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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sa-
nayi Meclisi’nin, 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen 30’uncu toplantı-
sına, Türk savunma ve havacılık sanayisindeki büyümenin

yavaşlamasına yönelik tespitin yanı sıra sektörün, 2023 yılındaki ih-
racat hedeflerine yönelik tartışmalar damga vurdu.
Toplantıda, 2023 ihracat hedeflerinin gerçekçiliğinin ve zorluğunun
tartışılmasına ilişkin değerlendirmelerimiz olacak. Ancak, önce biraz
geriye gidelim ve hedefler konusunda hafızalarımızı tazeleyelim.
Sektörün, ihracat cephesindeki gelecek 10 yılının şekillendirildiği, 2012
yılı Aralık ayındaki, Sapanca’da düzenlenen, “Savunma Sanayinde İh-
racat Nereye Koşuyor ve Nasıl Koşmalı?” konulu arama konferansını
hatırlayacaksınız. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI) tarafından düzenlenen konferans kapsamında; Türkiye’nin; sa-
vunma, havacılık ve güvenlik ihracatında dünya ülkeleri arasında ilk
6’da yer alması vizyonu ışığında, şu ana hedefler tespit edilmişti:
1- 2023 yılında;

a. 5 milyar doları savunma,
b. 10 milyar doları sivil havacılık,
c. 5 milyar doları güvenlik,
d. 5 milyar doları da sivil havacılık alanında hizmet ve 

bakım geliri olmak üzere, 25 milyar dolarlık ihracat,
2- Kritik teknolojileri Türkiye’ye ait, özgün ve rekabetçi 

sistem / platformlar üretmek ve uluslararası pazarlarda satmak,
3- Dünya savunma, havacılık ve güvenlik sanayisinde yer alan

ilk 100 firma arasına 5 Türk firmasının girmesi,
4- En az 3 dünya markası ürün çıkartılması.

Ar-Ge de Konuşulmuştu
O toplantıda konuşulan konulardan biri de Ar-Ge idi. Ekonomi Bakan-
lığı cephesinden de Ar-Ge vurgulanmış ve “Kendi özgün ve gelişen
teknolojimizle sektörümüzü 2023 hedeflerimize taşımanın yegâne yo-
lunun Ar-Ge olduğunu düşünüyoruz.” açıklaması yapılmıştı.
Bu 4 zorlu ana hedefe, çok kısa bir zaman zarfında ulaşmak için ya-
pılması gerekenler ve projeler listesi o gün için epeyce kabarık olsa
da özellikle Ar-Ge başlığı altında yer alan proje maddelerinden biri
şöyleydi:
“İhracatı engelleyen alt sistem veya teknolojilerin ‘ticari yapılabilir-
liğine’ yani fizibiliteye bakılmaksızın projelendirilmesi. Savunma
stratejisi ve teknoloji yol haritaları ile uyumlu olarak Ar-Ge projele-
rinin desteklenmesi.”
Bu proje maddesinde belirtilenlerin, arama konferansının üzerinden
geçen yaklaşık 4 yıl sonra, ne kadar hayata geçirilebilmiş olduğu so-
rusunun cevabı, toplam 25 milyar dolar hedefiyle ilgili tartışmaların
rotasını da belirleyecektir.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi Bugün Nerede?
Bugüne dönelim.
Meclis toplantısına katılan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, 2023 ihracat hedeflerinin gerçekçi olmadığı ve
bu hedeflere ulaşmanın zor hale geldiği ile ilgili görüşlere cevaben,
şunları söyledi: “Hedefi, hedefe ulaşmaya çalışırken değiştirmemeli-
yiz. Hedefi kaça düşüreceğiz? 2023’ü bekleyelim. Özellikle büyük fir-
malarımız özgün platformlarını ortaya çıkartıyorlar; bunların ihracatı
gündeme gelecek. Üzerimizde bir baskının olması her zaman iyidir.”

Dr. Tüfekçi’ye katılıyoruz. Hedeflerin ne kadar gerçekleştirilebilir ya
da gerçekçi olduğu tartışmaları artık geride kalmalı ve hedefler tut-
turulamayacak bile olsa bu tartışmalar, bir kenara bırakılmalı. Bunun
yerine, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği
üzerine kafa yorulmalı.
Bu noktada, 2023 ihracat hedeflerine ulaşma yolunda, Meclis top-
lantısında da gündeme geldiği üzere, sektördeki tüm tarafların üze-
rinde mutabık olduğu çözüm, aynı zamanda sektör için en büyük
fırsat olarak da değerlendirilen: platformların ihraç edilmesi.
Burada bir duralım.
Geride kalan yaklaşık 4 yılda, “İhracatı engelleyen alt sistem veya
teknolojilerin ‘ticari yapılabilirliğine’ yani fizibiliteye bakılmaksızın
projelendirilmesi. Savunma stratejisi ve teknoloji yol haritaları ile
uyumlu olarak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi.” adına atılan
adımların, ürüne dönüşmüş somut çıktıları, Türk platformlarında
kullanılmaya başlanmadıysa bu fırsatın ne kadar gerçekçi olduğu
noktasındaki soru işaretleri göz ardı edilmemelidir.
2023 ihracat hedefleri açısından MİLGEM, ATAK, HÜRKUŞ, İHA’lar,
ALTAY, çeşitli kara araçları ve silah sistemleri gibi platformların öne-
mine vurgu yapılıyor. Ancak bu platformlarda kullanılan; en basitin-
den motor, silah donanımı ve çeşitli elektronik donanım gibi yurt
dışından alınan bazı alt sistemlerin ihracat iznine tabi olduğu gerçeği
ve Türkiye’nin, bu ürünlere sahip olma noktasına henüz gelememiş
olması, fırsatı bir anda tehdide dönüştürecektir.
Son 10 yılda, Türkiye’nin, yurt dışından gelen alt sistemler için ihracat
izni alınamaması nedeniyle gerçekleştiremediği ihracat projelerini
düşündüğümüzde, bu durum, sektörde, fırsat ve tehdit noktasında
yaşanan bir karmaşa olarak değerlendirilebilir.
Bugün, sektörün Ar-Ge harcamalarında, çok büyük artışları bir kenara
bırakın, neredeyse yatay bir seyir izleniyor olması, kısa vadede, Ar-Ge
tarafında, özellikle de nihai ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları konu-
sunda hızlanma adına bir şeyler yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Hedeflerin Sahiplenilmesi Gerekiyor
Hedeflerin zorluğunun tartışılmasındansa yukarıdan aşağıya doğru
sahiplenilmesi, buzdağının görünmeyen kısımlarını da su yüzüne çı-
kartacak ve problemlerin tespit edilmesiyle daha hızlı çözümler bu-
lunabilecektir.
Bir kez daha HAVELSAN örneğini hatırlatalım… HAVELSAN Genel
Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, Ocak ayındaki söyleşimizde,
savuma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması listesine, yeni bir Türk
firması olarak girmek istediklerini ve 2023 için, 500 milyon dolarlık
ihracat hedefi koyduklarını söylemişti.
Benzer hedefler, 25 milyar doların alt kırılımındaki muhatapları olan
diğer firmalar tarafından da öngörülebilse ve açıklansa; bunlar alt
alta toplandığında, en azından hedefin neresinde olunduğu görülebilir
ve hangi noktalarda tedbir gerekli ise daha somut adımlar atılabilir.
Henüz HAVELSAN’dan başka, kendine koyduğu hedefi sektör ka-
muoyuna duyuran başka bir firma olmaması ile ilgili yorumu size bı-
rakıyoruz.
Nihayetinde, sektörün, gelecek hedefleriyle ilgili motivasyonun art-
ması gerektiği değerlendirmesini de notlarımız arasına dâhil edelim.
Mevcut durumdaki gibi, çok genel bakılmaya ve tartışmalar buzda-
ğının görünen kısmı üzerinden yapılmaya devam edildiği sürece,
zaten çok az olan vakit harcanmaya devam edilecek ve hedeflere
ulaşmak giderek daha da zorlaşacaktır. Biz üzerimize düşeni yerine
getirip ortak algının tesis edilmesine katkıda bulunmak adına bir kez
daha hatırlatmış olalım ve noktayı koyalım.
Haziran ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Temmuz sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Fırsat-Tehdit Karmaşası

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖR
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TÜBİTAK tarafından 6 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 
savunma ve havacılık alanında 1 tesisin temel atma 

töreninin; 2 tesisin ise açılışının yapıldığı bildirildi. TÜBİTAK 
Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün Optik Sistemler Araştırma 
ve Uygulama Laboratuvarı (OPMER)’nın temeli atılırken, 
TÜBİTAK SAGE İleri Birleştirme Teknolojileri, Mobil Uçuş 
Test Altyapısı (MUTA) ve Uzaktan Test İzleme Altyapısı’nın 
ise açılış törenleri gerçekleştirildi. Törenlere, o tarihteki 
Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık, o tarihteki Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve TÜBİTAK Başkanı  
Prof. Dr. A. Arif Ergin başta olmak üzere davetliler katıldı.
İleri Birleştirme Teknolojileri bünyesinde katmanlı imalat, 
delik delme, ısıl işlem, 3 boyutlu lazer kesme, lazer kaynak, 
kaplama ve lehimleme gibi kritik çalışmalar yapılacak. 
Böylece yüksek basınçlı kaplar ile füzelerin yakıt tanklarının 
hızlı, kaliteli ve yerli üretebilecek; füze gövdelerinin ve 
yüksek mukavemetli çeliklerin de tek seferde ve yüksek 
kalitede kaynaklanabilecek. Mobil Uçuş Test Altyapısı 
(MUTA) ve Uzaktan Test İzleme Altyapısı’nın ise 2 temel 
işlevi olacak:
n Telemetri sistemi sayesinde uçmakta olan
 mühimmattan gerçek zamanlı veriler toplanması ve 
 bu verilerin mühimmatın tasarımının geliştirilmesinde
 kullanılması sağlanacak.
n Uçuş sonlandırma sistemi sayesinde, yörüngeden çıkan
 mühimmatın uçuşu, çevreye zarar vermeyecek şekilde
 sonlandıralacak.
TÜBİTAK’tan 20 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise havacılık 
alanında üretim yapan şirket, kümelenme, üniversite ve 
enstitülerin faydalanabileceği, sektörün ihtiyaç duyduğu 

test merkezleri, laboratuvarlar, rüzgar tünelleri ve benzeri 
diğer altyapıları kapsayacak “Havacılık Teknolojileri 
Test ve Geliştirme Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi 
Sözleşmesi”nin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Dr. Özkan Poyraz, Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cihan Kanlıgöz ve TÜBİTAK 
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun katılımı ile 
imzalandığı bildirildi. Proje kapsamında:
n Havacılık test altyapılarının mevcut durumu ile
 eksikliklerin ve ilave ihtiyaçların belirlenmesi,
n Havacılık sanayisinin mevcut altyapı, kabiliyet ve
 kapasitesinin geliştirilmesi, 
n Uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelik 
 ve kalitede havacılık ürünlerinin geliştirilmesinin
 desteklenmesi,
n Havacılık sanayinde üretilen mevcut ürünlerin
 standartlarının yükseltilmesi ve
n Havacılık sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılması  
 amaçlanıyor.

Resmi Gazete’nin  
24 Mayıs tarihli 

mükerrer sayısı ile atanan 
Bakanlar Kurulu’nda; 

bir önceki hükümette 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı olarak görev 
yapan Fikri Işık, Milli 

Savunma Bakanlığı 
görevine getirildi. TBMM 
Milli Savunma Komisyonu 
Başkanı olan Dr. Faruk 
Özlü ise yeni hükümetin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı oldu. Milli 
Savunma Bakanı Işık, 
görevini, 24 Mayıs’ta  

Dr. Özlü’ye devrederken, 
aynı gün, görevini, bir 
önceki Milli Savunma 
Bakanı Dr. İsmet 
Yılmaz’dan devraldı.  
Dr. Yılmaz ise yeni 
dönemde Milli Eğitim 
Bakanı olarak görev 
yapacak.

TÜBİTAK’tan Stratejik Tesisler

Fikri Işık Milli Savunma Bakanı,
Dr. Faruk Özlü Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Oldu
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Hava Kuvvetleri  
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)  

tarafından 22 Mayıs’ta 
yapılan bilgilendirmede, 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Abidin Ünal’ın, 
terör örgütü PKK’ya karşı 
yürütülen Teröristle  
Mücadele Harekâtı  
kapsamında gece görev 
uçuşuna bizzat katıldığı  
bildirildi. Orgeneral Ünal, 
söz konusu uçuşu,  
18 Mayıs’ta, Balıkesir’de 
bulunan 9’uncu Ana Jet Üs 
Komutanlığına ve  
Diyarbakır’da bulunan 8’inci 

Ana Jet Üs Komutanlığına 
yaptığı ziyaretler kapsamında  
gerçekleştirdi. Orgeneral 
Ünal, ziyaretler için, F-16 
uçağı ile Ankara’da  
bulunan 4’üncü Ana Jet  
Üs Komutanlığından  
hareket etti.
Mayıs ayının bir diğer 
gelişmesi, Havadan İhbar 
ve Kontrol (HİK) uçaklarının 
bağlı bulunduğu 131’inci 
Havadan Erken İhbar 
ve Kontrol Grup 
Komutanlığının, 19 Mayıs 
tarihinden geçerli 
olmak üzere, Tam Harekât 

Yeteneği kazanması oldu. 
Hv.K.K.lığından yapılan 
açıklamada, bir kuvvet 
çarpanı olarak envanterde 
yerini almış olan Havadan 
Erken İhbar ve Kontrol 
Sistemi’nin, uzun ve titiz 
çalışmalar ile dünya 
standartlarında yapılan tüm 
inceleme ve denetlemeler 
sonucunda, kendisine tevdi 
edilen görevleri; mevcut 
uçak, teçhizat ve personel 
ile yerine getirebileceğinin 
tescillendiği vurgulandı.
Mayıs ayında, GÖKTÜRK-2 
uydusundan da bir 
haber geldi. Hv.K.K.lığı  
tarafından 11 Mayıs’ta 
yapılan açıklamada,  
GÖKTÜRK-2’nin, Çin  
Halk Cumhuriyeti’nin, 

2007 yılında yörüngedeki 
bir uydusunu imha ederek 
gerçekleştirdiği anti-uydu 
silahı testinden arta 
kalan bir cisim ile 
çarpışmamak için, 
7 Nisan’da, Türkiye 
saati ile 08.50’de, 
çarpışmadan kaçınma 
manevrası yaptığı 
bildirildi. Kaçınma 
manevrası sonrasında, 
GÖKTÜRK-2’nin yörüngesi, 
Dünya’ya, yaklaşık 
200 m daha yakınlaştı.
Uzay çöplerini sürekli 
bir şekilde izlemesini 
sağlayacak bir sisteme 
sahip olmayan Türkiye, 
çarpışma olasılığı ile 
ilgili bilgileri, ABD’den 
aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Abidin Ünal’dan 
Operasyonel Uçuş

8 - Haziran 2016
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Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Özel  
Kuvvetler Sergisi ve Konferansı (Special Operations 

Forces Exhibition and Conference / SOFEX), 9-12 Mayıs 
tarihleri arasında, kapılarını 11’inci kez açtı. Etkinliğin  
ilk günü gerçekleştirilen konferans, önceki yıllarda  
olduğu gibi, dünya genelinden özel kuvvetler temsilcilerini 
bir araya topladı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin iş birliği ile 
milli katılım düzenlenen etkinlikte, Türk pavyonunda; 
ASELSAN, BMC, Kilim Grubu, MKEK, MÜSİAD, Öztek, 
ROKETSAN, Samsun Yurt Savunma, TİSAŞ ve Yakupoğlu 
stant açtı. Ayrıca, ASELSAN’ın, King Abdullah II Design 
and Development Bureau ile ortak girişim şirketi  
ASELSAN Middle East (AME) de ev sahibi firma olarak  
yer aldı.
Etkinliğe, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay 
liderliğindeki Türk heyeti de katıldı. SOFEX 2016, 
37 ülkeden 380’i aşkın firmayı, 75.000 m2 alanda ağırladı.
ASELSAN, etkinlikte, insansız hava araçlarına karşı 
geliştirdiği çözümü tanıttı. ASELSAN’ın ACAR gözetleme 
radarı, Hassas Stabilize Yönlendirici (HSY) elektro-optik 
sistemi ve GERGEDAN RF aktif karıştırma ve köreltme 
sisteminden oluşan çözüm, insansız hava aracının, 
yer kontrol istasyonu ile iletişimini karıştırıyor.

HAVELSAN, 12 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile Katar 
Hava Kuvvetleri için ürettiği AW139 tam uçuş 

simülatörünün ilk mezunlarını verdiğini bildirdi. Katarlı 
eğitmenler ile HAVELSAN’ın deneyimli pilotlarının 
gözetiminde uçan Katar Hava Kuvvetleri pilotları, henüz 
Katar’a nakledilmeyen ve HAVELSAN tesislerinde 
bulunan simülatörde, 6 hafta boyunca, toplam 220 saatlik 
uçuş gerçekleştirdi. Pilotlara eğitim sertifikalarını, 
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin ve 
Katar Askeri Ataşesi Tümgeneral Hemaid Alhajri verdi.
HAVELSAN, Mayıs ayında, yeni bir iş birliği daha başlattı. 
HAVELSAN ile TÜBİTAK; veri kıymetlendirme, taktik 
simülasyon sistemleri, karar destek hizmetleri, sayısal 
kayıt ve arşiv yönetimi, sivil havacılık çözümleri ile siber 
güvenlik ve veri sızıntısı konularında birlikte çalışmak 
amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün 
imzaları, 4 Mayıs’ta, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, 
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
ve HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi 
Atalay tarafından atıldı. Atalay, imzalanan protokol ile 
ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle iletti: “Protokol ile 
ülkemizin kaynakları verimli kullanılarak, aynı teknolojik 
çalışmaların farklı kurumlarda tekrarlanmasının, 
yani kaynak israfının önüne geçilecek. Bu sayede, 
ülkemizin ihtiyacı olan ürünlere ve çözümlere daha hızlı 
ulaşabileceğiz. Aynı zamanda, sanayileştirme alanındaki 
iş birliğimiz, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde de 
güç kazanarak devam edecek. HAVELSAN, Türkiye’de 
bilimsel ve teknik araştırmanın en köklü ve güçlü 
kuruluşu TÜBİTAK’ın geliştirdiği her türlü teknoloji, 
sistem ve cihazın sanayileştirilmesine taliptir.” İmza 
töreninin ardından, teknik gezi ve proje ekipleriyle 
toplantılar gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii  
Müsteşarlığı (SSM),  

6 Mayıs’ta, Denizde İkmal 
Muharebe Destek Gemisi 
(DİMDEG) projesinin ihale 
ilanını yayınladı. Projenin 
kapsamı şu şekilde ifade 
edildi: “Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyacına 
yönelik olarak; barışı  
destekleme, denizde  
denetim, doğal afet yardımı, 
arama kurtarma,  
muharip olmayanların  
tahliye edilmesi  
harekâtlarının icra  
edilmesi ve hâlihazırda 
icra edilen lojistik destek 
faaliyetlerinin (gemilerin 
denizde ve limanda  
yakıt ve su ihtiyacının  
karşılanması, yakıt  
depolarının bütünlemelerinin  
yapılması, yakıt depoları 
arasında yakıt transferlerinin 

yapılması vb.) sürdürülmesi  
görevlerini icra etmek 
maksadıyla 1 adet Denizde 
İkmal Muharebe Destek 
Gemisi (DİMDEG) tedarik 
edilecektir.” Ön yeterlilik 
şartları arasında, teklif  
verecek kuruluşun yurt 
içinde yerleşik bir tersane 
olması ve Kapasite  
Raporu’nda, kızak ya da 
kuru havuzundan en az  
birinde inşa edebilecek 
gemi boyunun 195 m veya 
daha fazla olarak tespit 
edilmiş olması şartları  
sıralandı. SSM, ihale 
ilanında belirtilen son 
tarih olan 18 Mayıs’a kadar 
teklife çağrı dosyasını alan 
firmaları da açıkladı. Dosya, 
Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.  
ve Sefine Denizcilik  
Tersanecilik Turizm San. ve 
Tic. A.Ş. tarafından alındı.

DİMDEG’de Süreç Başladı

SOFEX, Özel Kuvvetlerin 
Nabzını Tuttu

HAVELSAN Simülatörü 
Katarlı Pilotları Mezun Etti

10 - Haziran 2016
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ASELSAN tarafından 23 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 
Avrupa Birliği EUREKA/ITEA2 kümesi tarafından 

fonlanan RECONSURVE (Semantik Durumsal  
Farkındalık Destekli Sensör Yönetim Sistemi) projesinin, 
ITEA tarafından “Award of Excellence: User Focus” 
(Mükemmellik Ödülü: Kullanıcı Odağı) ödülüne layık 
görüldüğü bildirildi. Ödül, 28 Nisan’da, İsveç’in  
Stockholm kentinde, ASELSAN adına Burcu Yılmaz’a 
sunuldu.1 Ocak 2011 tarihinde başlayarak  
30 Haziran 2015 tarihinde başarı ile tamamlanan 
RECONSURVE projesinde, 3 farklı ülkeden (Türkiye, 
Fransa, Kore Cumhuriyeti) 9 şirket, araştırma enstitüsü  
ve üniversite rol aldı ve bu konsorsiyumun koordinatörlüğü, 
ASELSAN tarafından yürütüldü.  
Projede, deniz üzerinden gerçekleştirilen göç ve  
kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenebilmesi 
ve denizde güvenliğin sağlanabilmesi için, geniş bir 
alanı kapsayan, operatörün doğru anda doğru kararı 
verebilmesini amaçlayan karar destek mekanizmalarına 
sahip bir deniz gözetim sistemi geliştirildi. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı da projede son kullanıcı olarak yer aldı.
ASELSAN’dan, Mayıs ayında bir dizi sözleşme haberi de 
geldi:

 n ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Kara
 Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında, Yeni
 Mobil Sistemi alımına istinaden, 29 Nisan’da, toplam
 bedeli 68.999.994 lira olan bir sözleşme imzalandı. 
 Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 
 2016-2019 yıllarında gerçekleştirilecek.
n ASELSAN, Nurol Makina’dan, SARP Uzaktan Komutalı
 Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak 4 Mayıs’ta,
 toplam bedeli 9.720.000 avro olan bir sipariş aldı.
 Bu sipariş kapsamında teslimatlar, 2016 yılında
 gerçekleştirilecek.
n 20 Mayıs’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile Milli
 Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
 ihtiyacı olan Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sisteminin
 (IFF Mod-5) tedariki maksadıyla, 27.975.000 dolar bedelli
 bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
n ASELSAN ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
 Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi
 kapsamında, 24 Mayıs tarihinde “Yeni Nesil 112 Acil
 Çağrı Merkezi Projesi Altyapı Kurulumu İşi” sözleşmesi
 imzalandı. 64.900.000 lira tutarındaki proje kapsamında
 Ankara, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, İzmir, Nevşehir,
 Sakarya, Uşak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı 
 faaliyete geçirilecek ve teslimatlar 2016 yılında
 yapılacak.

ASELSAN’a Avrupa’dan Ödül
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Otokar, 5 Mayıs’ta, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı özel durum açıklamasında, iç güvenlik 
kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli tipte 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini 

kapsayan, 64,8 milyon avro tutarındaki bir siparişin kesinleştirildiğini bildirdi. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatın,  
yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Otokar’a Yeni Sipariş
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Türkiye’de karbon 
elyaf ve ileri kompozit 

malzeme geliştirmek 
amacıyla kurulan DowAksa 
Global Kompozit Merkezi, 
13 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
törenle açıldı. DowAksa’nın 
Yalova’daki karbon elyaf 
ve kompozit üretim 
kampüsüne yapılan yeni 
bir yatırım niteliğindeki 
merkez, SSM tarafından 
desteklenen, TUSAŞ ile 
DowAksa’nın yürüttüğü, 
Havacılıkta Kullanılan 
Karbon Elyaf Takviyeli 
Termoset Reçineli Prepreg 
Geliştirilmesi Projesi 
(İPEK) kapsamında finanse 
ediliyor. Sözleşmesi 
31 Aralık 2013’te 
imzalanan projede; 
havacılık sektöründe 
büyük ölçüde kullanıma 
sahip olan, Türkiye’de 
üretilmeyen, ihracat 
lisansına tabi prepreg 
malzemenin geliştirilmesi, 
üretilmesi, doğrulama ve 
karakterizasyon testlerinin 
yapılması ve bir uçak 
yapısının (ANKA kiriş 
parçası) küçük ölçekli statik 
testinin gerçekleştirilmesi 
amaçlanıyor. 3 yıllık 
projenin çıktılarının, 2017 
yılında SSM’ye sunulması 
planlanıyor. Merkezde, 

savunma ve havacılığın yanı 
sıra rüzgâr enerjisi, inşaat, 
ulaşım, denizcilik gibi 
sektörlere de ileri kompozit 
malzeme sağlanması 
hedefleniyor.
Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Kompozitler havacılık için 
en önemli malzeme grubu 
arasında yer almaktadır. 
Kompozitlerin son 30 yıllık 
dönemde yaşamış olduğu 
gelişmeler ve askeri ve sivil 
havacılıkta bulduğu geniş 
kullanım alanları, bunların, 
en önemli malzeme 
grubu hâline gelmesinin 
nedenlerini açıklamaktadır. 
Sadece havacılık değil, uydu 
platformları ve uzaya erişim 
anlamında da kompozit 
teknolojisi ve en önemli 
yapıtaşı olan karbon fiber 
teknolojisi büyük önem 
arz etmektedir. Ülkemizde 
de güçlü bir kompozit 
sanayisinin oluşturulması 
açısından kamu desteği, 
özel sektörün dinamik gücü 
ve kamunun yönlendirici 
politikaları oldukça kritiktir. 
Bu proje, Müsteşarlığımızın 
yerlileştirme, millileştirme 
ve teknoloji geliştirme 
politikalarının bir ürünüdür. 

Bu tür faaliyetler ve 
ortaklıklar ülkemizin 
gururudur. Bu tür tesislerin 
devamının gelmesini 
diliyorum.”
Törende, proje ortaklarının 
temsilcileri de birer 
konuşma yaptılar. 
DowAksa Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mehmet Ali 
Berkman, “DowAksa, 
yurt içinde üretilen karbon 
elyaf çözümlerinin, 
devletimizin ulusal 
güvenliğine, enerji ve 
ticaret hedeflerine, 
dolayısıyla ekonomik 
büyümesine fayda 
sağlayacak olmasından 
gurur duyuyor.” dedi. 
Merkezin Türk savunma ve 
havacılık tarihinde dönüm 
noktası olduğunu söyleyen 
TUSAŞ Yapısal Grup 
Başkanı Naki Polat, “İlk 
defa bir ham malzemeyi 
kendi imkânlarımızla 
karşılayacak tesisin açılışını 
yapıyoruz. Hem savunma 
hem de havacılık alanında 
bu malzemenin kullanımı 
%50’yi aştı.Şu an yeni 
nesil Boeing 787 ve 
Airbus A350’deki kompozit 
kullanımı oranı %50’nin 
üzerinde. Hem savaş 
uçaklarında hem de sivil 
uçaklarda kompozitten 

vazgeçilmesi mümkün 
değil. Savunma sanayisi 
dışındaki sektörde de 
kullanımı büyük oranda 
artmaktadır. Bugün açılan 
merkez, hem ülkemize hem 
de savunma ve havacılık 
sanayimize büyük fırsatlar 
sunacaktır. ” şeklinde 
konuştu. DowAksa İcra 
Kurulu Başkanı Douglas 
Parks ise şöyle konuştu: 
“Son derece becerikli, 
inovatif ve işine kendilerini 
adamış bir ekibe liderlik 
etmekten dolayı onur 
duyuyorum. Bugün 
gördükleriniz onların 
emekleriyle mümkün oldu. 
SSM, yenilikçi vizyonuyla 
askeri ve sivil havacılık 
uygulamaları için yüksek 
mukavemete sahip hafif 
kompozit malzemeleri 
milli olarak geliştirmenin 
stratejik önemine tam 
anlamıyla hâkimdir;
TUSAŞ ise, yenilikçi 
gelişimleri sürekli 
sağlayacak bir tesisi 
başarılı bir şekilde 
kurmamız için ekibimize 
rehberlik ederek gerekli 
bilgi ve tecrübeyi 
sağlamıştır.”
Açılışın ardından davetliler, 
2.600 m2 merkezi gezerek 
yetkililerden bilgi aldı.

SSM, TUSAŞ ve DowAksa’dan Teknolojik Derinlik Hamlesi
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Bu yıl kimya alanında 
Nobel Ödülü’nü kazanan 

Prof. Dr. Aziz Sancar,  
16 Mayıs’ta, TUSAŞ’ı ziyaret 
etti. Yürütülen projeler 
hakkında bilgi alan Prof. 
Dr. Sancar, gerçekleştirilen 
tesis turunda; T129 ATAK’ı, 
ANKA’yı ve HÜRKUŞ’u 
yerinde gördü ve Özgün 

Helikopter Geliştirme 
Projesi ekibiyle buluştu. 
İncelemelerin ardından, 
TUSAŞ Saim Dilek 
Konferans Salonu’nda 
TUSAŞ çalışanları ile 
bir araya gelen Prof. 
Dr. Sancar, tesislerde 
gördüğü çalışmalardan çok 
etkilendiğini belirtti.  

TUSAŞ Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı 
tarafından Prof. Dr. Aziz 
Sancar’a, ABD’de bulunan 
Türk Evi’nde sergilenmek 
üzere, Türk el sanatı 
minyatür ve TUSAŞ özgün 
ürünlerinin maketleri 
takdim edildi.
TUSAŞ’tan Mayıs ayında 
bir de ödül haberi geldi. 
Sosyal Güvenlik Haftası 

kapsamında, 18 Mayıs’ta 
düzenlenen Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun 10. Yıl Ödül 
Töreni’nde, 2015 yılı 
prim ödeme ve istihdam 
istatistiklerine göre 
ödül kazanan şirketlere 
ödülleri takdim edildi. 
TUSAŞ, Türkiye’nin en çok 
prim ödeyen ilk 10 şirketi 
arasında, 4’üncü olarak 
ödül aldı.

Prof. Dr. Aziz Sancar TUSAŞ’ta

Proline Bilişim, 4 Mayıs’ta, 
Ankara’da düzenlenen 

Uluslararası Akıllı Şehirler 
Konferansı’nda, Akıllı Güvenlik 
Yönetim Sistemi (Intelligent 
Security Information 
Management / iSIM) yazılımının 
lansmanını gerçekleştirdi. 
Proline İcra Kurulu Başkanı 
Mehmet Doğanyiğit ve Ar-
Ge Direktörü Banu Altay’ın 
katılımı ile düzenlenen basın 
toplantısında tanıtılan iSIM 
yazılımı, hem şehir güvenliğinde 
hem de yüksek güvenlik gerektiren alanların güvenliğinin 
sağlanmasında kullanılabiliyor. Yazılımın en önemli 
özelliklerinin başında ise mevcut sistemlerle birlikte 
çalışabilmesi ve bu altyapılara destek verebilmesi geliyor. 
Bu yazılım sayesinde, Proline’ın entegre ettiği sensör 
ve kameralar haricinde, şehir genelinde bulunan; otel, 
alışveriş merkezi, havaalanı ve stadyum gibi noktalara 
önceden yerleştirilmiş kameralardan elde edilen veriler 

de toplanabiliyor ve komuta-kontrol merkezinde tek 
ekrandan yönetilebiliyor. iSIM’in sahip olduğu coğrafi 
bilgi sistemi modülü ile trafik yönetimi harita üzerinde 
gerçek zamanlı olarak yapılabilirken; akıllı video 
analiz algoritmaları ile operatörler tarafından takibi 
mümkün olmayan binlerce kameradan alınan görüntüler 
incelenerek, herhangi bir alarm durumunda hızlı aksiyon 
alınabilmesi sağlanıyor.

Proline, iSIM ile Akıllı ve Güvenli Şehirler Oluşturuyor
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Siber dünyada planlanan 
saldırıları, henüz 

gerçekleşmeden tespit 
etmek amacıyla oluşturulan 
“Siber Füzyon Merkezi” 
kavramının Türkiye’de 
ilk uygulaması, STM 
tarafından, Ankara’da 
hayata geçirildi. STM Siber 
Füzyon Merkezi, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir’in katıldığı 
törenle 17 Mayıs’ta açıldı.
STM tarafından konu ile 
ilgili yayınlanan basın 
bülteninde, siber füzyon 
kavramı, şöyle açıklandı: 
“Siber füzyon, farklı 
kaynaklardan gelen 
verilerin birleştirilip, yapay 
zekâ algoritmalarıyla analiz 
edildiği ve devamında 
makina öğrenmesi denilen 
mekanizmanın kullanıldığı 
yeni nesil bir yaklaşım 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Çok farklı disiplinlerin 
bir araya getirildiği bu 
yaklaşım, klasik siber 
güvenlik anlayışında 
olduğu gibi saldırıyı 
bloklamaya değil, ilgili 
tüm parametreler 
arasında bir ilişki 
kurarak saldırı paternini 
belirleyip, olayı çok önceden 
tespit etmeye, saldırı 
daha gerçekleşmeden 
hazır olmaya yönelik 
proaktif bir kavram olarak 

tanımlanıyor.” Konuyla ilgili 
değerlendirmelerini ileten 
Prof. Dr. Demir, şunları 
söyledi: “Dünyada sadece 
birkaç ülkede bulunan 
Siber Füzyon Merkezi’yle 
Türkiye, siber güvenlik 
konusunda önemli bir 
güce kavuştu. Dünyada 
ülkelerin güvenliğini tehdit 
eden en büyük unsurlardan 
biri, siber saldırılar. Siber 
saldırıları, gerçekleşmeden 
önce analiz etmek, önüne 
geçebilmek kritik bir öneme 
sahip. Bugün bunun için 
büyük bir adım atıldı.”
STM Genel Müdürü Davut 
Yılmaz ise yeni nesil Siber 
Füzyon Merkezi ile klasik 

yöntemlerin çok ötesine 
geçtiklerini belirterek 
şöyle devam etti: “Hem 
sayıları artan hem de 
tespit ve kullanılan yöntem 
anlamında boyut değiştiren 
siber tehditleri, klasik 
yöntemlerle tespit etmek 
imkânsız hâle geldi. Bu 
nedenle saldırı olmadan 
haberdar olmak ve buna 
göre otomatik olarak 
savunma kurgusunu 
oluşturmak, yani reaktif 
değil, proaktif bir yaklaşım 
göstermek gerekiyor. 
Bugün kullanıma açtığımız 
siber füzyon merkezi, bu 
yeni nesil siber güvenlik 
anlayışının bir ürünü ve 

ülkemiz için her anlamda 
pek çok ilki bünyesinde 
barındırıyor. Çok farklı 
disiplinleri bir araya 
getiren ve tamamen bizim 
geliştirdiğimiz yapay zekâ 
mekanizmalarıyla çalışan 
bu merkezin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.”
Siber Füzyon Merkezi’nde; 
zafiyet yönetimi, siber tehdit 
istihbaratı, tehdit savunma 
operasyonu, siber harekât 
merkezi ve olay müdahale 
yönetimi yetenekleri, 
özellikle üst seviye 
yöneticilerin siber olayların 
yönetiminde inisiyatif 
almasına imkân sağlayacak 
yenilikçi harp oyunları 

STM Siber Füzyon Merkezi Görevde
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yöntemleriyle birleştirilerek 
modern bir siber güvenlik 
yaklaşımının uygulanması 
hedefleniyor.

STM, Başarılı 
Çalışanlarını 
Ödüllendirdi
Çalışanlarının kurum içi 
iletişimini arttırmak ve 
firmanın mevcut durumunu, 
vizyonunu ve stratejik 
hedeflerini paylaşmak 
için çalışanları ile sıklıkla 
bir araya gelen STM, STM 
Ailesi İletişim ve Motivasyon 
Toplantılarını, 26 Nisan’da 
Ankara’da; 3 Mayıs’ta da 
İstanbul’da gerçekleştirdi.
Organizasyonlarda, STM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Demirel, STM 
Genel Müdürü Davut 
Yılmaz ile STM Genel 
Müdür Yardımcıları Cebrail 
Uçur, Murat İkinci ve 
Ömer Korkut;  kurumun 
mevcut durumu ve 
gelecek vizyonuna ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. Söz konusu 
toplantılarda, STM 
bünyesinde 10 yıl ve 
üstünde hizmet vermiş 
olan çalışanlara, kuruma 
olan bağlılıklarından 
dolayı “Kurumsal Aidiyet” 
ödülleri dağıtıldı. Ayrıca, 
STM’nin profesyonel 
gelişimi ve kurumsal 
faaliyetlerini en üst düzeyde 
destekleyen çalışanların 
ödüllendirilmesi için 
kurgulanan “Çalışan 
Etkinlik Programı” 
ödülleri de sahiplerini 

buldu. STM’nin uyguladığı 
bu sistemle çalışanlar, 
uzmanlık alanlarına 
göre verdikleri eğitimler, 
geliştirdikleri öneriler, 
yayınları, bilgi paylaşımları 
ile diğer kurumsal katkıları 
aracılığıyla etkinlik puanları 
kazanıyor. En yüksek 
puan alan çalışanlar, STM 
Yönetiminin takdiri ile 
ödüllendiriliyor.
Bir diğer gelişme 
kapsamında STM, 
4 Mayıs’ta, “Kamu 
Güvenliği ve Acil Yardım 
Görevlerine Yönelik 
Haberleşme Sistemlerine 
İlişkin Sektör Raporu”nu 
yayınladı. Raporda, 
Türkiye’de yerli üreticilerin 
geliştirdiği güvenli 
haberleşme sistemlerinin 
yaygınlaşmasındaki artışa 
dikkat çekildi. STM Genel 
Müdürü Davut Yılmaz, 
raporla ilgili olarak, 
“Haberleşme teknolojileri, 
kamu güvenliği ve acil 
yardım görevlerine 
yönelik polis, jandarma 
gibi kolluk kuvvetleri ile 
itfaiye, ambulans ve arama 
kurtarma ekiplerinin icra 
ettiği hizmetlerin hızlı, 
etkin, entegre ve verimli 
şekilde yapılabilmesinin 
gereği olarak da öne 
çıkmaktadır. Bu raporda; 
görev kritik olarak da 
adlandırabileceğimiz 
haberleşme sistemlerinin 
dünyadaki ve 
ülkemizdeki mevcut 
durumu ele alınmıştır.” 
değerlendirmesini yaptı.
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Savunma ve havacılık sektörü, sürekli gelişen teknolojisi ile 
ülkelerin gelişimine önemli ölçüde katkısı olan sektörlerin 
başında geliyor. Dünyayı değiştiren, geliştiren çoğu teknolojinin 

çıkış noktası, savunma ve havacılık sanayisi. Ve her geçen gün, yeni 
teknolojiler üretiliyor.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI):
n Türk savunma ve havacılık sektörünün küresel büyük oyuncular 
 arasına girmesi için firmalar arasında koordinasyonu sağlamak,
n Yeni uluslararası pazarlara ulaşmak, sektörün ihtiyaçlarını
 karşılayacak düzenlemeler yapılmasını sağlamak,
n Firmaların yüksek teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı üretim yapmalarını
 teşvik etmek,
n Finansal kredi modelleri geliştirmek,
n Üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri ile ortak projeler geliştirmek ve
n Sektöre büyük katkı sağlayan KOBİ’lere desteği arttırmak için
 çalışmalar yürütmektedir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen başarı ve teknolojiler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sivil alanlarda da 
yaygınlaştırılarak Türkiye’nin teknoloji düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
Birliğimizin hedefleri doğrultusunda atılan büyük adımlarla Türk savunma ve havacılık sanayisi, ihracatın en büyük 
yıldızı olmaya devam ediyor. Günümüzün rekabetçi ekonomik koşulları altında, son yıllarda hız kesmeyen yatırımları, 
projeleri ve ürünleriyle parlak bir performansa imza atan Türk savunma ve havacılık sanayisi, ihracat rakamlarıyla da 
öne çıkıyor. Kuruluşundan bu yana daima ihracatını arttıran sektörümüzün bu alandaki başarısıyla diğer tüm birliklerden 
farklı bir profil sergiliyoruz. Bu yılın Nisan verilerini temel alacak olursak bir önceki yılın aynı dönemine göre, %23’lük 
bir ihracat artışı gerçekleştirdik. 2015 yılı genel değerlendirmesinde, sanayi sektörleri arasında ihracatını arttırabilen 
yegâne birlik olan SSI, bu yıl da başarısını arttırarak sürdürüyor. Bu rakamları göz önüne aldığımızda, ülke olarak 
geleceğe daha güvenli bakabiliriz. Çünkü başta da belirttiğim üzere, ülkelerin gelişimine en ciddi katkı yapan sektörlerin 
başında, savunma ve havacılık sektörü yer alıyor. Bu performansı devam ettirmek için uluslararası pazarlara açılmak ve 
uluslararası iş birlikleri geliştirmek, Türk savunma ve havacılık sanayisinin bir numaralı gündem maddesi olmak zorunda.
Bu amaç doğrultusunda, uluslararası fuarlara katılımlarımız devam ediyor. 29-31 Mart tarihlerinde, Katar’da düzenlenen 
DIMDEX 2016 fuarına iştirak ettik. 5-7 Nisan tarihlerinde, Almanya’da düzenlenen Aircraft Interiors Expo 2016 fuarına 
katıldık. Burada, Türk ve Alman heyetleri arasında görüşmeler ve resepsiyonlar tertipledik. 18-21 Nisan tarihlerinde, 
Malezya’da DSA 2016 fuarına katıldık. Son olarak da 9-12 Mayıs tarihlerinde, Ürdün’de SOFEX 2016 fuarındaydık.
Bu ay ise 2-5 Haziran tarihlerinde, Kazakistan’da düzenlenecek KADEX 2016 fuarı ve 13-17 Haziran tarihlerinde, 
Fransa’da düzenlenecek EUROSATORY fuarına katılım sağlayacağız.
Tüm bu fuar takvimini takip etmek, gerekli organizasyonları oluşturmak, tanıtım materyallerini hazırlamak; bu 
kalemlerin hatasız bir şekilde sürdürülmesi için yüzlerce detayı öngörmek... Gerçekten, Tanıtım Grubumuz “Turkish 
Defence Alliance (TDA)”, bu görevi hatasız bir şekilde sürdürüyor. İletişimin, pazarlama faaliyetlerinin, ürün satışına ve 
ülke imajına olan katkısını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden, bu alanda yaptığımız çalışmaları dikkatle ve profesyonel ekiplerle 
birlikte sürdürmeye devam ediyoruz.
Yeni pazarlarda boy gösteren, mevcut pazarlarda daha etkin bir davranış sergileyen Türk savunma ve havacılık sanayisi 
için çalışmaya, yorulmaya ve başarmaya devam edeceğiz.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu Başkanı
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Sektör, Türkiye’ye 
Umut Veriyor
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MSI Dergisi: Okuyucularımızın 
gözünde net bir resim oluşturabilmek 
için, bize biraz ASPİLSAN’dan 
söz eder misiniz?
Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN, bildiğiniz 
gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfının bir şirketi. 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı’ndan alınan derslerin 
sonucu olarak milli harp sanayisini ge-
liştirme çalışmaları kapsamında ku-
ruldu. 1981 yılında temeli atılan şirket, 
1984 yılında üretime başladı. Serma-
yesi, Kayserili vatandaşların bağışları 
ile oluşturuldu. Kuruluşumuzdan bu 
yana, belirli bir miktarın üzerinde kat-
kı sağlayan hemşerilerimizin resim ve 
isimleri, minnet hislerimizin tercüme-
si olarak fabrikamızın girişinde yer alı-
yor. Bu kapsamda, çok küçük bir payla 
da olsa bu vatandaşlarımızı temsil et-
mek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri 
Ticaret Odasının şirkette hisseleri bu-
lunmaktadır. ASPİLSAN, bu kuruluş 
şekli ile Türkiye’de tek örnek olarak 

özel bir konumdadır. Şirketin vatandaş 
bağışları ile kurulmuş olması, biz çalı-
şanlara ayrı bir manevi sorumluluk da 
yüklüyor.
ASPİLSAN, kurulduğu günden itiba-
ren, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
olmak üzere, ülkemizin tüm batarya 
ihtiyaçlarına milli çözümler üreten 
yegâne şirkettir. Üstlendiği bu mis-
yon nedeniyle bazen bir ihtiyaca yöne-
lik tek bir batarya ürettiği bile oluyor. 
Burada bizim bakış açımız, TSK ve  
ona ürün veren; başta ASELSAN,  
ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi kurum ve 
kuruluşların öncelikli olarak ihtiyaçla-
rının karşılanmasıdır.
Hâlen 108 çeşit batarya, 228 cins pil blo-
ğu, 16 model şarj cihazı ve 37 tipte nikel 
kadmiyum uçak ve helikopter aküsü 
üretiyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
ve duyacağı her türlü bataryayı yapacak 
bilgi birikimi ile ülkemize hizmet ver-
meye çalışıyoruz. Ayrıca ürünlerimizi, 
Uruguay’dan Tayland’a kadar birçok ül-
keye de doğrudan ihraç ediyoruz.

Türkiye’nin Batarya
İhtiyaçlarına
Milli Çözümler
Üreten Şirket:

ASPİLSAN
Elektronik cihazlar, artık 
tek bir erin teçhizatında 
bile önemli yer tutuyor 
ve eskiden barut ya da 
yiyecek için söylenen, 
“Onlar olmadan ordular 
savaşamaz!” anlamına 
gelen sözler, artık enerji 
sağlayan batarya ve 
jeneratörler için 
söyleniyor. Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı şirketi ve batarya 
alanında Türkiye’nin 
mükemmeliyet merkezi 
olan ASPİLSAN Enerji 
(ASPİLSAN), bir yanda 
Ar-Ge çalışmaları ile bir 
yanda da firmanın sivil 
sektöre açılmasını 
sağlayacak sertifikasyon 
çalışmaları ile önemli bir 
atılım içinde. ASPİLSAN’ın 
bu atılımını, ASPİLSAN 
Genel Müdürü Ferhat 
Özsoy ile konuştuk.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Enerji’nin
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Son olarak Enerji Depolama Sistemle-
ri (EDS) üzerinde yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz. Günümüzün en önemli 
ihtiyacı olan enerjinin depolanmasına 
yönelik ürünlerimizi de ülkemize sun-
muş durumdayız.
Bütün bunları yaparken arkamızda 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı’nın ve yüce Türk milletinin oldu-
ğunu biliyor ve çalışmalarımızı buna 
göre yönlendiriyoruz.

MSI Dergisi: ASPİLSAN, biraz önce 
bahsettiğiniz gibi, standart ürünlerin 
yanı sıra özel batarya çözümleri de 
geliştiriyor. Türkiye’de ve yurt dışında 
hangi firmaların hangi ürünleri 
için özel batarya çözümleri 
geliştiriyorsunuz? Bunların 
teknik özellikleri hakkında 
ana hatlarıyla bilgi verir misiniz?
Ferhat ÖZSOY: Başta TSK ve ASELSAN 
olmak üzere, ROKETSAN, TUSAŞ ve 
TÜBİTAK gibi firma ve kuruluşların 
geliştirdiği modern cihazlar için her 
türlü bataryanın tasarımı ve üretimi, 
ASPİLSAN tarafından yapılıyor. Örnek 
verecek olursak, bugün bütün robotik 
sistemlerde kullanılan BB-2590 batar-
yası, 10,2 Ah nominal kapasiteye sahip 
olacak şekilde, Türkiye’de ilk defa fab-
rikamızda geliştirildi ve hâlen üretili-
yor. Ayrıca, ASELSAN, ROKETSAN ve 
TÜBİTAK için çeşitli özel bataryalar, 
tamamen ASPİLSAN tarafından tasar-
lanıyor ve üretiliyor. Yine son ürünü-
müz olan ve başta TSK olmak üzere, 
tüm 4400 serisi telsiz kullanıcılarının 
yoğun ilgisi ile karşılanan 3250 mAh 
kapasiteli bataryamız, bizim özel ba-
taryalar alanında geliştirdiğimiz başlı-
ca ürünler arasında yer alıyor.
Ayrıca, burada EDS’lere de özel bir 
parantez açmak gerektiğini düşünüyo-
rum. Özel ihtiyaçlara göre geliştirilmiş 
özgün EDS’yi tasarlayarak ihtiyaç du-
yan kurumlarımıza ve şirketlerimize 
sunuyoruz. Bu ürünümüz ile Türki-
ye’de başka bir ilke daha imza atmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

ASPİLSAN’dan Ar-Ge Atağı
MSI Dergisi: Ar-Ge çalışmalarını 
nasıl ele alıyorsunuz? Kaç kişilik 
bir ekibiniz var ve bu çalışmalara 
ne kadar kaynak ayırabiliyorsunuz?
Ferhat ÖZSOY: Bu konuda yeniden ya-
pılanma sürecindeyiz. Stratejik olarak 
pil teknolojisini de kapsayan bir Ar-Ge 
süreci çerçevesinde adımlarımızı atı-
yoruz. Bu kapsamda, Ar-Ge çalışmala-

rımızı daha etkin yürütmek için fabrika 
bünyesinde yaptığımız çalışmalara ila-
ve olarak, bu yıl, Kayseri’deki Erciyes 
Teknopark içerisinde bir şube açarak  
Ar-Ge çalışmalarını burada sürdürme-
ye başlıyoruz. Organizasyon yapımızda 
da değişikliğe giderek Ar-Ge çalışma-
larını bir bütün hâlinde yürütmek mak-
sadıyla bir Tasarım ve Ürün Geliştirme 
Müdürlüğü oluşturduk. Gelecekte bu 
birimimizi, bir Ar-Ge merkezi olarak 
teşkil etmeyi planlıyoruz. Ar-Ge çalış-
malarımızı yürütmek maksadıyla ihti-
yaç duyduğumuz işgücünü geliştirme 
kapsamında, İnsan Kaynakları birimi-
miz yoğun bir faaliyet gösteriyor. Bu ko-
nuda, hâlihazırda Erciyes Üniversitesi 
ile gelecekte ise hem Kayseri’de ve ya-
kın civarda hem de İstanbul ve Ankara 
gibi illerde bulunan üniversitelerimizle 
iş birliği yaparak projelerimizi gerçek-
leştirmek istiyoruz. Ayrıca, Ar-Ge konu-
sunda, gerektiğinde diğer şirketlerle iş 
birliği yaparak; batarya, pil teknolojile-
ri, enerji depolama, giyilebilir teknoloji, 
uçak aküleri gibi konular üzerinde yo-
ğunlaşmayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: Ar-Ge’ye ayrı bir 
parantez açacak olursak özellikle 
sivil havacılık alanında, lityum iyon 
(Li-Ion) bataryaların popülerlik 
kazandığını; Boeing 787 uçağının, 
sadece bu tür batarya kullandığını 
görüyoruz. Batarya konusunda 
geleceği hangi teknolojilerde 
görüyorsunuz? ASPİLSAN, gelecek 
için ne gibi hazırlıklar yapıyor?
Ferhat ÖZSOY: Hâlen ürettiğimiz Nikel 
Kadmiyum (Ni-Cd) uçak aküleri, son 
50 yıldır kullanılmış ve bugüne kadar 

gayet başarılı olmuş bir ürün. Biz ön-
celikle ürettiğimiz bu Ni-Cd akülerde 
ürün çeşitlerimizi arttıracak çalışma-
ları yapmayı planlıyoruz. Hâlen geniş 
bir kullanım alanı olan bu teknolojide 
derinleşerek, ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefliyoruz. Li-Ion uçak 
bataryaları ise özellikle daha fazla güç 
ve enerji gereksinimi olan uçaklar için 
birçok avantaj sunan, yeni bir teknoloji. 
Bunun dışında, havacılıkta çok önem-
li bir kriter olan ağırlık açısından da  
Li-Ion akülerin ağırlığının %50’ye ka-
dar -yaklaşık 15 kg- daha hafif olma-
sı, bu akülerin havacılıkta kullanımını 
daha da cazip kılıyor. Ayrıca, kullanım 
süreleri ve bakım kolaylığı açısından 
da Li-Ion bataryalar daha uygun bir 
çözüm olarak görülüyor.
Ancak; tüm bu üstünlüklerine rağmen, 
yüksek maliyetlerinin yanında, Li-Ion 
bataryaların en önemli dezavantajı, 
çok daha hassas olmaları. Bu teknolo-
jide, aynı hacme daha fazla enerji sığ-
dırılabilmekle birlikte, Li-Ion pil siste-
minin, uygun şekilde yönetilmemesi 
sonucu görülen yangın gibi riskler ne-
deniyle daha tehlikeli bir ürün olduğu-
nu söyleyebiliriz.
ASPİLSAN, hâlen ürünlerinin birço-
ğunda Li-Ion teknolojisi kullanıyor.  
Ni-Cd uçak akülerinin geliştirilmesi-
nin yanı sıra Li-Ion uçak akü üretimi de 
gelecekte yapmayı istediğimiz önem-
li projelerimizden birisi. Ni-Cd uçak 
akülerimizin, Avrupa Havacılık Emni-
yeti Ajansı (European Aviation Safety 
Agency / EASA) sertifikasyon sürecin-
de edineceğimiz tecrübe ile çok daha 
kısa zamanda Li-Ion uçak akülerinin 
de üretilmesi mümkün olacak.

ASPİLSAN Enerji, enerji 
Depolama Sistemleri üzerinde 
çalışmaları sürdürüyor.



MSI SÖYLEŞİ

24 - Haziran 2016

MSI Dergisi: Batarya söz konusu 
olduğunda, denizaltılar da ASPİLSAN’ın 
çalışma alanlarına komşu bir alanı 
oluşturuyor. ASPİLSAN, şimdiye kadar 
denizaltılarla ilgili bir çalışma yaptı 
mı? Gelecekte yapmayı planlıyor mu?
Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN olarak şu 
ana kadar denizaltıların güç sistem-
leri kapsamında bir çalışmamız ol-
madı. Malumlarınız, bu konuda Deniz 
Kuvvetlerimizin kendi fabrikası var. 
Biz ASPİLSAN olarak denizaltılarda 
batarya ihtiyacı olan diğer sistemler 
üzerinde çalıştık. Ancak, özellik arz 
eden bir platform olan denizaltılar ve 
güç sistemleri konusundaki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. Hâlen de-
nizaltılarda kullanılan PEM yakıt pilleri 
konusunda çalışmayı planlıyoruz.

MSI Dergisi: Ürünlerinize baktığımızda, 
bir bölümünün sivil alanda da 
kullanılabildiğini görüyoruz. 
Örneğin, AA boyutunda pil 
üretiyorsunuz. Bunların herhangi bir 

marketten ya da elektronik ürünler 
satan bir mağazadan alınabilen 
ürünlerden farklılıkları neler?
Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN’ın AA boyu-
tundaki alkali pillerin üretimi ve satışı 
sonlandırıldı. Ancak, Li-Ion ve LFP (Lit-
yum Demir Fosfat) pillerin üretilmesi 
konusunda çalışmalar devam ediyor. 
Ayrıca, Li-Hava, süper ve ultra kapasi-
törler gibi konularda üniversitelerle iş 
birliği arayışlarımız da devam ediyor.

Sırada EASA Sertifikasyonu Var
MSI Dergisi: ASPİLSAN, Aralık ayının 
başında, TRACES firması ile EASA 
sertifikasyonuna yönelik bir protokol 
imzaladı. Bu girişimi, ASPİLSAN’ın 
sivil havacılık pazarına girme niyeti 
olarak değerlendirebilir miyiz? 
Sivil havacılık ile ilgili çalışmalar, 
önümüzdeki dönemde ASPİLSAN’ın 

cirosuna ne gibi katkılarda 
bulunabilir?
Ferhat ÖZSOY: Bildiğiniz gibi, bizim 
uçak akülerimiz, askeri alanda, hem 
ülkemizde hem de dünyada oldukça 
yaygın olarak kullanılıyor. Bugüne ka-
dar üretilen akülerimizle ilgili, kalite 
açısından bir sorunla karşılaşılmadı. 
Uçak akülerimizi, sivil havacılığın da 
hizmetine sunmaya ve pazarımızı ge-
nişletmeye karar verdik. Sivil havacılık 
alanındaki hızlı gelişme de bu pazarı 
oldukça cazip kılıyor.
ASPİLSAN’ın sivil havacılıkta ürünlerini 
pazarlayabilmesi, alınacak sertifikaya 
bağlı. Bu nedenle biz de EASA’ya mü-
racaat ederek, sertifikasyon sürecini 
başlattık. Bizim ürettiğimiz akülerin ni-
telikleri itibarıyla pazarda önemli bir yer 
tutacağına inanıyoruz. Bu da bizim ciro-
muza oldukça olumlu bir etki yapacak.

ASPİLSAN’ın sivil havacılıkta ürünlerini pazarlayabilmesi, alınacak 
sertifikaya bağlı. Bu nedenle biz de EASA’ya müracaat ederek, 
sertifikasyon sürecini başlattık. Bizim ürettiğimiz akülerin 
nitelikleri itibarıyla pazarda önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. 
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MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
ne gibi yeni ürün ve çözümleri 
piyasaya sürmeyi planlıyorsunuz? 

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN olarak enerji 
depolaması, yenilenebilir enerji, bun-
ların birbirine ve sistemlere enteg-

rasyonu konularını, kendimize önce-
likli hedef olarak seçtik. Çok yakında,  
ASPİLSAN EDS ürünümüzü, çeşitli 

ASPİLSAN Enerji’nin üretim hattından bir görünüm.
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platformlarda göreceksiniz. Ürünü-
müz; enerji ihtiyacı duyulan her yerde, 
ihtiyacın miktarına göre ölçeklenebilen 
bir şekilde, gerektiğinde taşınabilecek 
ve talep hâlinde rüzgâr ve güneş ener-
jisinden de enerji depolayabilecek şe-
kilde tasarlandı. Bahsettiğimiz ürün, 
bir evin ihtiyacından başlayarak, bir ka-
rakol, hastane, otel, veri merkezi gibi 
çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek. 
Mobil -konteyner içinde- veya sabit 
olarak tesis edilebilen ASPİLSAN EDS, 
kurulduğu yerde enerji verimliliğini 
sağlayarak -diğer bir deyişle ekonomik 
olduğunda veya en ekonomik şekilde 
enerjiyi depolayarak, ihtiyaç olduğunda 
veya maliyet etkin olduğu zaman kul-
lanarak- kaliteli ve kesintisiz enerjiyi, 
ister şebekeden ister bir yenilenebilir 
enerji kaynağından isterseniz de jene-
ratörden, istediğiniz zaman aktaracak. 
Bu gibi yerlerin enerji ihtiyacını, birkaç 
saatten, bir hafta, hatta on güne kadar 
tek başına karşılayabilecek şekilde 
tasarlanan bu ürünümüzle ülkemizin 
enerji sorununa yardımcı olacak bir 
çözüm sunmuş olacağız.

MSI Dergisi: Ürünlerinizin satış 
sonrası desteği ile ilgili nasıl bir 
organizasyonunuz var? Kaç kişilik 
bir ekip çalışıyor? Ne gibi faaliyetler 
yürütüyorsunuz?
Ferhat ÖZSOY: Malumunuz, bizim bu-
güne kadar üretimlerimiz, yerinde ser-
vis -bakım ve onarım- desteğini içerecek 
ürünler değildi. Ürünlerimizle ilgili tek-
nik destek gerektiğinde, ürün geri çağ-
rılarak ya yenisi ile değiştiriliyor veya 
onarılarak gönderiliyor. Bu ürünlerin, 
zaten bizim dışımızda birileri tarafından 
açılması veya onarılması, oldukça zor ve 
tehlikeli. Ürünlerimizin kalitesi, örnek-
leme usulü ile kontrol edilmiyor. Kulla-
nıcılarımızın, çoğunlukla asker ve polis 
olması göz önüne alınarak, önemli bir 

maliyet yaratsa da tüm ürünlerimiz kali-
te kontrolüne tabi tutuluyor. Bu açıdan, 
öğünerek söyleyeceğimiz bir tespit var: 
Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı 
inceleme sonuçlarına göre, müşterileri-
mizin, %98 gibi, piyasada çok az görülen 
bir memnuniyet seviyesinde olduğu gö-
rüldü.
Ancak EDS’lere yönelik olarak bir satış 
sonrası destek birimi teşkil ediyoruz. 
Başlangıçta şirket bünyesinde yer ala-
cak olan bu birim, ürünlerimizin dağı-
lımına bağlı olarak diğer şehirlerde de 
oluşturulacak veya bu hizmeti verebile-
cek teknik yeterlilikteki kişilerle yetkili 
servis anlaşmaları da yapılacak.

MSI Dergisi: İnternet sitenizde, 
personel politikalarınız ile ilgili, 
“Güçlü yan haklar ve ücretlendirme 
politikalarımız ile Türkiye’nin en çok 
tercih edilen savunma sanayi şirketi 
olma üstünlüğümüzü koruyoruz.” 
ifadesi yer alıyor. “Türkiye’nin en çok 
tercih edilen savunma sanayi şirketi 
olma” konusunda okuyucularımıza 
biraz daha bilgi verebilir misiniz?
Ferhat ÖZSOY: Biz, büyümekte olan bir 
şirketiz. İçinde faaliyet gösterdiğimiz 
sektör, çağımızın en hızlı gelişen sek-
törü ve her gün yeni gelişmelere sah-
ne oluyor. Bu gelişimi yakalamak için, 
insan kaynaklarımıza oldukça önem 
veriyoruz. Mühendislerimiz, dünyanın 
neresinde olursa olsun, konferanslara 
ve fuarlara iştirak ediyorlar. Şu anda 
şirketimizde işe başlayan tüm mühen-
disler, yüksek lisans yapıyorlar. Dok-
tora çalışmalarını da teşvik ediyoruz. 
Şirketimize değer katacağına inandığı-
mız kişilerle çalışma arzusundayız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğini başka 
bir konu ya da konular var mı?
Ferhat ÖZSOY: Öncelikle şirket ismi-
mizde yer alması dolayısıyla bize sıkça 
sorulan bir soruya sizin aracılığınızla 
cevap vermek istiyorum. Biz, sadece 

askeri bataryalar üretmiyoruz. Her 
türlü askeri sistemlerden medikal ci-
hazlara kadar, her türlü cihaz için ba-
tarya üretiyoruz. Ayrıca talep edilen 
her türlü batarya ihtiyacına çözümler 
geliştirebiliyoruz.
Son söz olarak da şunları ifade etmek 
isterim: ASPİLSAN, sektöründe, 35 
yıldır üstlendiği misyona uygun olarak 
üretim faaliyetlerini büyük bir başarı 
ile yerine getirmiştir. Yerli bir üretici 
olarak, başta TSK olmak üzere, ihti-
yaç sahiplerinin zor günlerinin çaresi 
olmuştur. Bu misyonunu da devam 
ettirecektir. Özellikle ambargo acısı 
yaşayan ülkemizde, milli üretimin ne 
kadar önemli olduğunu unutmama-
mız gerekiyor. ASPİLSAN, ülkemiz için 
kritik ürünleri yurt içinde üretmeye, 
ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma-
ya yönelik çabalarına devam edecek-
tir. Bunun yanı sıra yenilikçi ürünlere 
ve alternatif çözümlere odaklanacak 
ve enerji sektörünün ülkemizdeki en 
önemli aktörü olacaktır. 
Ayrıca burada SSM tarafından son dö-
nemde ASPİLSAN’a gösterilen ilgiye 
de teşekkür etmek isterim. Özellikle 
bizim ilgi alanımıza giren uçak ve he-
likopter aküsü ve batarya gibi parçala-
rın yerli üretimle karşılanması kapsa-
mında SSM’nin bize sağladığı desteği 
burada ifade etmek gerekir.
Tabii ki tüm bu çalışmalarımızda 
bize inanan, bizi daha büyük hedefler 
için cesaretlendiren ve ASPİLSAN’ın  
Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından 
biri olması için her türlü desteği sağ-
layan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlen-
dirme Vakfına, ASPİLSAN adına şük-
ranlarımızı sunmayı bir borç olarak 
görüyorum.

ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat 
Özsoy’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.

ASPİLSAN Enerji’nin uçak/helikopter aküleri ürün ailesi
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TUSAŞ’ın bu konudaki 
deneyiminin sınırlı ol-
duğu gerekçesi ile 2012 

yılı başında, İsveç’in Saab 
firması projeye dâhil edil-
di ve Hava Kuvvetlerinden 
gelen “FX” (muharip uçak) 
isterleri çerçevesinde, proje 
şekillenmeye başladı. Hava 
Kuvvetlerinin -beklenenin 
aksine- insansız bir muha-
rip uçağa fazla ilgi göster-
memesi dikkat çekiciydi.
“TX” (eğitim uçağı) isterleri, 
2013 yılı Ağustos ayına, yani 
sözleşme süresi dolmadan 
az bir süre öncesine kadar 
TUSAŞ’a ulaşmayınca, son 
dakikada gelen bu isterle-
ri raporlarda ele alabilmek 
için belirlenen 4 aylık uzatma 
sonrasında, 2014 yılı başın-
da, projenin “Kavramsal Ta-
sarım” aşaması nihayetlendi. 
Ortaya çıkan tek ve çift mo-
torlu çözümler, 5’inci nesil 
jet avcı uçaklarına has; kü-
çük radar kesit alanı, gövde 
içi silah yuvaları ve art yanıcı 
olmadan ses üstü seyir gibi 
özellikler içeriyordu.
Projede, hızlı bir şekilde ön 
tasarım aşamasına geçilme-
si beklenirken, 2014 yılı için-
de çalışmalar yavaşlamaya 
başladı. Özellikle kullanıcı 
tarafında, kavramsal tasarım 
aşamasının ardından, yola 
yine bir yabancı firma desteği 
ile devam edilmesi görüşü-

nün ağırlık kazandığı anlaşıl-
maktaydı.
Bu esnada Başbakan Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu, 8 Ocak 
2015 tarihinde gerçekleş-
tirilen SSİK toplantısının 
ardından, artık “TF-X” ola-
rak adlandırılan FX’in, çift 
motorlu olacağını açıkladı. 
Bilahare, 2015 yılı baharın-

da, önce yabancı firmadan 
alınacak desteğe yönelik ola-
rak SSM tarafından bir Bilgi 
İstek Dokümanı (BİD)’nın 
yayınlanması; ardından da 
27 Nisan 2015 tarihindeki 
SSİK toplantısında, ön tasa-
rım aşamasının başlatılması 
için SSM’ye yetki verilmesi 
ile proje tekrar hareketlendi. 

BİD’e gelen yanıtlar doğrul-
tusunda, Haziran 2015 içinde 
yayınlanan Teklife Çağrı Dosya-
sı (TÇD)’na, Ağustos ayı başla-
rında; Airbus, BAE Systems ve 
Saab’dan gelen tekliflerin de-
ğerlendirilmesi sonucu, Aralık 
2015 içinde, öncelikli olarak 
görüşülecek Yabancı İşbir-
liği Firması (YİF) adayı, BAE  
Systems olarak belirlendi. 
Ön Tasarım Aşaması için 
Ana Yüklenici TUSAŞ ve YİF 
BAE Systems ile sözleşme 
görüşmeleri hâlen devam 
ediyor.

Avcı Uçaklarının
Geleceği
MMU’nun geleceğine yöne-
lik çıkarsamalar yapabilmek 
için, 1940’lardan günümüze 

Milli Muharip Uçak
Geliştirilmesi Projesinin
Neresindeyiz?
Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi projesinin temelleri, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bünyesinde, 2010 yılı 
içinde atıldı. Aynı yılın 15 Aralık günü, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK), SSM’ye, Jet Eğitim Uçağı ve Muharip 
Uçak Kavramsal Tasarım Projesi için, TUSAŞ ile sözleşme 
görüşmelerine başlama yetkisi vermişti. Projenin adından 
anlaşılacağı gibi, o dönemde, -tercihen- aynı platformu 
paylaşan ve biri muharip, diğeri ise eğitim amaçlı kullanılacak 
iki farklı tasarım üzerinde duruluyordu. SSM ile TUSAŞ 
arasındaki sözleşme, son derece hızlı bir şekilde, 
23 Ağustos 2011 tarihinde imzalanarak, 29 Eylül 2011 
tarihinde yürürlüğe girdi. Yani Türkiye’nin MMU macerası, 
2011 yılının sonbaharında resmen başlamış oldu.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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MMU’nun, F-35 ile birlikte, Türkiye’nin muharip jet filosunu oluşturması bekleniyor.
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muharip uçak geliştirme pro-
jelerine baktığımızda, uçak 
tasarım ve geliştirme süre-
lerinin ve geliştirme mali-
yetlerinin artma eğiliminde 
olduğu görüyoruz. 1945’ten 
2015’e kadar olan dönemde 
geliştirilen 45 muharip uça-

ğın; tasarımın başlangıcın-
dan, hizmete girişlerine ka-
dar geçen süreler, 14-15 yıla 
yakınsıyor. Yine aynı analize 
göre, ilk uçuştan hizmete 
girene kadar geçen süre ise 
10 yıla yaklaşmakta (Şekil 1). 
Bu verilere göre, MMU’nun, 

2023’te uçuş testlerine baş-
laması hâlâ mümkün. Ancak, 
yine aynı veriler, 1945-2015 
arasındaki geliştirme maliyet-
lerinin, binlerce dolardan mil-
yarlarca dolara yükseldiğini ve 
muhtemelen artmaya devam 
edeceğini de göstermekte.

Amerikan Deniz ve Hava 
Kuvvetlerinin yanı sıra Rus-
ya, Japonya, Fransa ve İn-
giltere, 2030’lu yıllarda hiz-
mete girecek 6’ncı nesil bir  
avcı uçağı üzerinde çalış-
maya başlamış durumdalar.  
Bu uçağın özelliklerini  

Augustine’in XVI’ncı Kanunu
Norman R. Augustine, ABD havacılık sanayisinde 
40 yıla yakın aktif olarak; mühendis, program müdürü, 
şef mühendis ve üst yöneticilik görevleri yapmış; 
1975-1977 döneminde ABD Kara Kuvvetleri 
Müsteşarlığı, 1987-1997 döneminde ise Lockheed 
Martin’in CEO’luğu görevlerinde bulunmuş bir 
havacılık duayeni. İçinde, deneyimleri sonucu 
oluşturduğu toplam 52 “kanun”un yer aldığı 1997 
tarihli kitabı, “Augustine’s Laws”, 6’ncı baskısını yapmış 
durumda. Kitapta yer alan “Augustine’nin 16’ncı 
Kanunu”na göre; “2054 yılında, ABD’nin tüm savunma 
bütçesi, yalnızca tek uçak satın almaya yetecektir. 
Bu uçak, haftanın 3,5 günü Hava Kuvvetleri, 3,5 günü 
ise Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacaktır. 
İstisna olarak, [Şubat’ın 29 çektiği] artık yıllarda, 
bir günlüğüne Deniz Piyadelerinin kullanımına 
verilecektir”. Mizahi gelse de aslında bu yorum, kitapta 
detaylandırılan gerçek verilere dayanıyor (Şekil 2).
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X-47, sergilediği yeteneklerle, insansız savaş uçakları arasında
en yüksek olgunluk seviyesine ulaşmış uçak olarak öne çıkıyor.
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tanımlanırken -bir zaman-
dır iddia edilenin aksine- 
F-35’in, “son insanlı avcı 
uçağı” olacağına dair kana-
atlerin yumuşadığını, “insan-
lı” yerine de “pilot seçenekli” 
(optionally piloted) tabirinin 
kullanılmaya başlandığını 
görüyoruz. Bu da MMU kap-
samında Türk Hava Kuv-

vetlerinin “insansız” bir 
muharip uçağa fazla sıcak 
bakmamasının, aslında ileri 
görüşlü bir yaklaşım oldu-
ğunu gösteriyor.
Açık kaynaklara baktığımız-
da, 2030’lu yıllarda doğu ve 
batı bloklarının uçurmak-
ta olacağı esas muharip 
uçakların, bir it dalaşına 

girmeden çok önce rakibi 
imha etmek üzere tasarlan-
dığını söylemek mümkün. 
F-22, PAK-FA veya J-20 gibi 
uçakların yanında son dere-
ce “kıvrak” bir görüntü ve-
ren F-35’lerin bile manev-
ra yeteneklerinin F-16’nın 
çok gerisinde kaldığına dair 
bir rapor, 1 Temmuz 2015 

tarihinde Washington Post 
tarafından da doğrulanın-
ca, hayli yankı buldu. Batıda 
tasarlanan beşinci nesil jet 
avcı uçaklarının, müttefik yer 
ve hava birimleri ile oluştur-
duğu veri füzyonu ve düşman 
tarafından tespit edilmeleri-
nin güç olmasına güvenerek 
muharebeye girecekleri an-
laşılıyor. Öte yandan, altıncı 
nesil avcı uçaklarının özel-
liklerine yönelik olarak bu 
yılın Nisan ayında, ABD’de 
yerleşik Stratejik ve Bütçesel 
Değerlendirmeler Merkezi 
(CSBA) bir rapor yayınladı. Bu 
raporda, avcı uçağının, “be-
lirgin biçimde büyük boyutlu, 
gelişmiş algılayıcılara sahip, 
ağ merkezli çalışan ve tes-
pit edilmeden çok önce uzun 
menzilli silahlar kullanarak 
rakiplerini imha edebilecek” 
şekilde tasarlanması tavsi-
ye ediyor. Büyük uçakların, 
daha uzun menzilli olacak-
larından, tehditlerden uzak 
yerlerde konuşlanabileceği, 
daha etkin radar ve IR algı-
layıcılar barındırabilecekleri 
ve daha uzun menzilli, büyük 
füzeler taşıyabilecekleri vur-

Şekil 3: 1945 ila 2015 yılları arasında, muhtelif ülkeler tarafından geliştirilen ve 
yapılan analizlerde verileri kullanılan 45 jet avcı uçağının, nesillere göre 
gruplanması ve boyutsal kıyaslaması.

Şekil 1: Bu grafik, 1945 ila 2015 yılları arasında hizmete girmiş 45 jet avcı uçağının geliştirme sürelerine ait verilerin,
20’şer yıllık dönemlerde ortalamaları alınarak hazırlanmıştır. Buna göre, avcı uçaklarının geliştirme süreleri, 70 yıl 
öncesine göre, neredeyse 4 kat uzamış durumdadır. Günümüzde geliştirilmekte olan bir jet avcı uçağının, projenin resmen 
başlamasından 7-8 yıl sonra ilk uçuşunu yapması; 15 yıl içinde de hizmete girmesi normal görünmektedir.
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gulanıyor. Hâl böyle olunca, 
geleceğin semalarında görev 
yaparken “küçük ve kıvrak” 
olmak bir avantaj sağlama-
yacak gibi.
Tartışmaları daha anlaşılır 
kılmak açısından, jet avcı 
uçaklarının “nesil” tanım-
lamasını netleştirmekte  
fayda var. Farklı tarafların 
“nesil” tanımları, ufak te-
fek farklılıklar göstermekle 
birlikte, temel olarak; birin-
ci nesil (1G) jet avcı uçak-
larının (F-80, Me-262, vb.) 
en belirleyici özelliklerinin 
-doğal olarak- jet motorları  
olduğunu söyleyebiliriz. İkin-
ci nesilde (F-86, MIG-15, vb.) 
geriye doğru ok açısı veri-
len kanatlar daha yüksek 
hızlara ulaşılmasını müm-
kün kılarken, radar ve ısı 
güdümlü füzelerin ilk kez 
uçaklara entegre edildiğini 
görüyoruz. Aralarında yeni 
servisten çıkardığımız RF-4 
Phantom’ların da yer aldığı 
üçüncü neslin (F-104, F-4, 
MIG-17, MIG-21, vb.) belir-
leyici özellikleri arasında; 
sesten hızlı uçabilme ve he-
defleri uzak mesafelerden 

imha edebilme yer alıyor. 
Dördüncü nesilde (F-15, 
F-16, Mirage 2000, MIG-29, 
vb.), uçakların manevra ve 
seyrüsefer kabiliyetleri ar-
tarken, gelişmiş güdümlü 
silahları ile hedeflerini uf-
kun ötesinde (göz teması 
olmaksızın) imha edebil-
meleri olanaklı hâle geliyor.  
4G+ ve 4G++ (EF-2000, SU-30, 
Rafale, F-16 C/D Blok 50, 
F-18 E/F, F-15SE, MIG-35, 
vb.) olarak anılan uçaklar-
da ise aviyonik sistemlerin 
önemi artıyor ve bazılarında 

radar kesit alanları küçülü-
yor. Nihayet beşinci nesil jet 
avcı uçaklarına (F-22, F-35, 

J-20, PAK-FA) baktığımızda, 
silahların gövde içinde taşı-
nabildiğine, ses üstü seyir 

Şekil 2: Norman Augustine’nin, 1997 basımı “Augustine’in Kuralları” kitabında yer alan ve ABD tarafından bugüne kadar 
kullanılmış jet avcı uçaklarının birim fiyatlarındaki artış meylini gösteren grafik.
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Eurofighter Typhoon, yeni nesil uçaklardan çift motoru seçenler arasında 
yer alıyor. Uçak, 2 adet EJ200 motorundan güç alıyor.
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yapabildiklerine, ayrıca batı 
menşeli olanların yer ve hava 
birimleri ile kapsamlı bir veri 
füzyonu oluşturabildiklerine 
ve radar soğurucu malzeme-
leri daha yaygın kullandıkla-
rına şahit oluyoruz.
Anlaşılan o ki, hem radar 
kesit alanının ve sürük-
lenmenin azaltılması için 
silahların gövde içinde ta-
şınması gerekliliği hem de 
art yanma ihtiyacı olmadan 
ses üstü seyir yapabilecek 
makul verimlilikteki motor-
ların çaplarının büyümesi, 
uçakların nesilden nesile 
büyümesine ya da bir diğer 
ifadeyle kalınlaşmasına ne-
den oluyor (Şekil 3).
2030’lu yıllarda uçacak avcı 
uçaklarının üzerinde yer 
alacak motorların, seyir 
hızına göre nitelik değiştir-
meleri bekleniyor. Motorlar, 
ses üstü hızlarda, daha zi-
yade bir turbojet gibi davra-
nırken, düşük hızlarda, by-
pass oranlarını arttırarak 
turbofan gibi davranabile-
cekler. Bu uçakların üzerin-
deki en yenilikçi savunma 
sistemi ise hiç şüphesiz 
“yönlendirilmiş enerji” si-
lahları, yani lazerler olacak. 
Hâlen düşük güçlerdeki 
lazer işaretleyiciler, hedef 
işaretlemede zaten kullanı-
lıyor. Bir sonraki aşamada, 
orta seviye güçlere sahip 
lazerler, uçaklara yönlenen 
füzelerin güdüm sistem-

lerinin tahrip edilmesi için 
kullanılabilecek. Görünen o 
ki, diğer hava araçlarını yok 
edebilecek güçteki yüksek 
enerji gereksinimine sahip 
“yönlendirilmiş enerji” si-
lahları taşımak ve ateşleye-
bilmek için, avcı uçaklarının 
gelecekte daha da büyüme-
si gerekecek.
1945 ila 2015 yılları arasında 
değişik ülkeler tarafından 
geliştirilip hizmete girmiş 
45 jet avcı uçağının verilerini 
incelediğimizde, bu yaklaşı-
mı destekleyecek bazı belir-
gin meyiller (trend) görmek 
mümkün (Şekil 4). Söz ko-
nusu 45 uçağın toplam aza-
mi itkilerini bir tablo üzerin-
de gösterdiğimizde, meyil 
hattının (trend line) tek ve 
çift motorlu uçakları birbi-
rinden ayırdığını görüyoruz. 
Benzer biçimde, başlangıçta 
yalnızca bir telsizden ibaret 
olan aviyonik ekipmanların, 
hem sayıca artarak hem de 
çeşitlenerek uçağın ağırlık 

ve maliyetinin önemli kıs-
mını teşkil ettiğini gözlemli-
yoruz. İçinde bir pilot olma-
dan görev yapan uçakların 
sayısının da (henüz servise 
girmemiş olsalar da) her 
geçen gün arttığı bir gerçek.
Bütün bu meyiller, gelece-
ğin muharebe sahasında 
semaları dolduracak hava 
araçlarının nasıl olabileceği 
konusunda ipuçları veriyor.

MMU Projesinin
Geleceği
Sürekliliği sağlanamamış 
tarihi başarıları şimdi-
lik hesaba katmasak bile 
Türkiye’nin on yıldan daha 
uzun zamandır kendi uçak-
larını tasarlayıp uçurduğu 
bir gerçek. Türkiye’nin, 
türbinli motor tasarımı 
konusunda işin henüz ba-
şında olduğunu; aviyonik 
sistemler konusunda ise 
dünya seviyesinde ürünleri 
olduğu göz önüne aldığı-
mızda, tartışma “gövde”-

ye (airframe) indirgeniyor. 
Gövde tasarımı ve imalatı 
konularında ise Türkiye, 
zaten yeterince tecrübeli. 
Bu alanda kullanılan tek-
nolojilerin, ağırlıklı olarak 
1970’lerden kaldığını da 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
durumda, “Türkiye muha-
rip bir uçak yapabilir mi?” 
sorusundan ziyade “Türki-
ye nasıl bir uçak yapmalı?” 
sorusu öne çıkıyor. Bu so-
runun yanıtı ise teknolojik, 
mali, yönetimsel ve siyasi 
boyutları olan dinamik bir 
karaktere sahip.
Yine de “Nasıl bir uçak?” so-
rusunu yanıtlayabilmek ve 
yabancı kaynaklarda yer alan 
yorumlara nasıl ulaşıldığını 
anlamak için, avcı uçakları-
nın tarihsel gelişimlerine de 
bakmamız lazım. Eninde so-
nunda, MMU’nun, bu şekilde  
evrilmiş rakiplerinin yanında 
veya karşısında operasyon 
yapmak durumunda kalabi-
leceği asla unutulmamalı.

Şekil 4: 1960’lardan sonra, özellikle Doğu Bloku’nun hep çift motorlu jet avcı uçaklarını tercih ettiğini ve 1945’den bu yana, jet avcı uçaklarının belirgin bir 
güçlenme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Rusya tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2010 başında yapan PAK-FA, 1940’larda geliştirilen Me-262’den 20 kez daha 
güçlü motorlara sahip. Aynı paralelde, Çin’in geliştirmekte olduğu J-20, iki F-4’ten daha güçlü.

T-50 (önde); Su-34 (arkada, solda)
ve Su-27/Su-35 (arkada, sağda) ile
başlayan, yüksek manevra kabiliyetine,
görünmezlik teknolojilerini de ekleme 
yaklaşımı üzerinden geliştirildi.
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Bölgesinin önemli fuarlarından olan DSA, gelişimini bu 
yıl da sürdürdü. Her 2 yılda bir düzenlenen etkinliğin 
ardından, bu yılın istatistikleri şöyle açıklandı:

n	 Fuar, 77 ülkeden, 42.456 kişi tarafından ziyaret edildi.
n	 43 ülkeden, 324 üst düzey heyet fuarı ziyaret etti.
n	 Fuar, bu sene, 41.500 metrekarelik alana yayıldı.
n	 60 ülkeden 1.200 firma fuarda stant açtı.
n	 Fuarda, 29 ülke ulusal pavyonla yer aldı. Bunların 
 arasında Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, 
 Bosna, Hollanda, Kanada, Rusya ve Ukrayna, DSA’da 
 ilk defa ulusal pavyon açan ülkeler oldular.
n	 Fuarı, 516 basın mensubu takip etti.

Bir sonraki DSA fuarı, 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek.
Türkiye, fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Sa-
vunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin iş 
birliği ile milli katılım düzenledi. Türk pavyonunda, 21 firma 
ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve 
TÜBİTAK BİLGEM’in de stantları yer aldı. Fuara katılan Türk 
heyetinde; Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak 
Türkoğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan 
Uyar ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay başta 
olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, SSM ve diğer kurum-
lardan yetkililer yer aldı.

DSA 2016,
Yeni Dönemin

Habercisi Oldu
Türkiye’nin son dönemde güçlü 

katılım gösterdiği fuarlardan olan 
DSA, 18-21 Nisan tarihlerinde, 

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 
gerçekleştirildi. Türk heyeti, fuarda, 

iyi niyet mesajlarının ötesinde, 
somut adımlar atılması için önemli 

görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
uluslararası iş birliği konusunda daha 

kararlı ve girişken bir tablo çizdiği fuar, 
hem devlet hem de sanayi tarafının 
memnun ayrıldığı bir etkinlik oldu.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Malezya ile İş Birliği Yolunda
Somut Adımlar Atılacak
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, fuarda yoğun 
bir programı takip etti ve çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. 
Alpay, fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve “Güvenlik 
Sorunlarının Adreslenmesinde Bölgesel İş Birliği” temasının 
ele alındığı Putrajaya Forum’da, bir konuşma da yaptı. Ko-
nuşmasında, Türkiye’nin terörle mücadelesinin ana prensip-
lerini sıralayan Alpay, terörün küresel bir sorun olduğunu ve 
tüm dünyanın bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini 
vurguladı. İş birliğinin gerekliliğini; “Artan risk ve tehditlerle 
ülkelerin kendi başına başa çıkması neredeyse imkânsız-
dır.” cümlesi ile ifade eden Alpay; ekonomik güç merkezinin, 
kuzey batıdan güney doğuya kaydığına dikkat çekti ve karar 
vericilerin, bu durumu göz önüne alarak hareket etmesi ge-
rektiğini belirtti.
Fuar sırasında bir de basın toplantısı düzenleyen Alpay, fuar 
ile ilgili genel değerlendirmesini şu sözlerle iletti: “Hem SSM 
hem vakıf şirketleri hem de özel sektördeki ana oyuncular 
ve onların alt tedarikçileri diyeceğimiz aktörlerle çok güçlü 
bir şekilde burada bulunuyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tem-
sil ediyoruz. Çok geniş bir sahada, yüksek katılım sağlamış 
durumdayız. Bu, birkaç nedene dayanıyor. Birincisi, savun-
ma sanayisi alanına verdiğimiz önemi gösteriyor. Ekonomik 
büyümemizi, teknolojik gelişmemizi ve toplamdaki büyüme-
mizi, savunma alanı üzerinde yapmaya çalışıyoruz. İkincisi, 
Malezya bizim için çok değerli. Önemli bir müttefik, dost ve 
kardeş ülke. Biz Malezya ile daha fazla iş birliği yapabiliriz 
ve yapmamız da lazım. Nasıl ki Türkiye, bölgesinde öncü rol 
üstlenmiş, kritik bir ülke durumundaysa Malezya da bulun-
duğu coğrafya açısından önemli bir ülke. Dolayısı ile Malezya 
ile çok daha yakın olmak ve onunla çok daha fazla iş birliği 
yapmamız gibi bir zorunluluk var. Ayrıca bu fuar katılımımız-
la dünyaya burada olduğumuzu ve güçlü olduğumuzu gös-
termiş olduk.”
Alpay, Malezya ile ilişkilerin geleceği ile ilgili şunları söyle-
di: “Göstergeler, ilişkilerin daha iyi olacağını ortaya koyuyor. 
Hem Türkiye hem Malezya bu konuda istekli. Malezya Sa-
vunma Bakanı ile çok uzun bir görüşme yaptık. Bahsi ge-
çen konuların ağırlığı ve değeri açısından da çok kritik bir 
görüşmeydi. Onlar da bu ilişkinin çok daha güçlenmiş bir 
şekilde devam etmesini istiyorlar. Forumdaki konuşmam-
dan çok etkilenmişler. ‘Çok önemli çıkışlar yaptınız, dikkat 
çekiciydi.’ dediler. Konuşmamda, Türkiye’nin karşılaştığı 
ağır şartları; Türkiye’nin bunlarla nasıl mücadele ettiğini ve 
hangi eksende kaldığını anlattım. Malezya da aynı sorunla-
rı yaşıyor… Malezya, sınır güvenliği alanında bazı arayışlar 
içinde. Deniz ve kara platformları öne çıkıyor. Biz de bunlara 
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vurgu yaptık. Firmalarımız 
da güçlü bir şekilde ve doğru 
sunumlarla katkı verdiler…  
Sayın Bakan ile yürekten ve 
açık olarak konuştuk. ‘Artık 
somut adımların atılması ge-
rekir.’ dedik. ‘Güzel mesajlar 
var; ama bu adımları görmek 
istiyoruz.’ dedik. Talimatlar 
verildi ve hemen iş birliği gö-
rüşmeleri başladı. Savunma 
Sanayi İş Birliği Konseyi gibi 
bir yapılanmanın kurulma-
sı konusunda da mutabakat 
var. Kısa zamanda çalışma 
grupları kurulacak.”
Sektöre vermek istediği mesajları sorduğumuz Alpay; Ma-
lezya’da, sektöre destek verme konusunda istekli ve kararlı 
bir büyükelçilik olduğunu; firmaların, doğru yerel ortakları; 
Milli Savunma Bakanlığı, SSM ve büyükelçilik aracılığı ile bu-
labileceğini belirtti.
Basın toplantısı sırasında, savunma sanayisinde kredi me-
kanizmaları konusuna da ayrı bir parantez açan Alpay, konu-
nun öneminin farkında olduklarını ve konu üzerinde çalıştık-
larını ifade etti.

Türkiye’nin Mesajını Net Olarak Verdik
Fuar sırasında, SSM Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başka-
nı Ferhat Yenibertiz ile de kısa bir söyleşi yaptık. Yenibertiz, 
SSM bakış açısıyla fuarın değerlendirmesini şöyle yaptı: “Bu 
fuar için, yaklaşık 4-5 aydır çalışıyoruz. Bu yıl, 8 tane fuar 
katılımı planladık. Fuarlarla ilgili tüm sektörden geri bildi-
rimler aldık, anketler yaptık. Bu fuarı sektör seçti. Uzak Do-
ğu’daki varlığımız çok önemli. Burası kalabalık bir fuar ve bu, 
boş bir kalabalık da değil. Malezya tarafı da bizim buraya 24 
katılımcı ile gelmemizden ve en büyük ulusal pavyona sahip 
olmamızdan etkilendi. Stant tasarımlarımız, firmalarımızın 
sunumları, sergiledikleri platform ve ürünler; tüm bunlar 
için harcadığımız emek fark edildi ve takdir edildi. Malezya 
Savunma Bakan Yardımcısı, sadece bizim ülkemize özel bir 
yemek düzenledi. Taleplerimizi ve beklentilerimizi, çok açık 

ve net bir biçimde ilettik. Daha önceki fuarlardan edindiğimiz 
tecrübelerle de şu mesajı net verdik: Biz fuarlardaki enerji-
ye inanıyoruz; ama artık bu enerjinin somut işe dönüşmesi 
konusunda beklentilerimiz var. Bu noktada, mesajlarımızı, 
karşı tarafın da gerçekten ilgilendiğini hissedene kadar tek-
rar ettik. Malezya Savunma Bakanı’nın en çok ilgi gösterdiği, 
en çok zaman ayırdığı ülke olduk. Şunu da gördük: Fuarın 
birinci gününden itibaren, üst düzey yetkililere verdiğimiz 
mesaj, alt seviyelere iletilmiş. Malezya Savunma Bakanı ya-
nımızda, ekibine net talimatlar verdi. Bunu görmek istiyor-
duk ve gördük.”
Yenibertiz, bir sonraki DSA için performans kriterinden de 
bahsetti: “FNSS burada tanınmış; 15 yıllık bir emek var. 
Malezyalı yetkililerin, Türk pavyonuna girdiğinde, FNSS ça-
lışanları ile hemen kucaklaşmalarını, en az 2 firma ile daha 
sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir performans 
kriteri olabilir. 2 yıl, sektör için çok uzun bir süre değil; ama 
böyle bir ilişki kurabilmek için yeterli olabilir.”
Fuarda, SSM ve SSI’nın ortak standı, Türk pavyonunun giri-
şinde değil, ortasında yer alıyordu. Bu konuyla ilgili değer-
lendirmelerini sorduğumuz Yenibertiz, şunları söyledi: “Son 
1 yıldır standımız, pavyonda, en başta değil, şirketlerin or-
tasında yer alıyor. Yeri biz alıyoruz, kendimizi en öne koya-
bilirdik; ama bunu yapmıyoruz, önceliği firmalara veriyoruz. 
Bir heyet geldiğinde, mümkün olduğunca tüm ilgili stantları 
dolaştırmaya çalışıyoruz. Toplantıları da yerinde, firmaların 
standında yapmaya çalışıyoruz. Artık ön planda hep firmala-
rımız var. Firmalar da bunun farkında. Biz bir güç odağıyız, 
firmaları da etrafımıza topluyoruz.”
Fuara katılan Türk firmalarının faaliyetleri ile ilgili hazırladı-
ğımız haberleri, ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Fotoğrafta Türk heyetini ağırlarken görülen Sarsılmaz, fuar boyunca, bölgedeki pazar payını arttıracak çalışmalar gerçekleştirdi.

Malezya Savunma Bakanı Y.B. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, 
AV8 aracının üzerinde.

Etkinlikte, özel kuvvetler tatbikatı da gerçekleştirildi.
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Geçen yıl, Malezya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ihtiyacına yönelik sta-

bilize silah sistemleri tedarik ihalesini 
kazanan ASELSAN, fuar sırasında, bu 
sistemlerle ilgili Malezya’daki varlığını 
perçinleyecek bir gelişmeye imza attı. 
20 Nisan’da gerçekleştirilen törenle 
ASELSAN ile Malezya’nın K Defensetech 
Sdn Bhd firması arasında, bir muta-
bakat muhtırası imzalandı. İki firma, 
ASELSAN’ın uzaktan komutalı stabilize 
silah sistemlerini Malezya’da üretmek 
için ortak şirket kurmayı hedefliyor. 
Kedah’ta, Kulim teknoparkında oluştu-
rulması öngörülen tesislerde, 12,7 mm 
makinalı tüfek ve 25 mm ve 30 mm top 
ile teçhiz edilmiş silah sistemleri üre-
tilecek. Malezya’nın yanı sıra bölgenin 
ihtiyaçlarına da cevap vermesi hedef-
lenen tesiste, Ar-Ge çalışmaları ile ba-
kım, onarım ve yenileme çalışmaları da 
gerçekleştirilecek. 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay 
Alpay, Malezya Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı Wan Mohd Asraf Wan Sal-
leh ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı Genel Müdürü Orhan 
Akbaş’ın da hazır bulunduğu tören-
de, imzalar; ASELSAN Genel Mü-
dürü Dr. Faik Eken, ASELSAN SST 
Sektör Başkanı Mustafa Kaval, K De-
fensetech CEO’su Zulkifli Abdullah ve  
K Defensetech Direktörü Mazli Yahya 
tarafından atıldı.

Fuar sırasında, ASELSAN Genel 
Müdürü Dr. Faik eken ile kısa bir 
söyleşi yapma fırsatı da bulduk.

Ümit BAYRAKTAR: Faik Bey, 
ASELSAN’ın buradaki hedefleri 
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Dr. Faik EKEN: Biz bu bölgeye çok 
önem veriyoruz ve etkinliğimizi art-
tırmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak 
hedefimizde 2 ülke var: Malezya ve En-
donezya. Bu fuara Endonezya’dan da 
katılım oluyor. Dolayısı ile her iki tarafla 
da bir takım temaslar yapmak ve pro-
jelerle ilgili görüşmelerde bulunmak 
için iyi bir fırsat oldu. Malezya’ya göre, 
Endonezya’da biraz daha ilerideyiz. 
Endonezya’ya bazı ürünlerimizi teslim 
ettik ve devletimizin de yönlendirmesi 
ile yerel bir ortak ile çalışmaya başla-
yarak teknoloji transferi yaptık; yerel 
üretimi başlattık. Malezya’ya geçen 
sene bir satış yaptık; ama henüz yerel 
bir ortakla üretim noktasına geleme-
dik. Bildiğiniz gibi fuarda attığımız imza 
ile bu konuda ilk girişimimizi yaptık. Bir 
ortaklar grubu ile burada uzun vadede 
yerel üretim yapma üzerine bir iş birliği 
zemini oluşturmayı hedefliyoruz.
ASELSAN, yeni ülkelere, genellikle, ilk 
olarak haberleşme alanındaki ürünle-
riyle giriş yapar. Malezya’da ise stabi-
lize silah sistemleri daha önde. Malez-
ya’ya sınır güvenliği çözümlerimizi de 

önerdik. Ayrıca hem yeni tedarik ede-
cekleri hem de modernize edecekleri 
araçlara gece görüş sistemleri sağ-
lamayı konu alan görüşmelerimiz de 
oldu.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’a 
gösterilen ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Dr. Faik EKEN: ASELSAN, uluslararası 
arenada da bilinen ve güven duyulan bir 
firma haline geldi. Diğer ülkelerdeki iş 
birliklerimiz; Suudi Arabistan’daki, Ka-
zakistan’daki, Ürdün’deki, Pakistan’da-
ki ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
çalışmalarımız biliniyor. Bu sayede 
ASELSAN, teknolojiyi paylaşan bir fir-
ma olarak tanınıyor. Hatta bize gelip; 
“Şu ülkedeki tesisinizi gördük ve çok 
etkilendik. Biz de benzerini yapmak is-
tiyoruz.” diyen heyetler oluyor.

Ümit BAYRAKTAR: K Defensetech 
ile imzaladığınız mutabakat muhtırası 
ile ilgili nasıl bir yol haritası 
izleyeceksiniz?
Dr. Faik EKEN: Birlikte bir ekip kurup 
fizibilite çalışması yapacağız. Özellikle 
hangi alanlarda yatırım yapılması ge-
rektiğini tespit edeceğiz. Tabii Malez-
ya’nın olduğu kadar, diğer bölge ülke-
lerinin ihtiyaçlarını da tespit edeceğiz. 
Tespitler doğrultusunda, “Yerel üreti-
me yönelik ne gibi bir tesis kurulması 
uygun olur? Nasıl bir ortaklık yapısı 

Malezya da Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinde ASELSAN Dedi
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olmalı? Nasıl yatırım yapılsın? Kimler 
bu girişimin içinde bulunsun?” gibi so-
ruların cevaplarını arayacağız ve bir yol 
haritası belirleyeceğiz. Bunun bu sene 
sonundan önce ortaya çıkabileceğini 
düşünüyorum. Stabilize silah sistem-
leri ile ilgili bu sene gerçekleşmesini 
beklediğimiz bir ihale daha var. Bunu 
da kazanmamız, çalışmalarımız için 
daha da sağlam bir temel oluşturur.

Ümit BAYRAKTAR: Biraz önce, 
araç modernizasyonundan bahsettiniz. 
Standınızda da ana muharebe 
tanklarına yönelik modernizasyon 
çözümünüzü sergilediğinizi
görüyoruz. Bu alandaki
beklentileriniz neler?
Dr. Faik EKEN: Tank modernizasyonu, 
aslında daha çok Endonezya’ya yöne-
lik; orada gündemde olan bir moder-
nizasyon projesi var. Fuar sırasında 
yaptığımız temaslarda ise bu bölgede 
daha çok zırhlı araç modernizasyo-
nunun gündemde olduğunu gördük. 
Bu tür araçlara yönelik de bir çözüm 
oluşturabiliriz. Bildiğiniz gibi tank mo-
dernizasyonu, hep kovaladığımız bir 

konu. Finlandiya ve Polonya’da teklifler 
verdik; başka ülkeler de gündemde. 
Leopard ve T-72 tankları için çözümle-
rimiz var. Şimdi Kazakistan için bir mo-
dernizasyon çalışması yapıyoruz. Daha 
önce, Azerbaycan için yapmıştık. Dünya 
geneline baktığınızda, yeni üretim çok 
az sayıda tankın envantere girdiğini, 
daha çok modernizasyon çözümlerinin 
uygulandığını görüyorsunuz. ASELSAN 
da modernizasyonun en kritik tarafını, 
atış kontrol sistemini yapan bir firma. 
Gece görüş teknolojilerinde de yetkin 
çözümlerimiz var.

Ümit BAYRAKTAR: Uzun menzilli 
hava savunma sistemi ile ilgili 
çalışmalarınız hangi aşamada?
Dr. Faik EKEN: Şu anda milli bir çözüm 
olması arzu ediliyor. Biz de bu milli çö-
zümü oluşturmak için ROKETSAN ile 
iş birliği içindeyiz. Bize düşen tarafları 
radar, komuta kontrol, haberleşme ve 
arayıcı başlık. Bu konularda yetenekle-
rimizi geliştirmek için durmadan çalışı-
yoruz. Şu anda ROKETSAN ile yürüttü-
ğümüz 2 proje var ve bunlar için 2 tane 
füze geliştiriyoruz; bunlarla ilgili ara-
ma ve atış kontrol radarlarını, komuta 
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kontrol sistemlerini yapıyoruz. Son Sa-
vunma Sanayii İcra Komitesi toplantı-
sında, 400 km’den fazla menzili olan bir 
arama radarı geliştirmek için görevlen-
dirildik ve bu projenin imzasını yakın za-
manda atacağız. Bu projenin sonrasında 
ihtiyacımız olan şey ise uzun menzilli bir 
füze. HİSAR serisi füzelerin menzilini 
arttırmak ve bunlara RF arayıcı entegre 
etmek üzerine kurulu bir planımız var. 
Dolayısı ile önümüzdeki dönemde daha 
uzun menzilli füzeler ve kendi radarları-
mızla milli bir çözüm oluşturabiliriz. Ta-
bii ki zaman gerekiyor; diğer yanda Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin de acil ihtiyaçları 
var. Hangi ihtiyacın nasıl karşılanaca-
ğı, tedarik makamlarının yapabileceği  
bir değerlendirme. Biz kendimize  
düşen görevleri yerine getirmek için 
ROKETSAN ile yoğun olarak çalışıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak 
Suudi Arabistan’daki gelişmeleri 
sormak istiyoruz size.
Dr. Faik EKEN: Özetlemek gerekirse  
2 boyutlu ilerliyoruz. Haberleşme tara-
fında bir devlet kurumu ile sözleşme-
miz var. Onlar için bir tesis kurduk, te-
sis tamamlandı ve üretime başladı. İlk 
ürünlerinin teslimatları yapılıyor. Arka-
sından, ilave siparişlerle orayı sürekli 
canlı tutacağız. Haberleşme konusun-
da iyi bir noktadayız. Radar elektronik 
harp konusunda da başka bir devlet 
kurumu ile ortak bir şirket kurma ka-
rarı verdik ve geçtiğimiz aylarda, Müs-
teşarımızın da katılımı ile bir anlaşma 
imzaladık. Orada, bizim Gölbaşı’ndaki 
tesisimize benzer bir tesis kuracağız 
ve bu tesisi, oluşturacağımız ortak gi-
rişim şirketi işletecek. Bu tesiste, hem 

mevcut radar elektronik harp çözüm-
lerimizin hem de ortak geliştireceği-
miz ürünlerin – bunlara elektro-optik 
cihazlar da dâhil olacak – üretimini 
yapmayı planlıyoruz. Her iki girişim de 
iyi gidiyor; önümüzdeki dönemde her 

ikisinde çok büyük beklentilerimiz var.

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken’e, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

SARP

STAMP
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Fuarda; uydu ve haberleş-
me sistemleri, modelle-

me ve simülasyon ile siber 
savunma ürünlerini sergi-
leyen CTECH, önemli görüş-
meler gerçekleştirdi. Uydu 
ve haberleşme sistemleri 
kapsamında; Frekans Atla-
malı X Band Uydu Termina-
li (X Band EPM Modem)’ni, 
insansız hava araçları (İHA) 
için geliştirdiği uydu ter-
minali SOTM (SATCOM on 
the Move / Hareket Halinde 
Uydu Haberleşmesi)’yi ve 
yine İHA’lara yönelik görüş 
hattı haberleşme sistemini 
tanıtan firma, X Band EPM 
Modem’in, Malezya Deniz 
Kuvvetleri unsurlarında ko-
nuşlandırılması konusunda 
görüşmelere başladı.
CTECH, modelleme ve si-

mülasyon tarafında, JAMIDS  
(Joint Air and Missle Defense 
Simulation / Müşterek Hava 
ve Füze Savunma Simülas-
yonu) yazılımı ile RIKA (Radar 
Signal Prediction and Analy-
sis/ Radar İz Kestirimi ve Ana-
lizi) yazılımını tanıttı. JAMIDS  

yazılımı, başta Malezya Si-
lahlı Kuvvetleri olmak üzere, 
bölge ülkelerden gelen he-
yetlerin ilgisini çeken ürün 
olarak öne çıktı. Türkiye’de, 
başta Emniyet Genel Mü-
dürlüğü olmak üzere, birçok 
kurum ve kuruluş tarafından 

kullanılan ve 50’den fazla 
ülkeye ihraç edilen, 3G/4G 
hatları üzerinden gerçek za-
manlı HD kalitesinde görüntü 
aktarımını sağlayan MODEO 
ve aynı aileden olan MobIoT 
cihazları ile ilgili de önemli 
görüşmeler gerçekleştirildi.

CTECH,
Sipariş Öncesi 
Adımları Attı
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Fuarın sürprizi, GÜLHAN-DEARSAN iş ortaklığından geldi. 
İş ortaklığı, 19 Nisan’da yapılan törenle Malezya’nın Mu-

hibbah Engineering (M) Bhd firması ile bir mutabakat muh-
tırası imzaladı. Muhtıra, hem ticari hem de askeri denizcilik 
alanında stratejik iş birliği ve teknoloji transferini konu alı-
yor. Gemi inşasını, petrol ve doğal gaz ile ilgili teknolojileri 
ve mühendislik hizmetleri gibi konuları da kapsayan iş bir-
liğinin, hem Asya hem de Avrupa pazarına yönelik olduğu 
belirtildi.
Fuar sırasında kendisinden bilgi aldığımız GÜLHAN-DEARSAN 
iş ortaklığı CEO’su Özcan Kahramangil, muhtıra ile ilgili şu 
bilgileri verdi: “Malezyalı ortağımızın, hem sivil sektörde 
hem de güvenlik sektöründe uzmanlığı bulunuyor ve askeri 
tarafta da faaliyet göstermek istiyor. Önemli yetenekleri var; 
bununla beraber, bizim şu anda sahip olduğumuz ürünlerin 
teknolojilerine ve üretim yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu 
gördük. Bu mutabakat muhtırası, aslında ilk adım. Bundan 
sonra, gelişerek sürecek diye umuyoruz. Malezya’nın, hem 
kıyıya yakın hem de açıklarda görev yapacak devriye gemi-
lerine ihtiyacı var. Bizim Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) tasa-
rımımızın yaptığı işlerin çok benzerini yapacak bir gemi isti-
yorlar. O yüzden sunabileceğimiz olgun bir ürün var. YTKB, 
bu bölge için biçilmiş kaftan. Yeterince hızlı, yeterince çevik, 
yeterince ateş gücü var. Her şeyden öte denenmiş ve ihraç 
edilmiş.”

Kahramangil, diğer ihracat çalışmaları ile ilgili ise şunları 
söyledi: “Kuzey ve güney buz denizleri dışında, bütün kıta-
larda takip ettiğimiz, değişik evrelerde ihaleler var. Küresel 
bir oyuncu olmak istiyoruz. Pek çok ülke, gemilerin yerli inşa 
edilmesini talep ediyor. Bunu sağlayacak iş modellerini tesis 
etmeye çalışıyoruz. Onun için, gittiğimiz her ülkede partner 
arayışı içindeyiz. Gemiler, 40-50 yılda bir alınıyorlar ve o ka-
dar süre de kullanılıyorlar. Türkiye açısından bakıldığında, 
belirli sınıfta gemiler tedarik edildi ve bugünkü ihtiyaçları 
karşılıyor. Bizim tersaneler olarak yurt dışında iyi oyuncular 
olmamız ve ihracat yapmamız gerekiyor. İhracat çalışmala-
rına ara vermeden devam edeceğiz. Yalnız devletimizin de 
ihracatçının elini biraz kolaylaştırması gerekiyor. Bir takım 
kredi mekanizmalarının geliştirilmesi artık elzem bir konu 
haline geldi. Uzun vadeli savunma kredileri ya da para yerine 
başka ürünle ödeme gibi mekanizmalar gündeme gelebilir. 
Bugüne kadar sektör ihracat odaklı olmadığı için, belki bu 
mekanizmalar kurulmamış olabilir. Bu konularda, şu anda 
devletin birçok organı; Ekonomi Bakanlığı ve SSM başta ol-
mak üzere çok yoğun çalışıyor. Bu süreci biraz hızlandırabi-
lirsek çok iyi olacak.”
DEARSAN’ın mevcut projelerinin durumunu da sorduğumuz 
Kahramangil, YTKB projesinde tüm botları teslim ettiklerini; 
Türkmenistan için yaptıkları projede de sona çok yakın ol-
duklarını söyledi.

Fuarın Sürprizi GÜLHAN-DEARSAN İş Ortaklığından
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Yurt içinde ağırlıklı olarak kara platformlarına  
yönelik alt sistemler tasarlayan ve üreten DİGİTEST, 

ASELSAN, FNSS ve ROKETSAN’ın çözüm ortakları ara-
sında yer alıyor. DİGİTEST’in başlıca ürünleri arasında; 
slip-ring (kayar bilezik / iletişim göbeği), joystick, göster-
ge birimleri, hedef sistemleri, test cihazları ve atış kont-
rol bilgisayarı yer alıyor. Bu sistemleri, müşteri ihtiyaç-
larına göre özel olarak üreten firma, ihracat pazarındaki 
performansı ile de dikkat çekiyor.
Kuruluşunun 15’inci yılını geride bırakan ve 2008 yı-
lından bu yana savunma sanayisinde faaliyet gösteren  
DİGİTEST, 2014 yılında OSSA çatısı altında katıldığı fuarda, 

bu sene kendi standı ile boy gösterdi. Firmanın standında, 
mevcut ürünlerinin yanında kara platformlarının kızılöte-
si banttaki izlerini azaltan boya da yer aldı. DİGİTEST’in  
2016 yılında nihai ürün olarak doğruladığı boya,  
700-900 nanometre bandında etkili oluyor. DİGİTEST  
Genel Müdürü Sefer Erseven, 3 yıllık bir süreçte geliştiri-
len bu boyanın, Türkiye’de geliştirilen alanındaki tek ürün 
olduğunu; hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem de yurt 
dışında bir laboratuvar tarafından test edildiğini ve tüm 
testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Erseven, boyanın, 
Türkiye ve müttefik ülkelere satışı için çalışmalarda bu-
lunduklarını ve Türkiye’de ilkleri başarmanın gururunu 
taşıdıklarını ifade etti.

DİGİTEST, Kızılötesi 
Görünmezliğe de El Attı

DİGİTEST’in joystick ürün ailesi
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Malezya ile köklü ilişkileri olan 
FNSS, fuarda, hem bu ilişkileri 

pekiştirme hem de bölgedeki diğer ül-
kelerle temaslarda bulunma fırsatını 
iyi değerlendirdi. FNSS’nin standında; 
KAPLAN Yeni Nesil Zırhlı Muharebe 
Aracı sergilenirken, PARS 8x8’in üze-
rine şekillendirilen ve DEFTECH ile 
FNSS’nin iş birliğiyle geliştirilen AV8 
aracı ise 3 farklı konfigürasyonu ile 
DEFTECH standında yer aldı. Malezyalı 
yetkililer, fuar boyunca FNSS standına 
yakın ilgi gösterdiler.
Çok sayıda heyeti ağırlayan FNSS Ge-
nel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, 
fuar sırasında bize de zaman ayırarak 
sorularımızı yanıtladı.

Ümit BAYRAKTAR: Nail Bey, öncelikle 
fuarın kısa bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?
K. Nail KURT: DSA fuarını, her zamanki 
gibi başarılı bir etkinlik olarak görüyo-
rum. Üst düzey delegasyonlar ağırla-
dık. Özellikle Malezya tarafının katılımı 
çok önemliydi; onlar da Milli Savunma 
Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanı başta olmak üze-
re ilgili tüm yetkililerle standımızı ziya-
ret ettiler.

Ümit BAYRAKTAR: Standınızda 
sergilediğiniz KAPLAN Yeni Nesil 
Zırhlı Muharebe Aracı’nı Malezya’ya 
getirmiş olmanızın özel bir sebebi 
var mı? KAPLAN cephesinde son 
durumu anlatabilir misiniz?
K. Nail KURT: Şu anda bölgede,  
KAPLAN için takip ettiğimiz bir proje 
bulunmuyor. Malezya’nın da yine FNSS 
ZMA aracına dayanan ADNAN zırhlı 
muharebe araçlarını değiştirmekle il-
gili bir planı yok. KAPLAN’ı, lansmanını 
yaptığımız IDEF’ten sonra DSA’da da 
sergilememizin ana nedeni, bu fuara, 
Orta Doğu da dâhil farklı bölgelerden 
ziyaretçilerin geliyor olması. Dolayı-
sıyla KAPLAN’ı burada sergilememizi, 
yeni bir ürünün, önemli bir fuarda vitri-
ne çıkartılması olarak yorumlayabiliriz.
KAPLAN prototipimiz üretim aşama-
sında. İlk yaptığımız ve sergilediğimiz 
aracı da prototip olarak tanımlayabi-
liriz; ama onu testlere sokmayacağız. 
Gereksinimlerle ilgili bir takım yenilik-
ler ortaya çıktı. Şu anda sergilediğimiz 
25 ton sınıfındaki araç, bu gereksinim-
leri karşılayabilmek için biraz küçük 
kaldı. Yeni gereksinimler kapsamında, 
aracın 30 ton civarında olacağı öngörü-
lüyor. Bu yıl içinde de yürüyen bir araç 

çıkartmayı planlıyoruz. Önümüzdeki  
1 yıl içerisinde, kendi testlerimizi ger-
çekleştireceğiz. IDEF 2017’de, tama-
men operasyonel bir araç göreceksiniz.

Ümit BAYRAKTAR: Malezya’nın yeni 
nesil tekerlekli zırhlı muharebe aracı, 
PARS 8x8’i temel alan ve DEFTECH 
tarafından üretilen AV8 ile ilgili 
çalışmalarınız nasıl gidiyor?
K. Nail KURT: Proje çok iyi ilerliyor; 
işlerin bayağı yoluna girdiğini söyle-
yebiliriz. Buradaki üretim çalışmaları, 
artık rutin faaliyetler haline geldi. Pro-
jeye desteğimiz sürüyor. Herhangi bir 
zamanda, en az 20; bazen de 40 kadar 
FNSS çalışanından oluşan ekibimiz bu-
rada görev yapıyor. Bugüne kadar, 30’a 
yakın araç teslim edildi. Müşterimizin 
talebi ile teslimatları daha geniş bir za-
mana yayacak sözleşme değişiklikleri 
görüşülüyor. Bu sonuçlandığında, pro-
je 2 sene kadar uzayacak gibi görünü-
yor. Araç sayısı ya da araç konfigüras-
yonlarında ise herhangi bir değişiklik 
olmayacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu projenin 
devamında, FNSS’yi bölgede nasıl bir 
gelecek bekliyor?

FNSS’nin Malezya’daki Güçlü Varlığı Devam Ediyor
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K. Nail KURT: Malezya’nın çeşitli ko-
nularda ihtiyaçlarının devam edeceğini 
görüyoruz. Biz de FNSS olarak, iş birli-
ği içinde bu ihtiyaçlara en iyi çözümleri 
önermeye devam edeceğiz. Bütçe ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda, ek AV8 sipa-
rişleri de olabilir. Seyyar Yüzücü Hü-
cum Köprümüz SAMUR konusunda bir 
ihtiyaç var. Ama rakamlar, SAMUR’un 
üretimini ekonomik bir şekilde tekrar 
başlatabilecek seviyede değil. Belki 
birkaç ülkenin ihtiyacını birleştirip üre-
time başlamamız söz konusu olabilir. 
Kısacası, FNSS’nin Malezya’daki varlı-
ğının kuvvetli bir şekilde devam edece-
ğini söyleyebiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Endonezya için, 
yine iş birliği modelinde geliştirmekte 
olduğunuz orta sınıf tank ile ilgili 
çalışmaların son durumu hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
K. Nail KURT: Kavramsal tasarım ta-
mamlandı diyebiliriz. Müşteri isterle-
rinde ufak tefek değişiklikler var. On-
lar da planlara dâhil edildi. Tasarım 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
İlk prototipin üretiminin bu yıl içinde 
başlamasını öngörüyoruz. Yaklaşık  
2 yıl sonra da yürüyen bir araç göre-
ceğiz. Bu yıl sonundan önce de temsili 
görseller ortaya çıkabilir. Kasım ayında 
gerçekleştirilecek INDODEFENCE fu-
arında da %100 nihai konfigürasyonda 
olmasa da ölçekli bir modeli sergile-
meyi planlıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının resmi İnternet 
sitesinde, Silah Taşıyıcı Araç (STA) 

proje sayfasında, mevcut durum ile 
ilgili “9 Mart 2016 tarihli SSİK Kararı 
uyarınca FNSS firması ile sözleşme 
görüşmelerine başlanmıştır.” 
ifadesi yer alıyor. Bu proje de dahil 
olmak üzere, FNSS’nin Türkiye’deki 
çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
K. Nail KURT: Belirttiğiniz gibi STA’nın 
sözleşme görüşmelerine başladık; 
öngörüldüğü gibi devam ediyor. Hava 
savunma tarafında, Kundağı Motorlu 
Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma 
Silah Sistemi Projesi ve Alçak İrtifa 
Hava Savunma Füze Sistemi’nde kul-
lanılan ZMA 30’un seri üretimi ile il-
gili görüşmelerimiz de devam ediyor.  
1-2 ay içinde hepsi tamamlanır diye 
bekliyoruz. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 
ile ilgili son teklifler de verilme aşa-
masında.
Yeni projeler tarafında, önümüzdeki 
dönemde, Yeni Nesil ZMA Güç Grubu 
ihalesinin gerçekleştirilmesini bekliyo-
ruz. Onun teklifini verdik. Yine RPG Ko-

ruma Ağları ile ilgili bir proje var; ona 
da teklif verdik. Özel Maksatlı Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araç projesine de ciddi 
bir şekilde hazırlanıyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: FNSS’nin önünde 
bir takım stratejik hedefler var. 
Bu açıdan baktığınızda, FNSS’nin 
mevcut durumunu ve geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
K. Nail KURT: Genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse FNSS’nin, stratejik 
planına uygun şekilde büyümesini de-
vam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bu sene, 
300 milyon dolarlık ciroya yaklaşaca-
ğız. Kara sistemlerinde, sırf savunma 
cirosu olarak en büyük şirketiz. 500 
milyon dolar ciroya ulaşma yolunda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orta 
Doğu bölgesinde imzaladığımız yeni 
projemiz ve Türkiye’deki yeni projeleri-
mizin devreye girmesi ile 2019’da 500 
milyon dolar hedefine ulaşacağımızı 
tahmin ediyoruz. Büyümemiz, sonraki 
yıllarda da devam edecek.
Bu süreçte, %90 yurt dışı - %10 yurt 
içi olan satışları da %50-%50 ya da  
%60-%40 bandına çekmeyi hedefli-
yoruz. Geçtiğimiz dönem, yurt içinde 
proje yokken, bu durumu, ürünlerimi-
zin pazarlanması sırasında bir bahane 
olarak kullanabiliyorduk. Ama şimdi, 
yurt içinde projeler varken bunlardan 
pay alamamamız durumunun, yurt dı-
şındaki faaliyetlerimize de sekte vura-
bileceği endişesini taşıyoruz. Gündem-
deki projelerden, FNSS olarak ciddi pay 
alma beklentisi içindeyiz. Birikimimizin 
ve tecrübemizin de bunu bir gereklilik 
haline getirdiğini düşünüyoruz.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.KAPLAN Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı
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Fuar katılımını ve fuar sırasındaki fa-
aliyetlerini, önceki yıllardan edindiği 

tecrübelerle şekillendiren HAVELSAN, 
fuar süresince, belirli ürünlere ve ülke-
lere odaklandı. HAVELSAN’ın bölgeye 
yaklaşımını ve Türkiye’deki faaliyetle-
rinin son durumu ile ilgili gelişmeleri, 
HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay’dan dinledik.

Ümit BAYRAKTAR: Fuara hangi 
hedeflerle katıldınız; DSA’dan 
beklentileriniz karşılandı mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bence fuarlara 
3 tane beklenti ya da amaç ile katılım 
sağlanmalı. Bir tanesi, kendinizi gös-
teriyorsunuz, birileri sizin farkınızda 
oluyor. Bir diğeri, başkalarını tanıyor-
sunuz. Kim ne yapıyor? Bunlar rakip-
leriniz ya da iş birliği yapabileceğiniz 
firmalar olabilir. Fuarlar böyle bir iş 
ağı ortamı sağlıyor. Bizim de burada 
bir takım iş ortaklarımız ve temsilci-
lerimiz var. Onlarla yüz yüze görüşme 
imkânı bulduk. Üçüncü beklenti ise 
mevcut ya da potansiyel müşterilerle 
bir araya gelmek. Tabii hiçbir fuarda bu 
beklentiyi, tam, %100 karşılayamazsı-
nız. DSA’da HAVELSAN, bu beklentisini 
büyük ölçüde karşıladı diyebilirim. Do-
layısı ile biz de bu 3 beklenti ile geldik 
ve bizim açımızdan faydalı bir fuar ge-
çirdik.
Türkiye olarak baktığımızda da gurur 
duyuyorum. Türkiye’nin ayrı bir pavyo-
nu olması ve burada özgün ürünlerini 
sergilemesi çok önemli. Savunma sa-
nayisi konusunda, henüz Türkiye’nin 
geldiği noktaya gelememiş olan dost 
ve müttefik ülkeler açısından, bu var-
lığımız, motivasyon oluyor. “Türkiye 

başardı, biz de başarabiliriz.” diyorlar. 
Buraya gelen dost ülkelerin temsilcile-
rinin hepsinden benzer şeyler duyduk.
Bu coğrafyaya pazar olarak bakacak 
olursak yıllarca buralara gelmiş git-
miş, tecrübeli firmalar var. Ülkelerin, 
bugünden yarına o eski ilişkilerini ve 
alışkanlıklarını bir tarafa atıp hemen 
bize dönmelerini beklemek doğru de-
ğil; hatta hayalcilik olur. Ama şöyle bir 
şey var: Örneğin siber güvenlik ile ilgili 
burada konuşulanlara baktığımızda, 
bizim Türkiye’de 3-4 yıl önce konuştu-
ğumuz konuların, yeni yeni gündeme 
geldiğini görüyoruz. Bu da doğru ve iyi 
yolda olduğumuzu ve bölgenin ihtiyaç-
larını en iyi şekilde karşılayacağımızı 
gösteriyor.
Bölgede, bizler için çok önemli fırsatlar 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye, mut-
laka burada çok önemli bir savunma 
ortağı olacak. Çünkü rakiplerimiz bu-
rada katma değer yaratmıyorlar, tek-
noloji transferi yapmıyorlar. Biz ise mal 
satmaya gelmediğimizi, teknolojimizi 
paylaşmaya geldiğimizi belirtiyoruz. 
Müşterimizle birlikte çalışıp, onun ihti-
yacını tam olarak karşılayan çözümler 
sunmak istiyoruz. Bence bu bir para-
digma değişikliğidir.

Ümit BAYRAKTAR: Fuarlarda çeşitli 
mutabakat muhtıraları imzalanıyor; 
ama çoğu zaman bunların devamı 
gelmiyor. Örneğin HAVELSAN’ın da 
geçtiğimiz fuarlarda imzaladığı bir 
mutabakat muhtırası vardı; ama 
sonrasında bir gelişme olmadı. 
Bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Ahmet Hamdi ATALAY: Bizim Türk 
insanı olarak en önemli eksiklerimiz-
den birisi, sistematik olmamak ya da 
bir diğer deyişle ısrarcı ve takipçi ol-
mamak. Biz bu eksikliklerimizin far-
kındayız ve bunları gidermeye çalışı-
yoruz. Sistematik olmak ne demektir? 
Her şeyden önce, masada konuşulan 
konuların resmi kaydını tutmaktır. Ör-
neğin Ukroboronprom ile Nisan ayında 
imzaladığımız mutabakat muhtırasına 
bakalım. Eylem maddeleri oluşturduk, 
tarihleri belirledik. Dolayısı ile ne is-
tediğinizi bileceksiniz, neyin ne zaman 
yapılacağını, kimin yapacağını belirle-
yeceksiniz ve sonra takip edeceksiniz. 
Israr edeceksiniz. Damla, ısrarcı ve 
hedef dağıtmadan aynı noktaya yönel-
diğinde taşı delebilir. Doğru bir önce-
liklendirme yapacağız, bunlarda da 
ısrarcı olacağız. Hedefimizi, ülkeleri 
belirledik. Örneğin çok farklı bir ülke-
den çok farklı bir talep geldi, “Kusura 
bakmayın, teklif veremeyiz.” dedik. Yol 
haritamızda olmayan konulara, kayna-
ğımızı ve dikkatimizi ayırmayacağız. Bu 
bölgede de odaklanacağımız ülkeleri 
ve çözümleri belirledik. Başka ülke-
ler geldiğinde konuşuyoruz, somut bir 
şey çıkarsa teklif de verebiliriz; ama o 
ülkelere özel bir pazarlama çalışması 
yürütmeyeceğiz.

Ümit BAYRAKTAR:  Ukroboronprom’dan 
söz açılmışken, bu iş birliği ile ilgili 
biraz ayrıntı verebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Aslında konu 
basında “radar” başlığı ile yer alın-
ca, kafalarda soru işaretleri oluştu;  

HAVELSAN, Yolunu Tecrübesi ile Çiziyor
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“HAVELSAN, donanım mı geliştire-
cek?” diyenler oldu. HAVELSAN, zorun-
lu olmadıkça donanım işine girmeye-
cek; işin hep yazılım kısmında kalmaya 
özen gösterecek. Yazılım tarafında da 
işletim sisteminden gömülü yazılıma ve 
uygulama yazılımına kadar, tüm spekt-
rumu kapsayacak. Ukroboronprom ile 
iş birliğimiz de bu esas üzerinde. Önce-
likle, söz konusu sistem bir radar değil; 
pasif algılayıcı. Prensip olarak radar, 
bir sinyal gönderir ve cisimlerden ge-
len yansımaları toplayarak işlevini ye-
rine getirir. Pasif algılayıcı ise herhangi 
bir sinyal yayınlamaz; bizim dost sinyal 
dediğimiz, havada zaten var olan, radyo 
sinyalleri gibi yayınlardan yararlana-
rak çalışır. Bu sinyallerin nesnelerden 
yansımalarını tespit eder. Söz konusu 
iş birliğinde geçen “HAVELSAN” da yan 
kuruluşumuz olan HAVELSAN EHSİM. 
HAVELSAN EHSİM, zaten bu konuda 
faaliyet gösteriyor; hatta Milli Savun-
ma Bakanlığı ile bu konuda yaptığı bir  
Ar-Ge projesi bulunuyor. Hatta bu pro-
jede, teslimatın Ağustos ayında yapıl-
ması planlanıyor. Ukroboronprom ile 
HAVELSAN EHSİM’i bir araya getirip, 
iki firmanın yetenekleri ile bir sinerji 
yaratmayı ve daha yüksek performans-
lı bir sistem elde etmeyi amaçlıyoruz.
Ukroboronprom ile henüz erken aşa-
masında olduğumuz bir diğer çalışma 
da Antonov serisi uçakların sahil gözet-
leme ya da elektronik harp gibi görev-
lere uyarlanması. Bu konuda, fizibilite 
ve pazar araştırması gibi çalışmaları 
henüz tamamlamadık. Sonrasında da 
iş birliği modelini ortaya koymamız ge-
rekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Fuarda 
HAVELSAN’a ve çözümlerine 
gösterilen ilgiyi nasıl buldunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Türki-
ye pavyonuna toplam bir ilgi var ve  
HAVELSAN da bundan payını alıyor. He-
yetler, Türkiye pavyonu için geliyorlar 
ve hemen her firmayı ziyaret ediyorlar.  
Gelen heyetler, yazılımın kritik öne-
minin farkında ve ileri teknoloji olarak 
gördükleri bu alanda yaptıklarımız ilgi-
lerini çekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Burada hangi 
çözümleriniz öne çıktı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Ziyaretçileri-
miz, daha çok komuta kontrol, savaş 
yönetim sistemi (SYS) ve siber güven-
lik çözümlerimize ilgi gösterdi. Zaten 
buraya da komuta kontrol ve SYS çö-

zümlerini öne çıkartmak için gelmiş-
tik. Bölge ülkelerinin elindeki deniz 
platformlarının önemli bir kısmı, yarı 
ömürlerini tamamladı ya da tamam-
lamak üzere. Bunların modernizasyo-
na ihtiyacı var. Bu noktada da komuta 
kontrol ve SYS konuları öne çıkıyor. 
Siber güvenlik ise kendiliğinden gelişti.

Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN’ın 
Malezya’da kullanılan bazı çözümleri 
de bulunuyor, bunlara da kısaca 
değinebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Burada bir  
iş ortağımız vasıtası ile kurup işlettiği-
miz, Topçu İleri Gözetleyici Simülatö-
rümüz var. Malezya Silahlı Kuvvetleri 
tarafından kullanılıyor ve kullanıma 
bağlı olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca 
DEFTECH’in, FNSS ile iş birliği yaparak 
ürettiği AV8 araçlarının simülatörleri 
de HAVELSAN tarafından sağlanıyor.
Simülatörler konusunda, Malezya’da 
ve bölgede; yap-sat, kur-sat gibi mo-
dellerin yerine, kur-işlet-hizmet sat 
gibi bir modelin daha geçerli olduğu-
nu görüyoruz. Bu yöndeki talepler de 
açıkça ifade ediliyor. Biz de bu durumu 
değerlendireceğiz. Çünkü bu model, 
önden yatırım yapmanızı gerektiriyor. 
İş ortaklarımızla hayata geçirmeyi he-
defleyeceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak, THY’ye 
teslim edeceğiniz Boeing 737-800 
simülatöründen bahsedebilir misiniz? 
Bu proje nasıl hayata geçti?
Ahmet Hamdi ATALAY: THY, 4 simüla-
tör almak için ihaleye çıktı. Teklif veren 
firmalardan birisi de bizdik. İhale açık 

eksiltme noktasına geldiğinde, rakip-
lerimiz, bizi sivil simülatör pazarına 
sokmamak için, ciddi fiyat indirimine 
gittiler. Biz de THY yönetimi ile bu ko-
nuyu görüştük; sağ olsunlar bizi dinle-
diler. Şöyle bir teklif yaptık: 1 simüla-
törü ihaleden çıkarın. Biz o simülatörü, 
kalan 3 simülatörün ihale sonucunda 
ortaya çıkacak fiyattan yapalım ve aynı 
teknik şartlarda, aynı takvimde teslim 
edelim. Kabul ettiler. 3 simülatörlük 
ihalede birim fiyat da THY’nin daha ön-
ceden aldığı simülatörlerin yarı fiyatı 
şeklinde çıktı. Yönetim Kurulumuz da 
bize destek oldu; öz kaynaklarımız-
dan, bu simülatör için harcama yap-
mamıza izin verdi. HAVELSAN, askeri 
simülatörler konusunda çok tecrübeli 
bir firma; ama bu sefer, sivil havacılık 
sertifikasyonundan geçecek bir simü-
latör tasarlayıp üretiyoruz. Bu projenin 
sonunda, bizim Avrupa Havacılık Em-
niyeti Ajansı (European Aviation Safety 
Agency / EASA) sertifikalı bir ürünü-
müz olacak ve böyle bir ürüne sahip, 
birkaç firmadan birisi haline geleceğiz. 
İmza töreninde bir söz verdik; teslimatı 
29 Ekim’de yapacağız. THY de bir söz 
verdi; o gün yeni simülatörlerin sipariş 
sözleşmesini imzalayacağız. Bu süreç-
te, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in de büyük desteğini 
gördük; kendisine tekrar teşekkür et-
mek isterim.

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



MSI DSA 2016

52 - Haziran 2016

Karel, fuarda, hem sivil 
hem de askeri ürünleri-

ni sergiledi. Karel Savunma 
Sanayi Çözümleri Direktörü 
Senih Başol, DSA’da bekle-
diklerinin üzerinde bir ilgi 
ile karşılaştıklarını ve sivil 
ürünleri için distribütörlük 
talepleri aldıklarını söyle-

di. Başol, askeri taraftaki  
çalışmaları ile ilgili de şu 
bilgileri verdi: “Buraya ge-
tirdiğimiz santrali, bu sene 
ASELSAN’la birlikte Azer-
baycan’a ihraç edeceğiz. Biz 
yaklaşık 100 tane santral 
vereceğiz; ASELSAN da yak-
laşık 200 radyo link sağla-
yacak. Böylece müşterimiz, 
20-30 km aralıklarla anten-
ler kurarak hızlı bir haber-

leşme ağı oluşturabilecek. 
Bu çözümü, orta ve küçük 
ölçekli silahlı kuvvetler için 
geliştirdik. Maliyet etkin ve 
kullanımı kolay bir çözüm. 
Azerbaycan, sipariş verme-
den önce çözümümüzü bir 
tatbikatta denedi. Bizim çö-
zümümüz, 2 tane 11U’luk 
çantaya sığıyor. Diğer al-
ternatif, 4 tane taktik araç 
üzerine şekillendirilmişti. 

O yüzden, hemen bizim çö-
zümümüzü almak istediler. 
Deniz tarafında, MİLGEM 
projesi için telefon santrali 
ve alarm sistemi sağlamıştık. 
LST ve LPD projelerinde de  
bu çözümlerimizle yer alı-
yoruz. Yonca-Onuk Tersa-
nesi’nin botları için özel iç 
haberleşme çözümleri geliş-
tirdik. Bunlar, Katar’a teslim 
edilen botlarda da yer aldılar.”

Karel, Fuarı 
Fırsata Çevirdi
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Mühimmat imha ve geri dönüşüm alanındaki niş çözümle-
rini uluslararası pazarda tanıtmaya devam eden M-D2, 

DSA’da, SSM ve SSI koordinasyonunda düzenlenen milli katı-
lım sayesinde, çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. M-D2 Ge-
nel Müdürü Dr. Ahmet Ural, memnuniyetlerini şöyle dile ge-
tirdi: “Daha önceki fuarlarla karşılaştırdığımızda, çok daha iyi 
bir fuar geçirdik. Özellikle SSM’nin desteğinden çok memnun 
kaldık. Bizim gibi kendisini tanıtmakta zorluk çeken firmala-
rın tanıtılması ve çeşitli heyetlerin bizi ziyaret etmesi konu-
sunda çok destek verdiler. Ben iyi bir hakemlik yaptıklarını 
düşünüyorum. Hangi konuda hangi ülkenin ihtiyacı varsa ilgili 
heyeti o firmaya götürdüler. Bir heyet bize gelmiyorsa bizim-
le ilgisi olmadığından gelmediğini düşünüyorum. Bunu his-
setmek çok önemli. Biz o açıdan çok memnunuz. Ayrıca bu-
rada, firmalar arası iş birliğinin de güzel örneklerini gördük. 
Örneğin, FNSS aracılığı ile bir firmanın CEO’su ile görüştük.”
Dr. Ural, çözümlerinin pazarlanması ile ilgili zorluklar kap-
samında şunları söyledi: “Silahlı kuvvetlerin önceliği, doğal 
olarak yeni sistemlerin tedariki. Mühimmatın imhası ya da 
geri dönüşümü, gündemin üst sıralarında kendine yer bu-
lamıyor. Diğer yandan, bu alanda, hem Türkiye’de hem de 
dünyada, belki daha farkına varılamamış önemli bir ihtiyaç 
var. Bizim açımızdan bir diğer zorluk da yurt içinden henüz 
istediğimiz miktarda iş almamış olmamız. Çok az sayıda olan 
rakiplerimize baktığımızda, iç pazarda büyüdükten sonra ih-
racat pazarına çıktıklarını görüyoruz. Bu onlara ne avantaj 
sağlıyor? İç pazarda, daha yakın çalıştıkları bir müşteri ile 
sistemlerini kurup test ediyorlar ve dışarıda olgun bir ürünü 
pazarlıyorlar.”
İhracat konusuna ciddi yaklaşan M-D2, bu konuda STM ile iş 
birliğine gitti. Dr. Ural, bu iş birliğinin, 2016 yılının başından 
beri sürdüğünü ve kazan-kazan modelinde ilerlediğini belirtti.

M-D2, Milli Katılımdan 
Memnun
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Araç üstü ekipman alanında 30 farklı ürüne sahip olan 
Katmerciler, faaliyetlerini, platform seviyesine taşımaya 

hazırlanıyor. Savunma ve güvenlik sektöründe 2010 yılından 
beri faaliyet gösteren ve bugüne kadar daha çok TOMA çö-
zümleri ile gündeme gelen firma, 4x4 taktik tekerlekli araç 
ailesi geliştirme çalışmalarında da önemli aşamalar kay-
detti. Bu ailenin ilk üyesi olan Khan.D, 8 personel taşıma 
kapasitesine sahip. Araç, 5010 mm uzunluğunda, 2330 mm 
yüksekliğinde, 2050 mm genişliğinde. Boş ağırlığı 4.930 kg; 
taşıma kapasitesi 1.000 kg olan araç, saatte 130 km hıza ula-
şabiliyor, %60’lık dik eğimi çıkabiliyor, %30’luk yan eğimde 
manevra yapabiliyor. 286 beygir gücünde motora sahip ara-
cın balistik korumalı yakıt tankının kapasitesi ise 138 litre. 
Katmerciler’in diğer zırhlı personel taşıyıcı aracı Kangal’ın 
ise uzunluğu 6895 mm, yüksekliği 3010 mm, genişliği 2470 
mm. Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen, 300 beygir gü-
cündeki araç 10 kişilik kapasiteye sahip. Araç %60’lık arazi-
de dik tırmanabilirken, %32’lik yan eğimli arazide manevra 
yapabiliyor. Muharebe ağırlığı 14 tona kadar çıkabilen araç, 
2.500 kg’a kadar yük taşıyabiliyor ve 1,5 metre derinliğindeki 
sudan geçebiliyor.
Zırhlı kazıcı yükleyici iş makinası, zırhlı yükleyici iş makina-
sı ve koruma kalkanı çözümleri de olan Katmerciler’in İcra 
Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, 4x4 taktik tekerlekli 
araç ailesine ilişkin planlarını şöyle anlattı: “Kendi tasarı-
mımız bir ürün olan Khan.D’yi, ilk olarak EUROSATORY fu-
arında sergileyeceğiz. Ailenin bir sonraki aracını ise Kasım 
ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘High-Tech Port by 
MÜSİAD’ etkinliğinde sergilemeyi planlıyoruz. Bu ürün aile-
sini tamamlamayı ve her segmentte bir araç sahibi olmayı 
hedefliyoruz. Bu süreçte, Ankara’da, Başkent Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yeni bir tesis açacağız. Savunma tarafının 
çalışmalarını buradan yürüteceğiz ve burası da İzmir’deki 
tesisimiz gibi aynı zamanda Ar-Ge Merkezi olacak.”
Katmerci, Türkiye ve ihracat pazarları ile ilgili değerlendir-
melerini de şöyle aktardı: “Türkiye’de, kara platformları ala-
nında, 3 ana oyuncu var. Bizce bu sayı Türkiye ve ihracat he-
defleri için az. Yeni kuvvet, yeni güç olarak devreye giriyoruz 

ve bu bize büyük heyecan veriyor. Geleceğimizin olduğuna 
inanıyoruz. Biz ihracatçı bir firmayız. Savunma tarafında da 
ihracat, yurt içi teslimatın ardından öncelikli hedeflerimiz-
den birisi olacak. DSA’ya ilk defa katıldık. Bu coğrafyadaki 
oyuncularla doğrudan temas kurup ileride neler yapabilece-
ğimizi konuşmak istiyoruz. Sonraki etapta, ürünler ve iş bir-
likleri gündeme gelecek. Savunma tarafında bütün dünyayı 
hedefliyoruz. Bundan sonraki fuarlara da katılacağız; SSM 
ile birlikte gidilen her fuarda olmak istiyoruz.”

Katmerciler Sahaya İniyor

TOMA   
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Son dönemde hem yurt 
içi hem de yurt dışın-

da görünürlüğünü arttır-
maya başlayan ONUR A.Ş. 
fuar katılımlarına DSA ile 
devam etti. Firma fuara, 
9 Mart tarihinde gerçekle-
şen Savunma Sanayii İcra 
Komitesi (SSİK) toplantı-
sında alınan kararlar doğ-
rultusunda, 2 proje; Deniz 
Taktik Telsiz Ağı (DETTA) 
Projesi ve Hava Savunma 
Telsiz Ağı (HSTA) Proje-
si’nin yaygınlaştırılması ile 
ilgili sözleşme görüşme-
lerine başlayacağı haberi 
ile geldi. Yurt içindeki bu 
gelişmelerin verdiği refe-
ransla yurt dışında da iş 
geliştirme faaliyetlerini 
yürüten ONUR A.Ş., fuar 
kapsamındaki ziyaretçile-
rinin de somut talepleri ile 
karşılaştı.
ONUR A.Ş. Genel Müdür 

Yardımcısı Noyan Dede, 
fuar ve görüşmeleri başla-
yan yeni sözleşmelerle ilgili 
değerlendirmelerini şöyle 
aktardı: “HSTA projesinde, 
kapsamın daha da geniş-
letilmesi talep ediliyor. Bu 
proje, bizi, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının bütün ile-
tişim sistemlerinin kalbine 
yerleştirdi. Bunun sorum-
luluğunu hissediyoruz ve 
bu sorumlulukla hareket 
ediyoruz. Diğer yandan, bu 
projede teslim ettiğimiz 
ürünleri, güçlü referansı-
mızla çok daha rahat pa-
zarlıyoruz. DETTA Projesi 
de Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı için benzer bir öne-
me sahip. ADVENT, DETTA 
ile sağlanan haberleşme 
altyapısı üzerinde koşacak. 
Bu proje kapsamında, 2019 
yılına kadar 7 tane prototip 
sistem teslim edeceğiz.”

ONUR A.Ş. Fuara Sözleşme 
Haberleri ile Geldi

©
 O

N
U

R
 A

.Ş.



Haziran 2016 - 57



MSI DSA 2016

Bir önceki DSA fuarında 
COBRA aracını sergi-

leyen Otokar, bu sene de 
COBRA II’yi getirerek, zi-
yaretçilerin ilgisine sundu. 
Fuar sırasında kendisinden 
bilgi aldığımız Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç, fuar 
ve bölge ile ilgili değerlen-
dirmelerini şöyle paylaştı: 
“Burası, farklı savunma sis-
temleri ihtiyaçları olan bir 
bölge. Coğrafya, tehditler ve 
ihtiyaçlar farklı. Ama genel 
bir şey var: Her yerde oldu-
ğu gibi bütçeler dar. Bizim 
ürünlerimizin burada birçok 
kullanıcı için uygun olduğu-
nu düşünüyoruz. Epey uzun 
süredir, pazarı, programları 
takip ediyoruz. Şu ana kadar 
hedeflediğimiz miktarlarda 
satış yapamadık. Ama fır-
satları takip edip ve değer-

lendirip büyük bir kullanıcı 
ile pazara girmek için çaba 
sarf ediyoruz. Bölge gene-
line baktığımızda, dünyanın 
diğer bölgelerine göre deği-
şik kullanıcıların istek ve ta-
leplerinin, diğerlerine göre 
büyük farklılıklar içerebildi-
ğini görüyoruz. Bölgede çok 
sayıda nehir var; o yüzden 
amfibi özellik çok önemli. 
Avrupa ve Kuzey Amerika 
ile karşılaştırdığımızda, ba-
kım ve lojistik destek konu-
larında ve bakım eğitimine 
yönelik olarak da lojistik 
paket sunulması gerekiyor. 
Bölgede çok sayıda kulla-
nıcı ile temas halindeyiz. 
4x4 araç ihtiyacı olduğunu 
görüyoruz ve birkaç ülke 
ile bu konuda görüşüyoruz. 
Fuarda, başka ülkelerin 
benzer ihtiyaçları olduğunu 

da gördük. Buraya doğru 
bir ürün getirdik; girişim-
lerinizin takipçisi olacağız. 
Diğer yandan, DSA’ya, bölge 
dışından da ziyaretçiler ge-

liyor. Kuzey Afrika’dan, Af-
rika’nın diğer bölgelerinden 
ve Avrupa’dan ziyaretçileri-
miz oldu. Onlarla da bu fu-
arda buluşma, görüşme ve 

Otokar, COBRA II ile 
Nabız Yokladı
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projelerini öğrenme fırsatı 
yakaladık.”
Görgüç’e, Otokar’ın Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE)’nde, 
13 Nisan’da kurduğu Otokar 
Land Systems Limited şir-
ketini de sorduk. Görgüç, 
şu bilgileri verdi: “Körfez 
Bölgesi hem bize yakın hem 
tarihsel bağlarımız olan bir 
bölge. Orada da hemen he-
men her ülkede, Otokar’ın 
bir aracı var. Varlığımızın 
daha da genişlemesini ve 
ülkeler bazında çeşitlen-
mesini istiyoruz. Bunun bir 
yolu da kullanıcıya ve paza-
ra yakın olmak, gelişmeleri 
an be an izlemek, bölgenin 
nabzını tutmak. O yüzden 
bir şirket kurarak bölgede 
varlığımızın olmasını uy-
gun gördük. Böylece Körfez 
Bölgesi’ndeki tüm ülkele-
re, daha kolay ve daha hızlı 
erişeceğiz. Bu girişimimi-
zin, ilerleyen yıllarda, bize 
birçok fırsat yaratacağını 
değerlendiriyoruz. Bu aşa-
mada küçük bir şirket; ama 
ileride projelerle büyüye-
bilecek, çekirdek bir şirket 
olarak görüyoruz.”
Otokar’ın Türkiye’deki ça-
lışmalarının son durumunu 
sorduğumuz Görgüç, şun-
ları anlattı: “Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
yürüttüğü Özel Maksatlı 
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç 
projesini takip ediyoruz. Te-
kerlekli araç tarafında takip 
ettiğimiz bir diğer proje de 
Emniyet Genel Müdürlü-
ğünün ihtiyacına yönelik. 
Paletli araçlar tarafında, 
ALTAY projesi, takvimine 

uygun olarak devam ediyor. 
Bu projede, 3 ana kalifikas-
yon grubu var. PV1 tankı ile 
hareket kabiliyeti, mobilite 
ve araç performansı alan-
larında kalifikasyon çalış-
malarını gerçekleştiriyoruz. 
Belirlenen arazi senaryo-
larında, hem kullanım hem 
bakıma yönelik kalifikasyon 
testleri yapılıyor.
Şu ana kadar gayet başarılı 
devam eden testler, muh-
temelen yaz sonunda ta-
mamlanacak. PV2 tankı ise 
atış ve atış kabiliyeti test-
lerini başarıyla tamamladı; 
kalifikasyon sürecine gir-
di. Kalifikasyon testlerinin, 
Mayıs ayında başlaması ve 
sonbahar aylarında tamam-
lanması planlanıyor. Daha 
önceden başlayan balistik 
testlerin ise yaz sonunda ta-
mamlanmasını bekliyoruz. 
Dolayısı ile tüm kalifikasyon 
sürecinin, fiziki olarak son-
bahar aylarında tamamlan-
masının planlandığını söyle-
yebiliriz. Belki raporlaması 
biraz daha vakit ister. Seri 
üretim konusunda da tek 
kaynak teklife çağrı dosya-
sı yayınlandı ve teklifimizi 
SSM’ye verdik. Bu teklif şu 
anda inceleniyor. Teklifte, 
hem teknik hem de lojistik 
destek konusunda olduk-
ça detay var. Hem kullanıcı 
hem de SSM’nin sorduğu, 
açıklık getirilmesini iste-
diği konular çıkıyor. On-
ların üzerinde çalışıyoruz.  
Özet olarak ALTAY tankın-
da da sürecin öngörüldüğü  
gibi devam ettiğini söyleye-
biliriz.”



MSI DSA 2016

60 - Haziran 2016

Geçmişteki iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, Tür-
kiye’den Pakistan ve Bangladeş’e kadar olan bölgeyi 

kapsayan Repkon, DSA’ya katılarak faaliyetlerinin sınır-
larını genişletmeyi amaçladı. Repkon Satış ve Pazarlama 
Direktörü Neşet Özsoy, metal şekillendirme makinaları 
ile ilgili verdikleri hizmeti; “Müşterimiz geliyor, bir par-
çayı gösteriyor ve bu parçayı imal edebilen makinayı is-
tiyor. Makinayı ortaya çıkarıp deneme üretimleri ile op-

timize ediyoruz ve teslim ediyoruz.” sözleri ile özetledi.  
Dünya çapında patentleri bulunduğunu vurgulayan  
Özsoy, teknolojileri ile bazı prosesleri eleyip, rakiplerin-
den 2 kata kadar daha hızlı çalışan makinalar tasarlaya-
bildiklerini belirtti. Özsoy, fuar katılımları ile ilgili de şun-
ları söyledi: “Bu bölgede henüz satış yapmadık. Şu an için  
yakından tanımadığımız bir bölge. İhtiyaç olduğunu biliyo-
ruz. Sesimizi duyurmayı ve ihtiyaçları dinlemeyi amaçla-
dık. Malezya, Singapur, Tayland ve Endonezya hedef ülke-
lerimiz.”

Repkon Sınırlarını Genişletiyor
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Standında tüm ürün ailesi ile ilgili ölçeklendirilmiş mo-
delleri ve maketleri sergileyen ROKETSAN, bölgenin 

tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği mesajını verdi. Firma, 
ürünlerini, envantere yeni alınacak çözümler olarak pa-
zarlamanın yanı sıra mevcut platformların modernizasyo-
nu kapsamında da potansiyel müşterilerine önerdi.
ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Öz-
damar, yürüttükleri pazarlama faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Dünyadaki deniz ticaretinin önemli bir bölümü bu böl-
gede gerçekleşiyor. Deniz yollarının jeopolitik önemi, ticaret 
hacmi ve bölge içi anlaşmazlıklar, bölge ülkelerinin savunma 
yeteneklerini arttırmalarını gerektiriyor.  Bu nedenle Uzak 
Doğu Asya ve Okyanusya ROKETSAN’ın önem verdiği bir 
pazar. Bölgedeki faaliyetlerimize özel bir önem veriyoruz. 
Pazarlama birimlerimizi, insan kaynağı olarak güçlendi-
riyoruz. Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Japonya, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur’a baktığımız zaman, 
değişik sistemler için ciddi bir potansiyel olduğunu görü-
yoruz. Örneğin Avustralya ve Japonya, F-35 programı kap-
samında SOM-J kullanıcı adayları. Diğer bölge ülkelerine 
baktığımızda, Endonezya geniş bir coğrafi alana yayılması 
itibarıyla taktik füze sistemleri için önemli bir pazar. Bu 
pazarları çok yakından takip ediyoruz ve ürünlerimizdeki 
gelişmelerle ilgili kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Ma-
lezya’nın envanterinde bulunan sistemlere, şu anda sahip 
oldukları yeteneklerin hiç birisini azaltmadan, ilave yete-
nekler kazandırmayı öneriyoruz.”

ROKETSAN, Hem Yeni 
Sistemlere Hem 
Modernizasyona Odaklandı
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Savunma sanayisi firma-
ları kadar sık olmasa 

da belirli yurt dışı fuarlara 
katılım gösteren TÜBİTAK, 
Malezya’da, Bilişim ve Bilgi 
Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM) 
ile bayrak gösterdi. 
Fuar sırasında TÜBİTAK 
BİLGEM Başkan Yardımcılı-
ğı görevini yürütmekte olan 
Dr. Lami Kaya, teknoloji ge-
liştirme ve projelerde yer 
alma ile ilgili kurumsal yak-
laşımlarını şöyle özetledi: 
“TÜBİTAK BİLGEM olarak 
teknoloji hazırlık seviyesi 
4, 5 ve 6 düzeyindeki çalış-
malara yoğunlaşmak istiyo-
ruz. Bu seviyelerin öncesini 
üniversiteler, sonrasını ise 
sektördeki deneyimli fir-
maların gerçekleştirmesini 

bekliyoruz. Bir başka deyiş-
le amacımız, kaynaklarımızı 
ve mesaimizi uygulamalı 
araştırmalarda kullanmak. 
Üretim araştırması faali-
yetini ise yetkin firmalara 
bırakmaya çalışıyoruz. İşin 
mutfağında olup teknolojiyi 
geliştirmek; teknoloji geliş-
tirdikten sonra bunu uygu-
layacak firmalara transfer 
etmek ve buradan ihtiyaç 

makamlarına hizmet ve-
rilmesini tercih ediyoruz. 
Teknolojiyi transfer edebi-
leceğimiz uygun bir firma 
bulamadığımızda veya tek-
noloji transferinin uygun 
görülmediğinde ise söz ko-
nusu bütün aşamaları ken-
dimiz takip ediyoruz.”
Dr. Kaya, yurtdışı fuar ka-
tılımları ile ilgili de şunları 
söyledi: “Açıkçası biz fazla 

görünür olmak istemiyoruz. 
Sınırlı sayıda, çok önemli ve 
kritik gördüğümüz fuarlara 
sembolik olarak katılıyoruz. 
Bu katılımlarla, hem milli 
duruş sergilenen platform-
larda katkımızı göstermek 
hem de sektördeki sanayi fir-
maları, bizden transfer ettik-
leri ya da edecekleri teknolo-
jiden bahsettiklerinde, onları 
desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Standında; ANKA, ATAK ve HÜRKUŞ’un ölçekli modelle-
rini sergileyen TUSAŞ, fuardan memnun ayrılan firma-

ların başında geldi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat 
Bilgin, fuar ile ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı:  
“TUSAŞ olarak burada olmaktan mutluyuz. Bu bölgede, 
ilk defa Tayland’a gittiğimde, TUSAŞ’ın faaliyet alanı ile il-
gili, pazarda büyük bir boşluk olduğunu gözlemlemiştim. 

Çözümlerimiz, özellikle ANKA, ATAK ve HÜRKUŞ, bölgede 
çok ilgi çekiyor. Elbette hemen bugünden sözleşmeler im-
zalamak gerçekçi bir beklenti olmaz; ama bölgede sürekli 
yer alarak, müşteriyi daha da yakından tanıyarak, ürünle-
rimizle ve kalitemizle önemli başarılara imza atacağımıza 
inanıyorum. Bölgedeki müşterilere güven vermek de çok 
önemli; bunu FNSS örneğinde görüyoruz ve havacılık ta-

rafında da TUSAŞ olarak biz 
tekrarlamak istiyoruz. Tüm 
iş birliği modellerine açığız. 
Potansiyel müşterilerimizin 
de özellikle üretim sürecinin 
bir parçası olmak istedikleri-
ni gözlemliyoruz. Biz de yıllar 
önce, Türkiye’de savunma sa-
nayisini kurarken bunu yaptık. 
Dolayısı ile bu talepleri anlı-
yoruz, saygı gösteriyoruz ve 
gereğini yapmaya hazırız. Bu-
raya ürünlerimizin kendilerini 
getiremedik; ama görüştüğü-
müz heyetleri, ürünlerimizin 
birebir gösterimini yapmak 
için Türkiye’ye davet ettik. Ma-
lezya ve Endonezya heyetleri, 
önümüzdeki aylarda bizi ziya-
ret edecek.”

TÜBİTAK
BİLGEM
Bayrak 
Gösterdi

TUSAŞ, Bölgede Büyük Potansiyel Görüyor

64 - Haziran 2016



Haziran 2016 - 65



MSI SÖYLEŞİ

66 - Haziran 2016

Birol TEKİNCE: Amerikan Savunma 
İş Birliği Ofisi (ODC-T)’nin hâlihazırda 
yürütmekle sorumlu olduğu 
devletlerarası savunma projeleri 
neler? Bu projelerin son durumlarına 
ilişkin ayrıntıları bizimle paylaşır 
mısınız?
Tuğg. SASSEVILLE: ABD ile Türkiye 
arasındaki savunma alanındaki iliş-
kiler çok eskilere; tam olarak 1947 
yılına dayanıyor. ODC-T; Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Ba-
kanlığı ve Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) ile köklü ilişkilere sahip. 
Türkiye ile yeni ve süregelen çok sayı-
da projemiz var ve ilişkilerimizi daha 
da güçlendirebileceğimiz, çok sayıda 
yeni alanı da değerlendiriyoruz. Si-
zin de bildiğiniz gibi, güvenlik yardımı 
uygulamamız aracılığıyla Türkiye’yle 
iş birliğimizi azami düzeyde tutmaya; 
aynı zamanda da TSK ile diğer NATO 
kuvvetleri arasında müşterek çalış-

ma kabiliyetini arttırmaya çalışıyoruz. 
Hâlihazırda devam eden çok sayıda 
projemiz olmakla birlikte, bunlardan 
bana göre iki tanesi özellikle önemli: 
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) 
projesi ve Müşterek Doğrudan Taar-
ruz Mühimmatının (JDAM) satışı.
Son çeyrek asır içerisinde Türkiye, 
Amerikan Savunma Bakanlığı ile F-16 
uçakları konusunda ortaklığa girdi. 
Türkiye, daha sonra, F-35 programı-
na, Sistem Geliştirme ve Gösterim 
aşamasında dâhil olarak bu ortaklığı 
devam ettirdi. Türkiye, bu uçaklardan 
100 adet sipariş vermeyi planlıyor. 
Türkiye ayrıca, program kapsamında 
üretilen F-35 savaş uçaklarının mo-
torlarının, Avrupa’daki bakım ve ona-
rım merkezi olacak.
JDAM konusunda ise ABD Dışişleri 
Bakanlığı, JDAM ve ilişkili teçhizatın, 
parçaların ve lojistik desteğin, Türki-
ye’ye, Yabancı Askeri Satışlar (Foreign 

Military Sales / FMS) yoluyla muhte-
mel satışının onaylanması için karara 
vardı. 2 Aralık 2015 tarihinde, Savun-
ma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (De-
fense Security Cooperation Agency), 
Amerikan Kongresi’ni, muhtemel bir 
satış için gerekli olan belgelendirme 
süreci konusunda bilgilendirdi.
Türkiye, ABD için, bölge barışı ve is-
tikrarı açısından önemli bir ortak. Bu 
nedenle ABD’nin, hem bir ortağı hem 
de NATO müttefiki olan Türkiye’ye, 
güçlü ve etkili savunma kabiliyetleri 
geliştirmesine ve bunları sürdürme-
sine imkân tanıyacak gerekli desteği 

ABD’nin Türkiye Kıdemli Askeri Temsilcisi
ve Savunma Ataşesi Tuğgeneral Marc H. Sasseville:

“ABD, savunma sektörünü
geliştiren Türkiye ile ortaklığına 
devam edecektir.” Ankara’daki görevini 

önümüzdeki haftalarda 
tamamlayacak olan 
ABD’nin Türkiye Kıdemli 
Askeri Temsilcisi 
ve Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Marc H. 
Sasseville, kardeş 
yayınımız Ankara 
Askeri Ataşeler Birliği 
(Ankara Military 
Attache Corps / AMAC) 
Dergisi’nde yayınlanan 
söyleşisinde, Türkiye 
ve ABD arasındaki 
askeri iş birliği ile 
ilgili bilgiler verdi. MSI 
Dergisi okuyucuları 
için, bu söyleşinin 
savunma sektörü ile ilgili 
kısımlarını takip eden 
sayfalarda yayınlıyoruz.
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
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sağlaması, ABD ulusal çıkarları açı-
sından s on derece önemli. ODC-T’de 
yürütülen programlar, bu hedefler ile 
uyumludur.
ODC-T’nin, Savunma İşbirliği Mü-
dürlüğü, söz konusu programlar 
aracılığıyla TSK’nın savunma imkân-
larını daha da geliştirmeyi ve gelecek-
teki NATO operasyonlarına daha fazla  
katkıda bulunabilmesini sağlamayı 
amaçlıyor. Savunma ve Güvenlik İş-
birliği Ajansımızın da hemfikir ola-
cağı gibi, güvenilirliği kanıtlanmış ve 
uyumlu benzer sistemlerin kullanıl-
ması, NATO ve Amerikan güçleri ara-
sındaki müşterek çalışma kabiliyetini 
arttıracak ve bölgedeki savunma kuv-
vetlerinin havadaki, sınırlardaki ve de-
nizdeki ortak tehditleri bertaraf etme 
kabiliyetini daha da geliştirecektir.

Birol TEKİNCE: Savunma sektörü 
olgunlaşıp yeteneklerini daha da 
geliştirdikçe, Türkiye’nin ABD’den 
kullanıma hazır parça ve sistem 
satın almaktan ziyade, ABD ile ortak 
geliştirme projelerine dâhil olmayı 
talep edeceğini öngörebiliriz. Sizce, 

Türkiye’nin gelişmekte olan savunma 
sektörü, Türkiye-ABD arasındaki 
savunma ilişkilerini nasıl etkiliyor? 
Neler değişecek ve bu değişim nasıl 
algılanacak?
Tuğg. SASSEVILLE: Askeri alanda 
ABD ile Türkiye arasındaki çok eskile-
re dayanan ilişkiler, bugün de gücünü 
koruyor. ABD, savunma sektörünü ge-
liştiren Türkiye ile ortaklığına devam 

edecektir. Söz ettiğiniz değişimi, hem 
Türkiye ve ABD hem de müttefikleri-
miz ve küresel ortaklarımız açısından 
olumlu bir adım olarak görüyorum.
İlişkilerimizin daha da derinleştiril-
mesine katkıda bulunan bu gelişme, 
üzerinde birlikte çalışacağımız uzun 
vadeli projelerin sayısını da arttıracak 
ve bu projelerin gerektirdiği araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla 
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Son çeyrek asır içerisinde Türkiye’nin,
ABD ile birlikte yürüttüğü en büyük

savunma projelerinin merkezinde
hep F-16 uçakları yer aldı.
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odaklanmamıza imkân tanıyacaktır. 
Günümüz dünyasında, müşterek ça-
lışma kabiliyeti son derece önemli. 
Her ne kadar bu kabiliyeti ürün teda-
rik ederek elde etmek mümkün olsa 
da bir ürünün ya da sistemin ortak 
geliştirilmesi, sadece müşterek ça-
lışma kabiliyeti sağlamakla kalmayıp, 
aynı zamanda ortak bir stratejik he-
defe yönelik teçhizat ve platformların 
geliştirilmesini de sağlıyor. Müşterek 
Taarruz Uçağı programında bunu göz-
lemleyebildiğimizi düşünüyorum.
Birlikte daha da iyi ürünler gelişti-
rebiliriz. Bu sayede de aramızdaki 
müşterek çalışma kabiliyetini; bizzat 
ürettiğimiz ürün ve platformlarla ve 
bizi söz konusu ürün ve platformları 
geliştirmeye iten ortak stratejik he-
deflerimize ilişkin ortak bir anlayışla 
daha da geliştirebiliriz.

Birol TEKİNCE: ABD’nin ihracat 
kontrolü konusunda bazı katı 
kuralları bulunuyor. Türkiye’deki 
KOBİ’leri düşündüğümüzde, bu 
firmalar, söz konusu bürokratik 
işlemlerle ilgili olarak ABD’li 
yetkililerden nasıl bir destek 
görebilir? ODC-T bu süreçlere 
doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil 
oluyor mu?
Tuğg. SASSEVILLE: Sistemimizin ba-
zen kafa karıştırıcı olabileceğine katı-
lıyorum; özellikle küçük firmalar için. 
Özetlemem gerekirse hem ODC-T 
hem de Amerikan Büyükelçiliği’nde 
savunmaya ilişkin program ve tedarik 
süreçlerimizle ilgilenen birimler var. 
Savunma İş Birliği Ofisi, FMS süreciy-
le satışı gerçekleştirilen her tür ürün 
ile doğrudan ilgileniyor. Bu süreç, 
Türkiye’nin ABD’den doğrudan alım 
gerçekleştirdiği zaman işleyen bir 

süreçtir. Bu gibi durumlarda, ODC-T 
ekibi, devam eden ya da planlanan 
her tür FMS süreci konusunda destek 
sağlayabilir.
Ancak bir ürün, Doğrudan Ticari Satış 
(Direct Commercial Sale / DCS) ola-
rak adlandırdığımız süreç aracılığıy-
la satın alındığında, diğer bir deyişle 
ABD merkezli bir firmadan doğrudan 
satın alım gerçekleştirildiğinde, o za-
man OCD-T bu süreçler konusunda 
yardımcı olamıyor. Böyle durumlar-
da, pazarlama ile ihracat için gerek-
li izinlerin alınması, tamamen ilgili 
Amerikan şirketinin sorumluluğunda 
oluyor. ABD Büyükelçiliği’ndeki Dış 
Ticaret Servisi, DCS süreçleri aracı-
lığıyla ürün tedarik etmek isteyen fir-
malara yardımcı olabilir.
ODC-T’nin FMS ekibi ile çalışırken 
göz önünde bulundurulması gere-
ken önemli bir husus, her ne kadar 
tüm ürünlerin FMS süreci ile tedarik  
edilmesi mümkün olsa da bazı ürün-
lerin - teknolojik ya da politik neden-
lerden ötürü - sadece FMS süreci ile 
satın alınmasının mümkün olduğu 
hususudur.
Bununla birlikte, her ne kadar ABD 
Savunma İş Birliği Ofisi ve ABD  
Büyükelçiliği’ndeki ekipler kişilere 
izlenecek yok hakkında bilgi verecek 

durumda olsalar bile ihracat düzen-
lemeleri konusundaki asıl uzmanlar, 
Washington’da. Amerikan Ticaret  
Bakanlığı’na bağlı Endüstri ve Gü-
venlik Bürosu’nun internet sayfası 
(https://www.bis.doc.gov), çevrim içi 
bilgilendirme modülleri dâhil olmak 
üzere, ABD’deki ihracat düzenlemele-
ri konusunda kapsamlı bilgiler sunu-
yor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen 
firmalar için ise Endüstri ve Güvenlik 
Bürosu, firmaların ABD ihracat kont-
rol mevzuatına nasıl uymaları gerek-
tiğini ele alan ve yıl boyunca ABD’de 
düzenlenen iki günlük seminerler 
sunuyor. Dış Ticaret Servisimizin, 
ABD’den kontrol edilmiş ürünler it-
hal edecek Türk firmalarına önerisi, 
satılan belli bir ürüne ilişkin veri-
len bir ihracat lisansının nelere izin  
verip vermediğinin doğru anlaşılması 
için, ABD’li ihracatçılar ile sıkı bir şe-
kilde çalışıp konuyu yakın takip etme-
leridir.

ABD’nin Türkiye Kıdemli Askeri 
Temsilcisi ve Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Marc H. Sasseville’e, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Sistemimizin bazen kafa 
karıştırıcı olabileceğine 
katılıyorum; özellikle küçük 
firmalar için. Özetlemem 
gerekirse hem ODC-T hem de 
Amerikan Büyükelçiliği’nde 
savunmaya ilişkin program ve 
tedarik süreçlerimizle ilgilenen 
birimler var. Savunma İş Birliği 
Ofisi, FMS süreciyle satışı 
gerçekleştirilen her tür ürün ile 
doğrudan ilgileniyor.
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K. Burak CODUR 
b.codur@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Etkinliğin açılış konuşma-
sı, HAVELSAN Yönetim 

Kurulu Başkanvekili Taner 
Düvenci tarafından yapıl-
dı. Düvenci, şunları söyledi: 
“Geleneksel hâle getirmeyi 
amaçladığımız buluştayda 
esas amacımız; sanayi ile 
akademi dünyasını, tekno-
lojik alanda bir platformda 
bir araya getirmek, karşılıklı 
bilgi alışverişini sağlamaktır. 
Bu anlamda, ülkemizin tek-
nolojik gelişimine de büyük 
katkı sağlayacağımızı düşü-
nüyoruz. Ödevimiz belli. Ve 
yapacak çok işimiz var. Bu 
nedenle buluştayı çok önem-
siyoruz. Buluştaydan elde 
edilecek sonuçların, çalış-
malarımıza önemli katkılar 
sağlayacağını düşünüyoruz.”
Taner Düvenci’nin ardından, 
HAVELSAN Siber, Güvenlik 
ve Bilişim Teknolojileri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yü-
cel Bağrıaçık, HAVELSAN’ın 
siber güvenlik konusuna 
yaklaşımını anlatan bir su-

num gerçekleştirdi. Sanayi 
4.0 ve Nesnelerin İnterneti 
gibi teknolojik gelişmelerin, 
birbiriyle bağlı cihazların 
sayısını arttırdığına ve tüm 
bu cihazların siber güven-
liğinin gelecekte kritik bir 
konu olacağına dikkat çeken 
Bağrıaçık, “HAVELSAN ola-
rak bu konuda farkındalık 
yaratmak ve arka tarafta bu 
işin güvenliği ile ilgili pro-
jelerimizi tanıtmak için sizi 
bir araya topladık. Elbirliği 
ile çalışarak siber güvenlik 
uzmanı açığını kapatabiliriz. 
Biz, her türlü yatırımı ya-
pıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi. Bağrıaçık’ın 

vurgu yaptığı bir diğer konu, 
yerli siber güvenlik ürünle-
rinin kamu tarafından ter-
cih edilmesinin sağlanması 
oldu.

Üniversitelerden 
Beklenti Büyük
Açılış oturumunun son ko-
nuşmasını, HAVELSAN Genel 
Müdürü ve CEO’su Ahmet 
Hamdi Atalay yaptı. Atalay, 
siber güvenlik konusuna 
yaklaşımlarını; “Siber güven-
lik, işimizin doğal bir parçası. 
Durumdan vazife çıkartarak 
bu alana yatırım yapıyoruz. 
Çok uzun bir zaman da yapa-
cağız.” sözleri ile ifade etti.

Atalay, insan kaynağı ko-
nusunda görüşlerini ise şu 
sözlerle aktardı: “Akademik 
dünyada, siber güvenlikle 
ilgilenen, bu [salondaki] ka-
dar insan var. Endüstride de 
bunun birkaç katı. Yani bir-
kaç yüz insandan bahsedi-
yoruz. Ama ihtiyaç binlerce. 
Ve bu sadece üniversitele-
rin giderebileceği bir açık 
değil. Belki her durumda 
akademik eğitim şart değil; 
ama özellikle teknik boyuta 
indiğinizde, çok önemli. Biz 
konuya ticari bakmıyoruz ve 
özellikle insan yetiştirmeye 
odaklanıyoruz. HAVELSAN 
Siber Savunma Teknoloji 
Merkezi (SİSATEM) de bu 
konuda önemli işlevler üst-
lenecek.”
Atalay, akademik dünya ile 
yürüyen iş birlikleri ile ilgili 
de şunları söyledi: “12 tane 
Ar-Ge projemiz var yürüyen. 
Kimisi belli bir noktaya gel-
miş, yakında tamamlana-
cak. Kimisinin daha alacağı 
yol var. Ama 12 temel ürünü 
milli olarak geliştiriyoruz. 
Bunu yaparken de salt kendi 
kaynaklarımızı, imkân ve ka-
biliyetimizi kullanmıyoruz. 

HAVELSAN, Siber Güvenliğin 
Akademi Ayağına da Eğildi

Taner Düvenci

Ahmet Hamdi AtalayYücel Bağrıaçık
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HAVELSAN, üniversitelerle iş birliklerini geliştirmek için oluşturduğu 
“Buluştay” platformunun 2’ncisini, siber güvenlik için gerçekleştirdi. 
HAVELSAN 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluştayı, siber güvenlik teması ile 
29 Nisan’da, Ankara’da düzenlendi.
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Ekosistem mantığıyla yap-
maya çalışıyoruz. Çeşitli 
üniversitelerle ve KOBİ’lerle 
iş birliklerimiz var. Onlarla 
birlikte yapıyoruz. Çok ge-
niş bir alandan bahsediyo-
ruz. Tek bir firmanın hepsini 
kapsaması mümkün değil.”
Katılımcılardan, konulara 
yeni yaklaşımlar getirme-
lerini talep eden Atalay, bu 
konuda yaşadığı bir tecrü-
beyi şöyle anlattı: “Ankara 
Üniversitesi ile bir iş birliği 
yaptık. Onlarla sohbet eder-
ken masada Tıp ve Ziraat 
Fakültelerinin dekanları da 
vardı. Konu siber güvelik 
olduğu için, onlar sadece 
dinliyorlardı. Ben de ‘Sayın 
hocam sizi de ilgilendiriyor 
bu konu. Örneğin biz her şe-
yin birbirine bağlı olduğu bir 
ağdan bahsediyoruz. Bu ağa 
saldırılar oluyor. İnsanda da 
bir sürü ağ var, sinir siste-
mi, kan dolaşım sistemi gibi. 
Bunlara da çeşitli saldırılar 

oluyor. Vücut nasıl tepki ve-
riyor? Bunları anlatırsanız 
siber dünyada alacağımız 
tedbirlerle ilgili yeni fikirler 
ortaya çıkabilir.’ dedim ve 
onları da sohbete kattım.”
Açılış oturumunun ardından, 
HAVELSAN Akademi Direk-
törü Doç. Dr. İzzet Gökhan 
Özbilgin, “Siber Güvenlik  
ve Akademi”; HAVELSAN 
Ar-Ge Direktörü Göker Ca-
nıtezer de “Ar-Ge ve Tekno-
loji Yönetimi” başlıklı sunu-
mu gerçekleştirdi. Doç. Dr. 
Özbilgin, siber güvenlik ve 
yazılım mühendisliği konu-
larında yaz okulu program-
larını açtıklarını ve etkinlik 
tarihine, kadar 300’e yakın 
başvuru olduğunu söyledi. 
Siber güvenlik konusunda 
yapılan akademik çalış-
malarla ilgili de bilgi veren  
Doç. Dr. Özbilgin, Türkiye’de 
siber güvenlik ile ilişkili li-
sansüstü program sayısının  
17; yapılan tez sayısının 

da 34 olduğunu açıkladı. 
Canıtezer ise önümüzde-
ki dönem yapılacak etkin-
liklerle ilgili bilgi verdi ve  
veri madenciliği, nesnele-
rin interneti ile kestirimci 
bakım, derin öğrenme ve 
büyük verinin yayınlanması 
(streaming big data) konu-
larında paneller düzenle-
meyi planladıklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından, iki 
gün süren etkinliğin ilk gü-
nünde gerçekleştirilen otu-

rumlarda, akademisyenler, 
çalışmalarını ve siber güven-
lik ile ilgili öngörülerini an-
lattı. Bu oturumların ardın-
dan, katılımcılar, HAVELSAN 
SİSATEM’i ziyaret ederek 
yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. İkinci günde ise 
serbest kürsü kısmında tüm 
akademisyenler, HAVELSAN 
Akademi Direktörü Doç.  
Dr. İzzet Gökhan Özbilgin 
moderatörlüğünde görüşle-
rini aktardı.

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin Göker Canıtezer
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Gripen’in evriminde son 
halkayı oluşturan E 
modelinin; geliştiril-

miş aviyonik sistemi ve daha 
çok silah ve yakıt taşıma 
kapasitesi ile önümüzdeki 
dönemin önde gelen savaş 
uçaklarından birisi olacağı 
öngörülüyor. Gripen E’nin 
öne çıkan özellikleri şöyle 
sıralanıyor:
n	 Gripen E, Selex ES05 
 Raven aktif faz dizin
 taramalı (Active 
 Electronically Scanned
 Array / AESA) radarı ile
 donatılacak. Böylece,
 artık günümüz muharip
 uçakları için vazgeçilmez
 olarak görülen 
 yeteneklere kavuşacak.
n Uçak, ayrıca, kızılötesi
 arama ve izleme
 (Infra-Red Search 
 and Track / IRST) 
 algılayıcısına sahip
 olacak. Kanopinin hemen
 önünde, pilota göre 
 sağ tarafta yer alacak 
 bu pasif algılayıcı, 
 Gripen E’nin radarını
 çalıştırmadan hedefleri
 algılayabilmesine imkân
 tanıyacak.
n Gripen E, iniş 
 takımlarının yeniden
 konumlandırılması ve
 kanat-gövde bileşiminde
 yapılan yapısal 
 değişiklikler sayesinde,
 gövde altında, 1 yerine 
 3 silah taşıma noktasına
 sahip olacak, ayrıca 
 yakıt kapasitesi
 artacak.

Saab Gripen, Gelişimini
E Modeli ile Sürdürüyor
İsveç Hava Kuvvetleri envanterine girdiği 1990’lı yılların
sonlarından itibaren gelişimini C/D modeli ile sürdüren
Saab Gripen’in en son modeli olan Gripen E, 18 Mayıs’ta

İsveç’te gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

İlk Gripen E üretim hattında.

72 - Haziran 2016

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 S

A
A

B



n	 Daha güçlü bir motora
 sahip olan Gripen E,
 böylece, performans
 kaybı yaşamadan daha
 çok silah taşıyacak.
Başta İsveç Savunma Ba-
kanı Peter Hultqvist, İsveç 
Hava Kuvvetleri Komutanı 

Tümgeneral Mats Helgesson 
ve Brezilya Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Nival-
do Luiz Rossato olmak üze-
re 500’ü aşkın davetlinin yer 
aldığı törende bir konuşma 
yapan Saab CEO’su Hakan 
Buskhe, şunları söyledi: “Ül-

keler, ulusal egemenliklerini 
korumak için hava savunma 
yeteneklerine ihtiyaç duyar-
lar; diğer yandan savunma 
harcamalarının, diğer ih-
tiyaçlara göre oranının da 
makul olması gerekir. Bu 
yüzden Saab, Gripen E’nin 

yeteneklerini arttırırken, ma-
liyetini düşürecek tasarım ve 
üretim teknikleri geliştirdi.”
Gripen E, şimdilik, İsveç ve 
Brezilya tarafından sipariş 
edildi. Uçağın ilk teslimatı-
nın, 2019 yılında gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor.

 Gripen E Gripen C
Uzunluk 15,2 m 14,9 m
Genişlik	 8,6	m	 8,4	m
Azami	Kalkış	Ağırlığı	 16.500	kg	 14.000	kg
Boş	Ağırlık	 8.000	kg	 6.800	kg
Dâhili	Yakıt	Kapasitesi	 3.400	kg	 >2.400	kg
Azami	İtki	 98	kN	 80.5	kN
Asgari	Kalkış	Mesafesi	 500	m	 400	m
İniş	Mesafesi	 600	m	 500	m
Deniz	Seviyesinde	Azami	Sürat	 >1.400	km/sa	 >1.400	km/sa
Yüksek	İrtifada	Azami	Sürat	 Mach	2	 Mach	2 
Servis	Tavanı	 >52.500	ft	 >52.500	ft

Gripen E ve C Modellerinin Karşılaştırması
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Türkiye ofisini 1992 yı-
lında açan Honeywell; 
savunma, havacılık ve 

ticari pazarlara yönelik ça-
lışmalarını, 300 kişilik ekibi 
ile sürdürüyor. Ticari ha-
vacılık tarafında; THY, THY 
Teknik ve Pegasus Hava-
yolları ile yakın bir iş birliği 
içinde olan firmanın, savun-
ma ve havacılık alanındaki 
iş birlikleri ise şöyle sırala-
nıyor:
TEI: TEI, Honeywell
için motor parçası üretimi 
yapıyor; ayrıca yardımcı
güç ünitesi (APU) montajı, 
entegrasyonu ve testi
gerçekleştiriyor.
Alp Havacılık: Honeywell 
ürünlerine yönelik parça
ve bileşen üretimi
gerçekleştiriyor.
ASELSAN: Honeywell ile 
ASELSAN, yaklaşık 
10 yıldır iş birliği yapıyor 
ve Honeywell, ASELSAN

üretimi sistemlerde 
kullanılmak üzere, ataletsel 
ölçüm birimleri sağlıyor. 
İki firma, Bölgesel Uçak 
projesine yönelik olarak 
çeşitli aviyonik birimlerin 
üretimi ve geliştirilmesi için 
bir mutabakat muhtırası da 
imzaladı. Söz konusu birimler 
arasında; gösterge, veri 
toplama birimi, kontrol ve 
güdüm panelleri, aviyonik 
kabinetler ve sentetik görüş 
yazılımı yer alıyor.
ROKETSAN: Honeywell, 
CİRİT füzesi ile TEBER

mühimmatına, ataletsel 
ölçüm birimi sağlıyor.
AYESAŞ: Honeywell, 
AYESAŞ ile bir dizi 
konuda iş birliği yapmak 
üzere temasta bulunuyor. 
Bu konular arasında; 
katı hâl güç çevirimi, 
akıllı yarı iletken 
anahtarlar, konvansiyonel 
elektro-mekanik röle ve 
devre kesiciler bulunuyor.
Honeywell, Türkiye’nin 
yürüttüğü önemli 
projelerde de yer
alıyor ya da bu programlara 
çözümlerini öneriyor:
Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (TF-X) 
Projesi: Honeywell, bu
proje ile ilgili olarak 2013
yılından beri TUSAŞ ile
temas hâlinde. Türkiye’nin 
envanterinde de bulunan 
birçok muharip platformda 
alt sistemleri bulunan
firma, benzer alt sistemleri 

TF-X için de sağlamak
istiyor.
Bölgesel Uçak Projesi:
Honeywell, proje kapsamında 
baz uçak olarak seçilen 
Dornier Do-328 platformuna 
bir dizi sistem sağlıyordu. 
Bunlar arasında; Primus 
Epic 2.0 aviyonik sistemi
ile yardımcı güç ünitesi, 
çevresel şartlar kontrol 
sistemleri ve hava türbini 
başlatma sistemi yer alıyor. 
Firma, projede, en düşük 
maliyet ve riske sahip
çözümler sunabileceğine 
vurgu yapıyor.
Özgün Helikopter
Programı: Türkiye, motor 
tercihini Honeywell ile
Rolls-Royce’nin ortak
girişimi olan LHTEC’in 
CTS800-4AT motorundan 
yana kullandı. Bu motorun 
bir diğer türevi, T-129 ATAK 
helikopterlerinde de
kullanılıyor.
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Honeywell, Türk Savunma ve 
Havacılığının Geleceğine,
İş Ortaklarıyla İmza Atmak İstiyor
Honeywell’in, dünya genelinden davet ettiği basın mensupları ile düzenlediği 
uluslararası medya etkinliği, 9-11 Mayıs tarihlerinde, ABD’nin, Arizona eyaletinin 
Phoenix kentinde gerçekleştirildi. Honeywell’in savunma ve havacılık konusundaki 
yeteneklerini gözler önüne seren etkinlik süresince firma yetkilileri, Türkiye ile 
iş birliklerini daha da geliştirmeyi hedefledikleri mesajını verdiler.

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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İş Birliği Derinleşiyor
Etkinlikte, Honeywell De-
fense and Space (Savunma 
ve Uzay)’in Amerika Kıtası 
Savunma Satış Sonrası Hiz-
metlerinden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Tom Hart, 
Türk basın mensupları ile 
özel bir toplantı gerçekleş-
tirdi. Hart, sorulara verdiği 
cevaplarla gündemdeki pro-
jelere ilişkin Honeywell’in 
faaliyetlerini ve bu projelere 
yaklaşımını, ana hatları ile 
şöyle anlattı:
n BLACK HAWK 
 helikopterlerine radar
 altimetre ve jeneratör
 gibi çeşitli alt sistemler
 sağlayan Honeywell,
 Genel Maksat 
 Helikopter Projesi’nde de
 bu alt sistemlerle 
 yer almayı öngörüyor.
 Bunların bakım ve idame
 faaliyetlerinin Türkiye’de
 yapılabilmesi için çeşitli
 firmalarla görüşmeler
 yürütüyor.
n Türkiye’nin tedarik
 edeceği CH-47 Chinook
 helikopterlerinde, 
 Honeywell’in T55 
 motoru kullanılıyor.
 Hart, tedarik
 edilecek helikopter ve
 motor sayısına bağlı 
 olarak ya da Türkiye’nin
 stratejik tercihi ile bu
 motorların depo  
 seviyesi bakımının da
 Türkiye’de yapılmasının
 gündeme gelebileceğini
 belirtti.

n Hart, TF-X projesi için
 önerdikleri alt 
 sistemlerden mekanik 
 olanlarının Türk 
 sanayisine aktarılmasının
 diğer bileşenlere göre
 daha kolay olduğunu;
 gösterge ve görev 
 bilgisayarı gibi alt 
 sistemler için ASELSAN
 ile görüşebileceklerini
 söyledi.
n Honeywell’in uzay 
 konusunda kendini ispat
 etmiş çözümleri olduğunu
 hatırlatan Hart, Türkiye
 ile uzay konusunda
 henüz iş birliği yapma
 imkânı bulamadıklarını
 ve bu alanda da çalışmak
 için çok istekli 
 olduklarını belirtti.
n Hart, Türkiye’de iş 
 yapabilmek için yerel
 firmalarla ortaklıklar
 kurmanın önemli 
 olduğunu ve Honeywell’in
 geçmişteki faaliyetleri 
 ile bu konuda kendini
 gösterdiğini de  
 vurguladı.
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Tom Hart, Türk basın mensupları ile 
ayrı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Honeywell’in uçak motorları ile ilgili ayrıntılı sunumlar yapıldı. 
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CTS800, Türkiye’nin 
Motoru Olma Yolunda
LHTEC Yönetim Kurulu Üye-
si Matt Thraen, etkinlikte, 
CTS800 motor ailesine yö-
nelik bir basın toplantısı dü-
zenledi. Thraen, T-129 ATAK 
ve Özgün Helikopter Prog-
ramı için seçilen CTS800 
motorunun alt sürümleri ile 
ilgili durumu şöyle açıkladı: 
T129 ATAK helikopterinde, 
CTS800-4A sürümü kulla-
nılıyor. Özgün Helikopter 
Programı’nda geliştirilecek 
helikopterin askeri sürü-
münde kullanılacak motor, 
CTS800-4AT türevi olacak. 

Özgün Helikopter Progra-
mı’nda geliştirilecek heli-
kopterin sivil sürümünde 
kullanılacak olan motorun 
geliştirme çalışmaları ise 
henüz sonuçlanmadı; dola-
yısı ile motorun isimlendi-
rilmesi de henüz yapılmadı. 
Thraen, askeri sürüme yö-
nelik motorla sivil sürüme 
yönelik motor arasındaki 
farkın kontrol yazılımında 
olduğunu belirtti. LHTEC, 
motor seçimi sürecinde, 
Türkiye’ye, sivil bir sürüm 
geliştirip, ABD’den ihraç 
izni alabileceğini göstermek 
için, LH1300 adını verdiği bir 

Honeywell ile Alp Havacılık 
Arasında Yeni Sözleşme
Etkinlik sırasında, Honeywell ile Alp Havacılık
arasında, Honeywell’in uçak fren sistemlerinde
kullanılmak üzere, piston gövdesi (piston housing)
ve tork tüpü (torque tube) ile ilgili bileşenlerin üretimini 
kapsayan, uzun dönemli bir sözleşme imzalandığı 
açıklandı. Honeywell tarafından “karmaşık parçalar” 
olarak nitelendirilen söz konusu bileşenler, firmanın,
hem askeri hem de sivil uçaklar için ürettiği fren
sistemlerinde kullanılacak. Bu uçaklar arasında;
F-35, F-18 E/F, F-15 C/D/E, F-22, Boeing 737, 767
ve 747 ile Airbus A340 ve A380 yer alıyor. Konu ile 
ilgili Alp Havacılık tarafından yapılan açıklamada, 
78 milyon dolarlık sözleşmenin, 10 yıllık dönemi 
kapsadığı belirtildi.

Honeywell, başta HTF7000 ve TFE731 serisi motorları olmak üzere, 
uçak motorlarını test etmek için modifiye edilmiş bir Boeing 757 

kullanıyor. Fotoğrafta, HTF7000 motoru, uçağın ön gövdesinin sağ üt 
kısmına monte edilmiş şekilde görülüyor. Ziyaretimiz sırasında bir test 

uçuşuna katılma fırsatı bulduğumuz uçak, o zamana kadar, 300’ün 
üzerinde test uçuşunda 1.400 saati aşkın uçuş gerçekleştirmişti. 

Uçak, bu testler kapsamında, 4 kıtada, 6 farklı ülkede uçtu.

Honeywell’in Boeing 757 
test uçağının kokpiti de 

test çalışmalarını 
kolaylaştıracak şekilde 

modifiye edilmiş.
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motorun konsept çalışması-
nı gerçekleştirdi. Firma, bu 
çalışma sonunda, LH1300 
için, askeri ihracat kontrol-
lerine tabi olmadan ihracat 
izni alabildiğini gösterdi. 
CTS800-4A ve CTS800-4AT 
ise askeri ihracat kontrolle-
rine tabi motorlar.
Thraen, Özgün Helikop-
ter Programı kapsamında, 
mevcut planlarda, yaklaşık 

400 motorluk bir iş hac-
mi öngörüldüğünü belirtti. 
CTS800 motorlarının alçak 
basınç türbin modülü, hâlen 
TEI tarafından üretiliyor ve 
bu modül, dünya genelinde 
teslim edilen her motorda 
yer alıyor. Honeywell, TEI ile 
Özgün Helikopter Programı 
kapsamında üretilecek mo-
torlara yönelik, 3 ana başlık-
ta görüşmeler yapıyor:

n Parça üretimi,
n Nihai montaj ve test ve
n Motorların bakım,
 onarım ve yenileme
 yeteneği.
Thraen, CTS800’ün teknoloji-

lerinin hâlen güncel olduğunu 
ve motorun barındırdığı potan-
siyel ile gücünün 1.700 BG’ye 
yükseltilebileceğini; yine de 
müşterilerinden henüz bu yön-
de talep gelmediğini söyledi.

Honeywell, katmanlı üretim teknolojilerini kullanan ve daha da geliştirmek 
için Ar-Ge faaliyetleri yürüten havacılık firmaları arasında yer alıyor.

Etkinlik sırasında, Honeywell’in kokpit ve kabin sistemlerine yönelik
geliştirdiği sanal gerçeklik uygulamasını test etme fırsatı da bulduk.
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Etkinliğe; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ASELSAN ve ASELSAN SST 
Sektör Başkanlığı Tasarım Çözüm Ortağı firmalardan, 

toplam 290 kişi katıldı. ASELSAN SST Sektör Başkanlığı 
Tasarım Çözüm Ortağı olarak temsil edilen firma sayısı ise  
102 oldu.
Etkinliğin açılış konuşması, ASELSAN Genel Müdür Yardım-
cısı ve SST Sektör Başkanı Mustafa Kaval tarafından yapıldı. 
Kaval, ASELSAN’ı kısaca tanıttıktan sonra, SST Sektör Baş-
kanlığının yakın dönem projelerini şöyle sıraladı:
n	 Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma
 Silah Sistemi Projesi (KORKUT),
n	 Modernize Çekili Top (MÇT), Atış İdare Cihazı (AİC) ve 
 Füze Fırlatma Sistemi (FFS),
n	 Parçacıklı Mühimmat Projesi,
n	 HIZIR Su Üstü Gemileri için Torpido Karşı Tedbir Sistemi,
n	 ADOP Yeni Nesil Atış Destek Otomasyon Sistemleri,
n	 MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi,
n	 LHD ANADOLU için teslim edilecek alt sistemler,
n	 SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi,
n	 Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve
n	 Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemleri.
Kaval, iç güvenlik harekâtında ihtiyaç duyulan SARP’ın üre-

tim çalışmalarına, alt yüklenicilerle birlikte, günde 3 vardiya 
yaparak devam ettiklerini ve kendilerinden, ayda 150 sistemi 
üretecek kapasiteye ulaşmalarının beklendiğini söyledi.
Kaval, yeni faaliyet alanlarını ise şöyle sıraladı:
n	 Yönlendirilmiş enerji silahları,
n	 Yüksek güçlü mikrodalga silahları,
n	 Parçacık demeti silahları ve
n	 Lazerler.
ASELSAN SST Sektör Başkanlığının satış hedeflerini  
Şekil 1’deki gibi veren Kaval, diğer hedefleri de aşağıdaki gibi 
sıraladı:

ASELSAN SST Sektör Başkanlığı, 
İş Birliğinin Yolunu Gösteriyor

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) 
Sektör Başkanlığı tarafından düzenlenen
Tasarım Çözüm Ortakları Konferansı
(TORK)’nın 2’ncisi, “Sürdürülebilir Başarıya
Doğru” teması ile14 Mayıs’ta, Ankara’da
gerçekleştirildi.Etkinliğin sonunda, SST Başarı
Ödüllerinin verildiği bir tören de 
gerçekleştirildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Şekil 1. ASELSAN SST Sektör Başkanlığının Satış HedefleriT
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n	 Faaliyet alanlarını ve özgün ürün yelpazesini genişleterek
 hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını arttırmak,
n	 SST’nin personel ve altyapı gibi kaynaklarını arttırmadan,
 daha fazla sayıda ve büyük ölçekte projeleri tasarım 
 çözüm ortakları ile birlikte gerçekleştirmek ve
n	 Mevcut tasarım çözüm ortakları ile iş hacmini
 geliştirirken yeni tasarım çözüm ortaklarını da 
 ekosisteme dâhil etmek.
Kaval, önümüzdeki dönemde; özel olarak belirlenecek alan-
larda çalıştaylar gerçekleştirmeye devam edeceklerini; ya-
kın, orta ve uzun vadeyi kapsayan proje pazarları düzenle-

yeceklerini ve uzun soluklu yol haritalarını tasarım çözüm 
ortakları ile paylaşacaklarını da belirtti.

SSM Yan Sanayiden Beklentilerini Anlattı
Kaval’ın ardından, SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Ak-
taş bir konuşma gerçekleştirdi. Aktaş, konuşmasının başın-
da, daha kolay para kazanma yolları varken böyle teknoloji 
yoğun ve zorlu bir sektörde çalıştıkları için katılımcılara te-
şekkür etti. SSM ve sanayileşme politikalarını anlatan Aktaş, 
“Alt sistem sahibi firmalar olsun istiyoruz.” sözü ile çözüm 
ortaklarına verdikleri önemi ifade etti.
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Aktaş, SSM’nin yan sanayiden beklentilerini ise şöyle sıraladı:
n	 İhtiyaçların milli olarak karşılanmasını sağlamaya
 yönelik yetenek gelişimi,
n	 SSM Sanayileşme Portali içeriğinin geliştirilmesine
 ve ulusal endüstriyel yetkinliklerin veri tabanının
 net oluşturulmasına yönelik katkı,
n	 Askeri ve sivil, çift kullanım hedefi doğrultusunda 
 aktif pazar arayışı ve bu amaca odaklı yetkinlik geliştirme,
n	 Geliştirilen yetkinliklerin uluslararası pazarda rekabet
 edebilirliğini sağlama girişimleri ve ihracat odaklılık,
n	 Bu amaçla oluşturulmuş çalışma gruplarına, fuarlara, 
 seminerlere etkin katılım,
n	 Sektörün yerli sistem, alt sistem, bileşen kullanımını 
 arttırmak üzere ana yüklenici firmalar tarafından 
 yürütülen etkinliklere ve tartışmalara aktif katılım ve katkı,
n	 Sürdürülebilir bir sektör için sürdürülen sınai gelişim, 
 istikrar, kalite ve güvenilirlik,
n	 Rekabetçilik,
n	 Doğrudan ürüne yönelik alt sistem, bileşen ve teknoloji
 projelerinde, hayata geçirilme oranını arttırmak,
n	 Özgün ve yeni teknolojiler geliştirilmesi için 
 destek/teşvik mekanizmalarının verimli kullanımı,
n	 Küme yapıları ve organize oluşumlara yönelik aktif 
 ve pozitif yaklaşım ve
n	 Savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağının
 arttırılması için eğitimlere ağırlık verilmesi.

Kümelenme Vurgusu
Açılış oturumunda son konuşmayı, ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Koordinatörü 
Sami Duman, “Sürdürülebilir Başarıya Doğru Adım Adım” 
başlıklı sunumu ile yaptı. “Sürdürülebilir başarı” kavramını, 
“Mevcut güncel başarı ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin 
daha büyük başarı gereksinimlerine cevap verecek yetenek 
setini koruyup geliştirebilir olmak.” şeklinde tanımlayan Du-
man, sürdürülebilir başarı için, ASELSAN ve tasarım çözüm 
ortaklarına düşen görevlerden bahsetti. Duman, kümelenme 
konusuna özel bir parantez açtı ve sunumunun sonuç ve de-
ğerlendirme bölümünde, şu ifadeyi kullandı: “ASELSAN’ın, 
sektördeki lider konumuna yaraşır şekilde katkı sağlayacağı, 
Türk Savunma Teknolojileri Kümelenmesi kurulması yarar 
sağlayacaktır. Türk savunma sanayisinin gelişmesi, ulusal 
ekonominin daha da güçlenmesi ve 2023 yılı ihracat hedef-
lerine uygun ilerleme için kritik olan bu yapılanma önem ta-
şımaktadır.”

Etkinlik, firma ve ASELSAN sunumları ile devam etti. Etkin-
liğin son kısmında ise SST Başarı Ödülleri Töreni gerçekleş-
tirildi. Ödül kategorileri ve ödül alan firmalar şöyle sıralandı:
n	 Birim Tasarımı Başarı Ödülü: PAVO, ETA ve KAREL
n	 Elektronik Tasarım Başarı Ödülü: ELSİS, SDT ve MPPT
n	 Yazılım Tasarım Başarı Ödülü: MiLSOFT, SİMSOFT 
 ve IC TERRA
n	 Mekanik Tasarım Başarı Ödülü: REDOKS ve ANOVA
n	 Özel Alanlar Tasarım Başarı Ödülü: MEGE TEKNİK 
 ve NANOTECH
n	 Kalite Özel Ödülü: AKIM METAL
n	 Yerlileştirme Özel Ödülü: ALTINAY ve MAKEL
n	 Tasarım Teşvik Özel Ödülü: OLYMPİA, MELSİS, SİMBT 
 ve PDMSOL
n	 İletişim Özel Ödülü: PROMOD

Mustafa Kaval, Bilal Aktaş’a (en üstte) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ar-Ge Merkezleri Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Haydar Ali Baş’a (üstte) 
birer plaket takdim etti.

Etkinlikte SST Başarı Ödülleri de verildi.
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Başta, Kamu Alımların-
da Yerli Katkı ve Offset 
Uygulamaları Özel İh-

tisas Komisyonu’nu kurarak 
konuya verdiği önemi gös-
teren ATO ve OSTİM olmak 
üzere, sivil toplum kuruluş-
larının yakından takip ettiği 
Sanayi İş Birliği Programı 
(SİP)’nın yasal altyapısı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan 
ve 15 Şubat 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren, “4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanunu’nun  
3 üncü Maddesinin (u) Ben-
dine Göre Yapılacak Mal ve 
Hizmet Alımlarına İlişkin Sa-
nayi İşbirliği Programı Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetme-
lik” ile tamamlandı. SİP hak-
kında farkındalık yaratılması, 
uygulamalarının değerlen-
dirilmesi, sanayicilerin bek-
lentilerinin ele alınması ve 
uygulamada aksayan yönler 
ile ilgili çözüm önerileri ge-
liştirilmesi hedefleri ile dü-
zenlenen konferansta; ener-
ji, sağlık, bilişim, savunma ve 
ulaşım sektör temsilcilerinin 
yanı sıra işletme ve kamu ku-
rumlarının üst düzey yetkili-
leri bir araya geldi.
Etkinliğin açılış oturumun-

da, sırasıyla ATO Kamu 
Alımlarında Yerli Katkı ve 
Offset Uygulamaları Özel İh-
tisas Komisyonu Komisyon 
Başkanı Musa Pireci, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, Ankara Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Özdebir, An-
kara Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Bezci 
ve Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Yunus Emre Kara-
osmanoğlu birer konuşma 
yaptı. Tüm konuşmacıların 
ortak vurgusu, yasal mev-

zuatın tamamlanmış olma-
sına rağmen, SİP’in hâlâ 
uygulamaya geçirilememesi  
oldu. Savunma sanayisin-
deki offset mekanizmasının 
yakın şahitlerinden OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, kamu alımla-
rında offset konusunda 2007 
yılından beri yaşanan süreci 
özetledikten sonra, şunları 
söyledi: “Bu konferansları 
tekrar etmek yerine, bunun 
içeriğini hayata geçirmek, 
hepimiz açısından son de-
rece önem taşıyor. Sadece 
ihtiyaçlarımızı yurt dışın-

dan alarak sürdürülebilir 
bir kalkınma gerçekleşti-
receğimize hiçbirimiz inan-
mıyoruz. Pekiyi bunu nasıl 
yerli üretime, yerli sanayiye 
dönüştüreceğiz? Bununla 
ilgili ülkemizde çok güzel 
örnekler var. Bildiğiniz gibi, 
savunma sanayisinde ihti-
yaç duyduğumuz ürünleri, 
istediğimiz zaman, para-
mızla yurt dışından satın 
alma imkânına sahip değiliz. 
Buna çözüm üretmek için, 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) diye bir kurum ku-
ruldu. Bu kurum, savunma 

Kamu Alımlarında, Offset 
Cephesinde Değişen Bir Şey Yok
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

himayelerinde, Ankara Ticaret Odası 
(ATO) ve OSTİM iş birliği ile organize 

edilen Kamu Alımlarında Sanayi 
İş Birliği Programı Konferansı’nın 

2’ncisi, 17 Mayıs’ta, Ankara’da 
gerçekleştirildi. İlki 26 Mayıs 2014 
tarihinde gerçekleştirilen etkinlik, 

çıkan yasal mevzuata rağmen, kamu 
alımlarında offset uygulamaları 

konusunda herhangi bir ilerleme 
yaşanmadığını gözler önüne serdi.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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ihtiyaçlarımızı yerli sanayi ile 
iş birliği yaparak karşıladı ve 
çok güzel sonuçlar elde etti. 
Aynı uygulamanın, sivil taraf-
ta yapılması konusunu uzun 
süredir konuşuyoruz… Bir 
sonraki konferansta, artık 
yaptığımız işleri burada anla-
talım. Bir dahaki konferans-
ta, her bakanlığın örneklerini 
sunmasını istiyoruz.”

SSM Desteğe Hazır
Açılış konuşmalarının ardın-
dan 3 oturum şeklinde dü-
zenlenen etkinliğin, “Sanayi 
İş Birliği Programı (SİP) Usul 

Esaslarına Dair Yönetmelik, 
Sanayi İş Birliği Programı 
Türkiye ve Dünya Uygulama 
Tecrübeleri” başlıklı ilk otu-
rumda, SSM Sanayileşme 
Daire Başkanı Bilal Aktaş da 
bir sunum yaptı. Aktaş, su-
numunda, sırasıyla; yabancı 
ülkelerin offset uygulamala-
rını anlattı, bu uygulamalar-
dan hayata geçirilmiş çeşitli 
örnekler verdi ve SSM’nin 
offset uygulamalarını tanıttı. 
Aktaş, SSM’nin, firmalarla 
imzaladığı sanayi katılımı 
ve offset sözleşmesinin içe-
riği ile ilgili de bilgi aktardı. 

Savunma sanayisinde yaşa-
nan başarılı offset uygula-
malarından örnekler veren 
Aktaş, projelerde yerli ana 
yüklenici olması zorunlulu-
ğunun, başarının anahtarla-
rından birisi olduğunu vur-
guladı. Aktaş, sunumunun 
sonunda, “SİP Danışmanlık 
ve Rehberlik Hizmeti” baş-
lığı altında, şunları söyledi:
n	 İhale yetkilisince 
 onaylanması kaydıyla 
 SİP Yönetmeliği 
 kapsamında 
 dokümanların 
 hazırlanması, ihaleye 

 hazırlık ve SİP 
 taahhütlerinin takibi
 aşamalarında, 4734 sayılı
 kanun hükümlerine 
 göre danışmanlık hizmeti
 satın alınabilir.
n	 Bu Yönetmeliğin 
 uygulanmasında 
 tereddüde düşülen 
 hâllerde, ilgili idareler
 tarafından, bu konuda
 bilgi ve deneyim sahibi
 kamu kurum ve 
 kuruluşlarının görüşüne
 başvurulabilir.
n	 Bu Yönetmelikte 
 yer alan süreçler, Sanayi
 Geliştirme Komisyonu 
 tarafından yazılı olarak
 talep edilmesi ve SSM
 tarafından uygun 
 bulunması hâlinde, 
 idareler adına takip 
 edilebilir.
Etkinlik, diğer kamu kuru-
luşlarının temsilcilerinin yer 
aldığı, 2’nci ve 3’üncü otu-
rumlarla devam etti.

Bilal AktaşOrhan Aydın
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Ateş Berna, ELECTRA IC

2 014’un sonlarında ken-
dimizi UVM (Evrensel 
Doğrulama Metodu / 

Universal Verification Met-
hodology) uyumlu VIP (Doğ-
rulama IP’si / Verification 
IP)’ye özel ara bağlantı  
geliştirmeye yönelik bir pro-
jenin içinde bulduk. Özel 
tasarlanmış bir UVM VIP 
geliştirilmesi gerekmekle 
birlikte aynı zamanda bunu, 
üzerinde PCIe ve Avalon 
Streaming arayüz bulunan 
bir DUT (Test Aşamasın-
daki Cihaz / Device Under 
Test)’a bağlamak ve özel 
UVM VIP’mizi kullanarak ile-
ri doğrulamayı da yapmamız 
gerekiyordu.
Bunu yapmanın zorluklarını 
şöyle sıralamak mümkün:
n	 UVM uyumlu VIP için  
 özel bir ara  
 bağlantının sıfırdan  
 geliştirilmesi,
n	 Özel geliştirilmiş 
 UVM VIP ara bağlantısını
 kullanarak DUT’un 
 doğrulanması,
n	 DUT’un PCIe arayüzünün
 doğrulanması ve
n	 Doğrulama sırasında
 oluşturulan 
 dokümantasyonun 
 DO-254 uyumlu 
 olmasının sağlanması:
 l	İsterler, izlenebilirlik
  bilgisi, fonksiyonel
  kapsama raporları ve
  kod kapsama 
  raporlarının 
  oluşturulması.

1. Adım: Proje
Yönetimi Ortamının 
Oluşturulması
Bu doğrulama projesinin 
DO-254 uyumlu olması 
gerekiyordu. Bu nedenle,  
hem UVM ortamını ve doğ-
rulamayı nasıl yapacağımızı 
planlamak zorundaydık hem 
de proje yaşam döngüsünün 
farklı evrelerini nasıl yöne-
teceğimizi planlamak zo-
rundaydık.

İsterlerin Yönetimi 
ve İzlenmesi
Burada geleneksel yöntem-
leri kullandık: Word ve Excel. 
İsterler MS Word’de tutuldu, 
doğrulama planı da yine MS 
Word’de geliştirildi; isterlere 
ilişkin izlenebilirlik matrisi 
ise MS Excel’de geliştiril-
di. Ve bu gerçekten külfetli 
bir işti. Neden? Bir sonraki 
projemizde profesyonel bir 
isterler yönetimi ve takip 
edilebilirlik sistemine geçe-
cek olmamızın arkasındaki 
nedenler şu şekilde: İsterle-
rin Gözden Geçirilmesini MS 
Word’de yapmak zor. Göz-
den geçirenler MS Word’ün 
“Değişiklikleri İzle” özelliğini 
kullanıyorlardı ve her bir göz-
den geçirme revizyon kontrol 
sistemine bağlanıyordu. Göz-
den geçirmenin ne zaman ve 
kimin tarafından yapıldığının 
izlenmesi hep manuel olarak 

yapılıyordu ve gözden ge-
çirmelere ilişkin sorgulama 
yapma imkânı yoktu. İster-
lerin numaralandırması da 
manuel olarak yapılıyordu ki 
bu yeni isterler tanımlanması 
gerektiğinde çok külfetli olu-
yordu. 

Revizyon Kontrolü
Revizyon kontrolü için üc-
retsiz SVN kullanıldı. Bunu 
Trac’e sıkı bir şekilde enteg-
re olması için kullandık ve 
aynı zamanda konfigüras-
yon yönetimi ortamımız da 
SVN’ye dayalıydı.

Konfigürasyon Yönetimi
Konfigürasyon yönetimi, 
DO-254 uyumlu bir projede 
çok önemlidir. SVN’ye da-
yalı dâhili bir konfigürasyon 
yönetimi aracı kullanılmak-
tadır ve bu da bizim kon-
figürasyon elementleri ve 

konfigürasyon elementlerine 
(DO-254’te HW Configurati-
on Index dokümanı ile ilgili 
birimler) özgü SVN etiketleri 
(tag) oluşturmamıza, konfi-
gürasyon inşa etmemize ve 
konfigürasyon elementlerini 
konfigürasyonların içine yer-
leştirmemize olanak sağladı. 
Bu yöntem, SVN’de etiket-
lenmiş üst düzey konfigü-
rasyonlarda regresyon çalış-
maları yapmamıza ve hangi 
konfigürasyon elementinin 
üst düzey bir konfigürasyon 
içinde kullanıldığını izle-
memize de olanak sağladı. 
Doğrulama ortamı tekrarla-
nabilir ve böylelikle, özel bir 
üst düzey konfigürasyonun 
ilk sürümünün ardından ay-
lar geçmiş olsa bile yeniden 
doğrulama yapılabilir. Kon-
figürasyona ilişkin sürüm 
notları da hangi dosyaların 
SVN’de modifiye edildiğine 

DO-254 Uyumlu UVM VIP Geliştirilmesi

Şekil 1. UVM Ortamı
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bağlı olarak otomatik şekilde 
oluşturuluyor. Mühendisler, 
hangi dosyada hangi değişik-
liğin yapıldığını hatırlamak 
zorunda kalmadan kolaylıkla 
sürüm notu verisi üretebili-
yor ve dâhili konfigürasyon 
yönetimi aracımız herhangi 
bir konfigürasyon elementini 
etiketlemeden önce modifi-
kasyonların bir listesini su-
nuyor.

Proje/Değişim/Hata 
Yönetimi
Proje -özellikle DO-254 
uyumlu donanım geliştirme 
projesi- boyunca kullanıl-
mak üzere bir Değişim/Hata 
Yönetimi Sistemi oluşturul-
malıdır. Biz Hata ve Değişim 
Yönetimi için Trac kullandık. 
Revizyon kontrol sistemimiz 
ise SVN idi. Trac, Subversi-
on’a, Git’e ve diğer sürüm-
lerdeki kontrol sistemlerine 
ara yüz oluşturabilen harika 
(ve ücretsiz) bir yazılım. Trac, 
problem tanımlamalarında 
ve mesajların tesliminde, 
link ve yazılım hatası, görev-
ler, değişim setleri, dosyalar 
ve wiki sayfalar oluşturma-
da wiki markup kullanımına 
olanak sağlıyor. Zaman çi-
zelgesi, tüm mevcut ve geç-
miş proje olaylarını sırasıyla 
göstererek projenin geneline 
kolaylıkla hakim olmayı ve 
ilerlemenin kolayca etiketle-
nebilmesini sağlar. Yol hari-
tası, gelecekteki dönüm nok-
talarını listeleyerek gidilecek 
yolu gösterir. Daha fazla bilgi 
için: trac.edgewall.org

2. Adım: İsterlerin 
ve Proje Ortamının 
Oluşturulması
İlk isterleri projenin başla-
masını takip eden iki ayın 
sonunda oluşturduk. Sonra-
sında ise elimizde bulunan 
ilk isterlerle, UVM ortamını 
geliştirmeye başladık. Fakat 
isterler değişmez değildi. 
Siz proje boyunca isterlerin 
hiç değişmediği herhangi bir 
proje gördünüz mü? Muhte-
melen görmediniz ve bizim 
projemiz de bir istisna de-

ğildi. Bu nedenle isterler sü-
rekli değişti ve modifiye edil-
di, bazıları kaldırıldı ve tekrar 
değiştirildi, modifiye edildi ve 
bu böyle devam etti... İşte bu 
yüzden isterleri yönetmek ve 
izlemek için MS Word ve MS 
Excel kullanmak pek iyi bir 
fikir değil çünkü bir isterde 
değişiklik olduğunda/modi-
fiye edildiğinde/silindiğinde 
doğrulama planını ve isterle-
re ilişkin izlenebilirlik matri-
sini de modifiye etmemiz ge-
rekiyordu ve bunlar birbirine 
bağlı değildi.
Bu modifikasyon süreci ha-
talara çok açık ve bunun da 
ötesinde zaman alıcı. Der-
simizi aldık. Artık projele-
rimizde isterler yönetimi ve 
izlenebilirlik için ReqTra-
cer™ kullanıyoruz.

3. Adım: UVM
Ortamının
Planlanması ve 
Geliştirilmesi
İlk iş, UVM ortamının üst 
düzey bir blok diyagra-
mını oluşturmak ve neyin 
kodlanacağı, hangi UVM 
elementlerinin, dizilerin, 
monitörlerin, sürücülerin 
ve birimlerin geliştirilece-
ği konusunda takım içinde 
ortak bir karara varmak ve 
bir plan oluşturarak doğru-
lama geliştirme aşamasının 
tümü için bir iş yükü tahmini 
yapmaktı. Mikro planlama 
yapıldı, kilometre taşları 
belirlendi ve Trac’e girildi. 
Hatalarınız, değişim talep-
leriniz, kullanıcılarla yürü-
tülecek görevler, öncelikler 
ve ilgili konfigürasyon ele-
mentlerinin tümü kilometre 
taşlarına bağlı olacağı için 
kilometre taşlarımızı bil-

memiz çok önemli. Trac’e 
girdiğimiz hangi işin hangi 
kilometre taşıyla ilgili oldu-
ğunu bilmek zorundaydık. 
Bu şekilde Trac sistemine 
girilen her bir elemente 
ilişkin haftalık proje ilerle-
mesinin izlenmesi mümkün 
olabilecekti. Proje planı da 
Trac sistemindeki element-
lerle bağlantılı idi ve bu da 
proje yönetimini kolaylaştı-
rıyordu.

4. Adım: Testlerin 
Koşturulması, 
Regresyon ve
Sonuç Analizi
Elimizde uygulanmayı bek-
leyen 200’e yakın test vardı 
ve bunların tümü isterlere 
bağlı rastgele durumlardı. 
Her bir test için varsayım-
ları, kapsam direktifleri, 
kapsam noktaları ve DUT’a 
yönelik kapsam gruplarını 
tanımladık. HDL simülatö-
rü olarak Questa® Prime 
kullanılıyordu; bunları bir 
test_plan.ucdb oluşturabil-
mek için XML formatında 
bir test planında topladık. 
Bir test_plan.ucdb oluştur-
mak, bizim Doğrulama Pla-
nımızda tanımlanmış olan 
testleri Regresyon Sonuçla-
rı UCDB (Unified Coverage 
Database/ Birleşik Kapsam 
Veri Tabanı) dosyasına bağ-
lamamıza olanak sağladı. 
Bu şekilde, bir regresyon 
çalışması yaptıktan sonra 
regresyon analizi kapsamı-
nın tamamını, hem de her 
bir test için (kod veya fonk-
siyonel) görmek mümkün 
olabiliyordu. Aynı zaman-
da hangi kapsam öğeleri-
nin (coverage items) hangi 
test içinde kapsanmadığını 

analiz etmek de mümkün-
dü. Böylelikle doğrulama 
mühendislerinin kapsama 
analizi de çok daha kolay ve 
hızlı hâle geliyordu.
Mentor Graphics firmasının 
bir ürünü olan VRM (Verifi-
cation Run Manager / Doğ-
rulama İşlemi Yönetim) ara-
cı, regresyon yönetimi için 
kullanılmaktadır. Mentor’un 
sağladığı destek sayesinde 
kurulum kolay oldu. Reg-
resyon ortamı sağlanıp VRM 
kullanılarak çalıştırılmaya 
başlanınca regresyon süre-
lerimiz iyileşti (burada tabii 
ki paralel çalışma söz konu-
su olduğu için elinizdeki Qu-
esta lisanslarının sayısı ile 
sınırlanıyorsunuz) ve sına-
ma durumlarını farklı çekir-
dekler, farklı tekrar sayıları 
ve farklı işletim süresi seçe-
nekleri ile regresyon analizi 
çerçevesinde çok güzel bir 
şekilde çalıştırdık. 

Özet
Özellikle VIP’ye yönelik bir 
UVM ortamı geliştirmek için 
zamana ve tecrübeye ihtiyaç 
var. Doğru araçlar mevcut-
sa doğrulama ortamının 
güvenilirliği de kesinlikle 
artmaktadır. Çünkü artık bi-
liyoruz ki yöntem ve ortamın 
kendisi gelecekteki projele-
rimizde tekrar kullanılabi-
lecek ve konu UVM olduğu 
için, UVM konusunda bilgili 
bir mühendis bizim ekibi-
mize katıldığında hemen işe 
koyulup bizimle birlikte ça-
lışmaya başlayabilecek. Ona 
şirketin iç yöntemleri/araç-
ları/doğrulama metodolo-
jileri konusunda herhangi 
bir şey öğretmemize gerek 
olmayacak.

Şekil 2. VRM ile Regresyon Yönetimi
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TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkanı Yılmaz Küçük-
seyhan, toplantının açılışında, Meclis’in, geçen 10 sene 
boyunca toplanma sıklığı ile ilgili gereksinimlerini yeri-

ne getirdiğini belirterek, çalışmalardan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.
Toplantının ilk gündem maddesi gereği, Savunma ve Hava-
cılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri 
Hüseyin Baysak tarafından, “2015 Yılı Savunma ve Havacı-
lık Sanayi Performansı” başlıklı bir sunum yapıldı. Baysak, 
sunumun başında, SASAD’ın sektör performansını değer-
lendirmek için her yıl gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını 
açıkladı. Anket, SASAD üyelerinin, yaklaşık %90’ını oluştu-
ran 72 firma tarafından cevaplandırıldı. Ankete katılamayan 
firmalar arasında, 2015 yılında savunma sanayisine yönelik 
fatura kesmediğini belirten denizcilik sektörü firmaları dik-
kat çekti.
Baysak, sektörün ana göstergelerini, Şekil 1 ve Şekil 2’deki 
gibi açıkladı. Sektörün toplam istihdamını 32.000 kişi; kişi 
başı ciroyu da 153.403 dolar olarak bildirdi.

Bu rakamları verdikten sonra değerlendirmelerini ileten 
Baysak, “Sektörümüzün 2015 yılına ilişkin performans ve-
rilerini kabaca analiz ettiğimiz zaman, 2015 yılının, 2014’ün 
yaklaşık tekrarı olduğunu ilk gözlem olarak ifade edebiliriz. 

     Sorunlar ve Çözümleri,
TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nde
         Konuşuldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi’nin 30’uncu toplantısı,
17 Mayıs’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya, savunma ve havacılık 
sektörünün büyümesinin yavaşladığı 
yönündeki tespit ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın şirket kurma 
girişimleri damga vurdu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahber.com

Şekil 1.  Savunma ve havacılık sektörünün 2014-2015 performansı
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Özellikle ihracatta alışılan 
yüksek tempolu gelişmenin 
tekrarlanmaması dikkatle 
incelenmelidir.” dedi. Sa-
vunma harcamalarının ge-
lişimi ile ilgili de rakamlar 
veren Baysak, şunları söy-
ledi: “Türkiye’nin savunma 
harcamaları, son 5-6 yıldır 
14-16 milyar dolar bandında 
seyrediyor. Gayri safi milli 
hâsıla içindeki pay ise yıllar 
içinde geriledi… 2014 yılın-
da sektörün yeni aldığı işin 
hacmi 11 milyar dolar iken 
2015’te, 7,6 milyar dolara geriledi.”
Baysak, sunumunda, sektörün önündeki tehditleri ve fırsat-
ları şöyle sıraladı:
Tehditler:
n	 Mevzuat eksiklikleri
 l	 Dost ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirmenin
  desteklenmesi
 l	 Savunma ihracat kredi mekanizması, 
  devletten devlete satış
 l	 Askeri fabrikaların GOCO (devletin sahibi olduğu 
  tesislerin ticari firmalar tarafından işletilmesi)  
  modeli ile kullanılması
n	 Savunma harcamalarında yatay seyir

n	 İç pazarın küçüklüğü
n	 Rekabeti arttırmaya çalışırken lisans altında 
 üretim günlerine geri dönüş
n	 Uluslararası ilişkiler
n	 Kurumlar arasında tekrarlar (Tedarik ve Ar-Ge 
 faaliyetlerinde çok başlılık)
n	 Tedarik aşamasında yoğun zaman ve ceza baskısı 
 altın ürün geliştirme durumu
n	 Proje sözleşmeye bağlama sürecindeki gecikme ve 
 proje iptalleri (Kapasiteyi hazır tutma maliyeti ve
  verimsizlik)
n	 Alt sistem ve kritik malzeme alanında bağımlılıklar
n	 Temel teknolojilerde gelişme ihtiyacı

Şekil 2. Savunma ve havacılık sektörünün gerçekleştirdiği toplam satışların kırılımı
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Fırsatlar:
n	 Platform seviyesinde ürünler ortaya çıkmaya başladı
 (Yüksek ihracat potansiyeli)
n	 TSK ihtiyaçlarının sürekliliği
n	 Güvenlik ihtiyaçları artıyor
n	 Uluslararası ilişkiler (İhracat için siyaset ve devlet desteği)
n	 Savunma lojistik faaliyetlerinde sanayileşme fırsatı
n	 Gelişmiş ülkelerin uyguladığı sıkı ihracat kontrolleri
n	 TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 Bakanlığı teşvikleri
n	 Savunma sanayisine siyaset ve kamuoyunun güçlü desteği
Baysak, sunumunun sonunda, kazanılmış yeteneklerin sür-
dürülmesi için önerilerini ise şöyle sıraladı:
n	 Savunma bütçesinin arttırılması
n	 İhtiyaçların yıllara dengeli dağılımı
n	 İhracat destekleri
 l	 Dost ülke ihtiyaçları için ortak proje geliştirme
 l	 Devletten devlete satış
 l	 İhracat kredi mekanizması
n	 Lojistik destek faaliyetlerinin üretici firmalar 
 sorumluluğunda gerçekleştirilmesi
n	 Ekonomi Bakanlığı teşviklerinin savunma ve havacılık
 özelinde arttırılması

Rakamlar ve Çözüm Önerileri 
Baysak’ın sunumunun ardından, katılımcılar söz alarak gö-
rüş ve önerilerini dile getirdiler.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yö-
netim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ihracat ile ilgili güncel 
rakamları şöyle verdi:
n	 Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı, 140 milyar dolar olarak
 gerçekleşti. İhracat, %9,6 oranında azaldı.
n	 Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracatı,
 1,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artış oranı 
 %6,4 oldu.
n	 1 Ocak – 16 Mayıs arasında, Türkiye’nin ihracatı, 
 48 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki seneye
 göre, %3,4 azaldı. Savunma ve havacılık sanayisinin 
 ihracatı ise %18,6’lık artışla 650 milyon dolar olarak 
 gerçekleşti.
Aliş, mevcut ivme ile bu yıl ihracatta 2 milyar doların yakala-
nabileceğini belirtti. SSI’nın üye sayısı ile ilgili de bilgi veren 
Aliş, 410 üyelerinin bulunduğunu; bu rakamın, her ay yak-

laşık 10 yeni üye ile arttığını söyledi. Aliş, önümüzdeki dö-
nemde eğilecekleri konulardan bir tanesinin, tüm bu üyeleri, 
offset olmadan da ihracat yapar hâle getirmek olacağını da 
vurguladı.
Aliş’ten sonra söz alan Altay Kollektif Başkanı Murad Dural, 
3 konuya vurgu yaptı:
n	 Savunma ürünlerinin ihracatına yönelik kredi 
 mekanizması oluşturulmadan sektörün ihracat yapması
 çok zor.
n	 Devletin sektöre verdiği fuar desteği gibi destekler, 
 ihtiyaç duyulan miktarların çok altında ve bu durum da 
 ihracat faaliyetlerini etkiliyor.
n	 Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir projeyi başlatması ile 
 o projenin sözleşmesinin imzalanması arasında
 geçen süre, ortalama 8 yıl. Bu sürenin mutlaka
 azaltılması gerekiyor.
THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, yaptıkları 
çalışmalardan örnekler vererek 2023 hedeflerine ulaşıla-
bileceğini vurguladı. Tokel, HAVELSAN ile geliştirdikleri 
kablosuz kabin içi eğlence sisteminin 100 milyon dolarlık ih-
racatını gerçekleştirdiklerini; pazar paylarını arttırdıkça bu 
rakamların yükseleceğini söyledi. THY Teknik’in, çeşitli alt 
sistem ve bileşenlerin Türkiye’de üretilmesi ile ilgili 400’e 
yakın firma ile çalıştıkları bilgisini de paylaştı.
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi, 2023 hedeflerine ulaşmanın zor hâle geldiği ile ilgili 
görüşlere cevaben şunları söyledi: “Hedefi, hedefe ulaşma-
ya çalışırken değiştirmemeliyiz. Hedefi kaça düşüreceğiz? 
2023’ü bekleyelim. Özellikle büyük firmalarımız özgün plat-
formlarını ortaya çıkartıyorlar; bunların ihracatı gündeme 
gelecek. Üzerimizde bir baskının olması her zaman iyidir.”
Meclis toplantısı, dış fuarlara tanınan teşviklerin IDEF için de 
sağlanması konusunun, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı yetkilileri ile birlikte görüşülmesi ile devam 
etti. Daha sonra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Gergerli, 16 Şubat 2016 tarihli 
6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun’un getirdiği yenilikleri özetleyen 
bir sunum yaptı. Kanunun getirdiği yeniliklerden, “Ar-Ge ve 
tasarım yapan firmaların yanı sıra Ar-Ge ve tasarımı sipa-
rişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırıl-
ması” konusu, Meclis üyelerinin dikkatini çeken konuların 
başında geldi.

Dr. Celal Sami Tüfekçi, Prof. Dr. İsmail Demir, Latif Aral Aliş, Dr. Faik Eken, Ahmet Hamdi Atalay
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SSM’nin Şirketleri Geliyor
Toplantıya, Gergerli’nin sunumunun öncesinde katılan Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Meclis 
üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında 
mevcut durumu değerlendiren Prof. Dr. Demir, “Kritik bir 
dönemden geçiyoruz. Umarız ki çok kısa bir zamanda geçer; 
ama uzun sürecekmiş gibi hazırlanmamız gerekiyor.” dedi 
ve hem projelerde hem de teslimatta çok hızlı hareket etme-
leri gerektiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Demir, SSM’nin bir dizi şirket kurma çalışması için-
de olduğundan bahsederek, böyle bir girişimde bulunmanın 
nedenlerini şöyle sıraladı:
n	 İhtiyaç duyulan teknolojileri sağlayacak sektörel derinliğe
 henüz ulaşılamadı.
n	 Teknoloji geliştirme ve geliştirilen teknolojiyi 
 ürünleştirme konularında finansal ve yönetsel kısıtlar 
 nedeniyle sorunlar yaşanıyor.
n	 Yürütülen projeler kapsamında kazanılan bazı 
 teknolojiler, sadece ilgili firmanın bünyesinde 
 kalıyor ve sektörel fayda sağlayacak şekilde tabana
 yayılamıyor.
n	 Stratejik önemi olan bazı kritik teknoloji alanlarında, 
 gerekli yatırımın miktarının büyüklüğü nedeniyle 
 özel sektör bu yatırımları gerçekleştiremiyor.
Prof. Dr. Demir; otonom sistemler, robotik malzeme tek-
nolojileri, nanoteknoloji, bilişim teknolojileri, siber, biyo-
teknoloji, genetik, silah teknolojileri, elektronik, optik, taşıt 
ve tahrik teknolojileri ile bu alanların geliştirilmesi ve des-
teklenmesi alanlarında faaliyet gösterecek ve sermayesinin 
%100’ü SSM’ye ait olacak şekilde, 10 milyon dolara kadar 
sermayeli Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.’nin kurulduğu 
haberini verdi. Şirketin gerçekleştireceği faaliyetleri ise şöy-
le anlattı: “Şirket; savunma, havacılık, uzay ve anayurt gü-
venliği alanlarında şirket ortaklıkları yapabilecek, bu alan-
larda faaliyette bulunan şirketleri destekleyebilecek ya da 
yeni şirket kurulumlarına yönelebilecek.”
Prof. Dr. Demir, kurulacak 2’nci şirket ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Bilindiği gibi birçok üründe test ihtiyaçları ortaya çıkı-
yor. Belli firmalar kendi bünyelerinde, kendi ürünlerine yö-
nelik test tesisleri kurmuş; belli üniversitelerimizde de belli 
cihazlarla test imkânı bulunuyor. Ancak yine şahit olunan bir 
durum, biri dizi ürünü yurt dışına teste gönderiyoruz. Test 
konusunda dağınık bir yapının olduğu, mükerrer yatırımlar 
olduğu gözleniyor; hatta süreçlerin de standardize olmadığı-
nı görüyoruz. Test ve değerlendirme işlemlerinin derli toplu 
olması ile ilgili bir faaliyet yapma arzumuz vardı. Bunu haya-

ta geçirmek üzere, Türk Test adında, test ve değerlendirme 
şirketi kurma kararı almıştık. Burada amaç, bu konuda söz 
sahibi olacak çeşitli kuruluşları bir araya getirerek bir şirket 
yapısı oluşturup, bu şirketin ülke çapında dağınık olan test 
hizmetlerini ve tesislerini kullanarak hizmet vermesini sağ-
lamak. Yani bu tesislere sahip olmak değil, mevcut tesislerin 
hizmetine talip olmak. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile temaslarımız devam ediyor.”
Prof. Dr. Demir, 3’üncü bir şirketin daha haberini verdi: 
“Bahsetmiş olduğum bu 2 şirkete ilaveten, kamu ve özel 
sektör mikro-elektronik ihtiyaçlarını yerli tasarım ve 
üretimle karşılayacak, yatırımlar yapacak ve işletecek, 
kamu özel sektör girişimi olan Türk Nano A.Ş. kuruluş 
kararını da almış bulunmaktayız. Bu şirketin, ilk aşamada  
97 milyon dolar yatırım yapıp, savunma sanayisi ve akıllı 
kart gibi kamu mikro-elektronik ihtiyaçlarını karşılama-
sı; ikinci aşamada ise en az 350 milyon dolar ek yatırım  
ile ülkemizin mikro-elektronik ihtiyaçlarının önemli bir 
kısmını karşılaması planlanmaktadır. Bu yatırımlarla  
en az 12 milyar dolarlık cari açığın önlenmesi de öngörü-
lüyor.”
Prof. Dr. Demir, çeşitli illerden ve kuruluşlardan savunma 
sanayisine girmek için kendilerine talepler geldiğinden de 
bahsetti. Bu tür talepler karşısında, “kümelenme oluştura-
rak gelmeleri” tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.
Prof. Dr. Demir’in konuşmasının ardından, Meclis üyeleri söz 
alarak görüş ve önerilerini ilettiler. Meclis Başkan Yardım-
cısı Haluk Bulucu, son dönemde yerlilik oranı olarak, yerli 
sanayiden temin oranının kullanılmaya başlandığına dikkat 
çekti. Prof. Dr. Demir, yerlilik oranı konusuna önem ver-
diklerini, sözleşmesel gereklilik olmasa da tedarik ettikleri 
sistemlerin mümkün olan en alt kırılımına inerek yerliliği 
sorguladıklarını belirtti.
SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, kalifiye alt yük-
lenici programı olan firmaların, alt yüklenicilerini benzer 
sorgulamalarla kalifiye ettiklerini, alt yüklenicilerin kalifi-
kasyonu için ortak bir kriter listesi ve mekanizma üzerinde 
çalıştıklarını söyledi.
TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, KOBİ’lerin yurt 
dışında pazarlanmasının desteklenmesi konusunu gündeme 
getirdi. Prof. Dr. Demir, SSM’nin yurt içinde ve yurt dışında 
teşkilatlanma yetkisinin olmadığını; böyle bir yetki alabilir-
lerse yurt dışı ofis teşkilatlanmasını gözden geçireceklerini 
söyledi.
Meclis toplantısı, görüş ve önerilerin iletilmesinin ardından 
sona erdi.

Prof. Dr. İsmail Demir Ahmet Gergerli Dr. Celal Sami Tüfekçi Bilal Aktaş
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Tanıtım toplantısında ilk 
olarak, OSTİM Savun-
ma ve Havacılık Küme-

lenmesi (OSSA) Koordina-
törü ve ICDDA Organizatörü 
Hilal Ünal, etkinliği tanıtan 
bir sunum yaptı. Ünal, geç-
miş etkinliklere katılım 
ile ilgili rakamları, Tablo 1  
ve Şekil 1’deki gibi verdi. 
2014 yılında gerçekleştirilen  
2’nci etkinlik sonrasında 
yaptıkları anketin sonuçla-
rını da açıklayan Ünal, katı-
lımcıların:
n %98’inin etkinlikten
 memnun kaldığını,
n %95’inin, tercih 
 ettiği firmalarla 
 görüşme yapabildiğini 
 düşündüğünü,
n %92’sinin ürünlerini 
 yeterince tanıtabildiğini
 değerlendirdiğini ve
n %85’inin ICDDA’yi 
 maliyet-etkin bir etkinlik
 olarak gördüğünü belirtti.
Ünal, etkinliğin uluslararası 
arenada bilinirliği ile ilgili de 
şunları söyledi: “Geçen hafta 
Sevilla’daydık. Özellikle sivil 
havacılıkta sektör sıkışması 
var. Sivil havacılığın büyüme 
oranlarına, uçak üretiminin 
de uyması gerekiyor. Bütün 
dünya farkına vardı ki; as-
lında bizim [Türk firmaları 
olarak] sivil havacılık kültü-
rümüz var. Savunma proje-
lerinin 30-35 yıldır hazırladı-
ğı bir ortam var. Sevilla’da, 

Türkiye’nin kabiliyetlerini 
bir kez daha gösterebildik. 
Yabancı firmalar, yeni alt 
yükleniciler arıyorlar ve bize 
‘Sizin etkinliğiniz çok iyi;  
2 günde bütün işimizi bi-
tiriyoruz.’ diyorlar. Büyük 
firmalarda satın almacılar, 
bütün takvimlerini 1 yıl ön-
ceden tamamlarlar. O yüz-
den 2014 yılında, 2020’ye 
kadar etkinliğin tarihlerini 
verdik, onların takvimlerine 
girdik.”

ICDDA,Uluslararası Arenada
Yerini Sağlamlaştırıyor
Bu yıl, 11-13 Ekim tarihleri arasında, Ankara’da 3’üncüsü 
düzenlenecek olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation Days in Defense 
and Aerospace / ICDDA) etkinliğinin tanıtım toplantısı, 
18 Mayıs’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili belli 
olmaya başlayan ayrıntılar, gelen yorumlar ve gelecek 
planları, ICDDA’nın uluslararası alanda önemli bir 
yer edinmeye başladığını gösteriyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

 ICDDA 2013 ICDDA 2014
Katılımcı firmaların geldiği farklı ülke sayısı 22 34
Katılımcı firma sayısı 250 (138 yerli, 112 yabancı) 270 (148 yerli, 122 yabancı)
Yapılan iş görüşmesi sayısı 4.000 4.800 

Tablo 1. ICDDA 2013 ve ICDDA 2014’e katılım ile ilgili rakamlar

Şekil 1. ICDDA katılımcılarının sektörlere göre dağılımı
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Hilal Ünal Soldan sağa: Orhan Aydın, Prof. Dr. İsmail Demir, Mithat Ertuğ
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Ünal’ın ardından, OSSA Yö-
netim Kurulu Başkanı Mithat 
Ertuğ, OSSA’nın kuruluşu-
nu ve ICDDA’nın tarihçesini 
anlatan bir konuşma yaptı.  
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın ise OSSA’nın 
kuruluşunda ve bugünlere 
gelmesinde Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
desteğine vurgu yaptı. Aydın, 
etkinliğin devamlılığı ile ilgili 
şunları söyledi: ”Bu etkinli-
ğin 3’üncüsü yapılıyor. Yarar 

ve fayda sağlamasa devam 
edemezdi. Hem firmalarımız 
hem Ankara hem de ülkemiz 
için önemli bir faaliyet.”

Alt Yüklenicilere
Net Mesaj
Tanıtım toplantısında, Savun-
ma Sanayii Müsteşarı Prof.  
Dr. İsmail Demir de bir ko-
nuşma yaptı. Prof. Dr. Demir, 
alt yüklenici ve KOBİ’lerin 
ulaşması gerektiği nokta  
ile ilgili değerlendirmelerini 

şöyle iletti: “ICDDA’ya katıla-
cak şirketlerin birçoğu, Tür-
kiye’ye bir satış yaptıkları için 
bulunuyorlar. Bizim ulaşaca-
ğımız yeni boyutun şu olması 
gerekiyor: Yabancı firmalar, 
Türkiye’ye satış yapmasalar 
dahi Türkiye’deki şirketlerin 
yetkinliğini bilen, bir şekilde 
duymuş, ‘Ben Türkiye’de ol-
malıyım’ diyen noktaya gel-
meliler.”
Prof. Dr. Demir, endişe duy-
duğu bir konudan da bahset-

ti: “Maalesef son zamanlarda 
bir acil alım fırtınası ile karşı 
karşıyayız. Beni endişeye dü-
şüren konulardan bir tanesi 
bu. Acil alım fırtınası ile be-
raber, aracı şirketlerin dev-
rede olduğunu görüyoruz. 
Biz bunu mümkün olduğunca 
kontrol etmeye çalışacağız; 
işleri yine sektörümüze yön-
lendirmeye çalışacağız.”
Tanıtım toplantısı, konuşma 
ve değerlendirmelerin ar-
dından sona erdi.
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Gürcistan Milli Günü, Gürcistan 
Büyükelçisi Irakli Koplatadze ev 

sahipliğinde Ankara’da verilen bir re-
sepsiyonla 10 Mayıs’ta kutlandı. Re-
sepsiyona o tarihte Ekonomi Bakanı 
olan Mustafa Elitaş, Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Anka-
ra’da görevli yabancı askeri ataşeler, 
davetliler ve basın mensupları katıldı. 
Açılış konuşmasında “Gürcistan’ın iki 
ayrılmaz parçası Abhazya ve Güney 
Osetya hâlâ işgal altındadır.” diyen 
Büyükelçi Koplatadze, tercihlerini Av-
rupa-Atlantik ile Avrupa yönünde yap-
tıklarını ve bu yolda sağlam adımlarla 
ilerlediklerini kaydetti. 
1992’de Gürcistan’ın bağımsızlı-
ğını ilk tanıyan ülkelerden birinin 
Türkiye olduğunu hatırlatan Kop-
latadze, şöyle konuştu: “Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Ba-
kü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı, bu yıl içinde bitirilmesini bekle-
diğimiz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu,  
TANAP ve Yeni İpek Yolu projeleri, iki 
ülke arasındaki iş birliğinin en iyi ör-
nekleridir. Gürcistan’ın NATO üyeliğini 
güçlü bir biçimde destekleyen ülke-

lerden biri olan Türkiye, aynı zamanda 
Gürcistan’ın bir numaralı ticaret orta-
ğıdır.” Ekonomi Bakanı Elitaş da “Orta 
Asya ve Kafkasya’ya uzanan yolda, 
stratejik bir konuma sahip olan Gürcis-
tan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi 

geliştirmeye çok büyük bir önem atfe-
diyoruz.” diye konuştu.
Resepsiyonda, konuşmaların ardından 
pasta kesildi. İnegöl Kafkas Folklor ve 
Kültür Derneği’nin Gürcü Halk Dansla-
rı Çocuk Topluluğu da gösteri yaptı.

Yakın İlişkiler
Gürcistan
Bağımsızlık
Gününde Tekrar 
Vurgulandı

Gürcistan yeni ve eski askeri ataşeleri, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetlerine mensup generaller ile beraber.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür 
Derneği’nin Gürcü Halk Dansları 
Çocuk Topluluğu

Soldan sağa: Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Gürcistan
Büyükelçisi Irakli Koplatadze

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Polonya Milli Günü 12 Mayıs’ta,  
Ankara’da Polonya Büyükelçili-

ğinde verilen bir resepsiyonla kutlan-
dı.  Polonya Büyükelçisi Mieczysław 
Cieniuch, Savunma, Askeri, Deniz ve 
Hava Ataşesi Albay Andrzej Gorzy-
nski ve eşi ile Polonya Büyükelçiliği 
Politikadan Sorumlu Birinci Müşavir 
Ireneusz Lustyk;  Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi’yi, Türk Silahlı Kuvvetleri 

mensuplarını, Ankara’da görevli ya-
bancı askeri ataşeleri ve davetlileri 
kapıda karşıladı.
Açılış konuşmasında, Avrupa Birli-
ği ve NATO gibi uluslararası organi-
zasyonların üyesi olan Polonya’nın, 
üzerine düşen görevleri en iyi şe-
kilde yerine getirmeye çalıştığını 
dile getiren Büyükelçi Cieniuch, iki 
ülkenin ilişkileri ile ilgili ise şunla-
rı söyledi: “Güvenlik ve NATO gibi 

konularda birçok ortak görüşümüz  
var, ekonomik ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek için çabalıyoruz ve 
sıkıntılarımızı konuşmaktan çekin-
miyoruz.” Cieniuch, Türkiye’de ya-
şayan Polonya vatandaşlarının, elçi-
lik görevlerini yürütmek üzere fahri 
konsolosluklar açtıklarını hatırlattı 
ve Gaziantep’te, Polonya fahri kon-
solosluğu açtıkları haberini vererek, 
Polonya’nın Gaziantep Fahri Konsolo-
su Melike Yüksel’e resmi evraklarını 
takdim etti.

Polonya Fahri Konsoloslukları Yaygınlaşıyor

Soldan Sağa: Macaristan Savunma, Askeri ve Hava Ataşesi Yb. Janos Varga, Meksika Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio Medina, İran İslam Cumhuriyeti
Askeri Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Andrzej Gorzynski, Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Ataşe 
Yardımcısı Dz. Yb. Marco Hans-Philipp Frohlich, Avusturya Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard Schöberl, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi 
Alb. Jose Ignacio Nogueira, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank Weise, Güney Afrika Savunma Ataşesi Dz. Alb. Shawn Wright, Yunanistan
Deniz Ataşesi Dz. Alb. Georgios Stavropoulos

Soldan Sağa: Polonya Büyükelçiliği Politikadan Sorumlu Birinci Müşaviri Ireneusz Lustyk, Bayan Gorzynski,  
Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Andrzej Gorzynski,  Polonya Büyükelçisi Mieczysław Cieniuch 

Soldan Sağa: Savunma, Askeri, Deniz ve Hava 
Ataşesi Albay Andrzej Gorzynski, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
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Ürdün’ün 70’inci Bağımsızlık ve Rö-
nesans Günü, Ürdün Büyükelçisi 

Amjad Adaileh ev sahipliğinde 25 Ma-
yıs’ta Ankara’da verilen bir resepsiyon-
la kutlandı. Resepsiyona Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da gö-
revli yabancı sivil ve askeri diplomatlar 
ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Adaileh, açılış konuşma-
sında “Ürdün, tüm zorluklara rağmen 
azim ve kararlılıkla; huzurlu, istikrar-
lı, ılımlı bir siyaset izleyerek, modern 
silahlı kuvvetleri ve emniyet unsurla-
rıyla; ilerlemesi, gelişmesi, kalkınma-
sı ve güvenliği güçlü ve istikrarlı bir 

ülkedir.” dedi. Konuşmasında Türkiye 
ile ilişkilere de değinen Büyükelçi Ada-
ileh, şöyle devam etti: “Haşimi Ürdün 
Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
arasındaki ilişkinin güçlenmesinde 
Türk devletinin üstlendiği rolü takdirle 
karşılıyorum. Bölgedeki bütün zorluk-
lara ve krizlere rağmen bu ilişki, siyasi, 
ekonomik ve kültürel alanlarda geliş-
mektedir; iki ülke bölgenin zorluklarıy-
la yüzleşmek için aynı kaderi paylaş-
maktadır.”
Etkinlik, Ürdünlü kadınların geleneksel 
kıyafetlerinin sergilendiği bir defile ile 
sona erdi.

Kader Ortakları: Ürdün ve Türkiye

Ürdün Büyükelçisi Amjad Adaileh ve eşi 
Ürdün Büyükelçilik personeli ile konukları 
karşılarken.

Ürdün Büyükelçisi Amjad Adaileh   

Ürdün Askeri Ataşesi Tuğg. Samed Alkhalailen,
AMAC üyeleri ile beraber.
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü, 
27 Mayıs’ta Ankara’da Azerbaycan 

Büyükelçiliğinde verilen bir resepsi-
yonla kutlandı. Büyükelçi Faig Bag-
hirov, Savunma Ataşesi Alb. Mushfig 
Mammadov, Azerbaycan Büyükelçiliği 
Başkatibi Vasif Aliyev ve eşinin davet-
lileri girişte karşıladığı geceye; Başba-
kan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Jandarma Genel Komuta-
nı Orgeneral Galip Mendi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Türkiye’de gö-
rev yapan askeri ataşeler ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Büyükelçi Baghirov, açılış konuşma-
sında “Azerbaycan tekrar bağımsızlı-
ğını kazandıktan sonra ilk yılları çok 
sancılı geçmiş; vatanımızdaki iç çatış-
malar ve dış tehditlerle mücadele et-
mek zorunda kalınmıştır. Fakat Hay-
dar Aliyev’in yönetime gelmesi ile bu 
tehlikeler bertaraf edilmiş, uygulanan 
akıllı politikalarla iç ve dış problem-
lerimiz çözülmüş, bağımsızlık süreci-
miz başarı ile tamamlanmıştır.” dedi. 
Büyükelçi Baghirov, Türk-Azerbaycan 
ilişkileri ile ilgili olarak da şunları söy-
ledi: “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Do-
ğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı gibi büyük ölçekli 
uluslararası projelere imza atıyoruz, 

bölgesel barışa da önemli katkılar 
sağlıyoruz. Azerbaycan-Ermenistan 
Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Tür-
kiye’nin uluslararası yürüttüğü adil 
tutum ve politikalar, iki ülke arasında-
ki gerçek dayanışmaya örnek oluştur-
maktadır.”
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de 
bir konuşma yaparak şunları söyledi: 
“Azerbaycan’ın milletimizin kalbindeki 
yeri ayrıdır. Azerbaycan’ın bağımsızlı-

ğını tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. Yeni 
Türk hükümetini temsilen Başbakan 
ve bazı bakanlarımız gelenek olduğu 
üzere ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ve ardından hemen 
Azerbaycan’a yapacaktır… Türkiye, 
Azerbaycan’ın daima yanındadır, des-
teklemeye devam edeceğini her plat-
formda ifade etmiş ve etmeye devam 
edecektir.” Konuşmaların ardından 
etkinlik, verilen kokteyl ile sona erdi.

Azerbaycan Milli Günü’nde Hükümetten Üst Seviyede Temsil

Soldan sağa: Bayan Aliyev, Azerbaycan Büyükelçiliği Başkâtibi Vasif Aliyev, Savunma Ataşesi 
Alb Mushfik Mammadov, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov

Soldan sağa: HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin, 
Savunma Ataşesi Alb. Mushfik 
Mammadov, Jandarma Genel 
Komutanı Org. Galip Mendi, 
J.Gn.K.lığı Genel Plan ve
Prensipler Başkanı
Tuğg. Ahmet Hacıoğlu








