştuk; birçok
alanda iş birliği potansiyeli çıktı ve 
2 proje yazıldı.
Yerleşkemizin doğusunda, Şişecam
Bilim ve Araştırma Merkezi var. Fizik,
kimya ve malzeme bölümlerinden öğre-
tim üyeleri ile gittik; karşılıklı geziler 
düzenledik. Projelerimiz başladı, labora-
tuvar cihazlarımız karşılıklı kullanılıyor.
Ayrıca, cam alanında bir lisansüstü
programı başlatıyoruz. Dolayısı ile çalış-
malarımızın sektöre aktarılması ve sek-
törle iş birliği yapılması konularında,
aktif değil hiperaktif olduğumuzu söyle-
yebilirim.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Görgün’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Mevcut sistemde, örneğin üniversite sınavında, bir soru soruluyor 
ve bunun cevabının bulunması bekleniyor. Ama sadece rakamlar 
değiştirilip yeni bir soru oluşturuyorsanız, o rakamlardaki değişimin,
ürüne ve sisteme yansımasını sorgulatmıyorsanız, bilgiler pratiğe 
dönüşemiyor. Dolayısı ile bu konuda yeniliklere ihtiyaç var.
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İlki, 2014 yılında, İstanbul’da
düzenlenen High-Tech Port
by MÜSİAD, 2015’te, kapı-

larını ikinci kez, Katar’ın 
başkenti Doha’da açmıştı.
Tekrar Türkiye’ye dönen et-
kinliğe, 20’den fazla ülkeden
delegasyon katılması bekle-
niyor.
Lansman resepsiyonuna, 
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir ve Müs-
takil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Genel 
Başkanı Nail Olpak başta
olmak üzere, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), MÜSİAD ve
savunma ve havacılık sanayisi
firmalarından yetkililerle ya-
bancı ülkelerin askeri ve

ticaret ataşeleri katıldı.
Resepsiyonun açılış konuş-
ması, High-Tech Port by 
MÜSİAD Genel Koordinatörü
Hakan Kurt tarafından ger-
çekleştirildi. Önceki etkinlik-
lerin bir özetini yapan Kurt,
geçen yıl Katar’da gerçekleş-
tirilen etkinliğe 67 Türk fir-
masının katıldığını ve 700’ü
aşkın görüşme gerçekleştiril-
diğini hatırlattı. Kurt, temel
felsefelerinin, milli yetenek-
lerle küresel güç oluşturmak
olduğunu söyledi. Bu tür et-
kinliklerin önemini ise şu sözle
ifade etti: “Diplomasi zaman
zaman durur; ama ticaret her
zaman bir yolunu bulur ve dip-
lomasiyi geliştirir.”

Amaç, Sektörü 
Ekonomide de 
Öne Çıkartmak
Kurt’un ardından kürsüye
gelen MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak, sanayi ve teknoloji
alanında tarihte yaşanan pa-
radigma değişimleri olarak
nitelendirdiği ilk 3 sanayi dev-
rimini özetledikten sonra, gü-
nümüzde 4’üncü sanayi
devriminin yaşandığını be-

lirtti. Olpak, sözlerine şöyle
devam etti: “Bu gelişmelere
baktığımızda, geleceğin yal-
nızca hızla yaklaşmadığını;
aynı zamanda kaçınılmaz ol-
duğunu görüyoruz. Eğer ge-
leceğimize birlikte şekil
vermek istiyorsak şimdiden
hazırlık yapmalıyız. Burada
da vizyon kavramının önemi
ortaya çıkıyor. ‘Rüzgârın yö-
nünü tayin edemeyiz; ama
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High-Tech Port by MÜSİAD, 2016’ya
Damgasını Vurmaya Hazırlanıyor

Bu yıl 3’üncüsü, 9-12 Kasım tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek
olan High-Tech Port by MÜSİAD 
Fuarı’nın lansman resepsiyonu,
12 Nisan’da, Ankara’da yapıldı. 
Türk savunma ve havacılık sanayisine
uluslararası iş geliştirme fırsatı, 
odak ve hedef pazarlara sıcak ulaşım 
ve uluslararası rekabet avantajları 
sunmak üzere düzenlenen fuar, 
Türkiye’de bu yıl gerçekleştirilen 
en önemli savunma ve havacılık 
etkinliği olmaya aday. 
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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rüzgârı hesaba katarak gemi-
nin yönünü değiştirebiliriz.’
diye güzel bir söz var. 
MÜSİAD olarak biz de rüzgâ-
rın nereye doğru eseceğini
anlar anlamaz gemimizin yö-
nünü belirlemek için hare-
kete geçen gruplardanız.”
Olpak, hedeflerini, “MÜSİAD
olarak hedefimiz, sizlerin ka-
tılımı ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığımızın desteğiyle
bu sektörü, yalnızca ulusal
güvenlik açısından değil, ulu-
sal ekonomi bakımından da
stratejik sektör hâline getir-
mek.“ sözleriyle dile getirdi.
Etkinliğin sektör için önemine
de değinen Olpak, şunları
söyledi: “High-Tech Port, yeni
ortaklıklar kurmak için; ilgili
sektörlerde teknoloji trans-
feri gerçekleştirmek, askeri
ya da sivil yatırımlar yapmak,
yeni tedarikçiler ve iş ortak-
ları bulmak için en doğru ad-
restir… Dost ve müttefik ülke
ordu yetkilileri ve delegas-
yonları için, fuar alanımızda
özel toplantı mekânları oluş-
turacağız. Yine, havacılık sa-
nayimizin bugüne kadar

ortaya koyduğu sertifikalı
ürünler için sergi alanları
oluşturarak, OEM yetkilileri-
nin değerlendirmesine suna-
cağız. Ayrıca, bir ilki daha
gerçekleştireceğiz: Türk Sa-
vunma Sanayii Küresel Basın
Ödülleri’ni, fuarımızın gala
gecesinde kamuoyuyla payla-
şacağız.”

Sektörler Arası Geçiş
Resepsiyonun son konuşma-
sını, Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir
yaptı. Prof. Dr. Demir, ilk fua-
rın düzenlendiği dönemden

bahsederek, şunları söyledi:
“Bu faaliyetin ilk gündeme
geldiği zamanlarda, ma-
demki yüksek teknolojiden
konuşuyoruz, savunma sana-
yisi olmazsa olmaz dedik.
Böyle bir faaliyetin sonuna
kadar arkasında olacağımızı
söyledik.”
Prof. Dr. Demir, fuarın sek-
tördeki yeri ile ilgili olarak da
şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “IDEF varken, böyle bir
faaliyete katılmayı sorgula-
yanlar olabilir. High-Tech
Port’u şöyle görmek lazım:
Savunma alanında kullanılan

teknolojiler burada sergilen-
diğinde, bir teknoloji vitrini
oluşacak. Çeşitli ürün ve tek-
nolojilerin, sadece savun-
mada değil, başka alanlarda
da kullanılması söz konusu.
Fuar, çeşitli sanayicilerin bir
araya geldiği ve yüksek tek-
noloji ürünlerin sergilendiği
bir ortamda, sektörler arası
geçişin sağlanabileceği bir
ortam sunacak.”
Prof. Dr. Demir, High-Tech
Port by MÜSİAD etkinliğine
yüklediği misyonu da şöyle
dile getirdi: “Biz savunma sa-
nayisi deyince, sadece ürün
pazarlamak amacında olma-
dığımızı özellikle vurguluyo-
ruz. Biz çeşitli ülkelerle
teknoloji paylaşımı da istiyo-
ruz. Çeşitli dost ülkelerle
olan temaslarda, birbirimizi
tamamlayıcı sinerji elde
etmek ve daha da ilerlemek
amacını güdüyoruz. Bilgi pay-
laştıkça çoğalır. High-Tech
Port’un bir mantalitesinin de
bu olması gerektiğine inanı-
yorum.”
Resepsiyon, düzenlenen ye-
mekle sona erdi.

Nail Olpak
Prof. Dr. 
İsmail Demir



Dz.K.K.lığı, düzensiz göç
ile mücadele görevine,
Sahil Güvenlik Komu-

tanlığınca, 2692 sayılı Sahil
Güvenlik Komutanlığı Kanunu
çerçevesinde yapılan destek
talebi ile 11 Mart’ta başladı.
Ege Denizi’nde gerçekleştiri-
len görev kapsamında:
n TUZLA sınıfı karakol botları

ile 7 gün 24 saat esasında
karakol icra ediliyor.

n Çanakkale, İzmir ve
Muğla’da konuşlu deniz 
helikopterleri ile günde 
2-3 sorti, deniz karakol
uçakları ile haftada 

2 sorti uçuş icra edilerek
keşif-gözetleme faaliyetleri
yürütülüyor.

n Deniz Gözetleme 
Sistemleri ile Tanımlanmış
Deniz Resmi tesis ediliyor,
deniz üzerindeki tüm 
temaslar sürekli olarak 
inceleniyor ve kesintisiz
takip ediliyor.

n Dz.K.K.lığı unsurları 
tarafından denizde kurtarılan
göçmenlerin, öncelikle
sağlık müdahaleleri 
yapılıyor ve temel ihtiyaçları
karşılanıyor. Ardından, 
denizde ya da sahilde, 

kolluk kuvvetlerine 
emniyetli bir şekilde teslim
ediliyor.

Yunanistan karasularına geçen
göçmenlere ise Yunanistan ya
da Avrupa Birliği Sınır Güven-
liği Ajansı (FRONTEX) unsurla-
rınca müdahale ediliyor.
NATO’nun Ege Denizi’nde
görev yapan NATO Daimi
Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)
karargâhıyla ise Dz.K.K.lığı
Harekât Merkezi ve söz ko-
nusu grubun sancak gemi-
sinde görevli Türk deniz
subayları aracılığıyla doğrudan
irtibat ve koordinasyon sağla-
nıyor. Ayrıca TCG GÖKOVA 

(F-496) fırkateyni de SNMG-2’de
görev yapıyor.
11 Mart-24 Nisan tarihleri ara-
sında, Dz.K.K.lığı:
n 9 adet TUZLA sınıfı karakol

botu ile toplam 3.276 saat
seyir ve

n 2 adet P-235 deniz karakol
uçağı ve 3 adet karaya 
konuşlu SEAHAWK 
helikopteri ile toplam 
124 sorti uçuş icra etti.

Bu süreçte, 3.014 düzensiz
göçmen tespit edildi ve bun-
lardan 1.973’ü, TUZLA sınıfı
botlar tarafından kurtarılarak
Sahil Güvenlik Komutanlığı
gemilerine ve Çeşme İske-
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Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı 

Yeni Görevlere
Hazır Olduğunu

Gösterdi
Son yıllarda, deniz korsanlığı ile mücadele ve UNIFIL gibi Birleşmiş Milletler 
görevlerinde kaçakçılıkla mücadele gibi klasik görev tanımının dışında da 
sorumluluklar üstlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Ege Denizi’nde
düzensiz göç ile mücadele görevini de yerine getirmeye başladı. Dz.K.K.lığı, 
11 Mart’tan beri sürdürdüğü bu yeni görevi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri,
12 Nisan’da, basın mensuplarının da katıldığı görev uçuşu ve görev seyri ile tanıttı.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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TCG KARŞIYAKA, görevini TCG KARABİGA'ya devrediyor.



lesi’nde kolluk kuvvetlerine
teslim edildi.

Havadan Takip
12 Nisan’da düzenlenen basın
etkinliğinde, basın mensup-
ları, sabahın erken saatle-
rinde, İzmit’teki Cengiz Topel
Deniz Hava Üssü’nden havala-
nan P-235 deniz karakol uçağı
ile göreve çıktılar. Yaklaşık 
3 saat süren görev sırasında,
Çanakkale Boğazı ve Kuşadası
Körfezi arasında keşif ve gö-
zetleme faaliyetleri yürütüldü

ve özellikle küçük tekneler
dikkatle incelendi. Aynı saat-
lerde, Çanakkale Deniz Heli-
kopter Grup Komutanlığından
havalanan SEAHAWK helikop-
teri de devriye uçuşu gerçek-
leştirdi. Bu görev sırasında,
herhangi bir düzensiz göç faa-
liyeti tespit edilmedi.
Uçak, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs
Komutanlığına indikten sonra
kısa bir açıklama yapan Pilot
Deniz Yüzbaşı Ercüment Gök-
kaya, “Deniz karakol uçakları-
mızın; radar, elektro-optik

kamera, denizaltı savunma
harbi imkân ve kabiliyeti mev-
cuttur. Bugün, düzensiz göç
faaliyetlerini tespit etmek için,
su üstü radarımızı ve elektro-
optik kameramızı kullandık.
Bugün, herhangi bir düzensiz
göç olayına rastlamadık. Böyle
bir düzensiz göç olayına rast-
ladığımızda, ilgili su üstü un-
surlarıyla koordine olarak
yerinde müdahale edilmesini
sağlıyoruz.” dedi. Yüzbaşı Gök-
kaya’nın açıklamasının ardın-
dan uçak, görevine, Ege sahili
boyunca devam etti.

Kesintisiz Karakol
Daha sonra, Foça Deniz Üs
Komutanlığında bulunan, TCG
KARŞIYAKA (P-1206) ile Dikili,
Çeşme ve Dilek Boğazı’nda
keşif, gözetleme ve karakol
faaliyeti gerçekleştirmek üzere
seyre çıkıldı. TUZLA sınıfı kara-
kol gemilerinin 7’ncisi olan ve
2012 yılında göreve başlayan
TCG KARŞIYAKA’nın Komutanı
Deniz Yüzbaşı Sadullah Kay-
narçeşme, şu bilgileri verdi:
“Karakol gemilerimizden 9 ta-
nesi, göçmen faaliyetlerinin
yoğun olarak bulunduğu 3

farklı bölgede faaliyete devam
ediyor. Yaptığımız görevler
kapsamında hiçbir can kaybı-
nın yaşanmamış olması, dü-
zensiz göçmen sayılarında
belirgin bir düşüş yaşanması,
yaptığımız bu görevin ne kadar
başarılı ve etkin olduğunu biz-
lere gösteriyor. Denizde Sahil
Güvenlik Komutanlığı unsur-
larıyla yaptığımız başarılı ko-
ordinasyonun yanında, karada
Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
ile mükemmel bir koordinas-
yon sağlamış bulunmaktayız.”
TUZLA sınıfı botlar için de bir
parantez açan Yüzbaşı Kay-
narçeşme, “Gemimiz, modern
sistem ve cihazlarıyla bulun-
duğumuz bu coğrafyada, kara-
kol ve gözetleme görevlerini
en iyi şekilde yapmaktadır. Ta-
nımlanmış Deniz Resmi’ne
büyük katkılar sağlamakta-
dır.” dedi.
Seyir sırasında, helikopterle
denizden göçmen kurtarma
eğitimi de gerçekleştirildi. Se-
naryo gereği, Dikili açıkla-
rında, boğulmak üzereyken
görülen bir göçmen, Çanakka-
le’den kalkan SEAHAWK heli-
kopteri tarafından kurtarıldı.
Helikopter, önce, kurtarma
dalgıcını denize bıraktı. Çok
geçmeden dalgıç tarafından
helikoptere alınan göçmen,
sağlık kontrollerinin ardından,
en yakın limana taşındı.
Herhangi bir düzensiz göç olayı
ile karşılaşılmayan seyrin ardın-
dan, TCG KARŞIYAKA, görevini
bir başka TUZLA sınıfı gemi olan
TCG KARABİGA (P-1205)’ya
devrederek Foça Deniz Üs 
Komutanlığına dönüşe geçti.
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Pilot Deniz Yüzbaşı Ercüment Gökkaya

Deniz Yüzbaşı Sadullah Kaynarçeşme

P-235 deniz karakol uçağında görev
yapan operatörler

P-235 deniz karakol uçağı



SAHMUS Sistemi Nedir?
Sahil Güvenlik Emniyetli Muhabere Sistemi 
(SAHMUS); 2007 yılından itibaren Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı (S.G.K.lığı)’nın kıyı birlikleri
ve deniz unsurları arasındaki ses ve

veri haberleşmesi imkân ve kabili-
yetlerinin geliştirilmesi maksadıyla
ASELSAN tarafından tasarlanmış

sayısal bir muhabere sistemidir.
SAHMUS, Jandarma Genel
Komutanlığına ait mevcut sis-

tem altyapısını (Kamu Güvenliği Haberleşmesi) kullandığı için,
kamu kurum ve kuruluşlarının farklı altyapı harcamaları yap-
mayıp tek bir altyapı üzerinden haberleşmelerini sağlamak
adına da örnek teşkil etmiştir.

SAHMUS Sisteminin Özellikleri Nelerdir?
SAHMUS sistemi, teknolojiden azami derecede yararlanarak:
n Terör, kriz ve afet durumlarında muhaberenin kesintisiz 

devamının sağlanması için etki-tepki süresini azaltacak,
hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik muhabereye ve

n Bilgiye süratli ve zamanında ulaşılmasına imkân sağlamaktadır.
SAHMUS sistemi, temel olarak 3 ana işlevi yerine getirmektedir.
Bunlar; Ses, Veri ve GPS Takip uygulamalarıdır.

Ses Haberleşmesi
SAHMUS; kamu güvenliği ve acil durum haberleşme-
sinin vazgeçilmez unsurları olan; bas-konuş, kısa çağrı kurma
süresi, grup çağrı, sistem dışı direkt çağrı yapabilme, acil
durum ses servisleri gibi özelliklere ilave olarak, telsiz üzerin-
den kısa mesaj atabilme, acil durum butonu, kriptolu ses ve
veri haberleşmesi gibi özellikleri de içeriyor.
Ses haberleşmesi kapsamında yetki verilmiş kullanıcı, seyirde
bulunan bir sahil güvenlik botundan, el telsizi veya sabit telsiz ile
S.G.K.lığı ya da Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıkları ile dâhili hat,
TAFICS (Turkish Armed Forces Integrated Communication
System / Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Muhabere Sistemi) hattı
veya cep telefonu üzerinden kriptolu görüşme yapabilmektedir.
Sisteme ALO 158 uygulaması da entegre edilmiştir. ALO 158
Sahil Güvenlik Uygulaması; konsol üzerinden, operatörlerin
ALO-158 Sahil Güvenlik Yardım/İhbar Hattı’ndan gelen çağrı-

lara cevap verebileceği, ihbar edilen olay ile ilgili olarak diğer
158 operatörlerine ve telefon abonelerine çağrı başlatabileceği,
devriye görevlendirebileceği, devriyelere ihbar bilgilerini mesaj
olarak gönderebileceği bir yazılımdır.

Veri Haberleşmesi
SAHMUS ile veri tabanla-
rından; suçlu sorgulama,
kayıp eşya ve kimlik sorgu-
lama, gemicilik belgeleri
ve silah ruhsatı sorgula-
ması gibi uygulamalar ger-
çekleştirilebilmektedir.
Sistem, gelişmiş yapısı ile botlardan komuta merkezlerine çok
daha hızlı ve güvenilir şekilde bilgi aktarmaktadır.
Veri haberleşmesi kapsamında, seyirde olan bir bot, çektiği
resmi, kıyı birliklerine veya diğer deniz unsurlarına iletebil-
mekte; daha önceden belirlenen format dâhilinde kriptolu
mesaj gönderebilmekte; el telsizi ve sabit telsiz aracılığı ile kısa
mesaj atabilmektedir.

Gemi Takip Uygulaması
SAHMUS Gemi Takip Uygulaması, S.G.K.lığına ait mevcut kay-
nakların acil müdahale durumunda hızlı ve doğru bir şekilde
sevk edilmesini sağlayan bir yazılımdır. Sevk ve idare işlemini
daha süratli bir hâle getirmek için, beraberinde deniz haritaları
ve coğrafi bilgi sistemi kullanılmaktadır.
SAHMUS Gemi Takip Uygulaması ile karada ve denizde görev
yapan S.G.K.lığı unsurlarının hareketleri talep edilebilmekte,
alınan ihbarlarda bildirilen  mevkilere en yakın unsurların gö-
revlendirilmesi yapılabilmektedir.
SAHMUS, doğal afet veya olağanüstü durumlara karşı yedekli
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Her türlü hava şartlarında kesintisiz hizmet vermek için tasar-
lanmış bir sistem olan SAHMUS, S.G.K.lığının değişen ihtiyaç-
larını karşılayan son teknoloji haberleşme sistemi olarak
hizmete girmiş ve bu sistemle sahil güvenlik botları, modern
bir iletişim teknolojisine kavuşmuştur.
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Sahil Güvenlik Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS)
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Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın,
“Ana vatan savunma-

sına katkı sağlamak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin denizlerdeki
hükümranlık haklarını, deniz
alaka ve menfaatlerini koru-
mak.” misyonu doğrultu-
sunda düzenlenen SPS,
Dz.K.K.lığının, gelecekteki ko-
muta kademesinin yetiştirildiği
Deniz Harp Akademisi’nde
gerçekleştirildi. “Deniz Gü-
venliği için İş Birliği” teması
ile düzenlenen sempozyuma,
NATO ve IMO (International
Maritime Organization / Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü)
gibi kurum ve kuruluş temsil-
cilerinin yanı sıra 40 ülkeden
1.505 kişi katıldı. Etkinliğin
protokol katılımcıları ara-
sında; Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu, Donanma Ko-
mutanı Oramiral Veysel Kö-
sele, önceki Deniz Kuvvetleri
Komutanlarından emekli Or-
amiral Metin Ataç ve emekli
Oramiral Eşref Uğur Yiğit, ön-
ceki Kara Kuvvetleri Komu-
tanlarından emekli Orgeneral
Erdal Ceylanoğlu, emekli 
Orgeneral Ergin Saygun,
Harp Akademileri Komutanı
Korgeneral Tahir Bekiroğlu,
NATO Deniz Komutan Yar-
dımcısı Koramiral Bruno Pa-
ulmier, Deniz Eğitim ve
Öğretim Komutanı Koramiral
Adnan Özbal ve Prof. Dr. İlber
Ortaylı yer aldı.

Konularında önde gelen bilim
insanları olan Prof. Dr. Geoff-
rey Till, Prof. Dr. Eric Grove
ve Prof. Dr. Gülnur Aybet
başta olmak üzere, sempoz-
yumda toplam 24 davetli ko-
nuşmacı bildirilerini sundu.

Sempozyum:
n Küresel Deniz Güvenliği

Ortamı,
n Deniz Kuvvetleri ve 

Diğer Organizasyonların
Deniz Güvenliğindeki 
Rolleri,

n Deniz Ortamının 
Makro-Ekonomik Boyutu ve

n Deniz Güvenliğinin 
Hukuki Boyutu

başlıklı 4 oturum hâlinde ger-
çekleştirildi. Akademisyen ve
öğrencilerin çalışmalarını
yansıtan bilimsel makaleleri
içeren bir bildiri kitabının da
yayımlandığı etkinliğin fuaye
alanında ise Dz.K.K.lığı bün-
yesinde 2012 yılında kurulan
Çok Uluslu Deniz Güvenliği
Mükemmeliyet Merkezi ile
Türk savunma sanayisi fir-
maları stant açtılar.

Değişen Dünya, 
Değişen İhtiyaçlar
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Bülent Bostanoğlu,
etkinliğin açılışında yaptığı 
konuşmada, iş birliğinin öne-
mine vurgu yaptı: “Varlık 
ve refahımızın sigortası, deniz
alanındaki istikrarda oldu-
ğuna ve tek bir aktörün 
bugünün karmaşık deniz orta-
mında bunu sağlaması müm-
kün olmadığına göre, tüm
ilgili taraflar, deniz güvenliği
için iş birliği yapmak zorun-
dadır. İşte bu yüzden burada-
yız… Geçmişte, deniz ortamının
ana kullanım amacı, ulaşım ve
ticareti kolaylaştırmasıydı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Geleceği SPS ile Çiziyor
Deniz Harp Akademisi Komutanlığı 
tarafından ilk defa düzenlenen Uluslararası
Deniz Gücü ve Güvenliği Sempozyumu
(Sea Power and Security Symposium /
SPS), 13-14 Nisan tarihlerinde, İstanbul’da
icra edildi. Dünyaca tanınmış uzmanların
yanı sıra müttefik ülkelerden de üst düzey
yetkililerin katıldığı etkinlik, deniz gücü 
ve güvenliği ile ilgili önümüzdeki döneme
yönelik önemli mesajların verildiği 
bir platform oldu. 
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Deniz stratejileri, sadece deniz
kontrolüne odaklanır; deniz
güvenliği, tarihsel olarak bir
güç meselesi ve genellikle bir
aktörün kaygısı olarak görü-
lürdü. Ancak bugün, basit ti-
caret ve ulaşımın dışında,
denizler, bize deniz ve rüz-
gârdan enerji üretiminden
hidrokarbon rezervleri için
derin su sondajına kadar bir-
çok ekonomik faaliyet sun-
maktadır. Bugünlerde, deniz
yetki alanlarındaki bu faali-
yetler, devletlerarası anlaş-
mazlıkların önde gelen
sebeplerini oluşturmaktadır.
Denizde yetki ve bunun uygu-
lanması, özellikle deniz sınırı
belirlenmemiş sularda ol-
dukça karmaşıktır. Ancak, biz
her ortamda birbirimize saygı
göstermeli ve uluslararası
hukuku yüceltmeliyiz.”
Oramiral Bostanoğlu, deniz-
lerde güvenlik kavramı ile il-
gili değerlendirmelerini şu
sözlerle iletti: “Denizlerden
en iyi şekilde faydalanmak
için, hepimizin güvenliğe ihti-
yacı var; ancak geleneksel
yaklaşımların, bu zorluklara
çözüm getirmekten oldukça
uzak olduğunu düşünüyo-
rum. Güvenlik stratejileri-
mize ve algılarımıza, yaratıcı
yıkım konseptini uygulamalı-
yız. Yani, bunları tekrar 
gözden geçirerek global dün-
yanın yeni ortamına uydur-
malıyız. Aslında bu konsepti,
son yıllarda artan bir şekilde

uyguladığımızı söyleyebilirim.
Askeri veya diğer kurumlar
tarafından oluşturulan yerel
girişimler, NATO’nun artan
deniz güvenliği faaliyetleri ve
Aden Körfezi’ndeki deniz hay-
dutluğu ile mücadele için
oluşturulan Koalisyon Görev
Kuvveti, gelecek adına umut
veren örneklerdir. Burada,
her ne kadar Rusya Federas-
yonu’nun son günlerdeki 
faaliyetleri nedeniyle biraz
sekteye uğrasa da daha 
güvenli ve istikrarlı bir Kara-
deniz için Türk Deniz Kuvvet-
leri tarafından başlatılan
Karadeniz Uyumu Harekâ-
tı’nın başarısını belirtmeden
de geçemeyeceğim. Tüm bu
çok uluslu inisiyatiflerin ba-
şarısı, bize birlikte hareket
etmenin, yani iş birliğinin
sonuç verdiğini göstermekte-
dir. Bu nedenle bugünün
dünyasında güvenliğin, ancak
birlikte çalışarak sağlanabi-
leceğini ve bu çağın artan
zorlukları ile yüzleşmek için
iş birliğine ihtiyaç duyduğu-
muzu anlıyoruz.”
Deniz kuvvetlerinin geleceğe
hazırlanması gerektiğine 
de değinen Oramiral Bosta-
noğlu, bu konuda şunları 
söyledi: “Dünyadaki deniz
kuvvetleri olarak, geçmişte
bizden nasıl faydalanıldığına
ve bugün nasıl kullanıldığı-
mıza bakmamız gerektiğini
düşünüyorum. Eğer değişimi
göremezsek gelecek için hazır

Oramiral Bülent Bostanoğlu



olamama riski ile karşı kar-
şıya kalabiliriz. Yıllarca, deni-
zin bize sunduğu hareket,
esneklik ve erişim kolaylığı
gibi avantajlardan, savaşlar
kazanmak ve sınırlarımızı
korumak için faydalandık.
Ancak bugün, tüm ortak 
çıkarlarımız ve yoğun ekono-
mik bağlarımız göz önünde
bulundurulduğunda, aynı
avantajları deniz ortamının
güvenliğini sağlamak için
kullanmalıyız.”

Maliyet-Etkin Sektör
Etkinliğin 2’nci gününde, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
Deniz Araçları Daire Başkanı
Müjdat Uludağ da bir sunum
yaptı. Sunumunda sırasıyla;
l Savunma Sanayii 

Müsteşarlığını tanıtan,
l Türkiye’de yürütülen 

askeri deniz platformu
projeleri ile ilgili bilgi
veren ve

l Türk askeri denizcilik 
sektörüne ilişkin bir 
analiz sunan

Uludağ, sunumunu, gelece-
ğin teknolojileri ile ilgili öngö-
rüleri ile tamamladı.
Türk askeri denizcilik sektö-
rünün, genel sektör cirosu
içindeki payı ile ilgili durumu
anlatan Uludağ, 2014 yılı ile
ilgili şu rakamları verdi:

n Sektörün 2014 yılı cirosu:
4.591 milyon dolar

n Hava platformları 
alt sektörünün cirosu:
1.936 milyon dolar (%42,7)

n Elektrik, elektronik ve 
bilişim teknolojileri 
alt sektörünün cirosu:
1.481 milyon dolar (%32,3)

n Silah sistemleri 
alt sektörünün cirosu: 
537 milyon dolar (%11,7)

n Kara platformları 
alt sektörünün cirosu: 
390 milyon dolar (%8,5)

n Deniz platformları 
alt sektörünün cirosu: 
246 milyon dolar (%5,4)

Uludağ, deniz platformları ile
ilgili rakama, platformların
üzerindeki silah sistemlerinin,

algılayıcıların ve yazılımın dâhil
olmadığı; tablonun, 2010 yılın-
dan beri bu şekilde gerçekleş-
tiği bilgilerini de paylaştı.
Uludağ, bu tablonun, askeri de-
nizcilik sektörünün, çok sayıda
yüklenici olması sayesinde ma-
liyet-etkin bir sektör hâline gel-

diğini gösterdiğini ifade etti.
Uludağ, geleceğin teknoloji-
lerini ise şöyle sıraladı:
n İstihbarat, gözetleme,

keşif, arama ve kurtarma,
nakliye, düzensiz göç ile
mücadele gibi görevlerde
kullanılacak olan insansız
hava araçları,

n Mayın harbi, gözetleme 
ve istihbarat gibi 
görevlerde kullanılacak
olan insansız su üstü 
araçları,

n İnsansız su altı araçları,
n Keşif uyduları ve uydu 

tabanlı izleme 
sistemleri ve

n Limanların ve kritik 
alt yapıların korunmasında
kullanılacak sistemler.

Önümüzdeki yıllarda da tek-
rar edilmesi planlanan SPS
etkinliği, 2 gün boyunca, çe-
şitli oturumlarla devam etti.
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Müjdat Uludağ

Oramiral Bostanoğlu ve Korgeneral
Bekiroğlu, etkinliğin fuaye alanında
açılan stantları ziyaret etti.





Savunma sanayisi lojistik destek 
sistemleri üreten bir firmanın Yönetim
Kurulu Başkanı olarak lojistik kavramını
nasıl tanımlarsınız?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Lojistiğin tarihi, as-
lında insanlık tarihi kadar, belki de daha
eski kabul edilebilir. Çünkü insanoğlu
yeryüzüne geldiğinde, beslenme ve ba-
rınma ihtiyaçlarını karşılayacak bazı ilkel
seçenekler vardı. Avlanarak ve doğada
bulduğu meyve-sebze ile besleniyor ve
doğadaki sudan içiyor, mağara ve ağaç
kovuklarında barınabiliyordu. İnsanoğlu
bunları geliştirdi ve çoğalttı. Lojistik ke-
limesinin kökü, eski Yunancadan gelir:
Logistikos. İçinde “Logic” (mantık) ve
“Statics” (hesap) vardır. Hayal gücü
değil, yaşamın temeli olan ihtiyaçların
zamanında karşılanması vardır.

Askeri lojistiğin tarihsel gelişimi 
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Başlangıçta orduların
ihtiyaçları; özellikle askerin, at ve diğer

binek ve yük hayvanlarının yiyecek ve
içecekleri bölgeden yağmalama ile kar-
şılanmış; ancak ıssız bölgelerde yapılan
intikallerde veya belli bölgelerde çok
uzun süre kalındığında, yağmalama ve
bölgeden zorla temin usulü ihtiyaçları
karşılamamıştır. Bunun üzerine, mü-
himmat ve diğer ihtiyaçlar, personel ve
yük hayvanları üzerinde taşınmış; ancak
bu da orduları hantallaştırmıştır.
19’uncu yüzyılda meydana gelen Sanayi
Devrimi, yaşamın her safhasında olduğu
gibi, lojistik alanda da etkisini göstermiş;
ateş gücü yüksek silahlar ve tren, oto-
mobil gibi icatlar harbe sürat kazandır-
mıştır. Sonuçta askeri lojistik konsepti
yine değişmiş ve geri bölgede ikmal
maddelerinin hazırlanması ve cepheye
sevki şeklinde bir dönüşüm yaşanmıştır.

Askeri lojistiği nasıl tanımlarsınız?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Biz siviller, lojistiği
daha çok malzemenin bir yerden bir yere
nakli, yani ulaştırma hizmeti olarak algı-

lıyoruz; ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve
diğer ordular, lojistiği daha kapsamlı
olarak düşünüyor ve uyguluyor. Askeri
lojistik; ihtiyaçların tespiti, tasarlanması,
üretilmesi, temini, depolanması, dağı-
tımı, bakımı ve malzemenin elden çıka-
rılması ile personel ve malzemenin nakli
(ulaştırma), sıhhiye (sağlık) hizmetleri,
bina ve tesislerin inşası, bakımı ve elden
çıkarılması konularını kapsar. Bu ko-
nuda bir terim birliği yaratmak, iletişim
kolaylığı açısından faydalı olabilir; ama
bu algı farklılığını düzeltmek zor bir iş.
Çünkü en detaylı dokümanlarımıza, ya-
zılımlarımıza, sistemlerimize kadar işle-
miş durumda.

Lojistiğin bir ordu için önemi nedir?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Düşmanı yenebilmek
için önce coğrafyayı, daha geniş deyi-
miyle tabiatı yenmeniz gerekir. Coğraf-
yayı yenmek için de size silah sistemleri
değil, lojistik sistemler gerekir. Askeri-
nizi sıcakta yakmayacak, soğukta don-
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Öztiryakiler Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztiryaki: 

“Harbi ilk önce 
lojistikle kazanırsınız,
sonra ordular gider 

ve zaferi gerçekleştirir.”
Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki

ile Askeri Lojistik kavramı üzerine bir söyleşi.

Konteynere Monte Su Arıtma Sistemi ve Deposu



durmayacaksınız. 3.000 metre rakımda
hayatını idame ettirebilecek, eksi 30 de-
recede uyuyabilecek, sıcak yemek yiye-
cek, banyo yapacak, temiz su içecek,
sağlığını koruyacak. Siz daha başlangıçta
bu ihtiyaçları karşılayacaksınız. Yani coğ-
rafya ile tabiat ile mücadele edeceksiniz.
Burada silahlarınız bir işe yaramıyor;
ama silahları kullanacak askerlerinizi
yaşatmak zorundasınız. Bakın daha düş-
mandan hiç bahsetmedik, tabiatla mü-
cadeleyi kazanabilirsek düşmanla
mücadeleye girebiliriz. Onun için harbin
birinci safhası, lojistik ve personel hazır-
lığıdır. Dolayısıyla lojistik hazırlığınız
yoksa bütün taktik ve stratejik hamlele-
riniz kâğıt üzerinde kalır. “Harbi ilk önce
lojistikle kazanırsınız, sonra ordular
gider ve zaferi gerçekleştirir.” mealinde
anonim bir söz vardır.

Tarihten, orduları başarıya götürmüş ve
zaferler kazandırmış veya orduların
mağlubiyetine ve büyük zayiatlara neden
olmuş örnekler verebilir misiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Milattan önce 4’üncü
yüzyılda, Büyük İskender’in Hindistan
Seferi’ni düşünün.
35.000’i muharip asker olmak üzere,
110.000 kişiden oluşan bir ordu, Make-
donya’dan çıkıyor. Anadolu ve oradan da
Mısır’a gidiyor. Sonra Hindistan’a dönüyor
ve nihayetinde, 6 yıllık bir sefer süresin-
den sonra, Makedonya’ya dönüyor. Bu se-
ferin lojistiğini düşünebiliyor musunuz?
Belki daha büyük boyutlu bir örnek,
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Normandiya
Çıkarması’dır. 6 Haziran 1944’te başla-
yan Normandiya Çıkarması ile 722 savaş
gemisi, 4.226 nakliye gemisi, 2.000 bom-
bardıman uçağı desteği ile 1.000.000
kadar asker, Fransa’nın kuzey sahille-
rine çıkarılıyor. Tüm bu kuvvetlerin
büyük kısmı da Avrupa’yı kurtarmak için
okyanus ötesinden, Amerika kıtasından
geliyor. Bu kadar askerin; yemeği, ek-

meği, içme ve kullanma suyu, banyo ih-
tiyacı, çamaşır yıkama ihtiyacı, ilaç-sağ-
lık malzemesi ihtiyacını karşılayacak
mükemmel ve devasa bir lojistik destek
sistemine ihtiyaç var ve bu da gerçekleş-
tirilmiş. Yani lojistikçilerin kazandığı za-
feri, ordular muharebe alanına taşımış.
“Ordu midesinin üzerinde yürür.” diyebi-
lecek kadar lojistiğin önemini çok iyi
bilen Napolyon, 1812 yılında giriştiği
Moskova Seferi’nin bir felakete dönüş-
mesini önleyememiş; kendisi bile don-
maktan zor kurtulmuş ve Fransa’ya
güçlükle dönebilmiştir. Moskova’ya
kadar girmiş olmasına rağmen orada tu-
tunamamıştır. Sebebi lojistiktir; ama bu-
rada iki yönlüdür: Napolyon’un lojistik
desteği, kış şartlarını, yani coğrafyayı ye-
nememiştir. Ayrıca o dönemlerde geçerli
olan ve biraz önce de değindiğimiz lojis-
tik yöntemlerden biri olan “mahallinden
zorla temin” yöntemi uygulanamamıştır;
çünkü Rus askerleri ve köylüler, ürünle-
rini ve tarlalarını hep yakmışlardır.
Bizim tarihimizdeki 1914 Sarıkamış Fe-
laketi’ni belirtmeye hiç gerek yok. Coğ-
rafyayı yenemediğimiz için on binlerce
vatan evladı düşmanı görmeden can ver-
miştir. Bunun da sebebi lojistiktir.

Siz Öztiryakiler olarak kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Yusuf ÖZTİRYAKİ: Biz savunma sanayisi
lojistik destek sistemleri üreten bir fir-
mayız. Evet, 1958 yılında endüstriyel
mutfak alanında çalışmaya başladık ve
devam ediyoruz; ama son 7-8 yıldır, buna
ilave olarak savunma sanayisi ürünleri
çıkarıyor ve ihraç ediyoruz. Biraz önce
Büyük İskender’in Hindistan Seferi’ni ve
müttefiklerin Normandiya Çıkarması’nı
birer lojistik başarı olarak anlattık. Na-
polyon’un Moskova Seferi ve bizim Sarı-
kamış Harekâtımızı da lojistik felaketler
olarak anlattık. İşte tam da bu noktada,
bu dört örneğin kesiştiği yerde, yani lo-
jistik alanında biz varız. Hem de sivillerin
algıladığı lojistik alanında değil, askerle-
rin algıladığı lojistik alanının çok büyük
kısmında biz varız. Çünkü bizim ürettiği-
miz mutfaklar, banyo ve tuvalet sistem-
leri, fırınlar, çamaşırhaneler ve su
arıtma sistemleri, askerlerin her türlü
ihtiyacını karşılıyor. Bunlar tamam ise
savaşa hazırsınız demektir.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Savunma sanayisi de-
yince, akla sadece silah ve muharebe
sistemleri ile bunların kullanılacağı plat-
formlar geliyor. Birçok resmi kurum ve
derneğin kayıtlarında ve çeşitli savunma
sanayisi organizasyonlarında, lojistik
destek sistemleri kimsenin aklına gel-
miyor; çizelgelerde, listelerde böyle ka-
yıtlara rastlanmıyor. Tabii ki söyleyince
düzeltiyorlar. Ama lojistiğin; savunma
sanayisinin ve dolayısıyla harbin bir par-
çası olduğu, zihinlerde yer bulamıyor.
Biz lojistik konusunda bir farkındalık ya-
ratmak, en azından savunma sanayisi
çevrelerinde, “askeri lojistik” kavramını
yerleştirmek istiyoruz. Böylece sektörün
hafızasına doktrinel bir katkı yapmak is-
tiyoruz. Sözlerimi bazı kaynakların Na-
polyon’a bazı kaynakların da Amerikalı
General Omar Bradley’e atfettiği bir öz-
deyişle bitirmek istiyorum: “Amatörler
strateji, profesyoneller lojistik konuşur.”
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Ekonomi Bakanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı,
SSM ve alt yüklenici fir-

malardan yetkililerin hazır bu-
lunduğu konferansa, katılım
yüksek oldu. Konferansın açı-
lış oturumunda, kürsüye ilk
olarak TUSAŞ Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı geldi.
Dörtkaşlı, alt yüklenicilerle
birlikte çalışma konusunda
geldikleri noktayı, şu sözlerle
anlattı: “Bundan 12-13 yıl
evvel böyle bir toplantıyı yapa-
cak olsa idik, protokol belki gereken nezaketi gösterir, ön sı-
rada yine bulunurdu. Arkada da iki sıra ya olurdu ya olmazdı. O
yıllarda, bizim aslında pek de kimseyle paylaşacak kadar ek-
meğimiz yoktu. Yaptığımız işin toplamı, bugün yardımcı sanayi
ile paylaştığımız işten daha azdı. Bugün biz, 2 milyon saatin
üzerinde işi yardımcı sanayi ile paylaşıyoruz.”
Dörtkaşlı, TUSAŞ’ın, hem askeri hem de sivil projeler yürüttü-
ğünü hatırlatarak, askeri projelerde çok düşük olan üretim
hacminin, alt yüklenicilerle çalışmak için çok uygun bir ortam
yaratmadığını; diğer yandan sivil projelerin yüksek üretim ha-
cimleri ile iş birliğine olanak sağladığını belirtti. Bu durumu
anlatmak için şu bilgileri verdi: “2002-2003’ten sonra, bileşik
olarak dünyanın ekonomik büyümesi %3,6-3,7 civarında. Sivil
havacılıktaki büyüme, %5,1-5,3 gibi. Bizim hava yollarımızın filo
büyümesi %15-16 civarında. Airbus ve Boeing’de bekleyen si-
parişlerimizin sayısal büyümesi ise %24’lerde.”
Dörtkaşlı, alt yüklenicilere yönelik mesajlarını ise şu sözlerle verdi:
“Son dönemde, gerek Airbus gerek Boeing ile herhangi bir iş pa-
keti için görüşme yaparken, politika olarak alt yüklenicilerimizde
olan kabiliyetler için, TUSAŞ’ın bir yatırım yapmayacağını hesaplı-
yoruz; sizlere güveniyoruz, arkamızı sizlere yaslıyoruz. Bir anlamda
sizler adına müzakere ediyoruz. Bu politikamızda başarılı olduk.
Rekabetin arttığını, büyük OEM’lerin de ciddi bir rekabet içinde ol-
duğunu hepimiz biliyoruz. Zaten kalite ve teslim zamanı ile ilgili
herhangi bir tartışma yok. Teslimatın zamanında ve %100 kalitede
olması, tartışma konusu bile değil. Sürekli iyileştirme ile fiyatları-
mızı daha aşağıya çekmemiz gerekiyor. Yapa geldiğimiz işleri sü-
rekli iyileştirme programları ile daha rekabetçi hâle getirmemiz
gerekiyor. Bu konuda, bizim kadar sizlerden de süreçlerinizi iyi-
leştirmenizi, rekabet gücünüzü arttırmanızı bekliyoruz. Böyle ol-
duğu zaman, bu ülkeye ciddi ve nitelikli havacılık işi getireceğimize
inanıyorum. Getirdiğimiz işler de kalıcı olur diye düşünüyorum.”

Güçlü KOBİ Altyapısı
Vurgusu
Dörtkaşlı’nın ardından kür-
süye gelen Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal
Sami Tüfekçi, sektöre yönelik
mesajlarını şu sözlerle verdi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih-
tiyaçlarının yarıdan fazlasını
karşılar konuma gelmemiz,
bardağın dolu tarafını göster-
mekte olsa da bardağın boş
tarafı da anlamamız ve üstüne
önemle eğilmemiz gereken

bir konudur. Türkiye’de teknoloji geliştiren, özgün ürün ve mar-
kalara sahip önde gelen sektör olan savunma ve havacılık sek-
törünün bu alandaki öncü rolünü oynamaya devam edeceğine
inancımız çok yüksektir. Çok güçlü bir havacılık, uzay ve sa-
vunma sanayisinden bahsetmenin tek yolu, çok güçlü bir KOBİ
altyapısının ülkede olmasıdır. Özel sektörün projelerimize daha
güçlü bir şekilde katılmasını teşvik edeceğiz.”
Dr. Tüfekçi, Kazan’da kurul-
makta olan organize sanayi böl-
gesini, KOBİ’ler ve sektör için
yaptıkları önemli çalışmalara
örnek olarak verdi. KOBİ’lere
yönelik mesajını ise şu sözlerle
ifade etti: “KOBİ’ler teknolojiye
odaklanmalı; iş payı alırken ‘Sa-
vunmada ve sivilde hangi açılım-
ları yapabiliriz?’i sorgulamalılar.”
TUSAŞ’ın çalıştığı alt yüklenici-
lerin önemli bir bölümünü bün-
yesinde barındıran OSTİM’in
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da konferans katılımcılarına seslendi. Aydın, “Sivil havacı-
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TUSAŞ, Ekosistem Söylemini 
Havacılık ve Uzayda Hayata Geçiriyor

Sanayi ekosisteminin oluşturulması, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
son dönemde vurgu yaptığı konuların 
başında geliyor. Türkiye genelinde 11 ilde,
12’si stratejik ortağı olan 90 alt yüklenici
ile çalışan TUSAŞ, bu firmalarla oluşturduğu
ekosistemi daha da pekiştirecek çalışmalar
yürütüyor. Firmanın bu konuda attığı 
son adım, 26 Nisan’da, Ankara’daki 
tesislerinde düzenlediği Havacılık ve
Uzayda Sanayileşme Konferansı oldu. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Dr. Celal 
Sami Tüfekçi

Orhan Aydın



lıkta büyük bir potansiyel var. Bu işi ülkemize taşımanın yolunu,
yöntemini bulacak en önemli kuruluşlardan birisi TUSAŞ’tır. İş
birliği çok önemli. Elbette rekabet olacak; ama yapıcı, iş birliğine
dayanan bir rekabet olacak. Öncelikle TUSAŞ’ın etrafında bir
halka oluşturarak iş birliği yapmamız çok önemli.” dedi.

Alt Yüklenicilere 
İlk Ağızdan 
Bilgilendirme
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, konferans, bir dizi su-
numla devam etti. Ekonomi
Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Müdürlüğü
Dış Ticaret Uzmanı Türker
Kocamış, bakanlığın uygula-
makta olduğu teşvik sistemle-
rini anlattı. Savunma sanayisi
ile ilgili verileri, Tablo 1’deki
gibi verdi.

TUSAŞ Ortak Hizmetler Grup
Başkanı Bekir Ata Yılmaz da
konferansta, “Dünya Sivil Ha-
vacılık Sanayisindeki Yeni
Trendler ve KOBİ’lerin Gelişti-
rilmesi” başlıklı bir sunum
yaptı. Yılmaz, önce bir gelecek
projeksiyonu yaparak, 2034 yı-
lına kadar yaklaşık 35.000 yeni
yolcu uçağı üretileceği; bunla-
rın da yaklaşık 5 trilyon dolar-
lık bir iş hacmi yaratacağı
bilgilerini verdi. Uçak üretici-
lerinin dışarıya verdikleri işle-
rin artmaya devam ettiğine; diğer yandan, kalite ve teslimat
zamanlaması gibi endişelerle üreticilerin tedarikçi sayısında
hızla azalmaya gittiğine dikkat çeken Yılmaz, Türk havacılık sa-
nayisinin de bu tabloyu iyi okuması gerektiğini belirtti. Yılmaz,
uçak üreticilerinin ilk seviye (Tier-1) tedarikçilerden beklenti-
lerini şöyle sıraladı:
n Finansal güç ve etkin finansal yönetim,
n Etkin alt sözleşme yönetimi,
n Daha fazla katma değer (tasarım ve mühendislik katkıları) ve
n Risk paylaşımlı ortaklık.
TUSAŞ’ın yapısal vizyonunu ise şöyle sıraladı:
n Daha büyük ve karmaşık montaj parçalar üretmek,
n Yapılan işlerde mühendislik katkısını arttırmak,
n Sivil havacılık sektöründen daha fazla pay almak için 

yardımcı sanayiyle beraber rekabetçi çözümler üretmek;
l Birinci seviye tedarikçi (Tier-1) görevini üstlenmek 

ve merkezi temas noktası olmak,

Teşvik Belgesi Türü Adet Toplam Sabit Yatırım Tutarı (Lira) İstihdam
Bölgesel 39 213.672.000 639
Bölgesel-Öncelikli 19 654.311.000 1.021
Genel 20 37.121.000 153
Stratejik 1 60.908.000 36
Toplam 79 966.013.000 1.849

Tablo 1. Savunma sanayisinin, Ekonomi Bakanlığının 
teşvik sisteminden nasıl yararlandığı ile ilgili rakamlar

Türker
Kocamış

Bekir Ata 
Yılmaz



l Yardımcı sanayiyi geliştirmek,
l Yardımcı sanayiye teknik destek (saha mühendisliği, proses

onayları, kalifikasyon, sertifikasyon destekleri) vermek,
l OEM’lere karşı yardımcı sanayinin performans teminatını

vermek ve
l Bünyesinde detay parça imalat yatırımı yapmayarak, 

yardımcı sanayiye giderek artan oranda iş aktarmak.

Yılmaz’ın ardından, sırasıyla Airbus ve Boeing temsilcileri birer
sunum yaptılar. Airbus Tedarik Zinciri Operasyonları (Gövde)
Başkanı Dr. Lars-Andre Scheimann, Airbus’ın, Avrupa ve 
ABD dışında, stratejik ülkelerle yaptığı iş hacminin, 2010-2020
arasında, %650 artacağını söyledi. Dr. Scheimann, şu anda Tür-
kiye’den yapılan tedarikin %90 TUSAŞ üzerinden gerçekleştiğini;
Airbus’ın özel süreçleri konusunda kalifiye edilmiş firma sayısı-
nın da çok az olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de
çalıştıkları Tier-1 firma sayısının artmasını ve aralarında özel sü-

reçleri gerçekleştiren firmala-
rın bulunmasını öngördükle-
rini de söyledi.
Boeing Ticari Uçaklar Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika
Tedarikçi Yönetimi Direktör
Yardımcısı Paul C. Anderson
ise Boeing uçaklarının 
maliyetinin %65’inin alt yük-
lenicilerden geldiğini; bu du-
rumun, fiyatları düşürme

noktasında, alt yüklenicileri kritik bir noktaya getirdiğini be-
lirtti. Anderson, bu konudaki çalışmalarının, alt yüklenici-
lerin kârına yönelik olmadığını; alt yüklenicilerin daha yalın
ve verimli hâle gelerek maliyetlerini düşürmesini bekledik-
lerini ifade etti.
Açılış konuşmaları ve sunumların ardından program, 
ROKETSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç’in moderatörlüğünü yaptığı, “Tedarik Zinciri Geliştirme
Paneli” ve İstanbul Üniversitesi Tedarik Yönetimi Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal’ın moderatörlüğünü yaptığı, “Te-
darik Zinciri Gelişim Uygulamaları Paneli” ile devam etti.
Panellerin ardından, TUSAŞ Yardımcı Sanayi Ödül Töreni ger-
çekleştirildi. 2015 yılında:
n Teslimat performansı en yüksek yardımcı sanayi firması

olan Mikron Mühendislik firmasına,
n Kalite performansı en yüksek yardımcı sanayi firması olan

Küçükpazarlı Kardeşler firmasına,
n Hem kalite hem de teslimat performansı en yüksek yardımcı

sanayi firması olan, takım aparat tasarım ve imalatçısı 
MFK firmasına performans ödülleri verildi.

Törende ayrıca, yeni yatırım yapıp, kabiliyetlerini geliştiren ve
TUSAŞ’a ürün sağlayan şirketlerden:
n Kablaj metal sargı yatırım ve kalifikasyonunu tamamlayan

Me-Ge Teknik firmasına,
n Alt montaj yatırımlarını ve kalifikasyon eğitimlerini 

tamamlayan Hezarfen firmasına,
n Sac metal şekillendirme alanında yatırım ve kalifikasyonunu

tamamlayan Yepsan Savunma ve Havacılık firmasına ve
n Alüminyum hassas döküm yatırım ve kalifikasyonunu 

tamamlayan Gür Metal firmasına ödülleri takdim edildi.
Etkinlik, ödül töreni ile son buldu.
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Dr. Lars-Andre
Scheimann

Paul C. 
Anderson 

Tedarik Zinciri Geliştirme Paneli





BİAS, 18 yıllık çok farklı sanayi uygulamalarındaki mü-
hendislik tecrübesini, müşteriye özel test sistemleri
üretiminde de kullanmaktadır. İstanbul İkitelli’deki test

merkezinde devam ettiği yatırımlarıyla birçok endüstriye test
hizmeti vermektedir.
BİAS Test Merkezi, TÜV SÜD, SGS, TÜV Avusturya ve VCA bel-
gelendirme kuruluşlarının ISO 17025 onaylı test merkezidir.

BİAS Test Merkezi’nin hizmet-
leri, testin öncesi ve sonra-
sında da birçok ilave konuyu
kapsamaktadır. Bunlar test
speklerinin incelenmesi, aynı
hasarı verecek daha kısa sü-
reli test speklerinin geliştiril-

mesi, standartlarda yazan speklerle ölçümlerin hasar
bakımından kıyaslamasının yapılması gibi test öncesi işler ola-
bilmektedir. Testler, ihtiyaca yönelik olarak 7 gün / 24 saat ça-
lıştırılabilmekte, uzaktan güvenli takip edilebilmekte ve çatlak
muayenesi yapılabilmektedir. Fikstür tasarımı ve üretimi de
vibrasyon-şok testleri için önem arz eden hizmetler arasında-
dır. Uygun fikstür, sonlu elemanlar analizi ile optimize edilerek
tasarlanmaktadır. Vibrasyon-şok testleri için 50 kN’luk elek-
trodinamik sarsıcı sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde,
azami 880 kg ağırlıkta ürünlerin, 2.000 Hz’e kadar ve azami 
53 g’lik testleri yapılabilmektedir. Vibrasyon tablasının boyut
ve ağırlık kapasitesinin üzerindeki ürünler için, düşük frekans
aralıklarında servo hidrolik altyapısıyla titreşim testleri yapıla-
bilmektedir.

BİAS, Test Merkezi’nde de mevcut olan Dongling elektro-dina-
mik sarsıcıların ve kendi üretimi olan servo-hidrolik test sis-
temlerinin satışını yapmakta ve desteğini vermektedir. Test
Merkezi, savunma, havacılık-uzay, otomotiv, elektrik-elektro-
nik gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan vibrasyon ve şok testlerini

gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda ifade edilen standartlara
uygun titreşim ve şok test hizmetleri verilebilecek altyapı mev-
cuttur:
n MIL-STD-810G
n MIL-STD-167
n ISO 16750
n Otomotiv OEM 

Standartları/Normları
n TS EN 61373
n TS EN 60068
n TS EN 61587
Diğer ilgili MIL, NAVMAT, RTCA,
NATO, ISO, EN, IEC, ASTM, ANSI, TSE
standartlarında titreşim ve muhtelif şok
testleri yapılabilecek altyapı mevcuttur.
Bunun yanı sıra MSC-Nastran, LS-Dyna gibi yazılımlar
ile MIL-STG-810G’ye yönelik titreşim ve şok analiz hizmetleri
de sunabilmektedir. Ürün test numunesinin üretilmesi zor ol-
duğu durumlarda, analiz yöntemi ile çözüm sunabilmektedir.
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BİAS Mühendislik
Titreşim ve Şok 
Test Hizmetleri
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Çoğunluk aranmayan genel kurula, 61 SASAD üyesi ka-
tıldı. Bir önceki genel kuruldan bu yana; 5 asil, 11 özel
üyenin katıldığı SASAD’ın üye sayısı ise 178’e ulaştı. Geç-

tiğimiz dönem, kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan SASAD, bu
kilometre taşının anısında, genel kurul kayıt masasında, üye-
lerine 25’inci yıl madalyonları armağan etti.

SSM ile 
Yakın İş Birliği
Genel kurulda ilk olarak,
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı K. Nail Kurt, geçtiğimiz
dönemi özetleyen bir ko-
nuşma yaptı. Kurt, bu dö-
nemde gerçekleştirdikleri en
önemli faaliyetin, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
sektörün sorunlarının çö-
zümü için kurdukları koordi-
nasyon olduğunu belirtti.
Kurt’un konuşmasında ve etkinlikte dağıtılan SASAD 2015-2016
Almanağı’nda yer alan bilgilere göre, şu gelişmeler yaşandı:
24 Ekim 2015’te, Ankara’da, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir ve SSM üst yönetimi, SASAD Yönetim Kurulu
üyeleri ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Görüşme
gündeminde, şu ana ve alt konular yer aldı:
1. Mevcut savunma ve havacılık sanayisi altyapısının 

geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin temin edilmesi
a. Endüstriyel strateji
b. Ürün ve teknoloji geliştirme
c. Tedarik

2. Rekabetçi karakterin geliştirilerek dünya pazarlarında 
etkin bir oyuncu olmak
a. Devletten devlete satış ve devlet garantisi
b. Savunma sanayisi ürünleri için devlet kredisi
c. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) stoklarından savunma

sanayicilerinin teslimat yapabilmesi
d. TSK tesislerinin ihraç projelerinde kullanılmasına 

olanak sağlanması
e. İhracata ait ek teşvikler getirilmesi
f. Dost ülkelerle ortak ürün geliştirme

Toplantıda, Prof. Dr. Demir, aşağıdaki konularda SASAD’ın
rapor hazırlayarak SSM’ye sunmasını talep etti:
1. SSM ile yüklenici arasında imzalanan tip sözleşmeye 

ilişkin tespit ve öneriler,
2. Alt yüklenici (Tier 1) geliştirilmesi önerilen alanlar 

ve alt yüklenicilerden beklentiler,
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Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD)’nin 27’nci Olağan
Genel Kurulu, 27 Nisan’da, Ankara’da
gerçekleştirildi. Derneğin yönetim 
organları için seçim gerçekleştirilmesinin
yanı sıra etkinlik, 2016 Yılı 
Türk Savunma Sanayii Sektör Ödülleri
Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. 
K. Burak Codur / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi Tunca / v.tunca@savunmahaber.com

MSI

SASAD, Yeni Dönem için Hazır
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3. Entegre ve performansa dayalı lojistik destek ve 
TSK tesislerini sanayicilerin kullanımına ilişkin öneriler,

4. Kısa, orta ve uzun dönemde TSK’nın ihtiyacı olabilecek 
teknoloji ve ürün öngörüleri,

5. Nicelik ve nitelik açısından sektörün ihtiyaç duyduğu insan 
kaynağının yetiştirilmesi konusundaki öneriler.

SASAD, üyelerinin ve uzmanlık komitelerinin görüşlerini ala-
rak, bu 5 konudaki raporlarını SSM’ye sundu. Kurt, SSM’nin
üzerinde çalıştığı stratejik plana girdi sağlamak ile ilgili talep-
lerini de ilettiklerini ve SSM’nin bu talebi olumlu karşıladığı bil-
gisini paylaştı ve SASAD Strateji Komitesi üyelerinin SSM ile
yakın bir çalışma içinde olacağını belirtti.
Kurt, savunma harcamaları ve sektörün iş hacmi ile ilgili değer-
lendirmelerini ise şu sözlerle aktardı: “2010-2015 yılları arasında
savunma bütçesine baktığımızda, [yıllık ortalama] 
14 milyar dolar civarında bir rakam var. Bu dönemde milli ge-
lirin de yükseldiğini görüyoruz. Oransal olarak savunma büt-
çesi payında bir düşüş gözüküyor. Yüzde 2,33’lerden, 1,90’lar
seviyesine gerilemiş gözüküyor. Türkiye olarak bulunduğumuz
bölge belli. Tehditler belli. Diğer ülkelere baktığımızda, çok
farklı rakamlar görüyoruz… Bütçenin kısıtlılığı, savunma sa-
nayisinin önündeki en büyük sorunlardan birisi olarak gözükü-
yor. İhracat hedeflerimiz var; içerideki büyümenin de buna
oransal olması lazım. Bunun işaretleri pek gözükmüyor. Sanayi
olarak bunun farkında olmamız ve bunu vurgulamamız lazım…
Sektörün cirosu 5 milyar dolar civarında. İhracata hizmetler de
katılırsa 1,9 milyar dolar civarında bir rakam ortaya çıkıyor.
Kendi içimizde satışlar var. Onları da çıkartırsak 2,5 milyar
dolar kalıyor. İç alımlar bu kadar. Bunu 25 miyar dolarlık ihra-
cat hedefi ile karşılaştırırsak; iç hacmin 10 katı ihracat, hangi
sektörde, ne kadar mümkün? Silahlı kuvvetlerimizin büyük-
lüğü, iç büyüklüğün artmasına uygun… Hedeflere ulaşmak için
herkesin; kamunun, özel sektörün, kullanıcının farklı düşün-
mesi gereken bir döneme girdik.”
Kurt’un konuşmasının ardından, divan oluşturuldu. Divan Baş-
kanlığına Yılmaz Güldoğan, Divan Başkan Yardımcılığına 
Atakan Ata, Kâtip Üyeliğe Saadet Korkem seçildi. Genel kurul,
mevzuat uyarınca, yönetim ve denetleme kurullarını ibra etti
ve 2016 bütçesini kabul etti. Gündemin son maddesi gereği,
SASAD yönetim organları için seçimler gerçekleştirildi. Seçim
sonuçları; Tablo 1, 2 ve 3’teki gibi oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1 FNSS Temsilcisi K. Nail Kurt
2 ROKETSAN Temsilcisi Selçuk Yaşar
3 ASELSAN Faik Eken
4 TUSAŞ Muharrem Dörtkaşlı
5 TEI Temsilcisi Mahmut Faruk Akşit
6 OSSA Temsilcisi Mithat Ertuğ
7 Alp Havacılık Temsilcisi Yılmaz Güldoğan
8 HAVELSAN Temsilcisi Serdar Müldür
9 BİTES Uğur Coşkun
10 TSSK Temsilcisi Mustafa Kızıltaş
11 MKEK Temsilcisi Akif Akgül
12 Nurol Makina Temsilcisi Engin Aykol
13 AYESAŞ Temsilcisi Aziz Sipahi

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1 Altay Temsilcisi Murad Dural
2 HUKD Temsilcisi Aziz Meydan
3 MTU Türkiye Ekrem Kuraloğlu
4 Savronik Kenan Işık
5 Otokar Serdar Görgüç

Tablo 1. SASAD Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları



Ödüllere Havacılık
Damgası
Genel kurulun resmi bölümü-
nün tamamlanmasının ardın-
dan; Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz, Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşarı Korgene-
ral Sezai Bostancı, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir, Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakfı Genel
Müdürü Orhan Akbaş başta
olmak üzere üst düzey yetkililer
toplantı salonuna geldi ve et-
kinliğin protokol bölümü baş-
ladı.
Bu bölümde, önce 2016 Yılı
Türk Savunma Sanayii Sektör
Ödülleri Töreni gerçekleşti-
rildi. SSM Sanayileşme Daire
Başkanlığı Sektörel Strateji ve
Yatırım Planlama Şube Mü-
dürü Hüseyin Kılıç, 2016 Yılı
Finansal Verilerle Savunma
Sanayii Ödüllerini alan firma-
ları şöyle açıkladı:
n 1’incilik ödülünü, ihracat 

ve iş gücü verimliliği 
konularındaki
performansı ile TEI,

n 2’ncilik ödülünü, tedarik
zinciri yönetimi ve ihracat 
konularındaki performansı ile Alp Havacılık,

n 3’üncülük ödülünü ise maddi duran varlık verimliliği ve 
özkaynak verimliliği konularındaki performansı ile TUSAŞ aldı.

Ödüllerin Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz tarafından ve-
rilmesinin ardından, ödülleri alanlar kısa birer konuşma yaptılar.
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Biz TEI olarak

önemli bir iş yürüttüğümüzün; bu görevde milletimizin kaynakla-
rının emanetçisi olduğumuzun farkındayız. Bu ödülü, iyiye doğru
geliştiğimizin göstergesi olarak görüyorum. Milli motorlarımızı da
birlikte çalıştırdığımız günleri görmek dileği ile.” dedi. Alp Hava-
cılık Genel Müdürü Şenay İdil, düşüncelerini, “Hedefimiz; kaynak-
ları en verimli şekilde kullanmak, istihdam yaratmak, teknolojiyi
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DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
1 TUSAŞ Altuğ Müftüoğlu
2 HAVELSAN Hakan Çiftçi
3 FNSS Haldun Olgun

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
1 Simsoft Temsilcisi Gökçe Yıldırım Kalkan
2 ATEL Temsilcisi Murat Değirmencioğlu
3 MAKEL Temsilcisi Yücel Erol

Tablo 2. SASAD Denetleme Kurulu Seçim Sonuçları

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1 ROKETSAN Yavuz Aka
2 FNSS Haluk Bulucu
3 MKEK Sait Demirci

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1 Meteksan Savunma Özgür Cankara
2 HEXAGON Temsilcisi Ünal Elbeyli
3 ASELSAN Hezarfen Oruç

Tablo 3. SASAD Disiplin Kurulu Seçim Sonuçları

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve 
Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil

ERMAKSAN Makina Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, ASELSAN Genel Müdür Dr. Faik Eken, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
Korgeneral Sezai Bostancı, Prof. Dr. Ekmel Özbay, TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Kale Grup Koordinatörü Yalçın Yılmazkaya



kullanmak ve bunlarla aranılan bir yer olmak.” sözleri ile ifade
etti. TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ise 3-4 yıldır arka
arkaya ödül aldıklarını hatırlatarak, şu sözlerle ihracat konusuna
vurgu yaptı: “Ürünlerimiz TSK envanterine girmeye başladı. İleride
ihracat rakamlarımızın geometrik olarak artacağını umuyoruz.”
Daha sonra, 2016 Yılı Savunma Sanayi Özel Ödülleri açıklandı.
Girişimcilik dalında ERMAKSAN Makina ödüle layık görüldü.
Ödül ile ilgili açıklamada, şu bilgiler yer aldı: “Lazer kesim ma-
kinası üreten firma, tezgâhlarda kullanılan lazer diyotları kendi
bünyesinde üretebilmek amacıyla 30 milyon avronun üzerinde
bir yatırım yapmış ve yaklaşık 80 kişilik bir Ar-Ge ekibi oluştur-
muştur.” Ödül, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral
Sezai Bostancı tarafından, ERMAKSAN Makina Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Özkayan’a takdim edildi.
Teknoloji geliştirme dalında, Milli Ataletsel Ölçüm Birimi 
(MERCAN) projesi ile ASELSAN, Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK
SAGE ödül aldı. Projede; hava, deniz ve kara araçlarında kul-
lanılan hassas seyrüsefer sistemleri içinde kullanılabilecek
fiber optik dönüölçerli, navigasyon seviyesi ataletsel ölçüm bi-
rimi ve stabilizasyon ve kontrol amaçlı kullanılabilecek taktik
seviye ölçüm birimi özgün olarak geliştirildi. Aralık ayında ger-
çekleştirilen kabul testleri ise başarıyla tamamlandı. Ödülü,
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, Bilkent Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Özbay ve TÜBİTAK SAGE Müdürü
Erdal Çakmak, Korgeneral Sezai Bostancı’nın elinden aldı.
İhracat başarısı dalında ASELSAN, Şili Silahlı Kuvvetlerinin
Rotor Projesi kapsamında ihraç ettiği HEHSİS (Helikopter Elek-
tronik Harp Sistemi) ile ödüle layık görüldü. ASELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, ödülü, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in elinden aldı.
Son ödül kategorisi olan başarılı ürün teslimatı dalında, 
12 adet Bayraktar TB2 ve 4 yer istasyonunu başarıyla teslim
etmiş olan Kale-Baykar İş Ortaklığı ödüle layık görüldü. Kale
Grup Koordinatörü Yalçın Yılmazkaya, ödülü, Prof. Dr. İsmail
Demir’den aldı.

Türkiye’nin
En Önemli İşi
Ödül törenin ardından 
bir konuşma yapan Milli 
Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, sektörün yaptığı işin
önemini vurguladı: “Biz bir
aileyiz ve bence Türkiye’nin
en önemli işini yapıyoruz:
Güvenlik hizmeti. Sağlıktan
da önemlidir, güvenlik 
olmazsa sağlığa da bakılamaz. Güvenlik hizmetini en üst
seviyede verebilmek için, savunma sanayisi ürünleri ile 
insanımızı donatmak lazım. Yaşadığımız her gün, 
karşılaştığımız her olay, bu alandaki eksikliklerimizi birer
birer ortaya koyuyor. Kilis’i düşünün, Güneydoğu’yu 
düşünün. Mutlaka ki eksiklerimiz var. Daha çok 
çalışacağız. Ama kimseyle yarışmadan. Biz sadece 
kendimizle yarışacağız. Hem kalitede hem fiyatta rekabet
edecek ürünleri ortaya koymamız gerekiyor. Ben sektörün
bu yolda olduğuna inanıyorum.”
Etkinlik, Frost&Sullivan Endüstri Analisti Brad Curran 
tarafından gerçekleştirilen, “Savunmanın Geleceği” 
başlıklı sunum ile sona erdi.

Dr. İsmet Yılmaz



İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvet-
ler Günü, 18 Nisan’da, Ankara’da veri-

len bir resepsiyonla kutlandı.  İran İslam
Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohammad
Ebrahim Taherian Fard ve Askeri Ataşe
Albay Hossein Bekhoon’un davetlileri gi-
rişte karşıladığı geceye; İran Dostluk
Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili
Yusuf Beyazıt, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Ankara’da görevli yabancı
askeri ataşeler, savunma sanayisi tem-
silcileri ve basın mensupları katıldı.  
Resepsiyonun açılış konuşmasında İran
İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Fard, ko-
nuklara davete katılımları için teşekkür etti. 
İran Askeri Ataşesi Albay Bekhoon ise İran
devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafın-
dan 17 Nisan’ın İran İslam Cumhuriyeti
Ordu Günü ilan edildiğini belirterek, “Ordu
Günü her yıl 17 Nisan’da ülkenin dört bir
yanında İran İslam Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetleri tarafından geçit törenleri ve çe-
şitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İran

İslam Cumhuriyeti Ordusu, onca yaptırıma
rağmen kendi ayakları üzerinde durma-
sını bilmiş, yerli uzmanların da gayret ve
çabasıyla kendi kendine yetmeyi başar-
mıştır. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz sa-
vunma ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan
temin etmektedir.” diye konuştu. Sözle-
rini, İran Silahlı Kuvvetlerinin, dost ülke-

lerle iş birliğine ve tecrübe paylaşımına
hazır olduğunu belirterek tamamladı.
İran halılarının da sergilendiği resepsi-
yon, kutlama pastasının kesilmesinin ar-
dından sona erdi.
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İran İslam 
Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetler Günü 
Kutlandı

Soldan sağa: İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi
Albay Hossein BEKHOON, İran İslam Cumhuriyeti
Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian FARD 

Soldan sağa, ön sıra: Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian COSTEA, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Bangladeş Savunma Ataşesi
Tuğg. Mustafa Ahmed SAQEB, Irak Savunma Ataşesi Tuğg. Turki Abdulhussein WALEED, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein BEKHOON, Slovakya Savunma Ataşesi
Tuğg. Jozef VIKTORIN, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Slawomir CECHA, Arnavutluk Askeri Ataşesi
Dz. Alb. Razie MEHMETI, Macaristan Savunma, Askeri ve Hava Ataşesi Yb. Janos VARGA, 
Arka sıra: Afganistan Savunma Ataşe Yardımcısı ve Hava Ataşesi Alb. Seyfullah Sadet MANGAL, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Yzb. Ilkka KEINANEN, Slovakya Savunma Ataşe
Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, Hindistan Savunma Ataşesi Alb. Vikas SLATHIA
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Hollanda’nın milli günü olan “Kral
Günü”, 26 Nisan’da Ankara’da verilen

resepsiyonla kutlandı. Hollanda Büyükel-
çisi Cornelis Van Rij’in ev sahipliğinde bü-
yükelçilik rezidansında gerçekleşen
resepsiyona, TBMM Başkanvekili Akif
Hamzaçebi, AB Bakanlığı Müsteşarı Rauf
Engin Soysal, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Levent Murat Burhan, TBMM
Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Muş,
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Anka-
ra’da görev yapan yabancı misyon temsil-

cileri ve savunma sanayisi temsilcileri 
katıldı.
AB Bakanlığı Müsteşarı Soysal, yaptığı ko-
nuşmada, Hollanda’nın Türkiye için özel bir
yerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:
“İlişkilerimizin en önemli kısmını, iki ülke
arasında güçlü insani köprü görevi gören,
Hollanda’da yerleşik 460 bin kişilik Türk
toplumu oluşturmaktadır. Ülkelerimiz, 400
yıldan fazla bir süredir dostane ilişkilerini
ve iş birliğini sürdürmektedir. İkili ilişkile-
rimizin her alanda gelişmeye devam etme-
sinden memnuniyet duyuyoruz.”

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de
kısa bir konuşma yaptı ve  “2012 yılında
400. yılını kutladığımız iki ülke arasın-
daki ilişkilerin, bundan sonra da daha
güçlü bir şekilde devam etmesini diliyo-
rum.” dedi.
Büyükelçi Van Rij ise Hollanda ve Tür-
kiye’nin, ortaklarıyla birlikte, çağın en
zorlu sorunlarıyla; mülteci ve terörle
mücadele konularında yakın iş birliği
yürüttüklerini ifade etti ve doğum günü
nedeniyle Hollanda Kralı’na çektiği tel-
grafı konuklarla paylaştı.

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE, Endonezya Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Bnb. Jerry Henry MANUHUTU, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg.
Jozef VIKTORIN, Almanya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Marco Hans-Philipp FROHLICH, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Hollanda Savunma Ataşesi Alb.
Robert J. GEERDES, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik HATAKKA, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, Norveç Savunma Ataşesi Alb. Espen
SANNA, İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele CIVICO, Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta BERNUY, Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jindrich STANEK 

Soldan sağa: Hollanda Büyükelçisi Cornelis Van RIJ, Bayan RIJ, TBMM Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ, 
AB Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin SOYSAL

Hollanda Büyükelçisi Cornelis Van RIJ

Hollanda Kralı’nın Doğum Günü’nde Sıcak Mesajlar



Güney Afrika’nın 22’nci Bağımsızlık
Günü Ankara’da verilen bir resepsi-

yonla kutlandı. Güney Afrika Büyükelçisi
Pule Malefane, Bayan Malefane, Mersin
Fahri Konsolosu Numan Olcar, İstanbul
Atamalı Fahri Konsolosu Remzi Gül ve Sa-
vunma Ataşesi Dz. Alb. Shawn Wright’un
misafirleri girişte karşıladığı resepsiyona
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, milletvekilleri, Türk Silahlı Kuv-
vetleri personeli, yabancı sivil ve asker
diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. 
Büyükelçi Malefane, açılış konuşmasında
“Bugün demokrasinin yayılması, on yıllarca
süren ırk ayrımcılığı ve baskıcı rejimin sona

ermesi Nelson Mandela liderliğinde 
demokratik bir hükümet sürecini başlatan
gündür.” dedi. Büyükelçi Malefane, Ata-
türk’ün “İnsanlığın hepsini bir vücut ve her
milleti bu vücudun bir uzvu saymak icap
eder. Bir vücuttaki acıdan diğer bütün
uzuvlar müteessir olur.” cümlelerini hatır-
latarak konuşmasını tamamladı.
Bakan Albayrak da bir konuşma yaparak
iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel
alanlarda güçlü ilişkiler kurduğuna dik-
kat çekti. Bakan Albayrak iki ülke arasın-
daki ticari ilişkilere de değinerek “Güney

Afrika Türkiye’nin Sahra altı Afrika’daki
en büyük ticari ortağıdır. 2015 yılında
gerçekleşen ticaretin 1,4 milyar dolar ol-
duğu belirtmekten memnuniyet duy-
maktayım.” dedi ve çeşitli yatırımlar
yapmakta olan iş adamlarımıza, Güney
Afrika’nın da gerekli teşvik ve kolaylıkları
göstermesini diledi. Bakan Albayrak, ko-
nuşmasını önümüzdeki dönemde Cape
Town’da bir Başkonsolosluk açmayı
planladıklarını ifade ederek tamamladı.
Resmi program pasta kesimi ile tamam-
landı.
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Soldan sağa: Güney Afrika Savunma Ataşesi Dz. Alb. Shawn WRIGHT, Mersin Fahri Konsolosu Numan OLCAR, 
İstanbul Atamalı Fahri Konsolosu Remzi GÜL, Bayan MALEFANE, Güney Afrika Büyükelçisi Pule MALEFANE

Soldan sağa: İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan SJÖBERG, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik HATAKKA, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Alb. Hossein
BEKHOON, Finlandiya Savunma Ataşesi Dz.Alb. Jyrki LITMANEN, Güney Afrika Savunma Ataşesi Dz.Alb. Shawn WRIGHT, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed HADJAOUI, Bosna
Hersek Savunma Ataşesi Alb. Dzemal MASINOVIC, MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol TEKİNCE

Soldan sağa: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Güney Afrika Büyükelçisi Pule MALEFANE

Güney Afrika Milli Günü’nde Ticaret Vurgusu



Bangladeş Milli ve Bağımsızlık Günü,
28 Mart’ta, Ankara’da verilen bir re-

sepsiyonla kutlandı.  Bangladeş Büyükel-
çisi Allama Siddiki, Savunma Ataşesi
Tuğgeneral Mustafa Ahmed Saqeb, Ban-
gladeş Büyükelçiliği 3‘üncü Sekreteri
Sabuj Ahmed, İstanbul Konsolos Vekili
Md. Mahbubur Rahman ile eşlerinin da-
vetlileri girişte karşıladığı geceye; Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bü-
lent Bostanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli
yabancı askeri ataşeler, savunma sanayisi
temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Bangladeş Büyükelçisi Siddiki resepsi-
yonun açılış konuşmasında, “Aramızdaki
ilişki, tarihin derinliklerine kök salmış bir
ilişkidir ve gelecekte daha üst seviyelere
de çıkacaktır.” dedi.
Büyükelçi’nin ardından Bakan Çelik de
bir konuşma yaparak 2 ülkenin ilişkile-
rinin yakınlığı ile ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak zor gün-
lerde daima Bangladeş’in yanında
olduk. Bengal halkının Kurtuluş Sava-
şı’nda bize verdiği fedakârca destekleri
her zaman şükranla anıyoruz.” Konuş-
maların ardından Türkiye-Bangladeş
arasındaki dostluğu sembolize eden
pasta kesildi.
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Bangladeş 
Milli ve Bağımsızlık
Günü Kutlandı

Soldan sağa: İstanbul Konsolos Vekili Md. Mahbubur RAHMAN, Bayan AHMED, Bangladeş Büyükelçiliği 3’üncü Sekreteri Sabuj AHMED, Bayan SAQEB, Savunma Ataşesi Tuğgeneral
Mustafa Ahmed SAQEB, Bayan SIDDIKI, Bangladeş Büyükelçisi Allama SIDDIKI

Soldan sağa; Yunanistan Deniz Ataşesi Dz.Alb. Georgios STAVROPOULOS, Yunanistan Hava Ataşesi Yb. Spyridon KAROUMPALIS, ABD Savunma Ataşe Yardımcısı ve Hava Ataşesi 
Alb. Jean E. HAVENS, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez TAPIA, Endonezya Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Bnb. Jerry Henry MANUHUTU, Pakistan 
Deniz Ataşesi Dz. Alb. Zaka UR REHMAN, Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğg. Mustafa Ahmed SAQEB, Hindistan Savunma Ataşesi Alb. Vikas SLATHIA, Slovakya Savunma Ataşe
Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, Bosna Hersek Savunma Ataşesi Alb. Dzemal MASINOVIC, Avustralya Savunma Ataşesi Alb. Andrew FIDGE, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz 
ve Hava Ataşesi Alb. Jose Ignacio NOGUEIRA, 

Bangladeş Büyükelçisi
Allama SIDDIKI

Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı

Faruk ÇELİK



Mart ayı itibarıyla görevini tamamlayan
Kore Savunma Ataşesi Albay Joose-

ong Han, 29 Mart günü Ankara’da verdiği
bir resepsiyon ile Ankara Askeri Ataşeler
topluluğu (AMAC) üyelerine, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve yabancı misyon temsilcilerine
ve  Kore gazilerine veda etti. Albay Han ve
eşinin konukları girişte karşıladığı gecede
hüzün ve sevinç bir arada yaşandı. 
Bir açılış konuşması yapan Albay Han,
ayrılığının bitiş değil bir başlangıç kabul

edilmesini dileyerek “Dostluğumuz ile-
lebet devam edecektir.” dedi. 
Resepsiyon esnasında Türkiye Muharip
Gaziler Derneği Başkanı Emekli Albay 
M. Şükrü Tandoğan, kısa bir konuşma
yaparak Albay Han’ın Kore gazilerinden
biriymiş gibi samimiyet ve saygı ile 3 yıl
görev yaptığını belirtti. Tandoğan, daha
önceden TSK Liyakat Madalyası alan
Han’a, Kore Gazilerine gösterdiği yakın
ilgi ve saygıyı vurgulamak için madalya-

sını tekrar sundu. Ayrıca fincan, kalpak
gibi kendisine birçok hediye verilen Albay
Han da, kendi resmettiği bir Kore Gazisi
portresini, sahibine takdim etti.
Müteakiben AMAC adına bir konuşma
yapan Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara,
Deniz ve Hava Ataşesi Albay Jose Ignacio
Nogueira, Han ailesine AMAC’a yaptık-
ları katkılardan dolayı teşekkür etti ve
Albay Han’a AMAC’ın  geleneksel hedi-
yesini sundu. 
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Kore Savunma Ataşesinin Veda Resepsiyonunda Hüzün ve Sevinç

Soldan sağa: Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz.
Yb. Anssi Henrik HATAKKA, Slovakya Savunma Ataşe

Yardımcısı Yb. Martin SOVIC, Peru Savunma Ataşesi Alb.
Henry Mario Acosta BERNUY, Genelkurmay Yabancı

Askeri Ataşe Şube Kd. Sb. Alb. Mustafa Kemal KAHRAMAN,
ABD Kara Ataşesi Alb. Darren R. SMITH, Kore Savunma

Ataşesi Albay Jooseong HAN, Bulgaristan Kara, Deniz ve
Hava Ataşesi Yarbay Yordan FILEV, Almanya Federal

Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank WEISE, Finlandiya
Savunma Ataşe Yardımcısı Yzb. Ilkka KEINANEN, Şili

Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb.
Jose Ignacio NOGUEIRA, Güney Afrika Savunma Ataşesi

Dz. Alb. Shawn WRIGHT, İtalya Savunma Ataşe 
Yardımcısı Yb. Gabriele IEMMA 

Kore Savunma Ataşesi Albay Jooseong HAN Kore gazileriyle beraber.

Albay Jose Ignacio NOGUEIRA, Albay Han’a AMAC’ın  geleneksel hediyesini sunarken.

Kore Savunma Ataşesi Albay Jooseong HAN ve Bayan HAN








