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Aslında bu sayımızın başyazısı neredeyse hazırdı; 
çok fazla düşünmemize de gerek yoktu. Savunma 
ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin, 

15 Temmuz sabahı, sektörün ihracat performansını 
değerlendirmek amacıyla düzenlediği, Savunma ve 
Havacılık Sanayii İhracat Verileri basın toplantısına, Milli 
Savunma Bakanı seviyesinde bir katılım olacaktı ve nasıl 
olsa gündeme dair yeni ve önemli şeyler konuşulacaktı. 
SSI’nin, yine İstanbul’da, Çırağan otelinde düzenlenen 
benzeri geçmiş basın toplantılarından farklı olarak, ilk 
kez bakan seviyesinde bir katılımın yapılacak olması bile 
ihracata verilen önemin arttığını göstermesi açısından 
başlı başına bir başyazı konusuydu.
Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık’ın söyleyecekleri 
ise bizim için ayrıca önemliydi. Çünkü bu toplantıya 
kadar olan süreçte, Bakan Işık’ın, göreve başladığı gün 
itibarıyla yaptığı çalışmalara dair bilgilerimiz, kendisinin, 
sektör ile ilgili konulara eğilmeden önce, adeta sistemin 
fotoğrafını çektiğini düşündürtüyordu ki yanılmadığımızı 
görecektik…
Başta bu kadar detaylı bir yazı planlamıyorduk; ama 
Milli Savunma Bakanımızın, basın toplantısının hemen 
sonrasında, az sayıdaki basın mensubu ile bir araya 
geldiği sohbet toplantısı esnasında sektöre dair mesajları 
ışığında aldığımız notlar, alışılmış tek sayfalık kısa bir 
başyazıya sığdıramayacağımız kadar çoktu.
Bakan Işık’ın mesajları, sektörde pek çok şeyin 
değişeceğinin işaretlerini taşıyordu.
O sabaha dönelim…
15 Temmuz sabahı, saat 08.30 sularında Çırağan’daydık.
Bizi güler yüzle karşılayan SSI ekibini, hazırlıkların 
son kontrolü ile baş başa bırakıp Bakan Işık’ın gelişini 
beklemeye başladık.
Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantı, SSI 
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in konuşması ile 
başladı.

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor...
Asla taraftarı olamayacağımız bir 
darbe girişimi yaşadık.
Bu kalkışmanın başarılı olması hâlinde, 
bizi bekleyen olası gelecekten duyduğumuz 
endişeyi, aradan yaklaşık 15 gün geçmiş 
olmasına rağmen, ülkede yaşayan 
pek çok diğer  vatandaş gibi hâlâ üzerimizden 
atabilmiş değiliz…
Millet olarak büyük bir “bedel” ödedik; 
uçurumun kenarından döndük.
Türkiye, “büyük ülke” olduğunu 
bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
Dileriz, bu ülkede; egemenliğin, 
kayıtsız şartsız milletin olduğu da bir daha 
test edilmemek üzere anlaşılmıştır.
Ülkemizin birlik ve beraberliğini ve 
demokrasimizi korumak uğrunda hayatını 
kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet; 
yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Olağan dışı bu sürece dair, olağan dışı 
bu satırlar aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi 
sizlerle paylaştıktan sonra; bu konularda 
söz söylemeyi, kalemi bizimkinden 
çok daha kuvvetli köşe yazarı büyüklerimize 
bırakıp, kolay olmasa da işimize, 
kalemimize sarılalım; bildiğimiz konuyu, 
sektörü konuşmaya çalışalım.

Yaşananlara Dair…

Bakan Işık, Sektörün 
Fotoğrafını Çekiyor
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Aliş, alışık olduğumuz üzere, savunma ve havacılık 
sektörünün, diğer sektörlere kıyasla iyi bir ihracat 
performansı sergilediğini gösteren verileri paylaştı. 
2015 yılı için 1,656 milyar dolar olarak gerçekleşen 
ihracat için, 2016 yılı sonunda, yüzde 20 artışla yaklaşık 
2 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği de Aliş’in 
verdiği bilgiler arasındaydı.
Söz sırası Bakan Işık’a geldiğinde, kısa bir süre 
içerisinde, kendisinin, sistemin fotoğrafını çektiğine dair 
tespitimizde hiç de yanılmadığımızı gördük.
Üstelik tek gündem maddesi de basın toplantısının 
gündemi olan ihracat değildi.

Olmazsa Olmazlar
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin zorluklarına 
değinen Bakan Işık, bu bölgede ayakta kalmanın ve 
geleceğe güvenle bakmanın olmazsa olmaz 3 tane 
unsurunu;
- Güçlü demokrasi,
- Güçlü ekonomi ve
- Güçlü ordu
şeklinde saydı.
Hem basın toplantısında hem de sohbet toplantısı 
esnasında verdiği mesajlarında, sistem kurmaya ve 
iyileştirmeler yapmaya odaklı sözleri dikkat çeken 
Bakan Işık’ın, öne çıkardığı konular arasında, savunma 
ve havacılık sanayisinde özel sektör ve KOBİ’ler yer 
alıyordu: “Önümüzdeki süreçte, özel sektör odaklı yeni 
bir sıçrama hedefimiz var. Kısa sürede, ihracatımızı  
5 milyar doların üzerine çıkartmak istiyoruz. Bu hedefe, 
daha fazla mal satarak, daha fazla sürümden kazanarak 
değil; katma değeri yüksek ürünler, platformlar, 
sistemler satarak ulaşacağımıza inanıyorum.”
Bakan Işık’ın bu yaklaşıma örnek gösterdiği çalışma ise 
STM’nin kazandığı, Pakistan envanterindeki Agosta 90B 
sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonuna yönelik 
ihale oldu. Bakan Işık’ın verdiği bilgilere göre, çeşitli 
ülkelerle, Pakistan örneğinde olduğu gibi ortak projeler 
yapılmasına yönelik görüşmeler sürüyor.

Büyüme, Özel Sektör Eliyle Gerçekleşecek
“Ben inanıyorum ki özel sektörümüzün bugüne kadarki 
gösterdiği gayreti daha fazla arttırarak, daha fazla bu 
konularda çalışarak bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bizim 
savunma ve havacılık sanayisinde özel sektörün ağırlığını 
arttırmak gibi bir hedefimiz var.” şeklinde konuşan 
Bakan Işık’ın şu sözleri ise sektöre yatırım yapmayı 
planlayan sanayicilere açık davet niteliği taşıyordu: “Özel 
sektörün, savunma ve havacılık sanayisinde daha fazla 
bulunmasını da önemsiyoruz. Bu noktada daha fazla 
firma istiyoruz.”
Bakan Işık’ın sektördeki devlet varlığı ile ilgili 
değerlendirmeleri ve yeni dönemdeki beklentileri şöyle 
oldu: “Elbette vakıf şirketlerimiz var, kamu şirketlerimiz 
var. Bunlar, Türkiye için, bugüne kadar çok önemli 
projelere imza attılar; çok önemli başarılar elde ettiler. 
Onların çalışmalarını, her şekilde desteklemeye devam 
edeceğiz. Vakıf şirketlerimizin ve kamu şirketlerimizin 
de özellikle sistem entegrasyonuna daha fazla 
yoğunlaşmaları, daha katma değeri yüksek ürünler 
üretmeleri, Türkiye’nin ekosistemini güçlendirmek için 

daha fazla çaba sarf etmeleri konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”
Sektörün geleceğe nasıl yürüyeceği sorusunun cevabı 
da Bakan Işık’ın şu sözlerinde yatıyor: “Biz, savunma 
ve havacılık sanayisinde de büyümenin özel sektör 
eliyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Vakıf şirketlerimizin 
ve kamu şirketlerimizin sahip oldukları birikimin, 
Türkiye’nin bu noktada katma değeri yükseltmek 
açısından son derece kritik ve önemli olduğunu biliyoruz.”
Bakan Işık, sektörün “kilit taşları” olarak nitelendirdiği 
vakıf şirketlerinin, katma değeri daha da yükseltecek 
projelere yoğunlaşmaları için çalışmaların sürdüğünü 
söyledi. Bu şirketlerin, artık daha gelişmiş platformlar 
üretmesi ve bunları dünyaya satması; yeni sistemler 
geliştirmesi ve bu sistemlerde, alt yüklenicileri olarak da 
büyük oranda özel sektörü kullanmalarını istediklerini 
belirten Işık’ın şu sözleri ise vakıf şirketlerinden, her işi 
kendileri yapan şirketler olmamaları doğrultusundaki 
beklentiyi ortaya koyuyordu: “Vakıf şirketlerimizin, 
ellerindeki çok nitelikli insan kaynağını, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu çok daha kritik alanlara yönlendirmesi 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Firmalar Ölçek Büyütecek
“Firmalarımızın ölçek büyütmelerini istiyoruz. Savunma 
ve havacılık sanayisinde, daha fazla KOBİ olsun istiyoruz. 
Otomotiv gibi bazı sektörlerden, savunma sanayisine 
geçiş olsun istiyoruz. Türkiye’nin bu noktada, daha fazla 
üretime, daha fazla istihdama, daha fazla yatırıma ve 
daha fazla ihracata ihtiyacı var. Tabii ki daha fazla katma 
değerli ürüne ihtiyacı var. Bu açıdan da belirli tedbirleri 
art arda hayata geçireceğiz.”
Bakan Işık, basın toplantısının soru-cevap bölümünde, 
otomotiv sektöründen savunma sanayisine geçiş ile ilgili 
yukarıdaki sözlerine de açıklık getirdi. Otomotiv alanında 
yaşanan gelişmelerin, bazı teknolojileri ve alt sistemleri 
geçersiz hâle getireceğini; örneğin, şanzıman gibi bir alt 
sistemin, geleceğin otomobillerinde bulunmayacağını 
anlatan Bakan Işık, bu alanlarda çalışan firmaların, 
savunma sanayisine yönelebileceğini belirtti.

KOBİ’lere Özel Önem
Bakan Işık, KOBİ’lere verdiği önemi ise şu sözlerle dile 
getirdi: “Özellikle şunu ifade edeyim; bakanlık görevini 
aldığım günden itibaren, çok yakın ve sıkı takip ettiğim 
konuların başında, KOBİ’lerimizin, savunma ve havacılık 
sanayisinde daha fazla yer alması geliyor.”
KOBİ’lerin ihracattaki rolü de Bakan Işık’ın 
gündemindeydi: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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dönemimde başlattığımız bir çalışma vardı; şimdi 
yakında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla bir 
protokol yapmayı arzu ediyoruz: Savunma ve havacılık 
sanayisindeki KOBİ’lerimizin, üretim ve ihracat 
yapması için gerekli olan test ve sertifikasyonla ilgili 
olarak desteklenmesi. Bununla ilgili çalışmalarımızı 
olgunlaştırdık; yakında bu konuyla ilgili sizlere bilgi 
sunma imkânımız olacak. İstiyoruz ki bu alandaki en 
büyük sorun olan test ve sertifikasyon sorunumuzu 
çözelim. Bununla ilgili KOBİ’lerimize tam destek verelim. 
KOBİ’lerimiz bu sorunu aşarsa dünyanın her yerine 
çok rahatlıkla ürün satar. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
ürünleri de çok rahatlıkla yerli üretir.”
KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda da 
gelişmeler beklenmeli. Bu alanda başlatılan bir çalışma 
kapsamında, Kredi Garanti Fonu’nun, sektördeki 
KOBİ’ler tarafından da kullanılması hedefleniyor.
Bakan Işık, KOBİ’lerle ilgili değerlendirmeleri 
kapsamında, KOBİ’lerin sertifikasyonu ile ilgili bir 
soruya şöyle cevap verdi: “Sertifikasyonla ilgili hangi tür 
destekler vereceğiz? Şu anda çalışmamız sürüyor. 
Büyük oranda da olgunlaştırdık. 3 ana başlık var: 
Kredi desteği, gerektiğinde hibe desteği ve danışmanlık 
desteği. Bunların hepsini şu anda çalışıyoruz. Buradaki 
hedefimiz şu: KOBİ, ihracat yapmak istiyorsa biz onun 
elinden tutacağız; bu ihracatı yapması için gereken 
desteği vereceğiz. KOBİ’ler inanılmaz başarılılar ve 
becerikliler; ama o ilk teslimat ve sertifikasyon konusu, 
savunma ve havacılık sanayisinde ciddi bir problem.”
KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla başka somut 
tedbirler alınması da gündemde. Bakan Işık’ın verdiği 
bilgilere göre, belli büyüklüğün altındaki projelere, 
teknolojik açıdan yapılabilirliğine de bakılarak, sadece 
KOBİ’lerin teklif verebilecek olması gibi konuların da 
üzerinde çalışılıyor.

Sorunların Çözüme Kavuşturulmasında 
“İletişim” Vurgusu
Bakan Işık’ın değerlendirmeleri arasında, iletişim ve 
sektörle yakın çalışma konuları da yer aldı: “Bütün 
bunları bir tek kurum anlayışıyla Türkiye’nin hizmetine 
sunmanın gayreti içinde olacağız. Bu süreçte, savunma 
ve havacılık sanayisi şirketlerimizle ve sektörümüzün 
diğer paydaşlarıyla çok yakın çalışacağız. Onlarla sürekli 
bir araya geleceğiz. Sorunlara, çok kısa zamanda ve 
sonuç alıcı çözümler getireceğiz ve Türkiye’nin koyduğu 
bu hedeflere, en kısa zamanda ulaşacağız. Çünkü bu 
iş, bizim için kritik bir iş. Bundan sonra, Milli Savunma 
Bakanı olarak, sektörle sık sık bir araya geleceğim. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, sanayicilerimizle 
bu konuda çok yakın bir diyalog kurmuştuk ve bu, pek 
çok sorunun kısa sürede çözülmesini sağlamıştı. Şimdi 
aynı yakın iş birliği ve diyalog ortamını, savunma ve 
havacılık sanayisi şirketlerimiz için de yapacağız.”

“Çevik Sektör” Dönemi Başlıyor
“Şu üçüne tahammülümüz yok: Zaman kaybı, kaynak 
israfı ve kurumsal taassup.” Bakan Işık’ın bu sözleri, 
kendisinin gündeme getirdiği çevik şirketler ve hatta 
“çevik sektör” gibi ifadelerin arka planında nelerin saklı 
olduğunu da ortaya koyuyor.

Savunma ve havacılık sanayisindeki kamu verimliliğinin 
özel sektör verimliliğinin ile mukayesesi konusunda 
söyledikleri de sektörün gelecekteki rotasında 
önceliklerinden birinin, çevik ve verimli bir yapıya 
kavuşmak olduğuna işaret ediyor.
Bakan Işık, proje sürelerinin uzun olmasının arkasında 
yatan nedenlerden birinin, yine ana yüklenicilerin, her 
işi kendilerinin yapmaya çalışması olduğuna ilişkin 
tespitini de şu sözlerle anlatıyor: “Bizim Türkiye’de 
projelerin zamanını kısaltmak gibi bir sorumluluğumuz 
var. Proje yapıyoruz, güzel proje yapıyoruz; ama 
projelerimizin zamanına baktığımızda, projelerimiz arzu 
edilen zamanda sonuçlanmıyor. Bunun bazı sistematik 
problemlerinden bir tanesi, ‘Her işi biz yapalım.’ 
anlayışıdır. Bunu terk edeceğiz.”

Amaç Sistem Oturtmak
Çevik şirketler yaratabilmek ve proje sürelerini 
kısaltabilmek için, sistemden kaynaklanan problemlerin 
ortadan kaldırılması gerekliliği de özellikle sohbet 
kısmının önemli gündem maddelerinden biriydi. 
Sistemsel problemlerin çözümü için tüm taraflara 
görev düştüğünün altını çizen Bakan Işık, bu konuya 
odaklandıklarını ve hatta önce öz eleştiri yapacaklarına 
dikkat çekti. Bu yaklaşım doğrultusunda, öncelikle 
Milli Savunma Bakanlığından ve müsteşarlıklarından 
kaynaklanan problemler olup olmadığına bakılacak 
ve buradan başlanacak. Daha sonra ilgili kurumlar 
arasındaki ilişkiler masaya yatırılarak, kurumlar arası 
ilişkilerdeki sorunlar giderilecek. Bu “öz eleştiri” 
sürecinde, tedarik süreçlerinde de iyileştirmeler 
yapılması gündemde.
Türkiye’nin savunma pazarındaki avantajının, pazara 
geç; ama kritik bir zamanda girmiş olmasından 
kaynaklandığına dikkat çeken Bakan Işık, Türkiye’nin, 
elini çabuk tutmazsa yarışta geri düşeceğinin de 
altını çizdi. Sıçrama yapabilmek için de sistemsel 
iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Işık, 
yapmak istediklerinin de aslında bir sistem oturtmak 
olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Benim tarzım, 
kendime bağlı yapılar oluşturmak değildir. Ben 
sisteme yönelirim. Matematikçiyim. Benim için önemli 
olan çözümdür; ama çözümün de sistematik olması 
önemlidir. Şimdi sözleşmeler başta olmak üzere, ihale 
sistemi gibi konulara yoğunlaşıyoruz.  
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Her şeyden önce, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, 
bu konudaki kararlılığımı gördüler. Tüm bunların 
sistematik hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı 
da yapıyoruz. Şu anlayışta hiç olmadım: Ben size 
emrediyorum, bunu yapacaksınız. Hayır. Önce ne 
yapmalıyız diye arkadaşlarımızla oturup konuşuyoruz. 
Hamuru yoğurur gibi adeta bir fikri yoğuruyoruz. Oradaki 
avantajlarımız nedir? Engellerimiz nedir? Zorluklarımız 
nedir? Bütün bunları değerlendiriyoruz. Bunlara kafa 
yoruyoruz ve sonra orada billurlaşan fikri hayata 
geçirmekte tereddüt taşımıyoruz. Bu fikirleri hayata 
geçireceğiz; ama bunu sistematik olarak yapacağız. 
Yani Fikri Işık, yarın bir gün bakanlıktan ayrıldığında, 
her şey bir anda sıfırlanmayacak.”
Önceki dönemlerde yapılanların önemine de işaret 
ederek, “Geleceği, geçmişte yapılanların üzerine 
inşa edeceğiz.” diyen Bakan Işık, geçmişte yapılan 
çalışmaların hakkını teslim etmeyi de ihmal etmedi. 
Kendisinden sonra bu görevi üstleneceklerin de aynı 
çizgiyi sürdürmeleri beklentisini de ifade etti.

Sistem ve Yetenek Birleşmeli
Bakan Işık’ın sistemsel eksikliklerden kaynaklanan 
problemlere dikkat çektiği bir diğer husus da 
Türkiye’de mevcut çok sayıda “yetenek” olduğu; 
ancak “sistem” eksikliği nedeniyle bu yeteneklerden 
yararlanılamamasıydı. Dünya ile yarışabilmek için de 
bu yeteneği, sistem ile birleştirmek gerekliliğinin 
altını çizdi.

Ar-Ge’siz Olur mu?
Tabii ki Milli Savunma Bakanının ajandasında, sektörün 
Ar-Ge kapasitesinin ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
de yer alıyordu. Son Ar-Ge yasasına değinen Bakan 
Işık, siparişe dayalı Ar-Ge gibi çalışmaların yanı sıra 
üniversitelerdeki akademisyenlerin sanayiye daha aktif 
katkı sağlayabilmeleri için yapılan düzenlemeler ve 
gelecekte yapılacaklarla ilgili de bilgi verdi: “Savunma 
sanayisi yazılımlarında, Anadolu’nun her üniversitesini 
harekete geçireceğiz. Şimdi yeni bir program 
başlatıyoruz. Anadolu’daki her üniversiteden, yazılım 
hizmeti almak istiyoruz. Öne çıkan üniversiteleri de daha 
güçlü şekilde desteklemek istiyoruz. Çok ciddi bir insan 
kaynağımız var. Bu insan kaynağının değerlendirilmesi 

için, somut projeler hayata geçiriyoruz. Şirketlerimizin 
daha fazla Ar-Ge yapması için çalışmalarımızı 
arttırıyoruz. Özel Ar-Ge merkezlerimizden siparişle 
Ar-Ge hizmeti almanın yasal olarak önünü açtık; şimdi 
bunu hayata da geçireceğiz. Artık Ar-Ge merkezlerinin 
de ihtisaslaşmasını istiyoruz. Özellikle savunma 
sanayisindeki Ar-Ge merkezleri, duplikasyona girmesin. 
Herkes herkesin yaptığı işi yapmak yerine, herkes farklı 
alanlarda çalışsın ve bunlar birleştiğinde Türkiye’nin 
birikimi hâline gelsin.”

Kümeler Yönlendirilmeli
Bakan Işık’ın bir diğer gündem maddesi de kümeler 
oldu. Kümelerin en temel yararının, insanları bir araya 
getirmesi olduğunu söyleyen Bakan Işık’ın bu konudaki 
değerlendirmelerinden, kümeler arasındaki rekabetin 
artmasıyla kümelerin daha verimli bir hâle geleceği ve 
ilerleme sürecinin hızlanacağı sonucunu çıkartabiliriz. 
Bakan Işık’ın kümelerle ilgili işaret ettiği bir diğer konu 
da bu tespitimizi doğrular nitelikte, bazı konularda 
kümelenmelerin yönlendirilmesi gerekliliği oldu.
“Pusulamız, dünyadaki trendler ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin stratejik öncelikleri olacak.” şeklinde 
konuşan Bakan Işık, özel önem verecekleri konular 
arasında, elektronik harp ve siber savunmayı da saydı.
Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık’ın, 15 Temmuz sabahı 
basın mensupları ile paylaştığı değerlendirmeleri ışında 
aldığımız notların bir bölümü böyleydi.
15 Temmuz akşamı yaşananlar, bu anlattıklarımızın 
gerçekleşmesini bir miktar öteleyebilir. Mevcut 
belirsizlik ortamında, kullanıcı ve tedarik makamlarında 
yaşanması muhtemel gelişmelerin, önümüzdeki 
süreçte, yürümekte olan projelere ve dolayısıyla sektöre 
yansımaları da olabilir. Bu süreçte, özel sektör firmaları, 
özellikle de KOBİ’ler açısından çok ciddi bir sınav 
verileceği tespiti de yanlış olmayacaktır.
Sektöre hizmet eden tüm firmaların; özellikle de 
KOBİ’lerin bu sınavı başarıyla atlatmalarını dileyerek 
ve sektörün, bu süreci en az hasarla atlatabilmesi 
adına gerekli tedbirlerin de muhakkak alınacağına olan 
inancımızı ifade ederek noktayı koyalım.
Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle 
paylaşacağımız Eylül sayımızla yeniden birlikte olmak 
dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Varşova’da, 8-9 Temmuz 
tarihlerinde düzenlenen 

NATO zirvesinde, Türkiye 
ile Polonya arasında, bir 
niyet mektubu imzalandı. 
Buna göre iki ülke, hava 
unsurlarını, havadan 
elektronik taarruz ve 
refakat karıştırma ile 
korumak konusunda iş 
birliği yapacak. Konu ile 
ilgili düzenlenen törende, 
imzaları, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık ve Polonya 
Savunma Bakanı Antoni 

Macierewicz attı.
NATO tarafından yapılan 
açıklamada, operasyonel 
gereksinimlerin bu alanda 
kabiliyet geliştirilmesini 
gerektirdiği; diğer yandan 
ihtiyaç duyulan sistemlerin 
karmaşıklığının ve az 
sayıda tedarik edilecek 
olmasının ise iş birliğini 
gerekli kıldığı vurgulandı. 
Türkiye ve Polonya, sistem 
geliştirmenin yanı sıra test 
ve eğitim konularında da iş 
birliği yapacak.

Airbus Defence and Space (D&S), IDEF 2015’te imzalanan iyi niyet anlaşması ile 
başlayan sertifikasyon sürecinin sonunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci 

Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBM)’ni, CN235 uçaklarının bölgesel destek merkezi 
olarak yetkilendirildi. Firma tarafından 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, 
Türkiye’nin, silahlı kuvvetlerinin envanterindeki 59 adet CN235 ile bu uçağın 
en büyük kullanıcısı olduğu ve yaklaşık 25 yıldır uçakların bakım ve onarımı 
konusunda önemli bir tecrübe edindiği vurgulandı. Bu yetkilendirme ile birlikte 
2’nci HİBM, müttefik uçakların bakımını da gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, 
ilk uçağın Ekim ayında Kayseri’ye gelmesi planlanıyor.

MİLGEM projesinin devamı ile ilgili beklenen gelişme 
gerçekleşti ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 

“MİLGEM Beşinci Altıncı Yedinci ve Sekizinci Gemileri 
Tedariki Projesi İhale İlanı”nı, 27 Temmuz’da yayınladı. 
Sadece yurt içinde yerleşik tersanelere açık olan ihalenin 
ilanında, teklif verecek tersanelerin kızak veya kuru 
havuzlarının, boyu asgari 115 m olan gemileri inşa etmeye 
uygun olması gerektiği de belirtiliyor.
İhale ilanına konu olan gemiler, proje kapsamındaki 

ilk 4 gemiden daha farklı bir tasarıma göre inşa edilecek. 
İlk 4 gemi korvet sınıfındayken, daha uzun bir gövdeye, 
daha yüksek bir deplasmana ve arttırılmış ateş gücüne 
(hava savunma füzeleri ve daha fazla satıhtan satha 
füze) sahip olacak ve fırkateyn olarak sınıflandırılacak. 
Projenin 5’inci gemisi, ilk 4 gemi gibi İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilecek. Geri 
kalan 3 geminin inşası ise ihaleyi kazanan tersanede 
gerçekleştirilecek.

Elektronik Harpte
Türkiye-Polonya İş Birliği

MİLGEM’de Beklenen İhale İlan Edildi

Bölgenin CN235 Uçakları 2’nci HİBM’ye Emanet
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Projenin devamında 
inşa edilecek İ sınıfı 
fırkateynin tasarım 
aşamasında yapılan 
ve tasarımın önceki 
sürümlerinden birisine 
ait olan maket. 
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Katar Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için, 3 

farklı modelde, toplam 
17 adet kompozit gövdeli 
botun inşa edilmesini konu 
alan sözleşmeyi DIMDEX 
2014 fuarı sırasında 
imzalayan ARES Tersanesi, 
projenin ilk botunu, 
Temmuz ayında denize 
indirdi. Proje; 5 adet  
24 m’lik ARES 75 HERCULES,  
10 adet 34,5 m’lik  
ARES 110 HERCULES ve 
2 adet 48 m’lik ARES 150 
HERCULES botun teslim 
edilmesini kapsıyor. Denize 
indirilen ilk bot ise ARES 75 
oldu. Mevcut planlamalara 
göre, bu botların 3 adedi, 
yıl sonuna kadar teslim 
edilecek. ARES 110 sınıfı ilk 
botun da 10 Ekim’de denize 
indirilmesi ve yıl sonuna 
kadar 2 adet botun teslim 
edilmesi planlanıyor. 
İnşası ile ilgili hazırlıkların 
tamamlandığı ARES 150 

sınıfı ilk botun ise gelecek 
sene sonunda denize 
indirilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili açıklama 
yapan ARES Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kerim Kalafatoğlu, 
suya indirilen ARES 75 
HERCULES’in beklentilerin 
ve isterlerin üzerinde bir 
performans gösterdiğini 
ifade etti ve şunları 

söyledi: “ARES, mevcut 
üretim altyapısıyla ve 
teknolojisiyle günümüzde, 
Avrupa’nın açık ara en 
büyük; dünyanın da en 
büyük ilk 2’de yer alan 
kompozit gövdeli gemi 
üreticisinden biridir. En 
ileri kompozit gemi inşa 
tekniklerini uygulayan 
ARES; inşa sürecinde, 
modern ekipman ve 

sistemlerin yanı sıra en 
ileri kompozit malzemeleri 
kullanıyor. Tüm gövde 
üretimlerimizde, vakum 
infüzyon teknolojisini 
uyguluyoruz ve sıfır 
hatalı gövde üretimleri 
gerçekleştiriyoruz. 
Hâlen, yaklaşık 18.000 m2 
kapalı alanda çalışıyoruz. 
Yakın zamanda da 
20.000 m2’ye çıkacağız.”

ARES
Tersanesi
Katar’a
Teslimata
Hazırlanıyor

12 - Ağustos 2016
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ADİK Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen Amfibi Gemi (LST) 
Projesi’nin ikinci gemisi SANCAKTAR, 17 Temmuz’da düzenlenen törenle denize indirildi. Projenin ilk gemisi olan 

ve denize indiriliş töreni 3 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen BAYRAKTAR’ın 2017 yılının Şubat ayında; ikinci gemi 
SANCAKTAR’ın ise 2017 yılının Ekim ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

LST Projesinde İkinci Gemi de Sularla Buluştu

Bilişim 500 Sıralamasında, 
Sektörü HAVELSAN, 
Karel ve STM Temsil Etti

BThaber Haftalık 
Bilgi Teknolojileri 

Gazetesi tarafından 
geleneksel olarak 
düzenlenen, İlk 
500 Bilişim Şirketi 
Araştırması’nın 
sonuçları açıklandı. 
Bu yıl 17’ncisi 
gerçekleştirilen 
araştırmada, 2015 yılı 
satış gelirleri dikkate 
alındı. Sıralamaya  
giren şirketler,  
28 Temmuz’da, 

İstanbul’da düzenlenen 
törenle plaketlerini 
aldılar. Plaket alan 
firmalar arasında, 
savunma ve havacılık 
sektöründe de faaliyet 
gösteren HAVELSAN, 
Karel ve STM de şu 
kategorilerde birinci 
olarak yer aldı:
n Türkiye Merkezli
 Üretici: Karel
n Türkiye Merkezli
 Üretici Donanım:
 Karel

n Sektörel Yazılım: 
 HAVELSAN
n Danışmanlık: STM
Konuyla ilgili HAVELSAN 
tarafından 29 Temmuz’da 

yapılan açıklamada, 
firmanın, geçen yıl olduğu 
gibi bu sene de “Sektörel 
Yazılım” alanında birinci 
olduğu vurgulandı.

HAVELSAN’ın 
ödülünü, 

HAVELSAN 
Yönetim Kurulu 

Başkanvekili 
Taner Düvenci 

aldı.
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Veri Biliminde 
Bilkent-HAVELSAN İş Birliği

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve HAVELSAN; 
büyük veri, veri bilimi, siber güvenlik, veri analizi 

ve bilgi güvenliği alanlarında ortak çalışmalar 
yürütmek üzere, BiHa Lab (Bilkent-HAVELSAN Data 
Science Laboratory / Bilkent-HAVELSAN Veri Bilimi 
Laboratuvarı)’ı kuruyor. Konuyla ilgili HAVELSAN 
tarafından 29 Haziran’da yapılan açıklamada, BiHa 
Lab İş Birliği Protokolü’nün, düzenlenen bir törenle 
imzalandığı duyuruldu. Törene, Bilkent Üniversitesi 
Rektörü Abdullah Atalar, HAVELSAN Genel Müdürü 
Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN Akademi Direktörü 
Doç. Dr. Gökhan Özbilgin ve Bilkent Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altay Güvenir ile 
akademisyenler katıldı.
Törende bir konuşma yapan HAVELSAN Genel 
Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN’ın, ilk defa 
bir üniversite ile ortak girişimle laboratuvar açtığını 
belirtti. Dünya genelinde, 2 yılda bir katlanarak büyüyen 
elektronik verinin “veri tsunamisi” adıyla anıldığını 
söyleyen Atalay; veri büyüdükçe analiz edilmesinin 
gittikçe zorlaştığını; analiz edilmesi hâlinde ise 
çok kıymetli değerlerin üretildiğini anlattı. Atalay, 
HAVELSAN’ın; savunma, güvenlik ve bilişimin diğer 
alanlarında veriyi işleyen, ileten ve saklayan her türlü 
ürünü geliştirebilir bir noktada olduğunu vurguladı.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Atalar ise verinin doğruluğunun 
sağlanmasının ve anlamlı verinin ayırt edilmesinin 
giderek zorlaştığını belirterek şunları söyledi: “Büyük 
data, önümüzde çok büyük bir problem olarak duruyor. 
Laboratuvar da bu ve buna benzer konularda, dünyanın 
en ileri noktasında çalışarak hepimize yol gösterecek.” 
Prof. Dr. Atalar, HAVELSAN’ın, Türkiye’nin yazılım 
konusunda en önde gelen şirketi olduğunu da ifade etti.
BiHa Lab’da geliştirilen projeler kapsamında; teknik 
ve ticari mentörlük, proje bazında araştırmacılar ile 
görüşmelerin koordine edilmesi ve gerekli veri ve 
teknoloji erişiminin sağlanması işlevlerinin HAVELSAN 
tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. BiHa Lab’ın; 
ilgili öğrenciler, öğretim üyeleri ve HAVELSAN 
araştırmacıları tarafından kullanımı ve koordinesi 
konusunda ise Bilkent Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü yetkili ve sorumlu olacak.
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Romanya’nın,  
2004-2005 yıllarında 

savaş sistemleri sökülerek 
satın aldığı Tip-22 
fırkateynlerini modernize 
etmek için açtığı ihaleyi, 
STM ana yükleniciliğinde; 
HAVELSAN, ASELSAN  
ve Rumen CSR 

firmasından oluşan 
iş ortaklığı kazandı. 
İş ortaklığı firmaları 
arasındaki Proje Grubu  
İş Birliği Anlaşması,  

4 Nisan’da, Romanya’nın 
Köstence limanını  
ziyaret eden TCG 
HEYBELİADA (F-511)’da 
düzenlenen törenle 
imzalanmıştı.
HAVELSAN tarafından 
20 Temmuz’da yapılan 

açıklamada; firmanın, 
projedeki savaş  
yönetim sistemini 
sağlayacağı 
ve bu sistemin 
entegrasyonunu da 
gerçekleştireceği 
belirtildi. Proje, 
HAVELSAN’ın, 
Türk Deniz Kuvvetlerinin 
su üstü platformları 
için geliştirdiği savaş 
yönetim sisteminin 
ilk ihracatı olacak.
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Rumen Fırkateynlerinin 
Savaş Yönetim Sistemine 
HAVELSAN İmzası

Rumen Deniz Kuvvetlerinin Tip 22 sınıfı fırkateyni Regele Ferdinand (F-221)
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Avrupa Komisyonu ile 
Avrupa Siber Güvenlik 

Organizasyonu (European 
Cyber Security Organisation 
/ ECSO) arasında,  
5 Temmuz’da, Strazburg’da, 
Avrupa siber güvenlik 
endüstrisini stratejik 
araştırma ve yenilikçilik 
tabanında geliştirmek için 
bir sözleşme imzalandı. 
Kamu-özel sektör iş birliği 

modelinde yapılacak 
çalışmaları konu alan 
sözleşme uyarınca, Avrupa 
Birliği, araştırma ve 
yenilikçi faaliyetler için, 
Horizon 2020 programından, 
450 milyon avroluk bir fon 
ayıracak. Bu fonun, özel 
sektörün, fon miktarının 
3-4 katı yatırım yapmasını 
tetikleyeceği ve 2020 yılına 
kadar, toplam yatırımın  

 1,8 milyar avroya ulaşacağı 
tahmin ediliyor.
Bu çalışmalarda, Türkiye’yi, 
ESCO’nun kurucu üyeleri 
arasında yer alan STM 
temsil edecek. STM Genel 
Müdürü Davut Yılmaz, bu 
girişimde yer almalarının 
çok önemli bir adım 
olduğunu belirterek, 
“Bilindiği üzere, Türkiye’de, 
siber güvenlik konusunda 

bugüne kadar birçok önemli 
projeye imza attık. Siber 
saldırılara karşı Siber 
Füzyon Merkezi’ni kurduk. 
Bugüne kadar edindiğimiz 
tecrübeleri, ECSO çatısı 
altında Avrupa Komisyonu 
ile yapacağımız, Kamu-Özel 
Ortaklık Girişimi ile birlik 
üye ülkeleri ve özel sektör 
ile de paylaşmış olacağız.” 
değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Marmara Bölgesi’nde yer alan firmaların; 
savunma, havacılık ve uzay sektörüne katkı 

sağlaması için başlatılan çalışma ile ilgili toplantı, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin ev sahipliğinde, 
TUSAŞ ve SAHA İstanbul kümelenmesinin 
temsilcilerinin katılımı ile 19 Temmuz’da 
gerçekleştirildi. 380 şirketin yer aldığı çalışma 
kapsamında; uçak, helikopter, insansız hava araçları 
ve uydulara alt sistemlerinin üretiminde, İstanbul 
firmalarının daha fazla görev almalarının sağlaması 
amaçlanıyor. Tek başına parça üretiminden alt sistem 
yaklaşımına geçilmesinin de hedeflendiği çalışma 
kapsamında; TUSAŞ, ihtiyaçlarını tanımlayacak ve 
firmalar da bu ihtiyaçların karşılanması için çalışacak. 
Proje kapsamında, firmaların hangi alt sistemlerini 
üretip, hangilerini üretemeyeceği belirlenerek, ona göre 
çalışmalar başlatılacak. Bütün bileşenler üretilebilir 
hâle gelindiğinde de alt sistemin bütün olarak 
projelendirilip yerli olarak üretilmesine geçilecek.

Toplantıda bir konuşma yapan İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Türkiye’de, üçüncü nesil 
üniversiteye en yakın üniversite İTÜ’dür. Savunma 
sanayisinde yerli üretim çalışmalarında, İstanbul’daki 
üniversitelerin katkısı olmalıdır.” dedi. SAHA İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede de bu  
iş birliğine hazır olduklarını ve TUSAŞ, İTÜ ve firmalar 
arasında köprü görevi göreceklerini belirtti. TUSAŞ 
Ortak Hizmetler Grup Başkanı Bekir Ata Yılmaz ise 
TUSAŞ’ın sistem entegrasyonuna yönelerek büyümeyi 
hedeflediğini; bu nedenle SAHA İstanbul gibi iş 
ortaklarının çok önemli olduğunu ifade etti. Etkinlikte, 
Türk Hava Yolları Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel 
de bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Savunma 
sanayisi, Türkiye’nin bütün imkânlarını değerlendirerek, 
fırsata çevirmelidir. Türkiye, bütün kompleks üretimi 
yapabilecek kapasitede; ancak koordinasyona 
ihtiyaç var. Bu koordinasyonu da kümelenmeler 
sağlayacaktır.”

TUSAŞ ve SAHA İstanbul, Gelecek için İş Birliği Yapacak

STM, Avrupa’nın Stratejik Siber Güvenlik Atağında Rol Alacak
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Temmuz ayında art arda 
yaşanan 2 gelişme 

ile TUSAŞ, Avrupa’daki 
varlığını geliştirecek 
adımları, bir birinin peşi 
sıra attı.  
Firma, ilk olarak,  
11 Temmuz’da, 
Hamburg’da, TAI GmbH 
adıyla bir havacılık şirketi 
kurduğunu duyurdu. Daha 
sonra, 14 Temmuz’da 
yapılan açıklamada, 
TAI GmbH’nin, yine 
Almanya’da, Stade’de 
yerleşik Grunewald  
Stade GmbH şirketini  
satın aldığı bildirildi.
TAI GmbH’nin kuruluşu 
ile ilgili konuşan TUSAŞ 
Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı, Avrupa’daki  
en önemli havacılık ve  
uzay sanayisi 
merkezlerinden biri olan 
Hamburg’ta bir şirket 
kurmanın, TUSAŞ’ın 
büyüme stratejisinin bir 
parçası olduğunu ve bu 
yönde gerçekleştirilecek 
olan faaliyetlerde ilk adımı 
teşkil edeceğini belirtti.
TUSAŞ tarafından yapılan 
açıklamada, TAI GmbH’nin 
kuruluşunun, TUSAŞ’ın, 
Avrupa’daki uzay ve 

havacılık sektörü ve 
Airbus Grubu ile kaynaşma 
yolunda stratejik bir 
adım olduğu belirtildi. 
TUSAŞ’ın, Airbus’ın ana 

alt yüklenicisi olarak daha 
büyük sorumluluklar 
alarak daha hacimli ve daha 
sofistike havacılık parçaları 
ve ürünleri geliştirmek ve 

üretmek arzusunda olduğu 
vurgulandı.
Tasarım, geliştirme, 
gövde imalatı, destek 
hizmetleri alanında 
faaliyet gösterecek olan 
TAI GmbH, aynı zamanda, 
potansiyel uzay ve havacılık 
şirket alımları konusunda 
da yetkili olacak. TAI 
GmbH’nin ilk şirket alımı da 
görüşmeleri daha önceden 
başlamış olmasının etkisi 
ile kuruluşundan birkaç 
gün sonra sonuçlandı. 
Grunewald Stade GmbH, 
Airbus’ın alt yüklenicileri 
arasında yer alıyor.

TUSAŞ’tan Almanya’da Stratejik Yatırım
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MSI Dergisi: Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu, 2014 yılında kurulan, 
yeni sayılabilecek bir komisyon. 
Komisyonun ne gibi bir ihtiyaçtan 
doğduğu ve sistemde ne gibi bir açığı 
kapattığı hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Güvenlik ve istihbarat 
hizmetlerinin parlamento tarafından 
denetlenmesi ile ilgili vizyonunuzu 
öğrenebilir miyiz?
Prof. Dr. Emrullah İŞLER: Eşitlik, ka-
tılımcılık, çoğulculuk, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları, etkinlik ve verimlilik, sürdü-
rülebilirlik gibi iyi yönetişim ilkeleri, 
demokratik bir toplumda kamu hizme-
tinin görülmesinin sınırlarının çizilme-
si açısından önemlidir. İyi yönetişim, 
hükümetin ve bürokrasinin öngörüle-
bilir, açık, kamu yararı gözeten, şeffaf 
bir anlayışa sahip olması ile mümkün 
olabilir. Kamu kaynaklarını kullanan 
her kurum, vatandaşlar önünde he-
sap verebilir olmak zorundadır. Hesap 
verebilirlik çerçevesinde, kurumların 
eylemlerinin; öngörülen amaçlar ve 
hukuka uygunluğunun ve etkinliği ile 
verimliliğinin toplum tarafından denet-
lenebilmesi gerekir.
Demokratik ülkelerde, tüm kamu ku-
rumları gibi güvenlik ve istihbarat 
servisleri de insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, hesap verebilirlik ve şef-
faflık ilkelerine uygun hareket etmek 
zorundadır. Nitekim kendilerine ka-
nunla verilmiş görevleri yerine geti-
rirken; kişisel bilgilerin toplanması, 
gözetleme, iletişime müdahale ve gizli 
eylemlerde bulunma gibi geniş yetkiler 
ile devleti, vatandaşlarını ve demokra-
tik düzeni korumakla görevlendirilmiş 
olan bu örgütlerin mezkûr yetkilerini 
kullanımı, iyi denetlenmediği takdir-
de; suistimal, hak ihlalleri ve demok-
ratik düzenin zarar görmesi riskleri-
ni taşımaktadır. Aynı zamanda kamu 
kaynaklarını kullanan kurumlar olan 
güvenlik ve istihbarat servislerinin, bu 
kaynakları, amaç ve kanunlara uygun 
ve etkin biçimde harcadıklarının tespit 
edilebilmesi amacıyla denetlenmesi de 
gerekmektedir.
İşte, istihbarat ve güvenlik örgütleri-
nin yetki ve eylemlerinin teşkil ettiği 
demokratik çelişkiyi gidermek adına 
demokratik devletler, bu örgütlerin 
faaliyetlerine ilişkin olarak hesap ve-
rebilirliğin gerçekleşmesi ve hukuki 
denetim ile etkinlik denetiminin tesis 
edilebilmesi için, çeşitli demokratik 
denetim sistemleri oluşturmuşlardır. 

TBMM Güvenlik ve İstihbarat
Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Emrullah İşler:

“Savunma ve güvenlik 
sektöründeki

yerli firmalarımız,
çalışmalarını arttırarak 

devam ettirsinler”
TBMM’de yeni oluşturulmuş bir ihtisas komisyonu 

olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, güvenlik 
ve savunma sektörlerini de yakından ilgilendiren 

faaliyetlerde bulunuyor. Komisyonun kuruluşunu, 
amaçlarını ve sektörle ilgili değerlendirmelerini, 

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, 
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler’den 

dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Güvenlik ve istihbarat faaliyetlerine yö-
nelik olarak oluşturulan denetim sis-
temleri, çeşitli unsurlardan oluşmak-
tadır. Bunlar; istihbarat kurumlarının 
iç denetim sistemleri, hükümet tara-
fından yürütülen denetim, parlamento 
denetimi, Kamu Denetçiliği ve Sayıştay 
gibi genel denetim organlarının faali-
yetleri ve yalnızca istihbarat faaliyetle-
rine yönelik olarak oluşturulmuş özel 
denetim organlarıdır. Bunların dışında; 
mahkemeler, sivil toplum örgütleri ve 
medyanın da bu sistem içerisinde oy-
nadığı önemli roller vardır.
Doğrudan istihbaratın denetimi ama-
cıyla oluşturulmuş denetim meka-
nizmalarına bakıldığında, bunların en 
yaygın biçimlerinden birinin, parla-
mentolar içerisinde oluşturulmuş de-
netim komisyonları olduğu görülmek-
tedir. İlke olarak da hiçbir kurumun, 
halkın temsilcisi olan parlamentonun 
denetiminin dışında kalmaması gerek-
tiği için, parlamentolar, istihbarat faa-
liyetlerinin denetimi açısından önemli 
ve uygun bir mecra teşkil etmektedir. 
Bu anlamda, özellikle Soğuk Savaş 
sonrasında, gelişmiş ülke parlamento-
larında kurulmaya başlayan bu komis-
yonlar; istihbarat servislerinin oluşum 
ve faaliyetlerini düzenleyen yasal çer-
çevenin belirlenmesi, istihbarat örgüt-
lerine mali kaynakların tahsisi ve bu 
kaynakların kullanımının denetimi, hü-
kümetin istihbarat alanındaki siyaset 
ve eylemlerinin denetimi gibi vazifeleri 
icra etmektedir.
Ülkemiz de detaylıca zikrettiğim bu ih-
tiyaçlar bağlamında, 17.04.2014 tarihli 
ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hiz-
metleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Ka-
nunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
Kanunu’nda kapsamlı değişikliklere 
gidilerek TBMM bünyesinde, Güvenlik 
ve İstihbarat Komisyonu adı ile yeni bir 
ihtisas komisyonu kurulmuştur. Ko-
misyonumuz, ülkemizin şartları doğ-
rultusunda, kendine has yetkilerle ku-
rulmuştur ve yeni bir komisyon olması 
hasebiyle kendi yürüteceği çalışmalar-
la bir teamül oluşturup güvenlik ve is-
tihbarat faaliyetlerimizin değerlendiril-
mesinde yeni bir alan açacaktır. Zaman 
içerisinde gündeme gelebilecek yeni 
yasal düzenlemeler ile de Komisyonu-
muz, daha da tekâmül ederek kamuo-
yunda bu alanlarda olduğu iddia edilen 
gözetim sorunlarını ortadan kaldıra-
caktır diye düşünüyorum. Tabii bu sü-

reç, toplumumuzun demokratik gelişi-
miyle eş güdümlü olarak yürüyecektir.

MSI Dergisi: Güvenlik ve istihbarat 
alanlarında özgün, Türkiye’nin 
özel ihtiyaçlarına hitap edebilecek, 
zamanında teslim edilecek ve 
ihracat ve kullanım kısıtlarına 
maruz kalmayacak çözümlerin 
geliştirilmesi için yerli sanayinin 
oluşturulması gerektiği, 
uzmanlarca değerlendiriliyor. Siz bu 
değerlendirmeye katılıyor musunuz? 
Bu kapsamda, Komisyonunuz bu 
konuda nasıl roller üstlenebilir, neler 
yapabilir? Güvenlik ve istihbarat 
alanında ürün ve çözümler geliştiren 
kurum ve kuruluşlara buradan nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?
Prof. Dr. Emrullah İŞLER: Böylesi bir 
değerlendirmeye katılmamak müm-
kün değil. Sadece savunma sanayisi 
ve teknolojisinde değil, ülkemizin, kat-
ma değeri yüksek bütün ileri teknoloji 
alanlarında yerli sanayisinin olmasını 
arzu ediyoruz. Zira Hükümetimiz, hem 
savunma sanayisinin hem de değindi-
ğim daha geniş perspektif içinde yerli 
sanayinin oluşması ve güçlenmesi için 
gün be gün projelerine devam etmek-
tedir. İnsansız hava araçları, MİLGEM 
korveti, ALTAY tankı, GÖKTÜRK serisi 
milli uydular, yerli otomobil, Bölgesel 
Uçak ve HÜRKUŞ, bu anlamda aklıma 
gelen önemli çalışmalarımız.
Sorunuzla aynı yönde, güvenlik ve is-
tihbarat kurumlarımızdan Komisyo-
numuza iletilen bilgilerde; özellikle 
ulusal güvenlik bağlamında, dışa ba-
ğımlılığın kurumlarımızın elini kolunu 
bağladığı; yabancı ülkelerce üretilen 
ve sektörde ihtiyaç duyulan alet ve ci-
hazların temininde sorunlar yaşandığı; 

temin edilse bile teknolojisinin hiçbir 
şekilde transfer edilmediği; ikili ilişki-
lere bağımlı olarak tedarik zincirinde 
sıkıntılar oluşabildiği ifade edilmiştir. 
Bu kapsamda, ulusal güvenlik alanın-
da sistem geliştiren, Ar-Ge faaliyetleri 
yürüten ve bu minvalde teçhizat üreten 
yerli ve milli firmaların desteklenmesi, 
güvenlik ve istihbarat kurumlarımız-
la iş birliği içerisinde bu faaliyetlerin 
yürütülmesi, ülkemizin önemli ve acil 
ihtiyaçlarından birisidir. Komisyon ola-
rak biz de hazırlayacağımız raporlarla 
ve Hükümetimize sunacağımız görüş 
ve önerilerle ulusal güvenlik alanında-
ki eksikliklerimizin giderilerek sektör-
deki dışa bağımlılığın asgari seviyele-
re çekilmesine ve yerli firmalarımızın 
desteklemesine gayret edeceğiz.
Savunma ve güvenlik sektöründeki 
yerli firmalarımıza da çalışmalarını 
arttırarak devam ettirmeleri mesajını 
iletmek istiyorum. Nitekim devletimi-
zin, ilgili kurumları aracılığıyla, yerel 
imkân ve kabiliyetlerle donatılmış bu 
firmalarımıza desteğini ve firmalarla 
yaptığı iş birliğini giderek arttıracağını 
ifade etmekte yarar görüyorum.

Uzman ve 
Yayın Sayısı Artmalı
MSI Dergisi: Komisyonunuzun 
görevleri arasında “Güvenlik ve 
istihbarat konularında uluslararası 
alanda kabul gören gelişmeleri 
izlemek” de bulunuyor. Bu görevi 
yerine getirirken ne gibi araçlardan ve 
mekanizmalardan yararlanıyorsunuz? 
Bu kapsamda, Türkiye’de bu konuda 
uzmanlaşmış düşünce kuruluşu 
ve yayın organlarının nitelikleri ve 
yeterlilikleri ile ilgili görüşlerinizi de 
alabilir miyiz?
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Prof. Dr. Emrullah İŞLER: Az önce de 
bahsettiğim gibi Komisyonumuz henüz 
çok yeni. Kurulduğu tarihten bugüne 
kadar geçen süre zarfında, ülkemizde 
iki milletvekili genel seçimi yapılmış 
olmasından dolayı, tam anlamı ile faali-
yetlerini sürdürememiştir. Bunun yanı 
sıra gerek TBMM Genel Kurulu’nun 
yoğun gündemi gerekse de Komisyo-
nu kuran kanun hükümleri uyarınca, 
kendisine havale edilen ve 90 günlük 
süreye bağlı olarak görüşmek zorunda 
olduğu 2014 ve 2015 yılı Devlet İstihba-
rat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari 
Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin Raporla-
ra yönelik görüşmeler nedeniyle henüz 
kanun ile kendisine verilen diğer gö-
revlere yoğunlaşamamıştır. Ülkemizin 
içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde, 
siyasetin ve dolayısıyla Komisyonun 
gündemine, daha çok gündelik anlam-
da karşılaşılan güvenlik ve istihbarat 
sorunları sıklıkla gelmekte ve çalışma-
ları da bu yöne kaymaktadır. Tabii, za-
manla Komisyonumuz, sorunuza konu 
olan görevi kapsamında oluşturacağı 
yöntemlerle faaliyetlerini yürütecektir.
Savunma sanayisi, güvenlik ve istih-
barat konularında hazırlanan yayınla-
rın yeterli olduğunu düşünmüyorum. 
Savunma ve havacılık alanında, başta 
sizin yönetiminizdeki MSI Dergisi ol-
mak üzere, birkaç tane dergi ve süreli 
yayın faaliyetlerini sürdürüyor. Düşün-
ce enstitülülerinden SETA, SDE, ASEM, 
ORSAM düzenli olarak yayınlar hazırlı-
yor. Bunların hepsini komisyon olarak 
yakından takip ediyoruz. Bununla bir-
likte, bu alanlarda ne kadar çok nite-
likli yayın hazırlanabilirse ülkemiz için 
o kadar çok faydalı olacağını düşünü-
yorum.

MSI Dergisi: Son zamanlarda, 
savunma ile ilgili konularda sivil 
uzman açığı olduğu sıklıkla dile 
getiriliyor. Güvenlik ve istihbarat ile 
ilgili konularda sivil uzmanlık ile ilgili 
durumu nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Emrullah İŞLER: Üç kıtanın 
birleştiği, küresel güçlerin hâkimiyet 
kurmak için vekâlet savaşları yürüt-
tüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle-
sine stratejik öneme haiz bir bölgede 
ayakta kalmak istiyorsanız her açıdan 
güçlü olmak zorundasınız. Güvenlik ve 
istihbarat da bunun en önemli ayak-
larından biri. Ben bu alanda daha çok 
mesafe almamız gerektiği kanısında-
yım. Son yıllarda ülkemizde; güvenlik, 
istihbarat, strateji, savunma ve enerji 

alanlarında çalışmalar ve araştırmalar 
yürüten birçok düşünce kuruluşu ku-
ruldu. Gerçekten alanlarında çok kıy-
metli çalışmalar yürütüyorlar. Ancak, 
ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik 
durum göz önüne alındığında, bu tarz 
kurumların, gerek sayıları gerekse ça-
lışmaları arttırılmalı, nitelikli eleman 
yetiştirilmesine odaklanılmalıdır. Ku-
rumlarımızın, bu alanlarda yetişmiş 
personele çok ihtiyacı var.

MSI Dergisi: Siber güvenlik konusuna 
yaklaşımınız ile ilgili bilgi verir 
misiniz? Türkiye’nin bu konudaki 
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Emrullah İŞLER: Günümüz-
de siber tehditler, bir ülkeyi kargaşa 
ortamına sürüklemede kullanılabi-
lecek temel enstrümanların başında 
gelmektedir. Nitekim geçenlerde, be-
nim de twitter hesabımın hacklenerek 
başıma geldiği gibi, hem bireysel hem 
de tüm toplumu etkileyecek şekilde; 
İnternet altyapısına, her türlü sektör-
deki bilişim sistemlerine ve kritik alt-
yapılara yönelik siber saldırıların art-
tığı gözlenmektedir. Bir ulus devlete 
bağlı olan veya devlet dışı aktörler ta-
rafından yönlendirilen, hacker olarak 
adlandırdığımız bilgisayar korsanları, 
devletlere ve kurumlara, sistematik 
ve düzenli saldırılar yöneltebilmekte-
dirler. Kısacası siber savaş, yeniçağ-
da, devletlerin yeni alanı olacaktır. 
Son dönemde, çeşitli tarafların, bu 
yöntemle birbirine saldırılarda bulun-
duğuna hepimiz şahit olduk. Zaman 
zaman bizim kurumlarımız ve şirket-

lerimiz de çeşitli tür saldırılara maruz 
kalıyorlar.
Bu bağlamda, son dönemlerde, ilgili 
kurumlarımız tarafından, kendi içle-
rinde siber güvenlikle ilgili birimler ku-
rulduğunu; siber tehditlerle mücadele 
kabiliyetini ve siber saldırılara cevap 
verme kapasitesini arttırmaya yönelik 
adımlar atıldığını biliyoruz. Ayrıca is-
tihbarat birimlerimiz tarafından, kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın, gerek İn-
ternet sistemlerinde bulunan açıkla-
ra karşı uyarıldığını gerekse de siber 
saldırılarda kullanılan teknik ve yön-
temler ile bunlara karşı alınabilecek 
tedbirler anlamında bilgilendirildiğini 
biliyoruz. Tabii burada konu yine, yuka-
rıda değindiğimiz gibi, milli yazılım ve 
donanım geliştirilmesinin önemine ge-
liyor. Bu yönde atacağımız her adımın, 
siber saldırıların etkinliğini azaltacak 
en başat unsurlardan biri olacağını dü-
şünüyorum. Ayrıca üniversitelerimiz-
de, siber faaliyetler ve bu kapsamda 
şifreleme konularında da uzmanlaş-
manın sağlanması adına, lisansüstü 
programların arttırılmasını ve destek-
lenmesini önemli görüyorum. Zikredi-
len ve benzeri adımlarla ülkemizin, si-
ber güvenlik konusunda da gün be gün 
daha ileri seviyelerde olacağı konusun-
da hiç şüphem bulunmuyor.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah 
İşler’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Bir ulus devlete bağlı olan veya devlet dışı aktörler tarafından yönlendirilen,
hacker olarak adlandırdığımız bilgisayar korsanları, devletlere ve 
kurumlara, sistematik ve düzenli saldırılar yöneltebilmektedirler. 
Kısacası siber savaş, yeniçağda, devletlerin yeni alanı olacaktır.
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Bu yıl, fuara, 56 ülkeden 1.572 firma katıldı. 151 ülkeden 
57.018 ziyaretçi fuarı gezerken, fuar ile ilgili faaliyetleri 
1.241 medya mensubu takip etti. Fuarı, 96 ülkeden 212 

resmi heyet ziyaret etti. Bu heyetlerde; 13 savunma baka-
nı, 30 savunma bakan yardımcısı ve bakanlık müsteşarı, 18 
ulusal silahlanma direktörü ve 26 genelkurmay başkanı ve 
kuvvet komutanı yer aldı. Ayrıca “Eurosatory Misafiri” uygu-
laması kapsamında, 26 ülkeden 179 kişi de fuarın konukları 
arasındaydı.

Türk Savunma Sanayisi için 
Eurosatory Cephesinde
Değişen Çok Şey Yok!

Dünyanın önde gelen kara sistemleri 
fuarı olarak gösterilen Eurosatory, 
13-17 Haziran tarihlerinde, Paris’te 
gerçekleştirildi. Türkiye, fuarda, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) ve Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
koordinasyonunda düzenlenen milli 
katılımla yer aldı. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

26 - Ağustos 2016

K
aynak: w

w
w

.servicem
edia.tv

K
aynak: w

w
w

.servicem
edia.tv

K
aynak: w

w
w

.servicem
edia.tv



Ağustos 2016 - 27

Fuarda, Türk pavyonunda 15 firma ve organizasyon stant açtı: 
ASELSAN, ELSİS, Garanti Giyim, Katmerciler, Makel, MKEK, 
Menatek, High-Tech Port by MÜSİAD, OSSA, Öztek, Repkon, 
TEPAŞ, Transvaro, Yakupoğlu ve TSKGV. Ayrıca, Türkiye’nin 
milli katılım düzenlemediği yıllarda da fuara katılan; başta 
BMC, Otokar, Öztiryakiler ve ROKETSAN olmak üzere bazı 
Türk firmaları da ayrı stantları ile bayrak gösterdi.
Fuara Türkiye’nin katılımı açısından bakıldığında, bazı 
farklılıklar hariç, bir önceki fuar Eurosatory 2014’ten 
önemli farklılıklar olmadığı görüldü. Yapılan basın açıkla-
malarına göre, 2014 yılında olduğu gibi, fuarda anlaşma-
lara imza atan tek Türk firması ROKETSAN oldu. Bu fuara 
büyük önem veren Otokar ve Öztiryakiler gibi firmalar, ön-
ceki senelerde olduğu gibi, yoğun bir görüşme trafiği ya-
şadılar. Her şeyin hemen hemen aynı kaldığı bu ortamda, 
özellikle KOBİ’lerin ve OSSA’nın, yurt dışı bağlantılarını 
arttırmak adına gösterdikleri çaba ön plana çıktı. Firmalar 
dışında, SSM ve SSI de stant tasarımı ile fark yaratanlar 
arasında yer aldı.
Fuara katılan Türk Heyeti’nde; Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Savunma Sana-
yii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Savunma Sa-
nayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, SSM Kalite 
ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz ve SSM 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Asuman Vangölü başta 
olmak üzere, üst düzey yetkililer yer aldı.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Şuay Alpay, TSKGV standını da ziyaret etti.

Şuay Alpay
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Devletin Desteği Tam
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, fuar sırasında, 
basın mensupları ile de bir araya geldi. Alpay, fuarla ilgili de-
ğerlendirmelerini şu sözlerle dile getirdi: “Eurosatory, dün-
yanın en büyük fuarlarından bir tanesi ve hakikaten etkileyici 
bir fuar. Milli katılım ile mevcudiyetimizi bütün dünyaya gös-
termiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız 
iyi hazırlık yapmışlar. İkili ilişkiler ve 
heyetler arası toplantılar çerçevesin-
de, çok faydalı görüşmeler yapıyoruz. 
Bu görüşmelerde bizi güçlü kılan ve 
göreve geldikten sonra da önem ver-
diğim noktalardan bir tanesi şu: Bu-
rada Bakan Yardımcısı ve askeri yet-
kililer başta olmak üzere, asker-sivil, 
kamu-özel, hep birlikte güçlü bir he-
yetle boy gösteriyoruz. Bu, bazen mu-
hataplarımızı da şaşırtıyor. Yanınızda 
devlet yoksa etkinliğiniz daha düşük 
oluyor. Biz bunun farkında olarak fir-
maların yanında olduğumuzu ifade 
ediyoruz. Bu, isteyerek ve bilerek yap-
tığımız bir şey. Bundan keyif de alıyoruz, Aynı zamanda sek-
törü motive ediyoruz… [Savunma sektörünün ortaya koyduğu] 
Müthiş bir başarı var. Ama daha iyisini yapabiliriz. Öncellikle 
terörle mücadeleyi, bölgedeki şartları göz önüne aldığımızda, 
daha hızlı olmalıyız; kendimize ait özgün ürünleri, daha kısa 
zamanda kullanılır hale getirmemiz ve ihraç etmemiz gereki-

yor. Sektör bu konuda ciddi bir çaba içerisinde. Firmaları zi-
yaret ediyoruz, problemlerini dinliyoruz, çözmeye çalışıyoruz. 
Bu fuarın da motivasyon, dünyayı tanıma ve ikili ilişkiler için 
yararlı olduğunu düşünüyoruz.”
Fuara katılan firmalarla ilgili hazırladığımız haberleri, ilerle-
yen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

SSM ve SSI, stant 
tasarımı ile fark 
yaratanlar arasında 
yer aldı. 
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Fuara geniş bir stantta yer 
alan 5 aracı ile katılan 

BMC, bunlar arasında VURAN  
ve KİRPİ’yi öne çıkarttı. Fir-
ma tarafından fuar öncesinde 
yayınlanan basın bülteninde, 
VURAN 4x4 ile KİRPİ 4x4’ün 

ambulans sürümünün ve 
KİRPİ 6x6’nın, dünya gene-
linde lansmanının fuar sı-
rasında yapılacağı belirtildi. 
BMC standında yer alan di-

ğer araçlar ise AMAZON 4x4 
ile 380-26 Z 6x6 kamyon oldu.
BMC standında, KİRPİ araç-
larının dış tasarımında yapı-
lan değişikliklerin yanı sıra 

KİRPİ 6x6’nın, Kore firması 
DoDAAM tasarımı bir uzak-
tan komutalı silah kulesi ile 
sergilenmesi, dikkat çeken 
noktalar arasında yer aldı.

Fuarı yeni ürünlerinin 
lansmanı için kullanan 

firmalardan bir tanesi de 
Katmerciler oldu. Khan.D 
4x4 zırhlı personel taşıyıcı 
aracının lansmanını Eurosa-
tory’de yapan firma, standın-
da ayrıca balistik korumalı 

TOMA’sını da sergiledi. İlk 
savunma sanayisi fuarı tec-
rübesini Malezya’da düzen-
lenen DSA fuarında yaşayan 
Katmerciler, Eurosatory’de 
de bayrak göstererek, savun-
ma sanayisinde yaptığı atağı 
sürdürdü.

Eurosatory’de, yeni nesil 2,5 KW gücündeki güç kaynağını 
ve yeni nesil askeri batarya şarj cihazlarını ilk defa ser-

gileyen ELSİS, hem mevcut durumda çalıştığı yurt dışı fir-
malarla hem de potansiyel firmalarla görüşmeler gerçek-
leştirdi. ELSİS, fuarda, yeni nesil güç kaynağı ürünlerinin, 
kendi sınıflarında hafiflik, hacim ve verimlilik açısından en 
iyileri olduklarını vurguladı. Firma yetkilileri, bu ürünlerin, 
iddialarını doğrular nitelikte bir ilgi gördüğünü belirttiler. 
Hâlen 10’dan fazla Ar-Ge projesi yürütmekte olan ELSİS, 
bu projelerde ortaya çıkacak teknolojilerle önümüzdeki dö-
nemde, hem yeni hem de rekabetçi ürünlerle pazar payını 
arttırmayı hedefliyor.

BMC, VURAN ve KİRPİ’yi Ön Plana Çıkarttı

Katmerciler Khan.D 
Görücüye Çıktı

ELSİS Nabız Yokladı

Uzunluk 5.210 mm
Yükseklik 2.330 mm
Genişlik	 2.050	mm
Boş	Ağırlık	 4.930	kg
Taşıma	Kapasitesi	 1.000	kg
Personel	Kapasitesi	 8
Azami	Sürat	 Saatte	130	km
Motor	 286	BG
Manevra	Kabiliyeti	 %60	dik,	%30	yan	eğimde	manevra	yapabilir.
Yakıt	Tankı	 138	litre,	balistik	korumalı

Khan.D 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı Teknik Özellikleri

VURAN 4x4

Khan.D



Ağustos 2016 - 31



MSI EUROSATORY 2016

32 - Ağustos 2016

Servo ve DC motor konusunda, savunma sanayisine özgün 
ve yerli çözümler sunan FEMSAN, Eurosatory’de, müş-

teri portföyünü arttırmak için boy gösterdi. Fuar sırasında 
görüştüğümüz FEMSAN Genel Müdürü Burçin Elbirlik, çalış-
maları hakkında şu bilgileri verdi: “Yıllık ciromuzun %45’ini 
savunma sanayisi, %55’ini de endüstriyel motorlar oluşturu-
yor. FEMSAN’ın Eurosatory’de boy göstererek ulaşmak is-
tediği amaçlardan bir tanesi, Türkiye’de üretimini yaptığı ve 
ROKETSAN ve ASELSAN gibi stratejik ortaklarına sağladığı 
motorları, dünya çapında savunma sanayisi firmalarına da 
arz edebilmek.”
Avrupa’da Eurosatory’nin yanı sıra DSEI fuarına da katılan 
FEMSAN, İngiltere’nin büyük savunma firmalarından bir 
tanesi ile de çalışıyor. Elbirlik, servo ve DC motorlar konu-
sunda 26 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını ve bu tecrü-
beleri sayesinde, müşterilerinden aldıkları ihtiyaçları ürüne 
dönüştürdüklerini; motoru tasarlayıp, alt ekipmanları ile bir 
alt sistem haline getirebildiklerini belirtti. Sahip oldukları 
kabiliyetlerle dünyanın önde gelen firmaları ile rekabet ede-
bilecek bir noktaya geldiklerini vurgulayan Elbirlik, başarı-
ları arasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığından doğrudan 
proje almalarını da saydı.
Kara, deniz ve hava platformlarına alt sistemler sağlayan 
FEMSAN, sayı ve hacim olarak, en çok kara platformlarına 
yönelik teslimat gerçekleştiriyor. Mevcut durumda İstanbul 

merkezli olan firma, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
10.000 m2’lik yeni bir tesis açarak savunma sanayisine yöne-
lik faaliyetlerini buradan yürütmeyi planlıyor.

FEMSAN Dünya Çapında
Rekabete Hazır
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OSSA ve üye firmaları, fu-
ara, Ekonomi Bakanlığı 

ile yürütülen Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilme-
sinin Desteklenmesi (URGE) 
projesinden alınan destekle 
katıldı. 72 m2’lik OSSA stan-
dında, OSSA üyesi 15 firma; 
Alkan Makina, Altek Metal, 
Arıtes Metal, Digitest Digital, 
Elsis Elektronik, Emge Koll., 
Femsan, Gökser Makina, 
Gülhan, Hezarfen Havacılık, 
MFK, Mikron Makine, Nero 
Endüstri, Öznur Savunma, 
Sadtek Elektronik, T-Kalıp ve 
TTAF yer aldı. Bu firmalardan 
Nero Endüstri, yangın koru-
ma sistemlerini ve jeneratör-
lerini; T-Kalıp A.Ş., zırhlı araç 
koltuklarını; Gökser Makina 
da iklimlendirme sistemleri-
ni katılımcıların ilgisine sun-
du. Fuar süresince, OSSA 89; 
üye firmalar da 340 görüşme 
gerçekleştirdi.
OSSA Koordinatörü Hilal 
Ünal, fuar ile ilgili değer-
lendirmelerini şöyle iletti: 
“OSSA URGE firmaları, bu 
fuarda uluslararası tedarik-

çiler ve satın almacılar ile 
tanışmak; savunma, kara  
ve kara havacılığı sektör-
lerinde son teknolojiyi göz-
lemlemek; daha önceden 
kurulan ticari ilişkileri de-
vam ettirmek ve güçlendir-
mek için fırsat yakaladı ve 
ileride gerçekleştirecekleri 
yatırımlar için vizyon oluş-
turdu. Eurosatory fuarı ön-
cesinde OSSA, her zaman 
olduğu gibi, yurt dışından 
firmalar ile AB projelerinde 
beraber yer almak; Ar-Ge 
faaliyetlerinde know-how 
aktarımından daha yüksek 
derecede faydalanabilmek 
ve KOBİ’lerimizin ihracat 
kapasitelerini arttırmak için 
ön çalışmalarda bulundu.” 
Ünal, 11-13 Ekim tarihleri 
arasında Ankara’da düzen-
lenecek ICDDA 2016 etkin-
liği ile ilgili de çalışmalar  
yaptıklarını belirtti. OSSA, bu 
kapsamda, GICAT yetkilile-
ri ile toplantı gerçekleştirdi 
ve Fransız firmalarının, et-
kinlikte daha çok yer alması 
yönündeki beklentisini iletti.

KOBİ’lere OSSA Öncülük Etti
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Otokar, ilk olarak IDEF 2015’te ser-
gilediği TULPAR-S’yi, uluslarara-

sı arenaya Paris’te çıkarttı. TULPAR 
paletli araç ürün ailesinin küçük üye-
si olan TULPAR-S, 15 ton sınıfında ve  
10 kişilik oturma kapasitesine sahip. 
Fuarda zırhlı personel taşıyıcı sürümü 
ile sergilenen TULPAR-S; zırhlı mu-
harebe aracı, zırhlı keşif aracı, zırhlı 

komuta kontrol aracı, zırhlı bakım ve 
kurtarma aracı, zırhlı istihkâm aracı ve 
zırhlı ambulans gibi farklı sürümlere 
de sahip.
Stant alanını geçtiğimiz fuara göre bi-
raz daha büyüten Otokar, BAŞOK 7,62 
RCWS kuleli TULPAR-S’nin yanı sıra 5 
araç daha sergiledi: ÜÇOK kuleli ARMA 
8x8, BOZOK-25 MKT kuleli ARMA 6x6, 
KESKİN kuleli COBRA II ve COBRA ile 
açık kuleli URAL.
Fuar sırasında, Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç ile kısa bir söyleşi 
yapma fırsatı da bulduk.

MSI Dergisi: Serdar Bey, Otokar’ın 
6 araçla fuara katıldığını görüyoruz. 
Öncelikle fuar ile ilgili kısa bir 
değerlendirme alabilir miyiz?
Serdar GÖRGÜÇ: Eurosatory, Batı dün-
yasında, AUSA ile birlikte en büyük iki 
kara sistemleri fuarından biri ve bu ni-
teliği ile dünyanın her tarafından kulla-
nıcıları, platform ve sistem üreticilerini 
ve alt yüklenicileri kendisine çekiyor. 
Burası tam bir kara platformları ve 
sistemleri ligi. Kim dünyada söz sahi-
bi olmak istiyorsa, kim dünya çapında 
oyuncu ise burada. Güney Amerika’dan 

TULPAR-S,
Paris’te Uluslararası 
Arenaya Çıktı

TULPAR-S
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Uzak Doğu’ya, Avustralya’ya kadar 
dünyanın dört bir tarafından kullanı-
cılar geliyor ve fuar, bu geniş ziyaretçi 
portföyü ile her sene büyümeye devam 
ediyor.
Biz, Eurosatory’ye, 1990 ve 1992 yılla-
rında ziyaretçi olarak geldik. Gördükle-
rimizden, bu fuara mutlaka katılmamız 
gerektiği sonucuna ulaşıp, ilk katılı-
mımızı 1994 yılında gerçekleştirdik. 
Böylece, aynı zamanda, Eurosatory’ye 
katılan ilk Türk firması da biz ol-

duk. O tarihten bu yana gerçekleştiri-
len tüm Eurosatory fuarlarına katıldık. 
1994’teki standımızda, sadece tek ara-
cımız, COBRA vardı. Fuar katılımları-
mızda, standımızdaki değişimler, bir 
bakıma Türk savunma sanayisinin ve 
Otokar’ın gelişimini de ortaya koyuyor. 
Standımız giderek büyüdü, araçlarımız 
çeşitlendi, ziyaretçi sayımız arttı ve 
daha fazla proje konuşur olduk.
Sizin de söylediğiniz gibi bu sene 6 fark-
lı araçla buradayız. Umarım bir sonraki 

fuarda, daha da geniş bir katılımımız 
olur; hatta ALTAY ana muharebe tan-
kını da getiririz. Herkes ALTAY’ı soru-
yor. Dünyada yeni nesil tanklara geçiş 
yapmak isteyen ülkeler var ve ALTAY’ı 
görmek istiyorlar.
Fuardan son derece memnunuz. Bir 
sürü projeyi; mevcut ve yeni projele-
ri toplantılarımızda konuşma imkânı 
buluyoruz. Belki biraz yoğun geçiyor; 
çok kısa sürede çok sayıda görüş-
me yapıyorsunuz; ama diğer yandan,  

TULPAR-S
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bunları çok maliyet etkin bir şekilde 
gerçekleştiriyorsunuz. Mevcut kulla-
nıcılarımızla araçlarımızın performan-
sını, yeni ihtiyaçlarını konuşuyoruz. 
Potansiyel müşterilerimizden, projele-
ri ile ilgili bilgi alıyoruz. Eurosatory’ye 
katılım bizim için çok önemli ve bayra-
ğımızı mümkün oldukça yüksekte dal-
galandırmaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Burada sergilediğiniz 
araçların hepsinin yürür durumda ve 
üretim örnekleri olduğunu görüyoruz.  
Araçlarla ilgili kısa kısa değerlendirmelerde  
bulunabilir misiniz?
Serdar GÖRGÜÇ: Burada ARMA 8x8’i 
600 BG’lik motorla sergiliyoruz. As-
lında bu sürümünü, IDEF 2015’te 
sergilemiştik; yurt dışında ilk defa 
sergiliyoruz. ARMA ürün ailesinde, ka-
lifikasyonu tamamlanmış, test edilmiş 
3 farklı motor seçeneği var. Bunların 
bir tanesi 450 BG, 2 tanesi de 600 BG 
gücünde.
2014 yılında da sergilediğimiz URAL, şu 
anda Türkiye’de de aktif olarak kulla-
nılan ve 2 ülkeye de ihraç ettiğimiz bir 
araç. Bu sene 2 ülkeden daha sipariş 
aldık. URAL; iç güvenlik, emniyet ve pa-
ramiliter görevler için maliyet etkin bir 
çözüm olarak dünyada da öne çıkmaya 
başladı.
COBRA ürün ailemiz, zaten bir dünya 
markası olmuş durumda. COBRA II için 
Türkiye’de, Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü ile sözleşmele-
rimiz var. Yurt dışında takip ettiğimiz 

projeler de mevcut. COBRA II; değişen 
tehditler doğrultusunda, daha yüksek 
koruma isterlerini, COBRA’nın ataklığı 
ve küçük silüeti ile birleştiriyor. O da 
çok ilgi çekiyor; araçla ilgili çok iyi geri 
bildirimler alıyoruz.
TULPAR-S ile ilgili konumumuz da şöy-
le: Daha küçük boyutlu, nispeten mali-
yet etkin, koruma seviyesi M-113 serisi 
araçlardan daha iyi ve amfibik özellikte 
bir araç ihtiyacı, dünya genelinde var. 
Batı’da amfibiklik konusu köprülerle 
veya başka çözümlerle aşıldığı halde 
bazı ülkelerde amfibiklik bir ihtiyaç. 
Örneğin, altyapı eksikleri bulunuyor ve 
aracın kendisini götürmesi isteniyor. 
TULPAR-S, bu ihtiyaçlara cevap ve-
ren bir araç. Uygun bir mayın koruma, 
uygun bir kinetik enerji koruma, aynı 
anda amfibiklik ile TULPAR-S güzel 
bir araç oldu. Ona da ilgi çok. Hatta hiç 
beklemediğimiz ülkelerden faydalı geri 
bildirimler aldık.
Tabii ki her zaman olduğu gibi, stan-
dımızda bir ALTAY köşemiz var. Ora-
da projenin son durumu ile ilgili bilgi 
veriyoruz. ALTAY’ın 2015 testlerinden 
görüntüler içeren bir film gösteriyoruz.
Belirttiğiniz gibi bütün araçlarımız, 
yürüyen, seri üretim hattından gelen 
araçlar. Aralarında prototip olan yok. 
Ürün yelpazemizde bulunan; hatta 
ihraç ettiğimiz bazı araçlarımızı geti-
remedik. Mesela Türkiye’de satmadı-
ğımız; ancak 90’a yakın adedini ihraç 
ettiğimiz Zırhlı İç Güvenlik Aracı. Yine, 
TULPAR’ın 40 tonluk esas sürümü, ge-
tirmediğimiz bir diğer aracımız.

MSI Dergisi: Son olarak, Türkiye’de 
takip ettiğiniz projelerdeki güncel 
durumu sormak istiyoruz.
Serdar GÖRGÜÇ: Biliyorsunuz ALTAY 
projesinin iki aşaması var. İlki, mevcut 
Dönem 1 sözleşmesi. Bu aşama kapsa-
mında, tankın kalifikasyon testleri baş-
ladı. Kalifikasyon testleri de 3 kısım-
dan oluşuyor: Hareket kabiliyeti, atış 
kabiliyeti ve koruma yetenekleri. Bu 
3’ü ile ilgili de testler, planlandığı gibi 
sürüyor. Hepsi aynı anda bitmeyecek; 
ama Kasım ayı itibarıyla tüm testler ta-
mamlanacak gibi gözüküyor. Hareket 
kabiliyeti ile ilgili testler, muhtemelen 
Ağustos ayında tamamlanacak.
Seri üretim konusunda da Ocak ayın-
da Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’na verdiğimiz teklif üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. Gerektikçe 
açıklamalar yapıyoruz, çeşitli toplan-
tılar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 
2018 yılı içinde, ilk tankların envantere 
girmesi. Tabii seri imalata geçebilmek 
için, hem bizim hem de alt yüklenici-
lerimizin yapması gereken yatırımlar 
var. Bazı kalıpların imalatı için, 20-
22 aylık hazırlık dönemi gerekiyor. 
Dolayısı ile seri üretim sözleşmesi-
nin 2016 yılında imzalanması, takvim 
açısında kritik öneme sahip ve hem 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem de 
SSM bu konuda yoğun bir şekilde ça-
lışıyor. Tankın kendisi gibi üretimi de 
karmaşık bir yapıya sahip. İrili ufaklı 
109 tane yerli alt yüklenicimiz var. 25 
tane de yurt dışından tedarikçi ile çalı-
şıyoruz. Ciddi bir alt yüklenici yönetimi 
yapıyoruz. Pek çok bileşen, ALTAY’a 
özel olarak tasarlandı. Bu sebeple seri 
imalat için mutlaka bir yatırım yapıl-
ması gerekiyor ve dünya standartları 
açısından baktığımızda, 20-22 aylık 
hazırlık süresi, iddialı, kısa bir süre. 
Bazı hammaddelerin tedariki bile  
18 ay sürebiliyor.
ALTAY’ın yanı sıra Türkiye’de 3 proje-
yi daha takip ediyoruz. Özel Maksatlı 
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) 
projesinde teklifler verildi, incelemesi 
sürüyor. Araçların özellikleri ve ister-
leri çok ayrıntılı olduğu için inceleme-
si de önemli bir çalışma gerektiriyor. 
Benzer bir süreç, Zırhlı Amfibi Hücum 
Aracı (ZAHA) projesinde yaşanıyor. 

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’e,  
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Milli katılım organizasyonunun olmadığı dö-
nemde de fuarın katılımcıları arasında yer 

alan Öztiryakiler, bu yıl, konteyner mutfak ile 
OFK O6 Sahra Mutfağı ürünlerini sergiledi. Firma 
tarafından Eurosatory’de ilk kez sergilenen kon-
teyner mutfak, 3 kenarından genişleyerek yüksek 
kapasite ile hizmet verebiliyor. Öztiryakiler Askeri 
Ürünler Satış Yöneticisi Sait Karabayır, bu ürünle 
ile ilgili şunları söyledi: “İnsanlar dışarıdan bakın-
ca haki renkli bir askeri konteyner görüyor; ama 
içine girince, 5 yıldızlı bir otelin mutfağı zanne-
diyorlar. Hepsi konteynere monte veya treylere 
monte olmak üzere; mutfak, banyo-tuvalet, fırın, 
su arıtma sistemleri ve çamaşır yıkama-kurutma 
sistemlerimizi öne çıkartmak istedik. Dikkat edi-
lirse bu ürünler, insanın günlük ve vazgeçilemez 
ihtiyaçlarını karşılayan temel lojistik ürünlerdir.”
Öztiryakiler, fuarda; Cezayir, Fransa ve İtalya başta ol-
mak üzere, çeşitli ülkelerden heyetleri ağırladı. Karaba-
yır, ürünlerinin gördüğü ilgi ile ilgili değerlendirmelerini 
şöyle aktardı: “Tüm ürünlerimiz dikkati çekiyor; çünkü 
lojistik destek sistemleri konusunda bizim kadar geniş bir 
ürün gamına sahip olan başka firma göremiyoruz. Hemen  
hemen tüm orduların, bu konularda envanterlerini yeni-
leme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılamak isteyen çok 
sayıda tedarikçi firma var, konuları takip eden askeri ve 

sivil bürokratlar var. Alanımızda her türlü ihtiyaca cevap 
verebilecek durumdayız. Hatta bazen iş adamları ya da 
aileler, ürünlerimizi, deyim yerindeyse pratik ve sevimli 
buluyor ve özel olarak satın almak istiyorlar.” Karabayır, 
Kanadalı Weatherhaven firması ile ortak üretim anlaşması 
imzaladıklarını da hatırlatarak, önümüzdeki dönemde lo-
jistik destek sistemlerinin yanı sıra komuta yeri, harekât 
merkezi, helikopter hangarı gibi yeni ürünleri de pazarla-
yacaklarını belirtti.

Öztiryakiler, Lojistik Destek Sistemlerine Vurgu Yaptı
OFK O6 Sahra Mutfağı
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ROKETSAN, fuar sırasın-
da imzaladığı iki iş birliği 

anlaşması ile Türk katılımı-
nın öne çıkan firması oldu. 
CİRİT füzesinin farklı mo-
del helikopterlere entegre 
edilmesi konusunda, Airbus 
Helicopters ile son yıllar-
da çeşitli çalışmalar yapan 
ROKETSAN, bu iş birliğini, 
H135M ve H145M helikop-
terleri ile genişletiyor. İki 
firma arasında imzalanan 
iş birliği anlaşması; H135M 
ve H145M hafif silahlı taar-
ruz helikopterlerinin, CİRİT 
entegre edilerek küresel 
pazardaki müşterilere su-
nulmasını hedefliyor. 15 
Haziran’da gerçekleştiri-
len imza töreninde söz alan 
ROKETSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Alpman, 
“İnanıyoruz ki; çok yönlü 
kullanıma sahip platfor-
mun yüksek teknoloji silah 
sistemleri ile donatılması 
sayesinde, müşterilerimi-
ze farklı operasyonları icra 
etmesini sağlayacak bir çö-
züm sunmuş olacağız. Bu 
program, hâlihazırda devam 
eden iş birliğimizi daha ile-
ri seviyelere taşıyarak dost 
ve müttefik ülkelere yeni 
imkânlar sunacaktır.” dedi. 

Airbus Helicopters Genel 
Müdür Yardımcısı Olivier  
Michalon ise H135M ve 
H145M helikopterlerinin, hem 
Türkiye’de hem de dünya pa-
zarında iyi bir çözüm olacağı-
na inandıklarını belirtti.
Aynı gün, ROKETSAN ve 
Junghans Defence arasında 
imzalanan diğer anlaşma 
ise iki firmanın, tapa sistem-
lerini birlikte geliştirmesini 
ve dünya pazarına sunma-
sını konu alıyor. Uzun vadeli 
sürdürülebilir bir ortaklığı 
hedefleyen anlaşma, yük-

sek kalitede, güvenilir tapa 
sistemlerinin savunma sek-
töründeki mühimmat üreti-
cilerine sunulmasını öngörü-

yor. Geliştirilecek olan tapa 
sistemleri; Fransa, Almanya 
ve uluslararası pazarda üre-
ticilere sunulacak.

ROKETSAN, Fuara İmzalarla 
Damga Vurdu
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Savunma sanayisine; yardımcı güç üniteleri, 
araç kule motorları, sintine pompaları, özel 

motorlar, alternatörler ve fan motorları alanla-
rında ürünler sunan TEPAŞ, 2014’ün ardından, 
fuara 2’nci kez katıldı. Firma, fuarda; elektrik 
motorlu dalgıç pompalarını, amfibi araçlar için 
sirkülasyon pompalarını, NBC sistemi blower (üf-
leyici)’larını, kaba toz atma blower’larını, yüksek 
akım çıkışlı kömürsüz alternatörlerini ve kundağı 
motorlu toplarda kullanılan otomatik mühimmat 
yükleme motor ve dişli kutusu komplesini sergi-
ledi. Bunların yanı sıra tekerlekli ve paletli araçlarda kullanılan 
4KW-28VDC ve 10KW-28VDC yardımcı güç kaynakları da firma 
standında yer aldı. TEPAŞ yöneticisi Melih Aksoy, blower ve 
yardımcı güç ünitesi çözümlerinin çok ilgi gördüğünü, özellikle 
yardımcı güç ünitesi konusunda uygulamaya özel çözüm istek-
leri aldıklarını belirtti. Aksoy, fuar katılımlarıyla ilgili şu bilgi-
leri verdi: “Fuarda, potansiyel müşterimiz olabilecek 6-7 firma 
ile ciddi görüşmeler yaptık. Bunlardan bazıları, kendi projeleri 
için bizim blower’larımızı kullanmayı amaçlıyor. Ürettiğimiz 
sintine pompalarında, özel değişikler ve ilave montaj parçaları 
isteyen firmaların teknik elemanları ile karşılıklı görüşmeler 
yapıldı. Ürettiğimiz yardımcı güç kaynaklarının, kendi araç-
larına uyarlanmasını talep eden firmalar var; bunlarla da ön 
görüşmeler gerçekleştirdik. Bakım-onarım projeleri yapan 
bazı Avrupalı büyük firmalardan, yenilenmesi yapılacak araç-

larda, bizim ürünlerimizin kullanılması veya benzer ürünlerin 
bakım-onarımlarının yapılmasına yönelik talepler aldık. Bu 
konu, daha önceden gündeme gelmemiş bir konuydu.”
TEPAŞ standı, Türk heyetlerinin yanı sıra Pakistan Silahlı Kuv-
vetlerinden, tank ile ilgili malzemelerin tedarikinden sorumlu 
bir heyet ve Romanya heyeti tarafından da ziyaret edildi.
Aksoy, yürümekte olan projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:  
“Tasarım aşamasında, yurt dışı kaynaklı iki projemiz var. Bun-
lar sunum aşamasına geldi. Yine tasarım aşamasında, yurt içi 
kaynaklı bir projemiz devam ediyor. ALTAY tankı için tasarlayıp 
ürettiğimiz ve kalifikasyonu tamamlanan çözümlerimiz var; 
bunların üretimi için, ana projedeki seri üretim sözleşmesi-
nin imzalanmasını bekliyoruz. İhale aşamasında da Uzak Doğu 
bölgesinde kullanıcının onayına sunma aşamasına geldiğimiz 
iki proje var.”

Avcılık sektöründe uzun 
yılladır faaliyet göste-

ren ve son dönemde, faaliyet 
alanlarına güvenlik ve savun-
ma sektörlerini de ekleyen 
Yavaşçalar, uluslararası are-
nadaki çalışmalarını, Euro-
satory’de de sürdürdü. Ürün-
leri arasında, kendi geliştirip 
ürettiği kovan ve çekirdekten 
oluşan tabanca mermileri 
bulunan firma, 2014 yılında 
üretim iznini aldığı 9x19 mer-
milerinin, hem yurt içinde 
hem de yurt dışında satışını 

gerçekleştiriyor. Yavaşçalar 
Dış Ticaret Uzmanı Bahar Ak-
deniz, sırada 5,56 ve 7,62 mm  
mermilerin olduğunu; bunların 
üretim izinleri ile ilgili çalış-
malara başladıklarını belirtti.
Yavaşçalar, YAVEX mar-
kası ile ölümcül olmayan 
(non-lethal) silahlar üzerinde 
de çalışıyor. Bu alanda yatı-
rımlarına 2014 yılında başla-
yan ve üretim izinleri ile ilgili 
başvuru ve denetimlerini bu 

yılın ortasında tamamlayan 
firma, %95’in üzerinde yerli-
lik oranı ile gaz fişeği üretimi 
gerçekleştiriyor. Türkiye’de 
güvenlik güçlerine teslimat 
gerçekleştiren YAVEX, Çek 
Cumhuriyeti ve Ürdün’den 
de sipariş almış durumda. 
YAVEX, fuarda, Eagle Eye 
(Kartal Gözü) adını verdiği, 
toplamda 9 gaz fişeğini, bun-
ları serbest düşüşle atma-
sını sağlayacak bir aparatta 

taşıyan insansız hava aracı 
çözümünü de sergiledi. Yak-
laşık 1.000 fit irtifada uçan ve 
5 km’lik bir yarıçapta görev 
yapabilen Eagle Eye, çevre 
etmenlerine bağlı olarak, 
üzerinde taşıdığı fişeklerle 
700-800 m2’lik bir alanda et-
kili olabiliyor. Eagle Eye, bu 
görevin yanı sıra yukarıdan 
görüntü sağlama görevini 
yerine getirmeye de devam 
edebiliyor.

TEPAŞ, 
Yeni Projelerin Peşinde

Yavaşçalar, Eagle Eye ile Dikkatleri Çekti
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Navantia, fuarda, Urovesa 
ve İspanyol Kara Kuvvet-

leri Lojistik Komutanlığı ile 
ortaklaşa geliştirdiği, keşif 
ve gözetleme aracı VERT’i 
sergiledi. Firma standında, 
geçen yılın sonlarına doğru 
İspanyol Kara Kuvvetlerine 
teslim edilen prototip araç 
da katılımcıların ilgisine su-
nuldu.
VERT, Urovesa’nın aracı 
üzerine, Navantia tarafından 
geliştirilen SERT sisteminin 
entegre edilmesi ile oluş-
turuldu. SERT, tekerlekli 
ya da paletli başka araçlara 
da entegre edilebildiği gibi 
sabit olarak ya da bir kule 
üzerinde de kullanılabili-

yor. Modüler bir sistem olan 
SERT, farklı görevleri yerine 
getirebiliyor:
n	 Çevreyi gözetleyip,
 elektro-optik algılayıcılar
 ve radarla keşif 
 yaparak muharebe
 sahası ile ilgili bilgi
 oluşturma,
n	 Uzun menzilli hedef
 tespiti, teşhisi ve hedefin
 konumunu belirleme,

n	 Topçu komuta kontrol
 sistemleri ile entegre
 çalışarak ileri gözetleme
 görevlerini yerine
 getirme,
n	 Mayın ve el yapımı
 patlayıcı tespit ve
n	 Sınır kontrolü.
Sergilenen araçta, yükse-
lebilen bir direk üzerinde 
elektro-optik algılayıcılar 
bulunurken, aracın içinde bir 

operatör terminali ile muha-
rebe sahası yönetim sistemi-
ne bağlı bir komuta kontrol 
istasyonu yer aldı. Sistem, 
sürücü için seyrüsefer des-
teği de sağlıyor. VERT’e 
uzaktan komutalı silah istas-
yonu da entegre edilebiliyor.
Navantia, VERT sistemini, 
Güney Amerika, Orta Doğu 
ve Afrika ülkelerinde de aktif 
olarak pazarlıyor.

Navantia,
Keşif ve 
Gözetleme 
Aracını 
Sergiledi
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MBDA’nın, 2015 yılının 
Aralık ayında Fransa 

ile imzaladığı sözleşme 
kapsamında devam ettiği 
Aster 30 Block 1 NT füzesi 
geliştirme çalışmalarına, 
İtalya da katılacak. Konu 
ile ilgili iş birliği anlaşma-
sı, 14 Haziran’da, İtalyan 
Savunma Bakanı Roberta 
Pinotti ile Fransız Savun-
ma Bakanı Jean-Yves Le 
Drian arasında imzalan-
dı. Aster 30 Block 1 NT 
programı, Aster füzesinin 
güncellemesinin yanı sıra 
SAMP/T uzun menzilli 
hava savunma sistemi-
nin de modernizasyonunu 
konu alıyor. Böylece Aster 
füzesi ve SAMP/T’nin ba-
listik füze savunma özel-
liklerinin iyileştirilmesi 
hedefleniyor. İtalyan Si-
lahlı Kuvvetlerine ait 
bir SAMP/T sistemi, 

halen Türkiye’de konuş-
lu bulunuyor. MBDA da 
Türkiye’nin uzun menzilli 
hava savunma ihtiyaçları 
için SAMP/T’yi temel alan 
bir iş birliği öneriyor.

Fuar öncesinde yeni bir araç tanıtacağının haberini veren 
Rheinmetall, merakla beklenen paletli zırhlı aracı Lynx’in 

örtülerini, 14 Haziran’da kaldırdı. Barışı koruma operasyon-
larından klasik muharebeye kadar farklı görevlerin üste-
sinden gelecek şekilde tasarlanan Lynx; 38 tonluk KF 31 ve  
44 tonluk KF 41 olmak üzere, iki farklı sürüme sahip. Fuarda, 
KF 31, Rheinmetall LANCE kulesi ile teçhiz edilen zırhlı mu-
harebe aracı konfigürasyonunda sergilendi.
Tanıtımda, Lynx’in öne çıkan özellikleri: ateş gücü, koruma 
seviyesi, durum farkındalığı ve mobilite olarak sıralandı. 
Hem kauçuk hem de metal palet kullanabilen aracın KF 31 
sürümü, 3 personel ve 6 asker; KF 41 sürümü ise 3 perso-
nel ve 8 asker taşıyabiliyor. Tanıtımı yapılan aracın, Avust-
ralya’ya özel kamuflaj deseninde olması, aracın ilk aşamada 
Avustralya’da devam etmekte olan bir ihalede yarışacağı yo-
rumlarına neden oldu.

Saab, Giraffe radar ailesinin en küçük üyesi Giraffe 1X’i, 
Eurosatory’de tanıttı. 200 kg’den düşük ağırlığı ile 4x4 

taktik tekerlekli bir araca monte edilebilen ve tek perso-
nel tarafından kontrol edilebilen radar, çok kısa menzilli 
hava savunma sistemleri kapsamında da görev yapabiliyor.  
Giraffe 1X, uçak ve helikopterlerin yanı sıra roket, havan mermisi, 
insansız hava aracı ve füze gibi farklı tehditleri tespit edebiliyor.
Eurosatory’de kara uygulamalarına yönelik geniş ürün yel-
pazesini sergileyen Saab’ın üzerinde durduğu konulardan 
birisi de kamuflaj çözümleri oldu. Saab’ın Barracuda iş 
kolu, çalışmalarını, “Akıllı Kamuflaj” başlığı altında anlattı. 
Firma, sistemlerine, lazer tehditlerine karşı yeni teknolo-
jileri ve algılayıcıları entegre etme ve kamuflajın çevreye 
uyum sağlaması konularına vurgu yaptı.

Fransa ve İtalya,
Aster 30 Block 1 NT için
İmzaları Attı

Rheinmetall Lynx’i Tanıttı

Saab’ın Cep Herkülü
Giraffe 1X
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Yeni CEO, Yeni 
Stratejiler
TMB16, Airbus DS’nin yeni 
CEO’su Dirk Hoke’nin ko-
nuşmasıyla açıldı. Airbus’a  
Siemens’den transfer olan Dirk 
Hoke, 1 Ocak’ta, Airbus DS 
CEO’su Bernhard Gerwert’in 
yardımcılığına getirildikten 
sonra, planlandığı şekilde,  
1 Nisan’da görevi kendi-
sinden devralmıştı. Makina 
Mühendisi olan Hoke, 47 ya-
şında.
Konuşmasında; Airbus Mi-
litary’nin A400M’den ibaret 
olmadığını vurgulayan Hoke, 
Airbus DS’nin iş hacmini 
hangi yönde ve hangi hız-
la geliştireceğine dair yeni 

stratejilerini, muhtemelen 
yaz sonunda açıklayacakla-
rını belirtti. Son iki-üç yıldır 
şirketin konsolidasyonuna 
odaklandıklarını anlatan 
Hoke, bu sürecin sonuna 
geldiklerini; Airbus DS’nin 
geleceğinde, bütün değer 
zinciri boyunca sayısallaş-
ma, inovasyon ve teknoloji 
yardımıyla büyüme oldu-
ğunu söyledi. Havacılık en-
düstrisinin, kalite ve emni-
yet gereksinimleri nedeniyle 
muhafazakâr bir kimliği ol-
duğuna dikkat çeken Hoke, 
“Bu değerleri koruyarak, 
nasıl daha kıvrak ve daha 
hızlı olabileceğimizi keşfet-
mek zorundayız.” dedi.

Airbus TMB16, 
Gelecekle İlgili 

İpuçlarını Verdi
Airbus Defence & Space  

(Airbus DS)’nin Askeri Uçaklar Bölümü 
(Airbus Military), her yıl geleneksel 

olarak düzenlediği Teknik Basın 
Toplantısı (Technical Media Briefing / 

TMB)’nın 7’ncisini, TMB16 adıyla  
20-21 Haziran tarihleri arasında, 

Almanya’da gerçekleştirdi.  
19 ülkeden 67 gazetecinin iştirak ettiği 

TMB16’nın en çok konuşulan konusu, 
A400M’nin dişli kutusunda yaşanan 

sorunlar olduysa da Airbus Military ve 
Airbus Helicopters’ın sivil ve askeri 

yaklaşımları harmanlayan yeni ürün 
stratejileri ve Airbus Military’nin sivil 

insansız hava aracı pazarına yaklaşımı, 
yakın gelecekte gündemi belirlemeye 

aday gibi duruyor.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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 Fernando Alonso, A400M programı ile ilgili güncel durumu anlattı.

Dirk Hoke



Askeri Uçakların 
Üçte İkisi 
Asya-Pasifik Bölgesine
Dirk Hoke’nin ardından, 
Pazarlama ve Satışlardan 
Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Jean-Pierre Talamoni, 
savunma pazarının gelece-
ğine yönelik tahminler içe-
ren bir sunuş yaptı. Buna 
göre; 2020’ye kadar olan 
dönemde, dünya savunma 
pazarının, her yıl tutarlı bi-
çimde, yaklaşık %2,5 büyü-
mesi bekleniyor. Bu dönem-
de, Asya-Pasifik’in, %6 ile en 
fazla büyüyen pazar olacağı; 
onu, %3 ile Orta Doğu ve Af-
rika’nın izleyeceği tahmin 
ediliyor. ABD ve Kanada 
tarafında ise bu dönemde 
herhangi bir büyüme ya da 
küçülme öngörülmüyor.
Savunma pazarının %25’ini 
helikopterler dâhil, askeri 
hava araçları oluşturuyor. 
Bu rakama, insansız sistem-
ler dâhil değil. Hâlen mü-
tevazı hacimdeki insansız 
hava araçları pazarının, bu 
dönemde en fazla büyüyen 
dilim olması bekleniyor.

Talamoni, önümüzdeki on 
yılda satılacak her üç askeri 
uçaktan ikisinin müşterisi-
nin Asya veya Orta Doğu’dan 
çıkacağını belirterek, bu dö-
nemde dünyada; 150 ağır 
nakliye, 85 tanker, 750 avcı ve 
350 özel görev uçağının satıl-
masını beklediklerini; ancak 
bu rakamların, ABD pazarını 
içermediğini ifade etti.

A400M’ye 
Güvenimiz Tam
Toplantının ilk gününde,  
Airbus Military’nin üst yö-
neticileri tarafından; tanker 
uçaklar, avcı uçakları, özel 
görev uçakları, insansız sis-
temler ve satış sonrası hiz-
metler hakkında yapılan su-
numların ardından söz alan 
Airbus DS Askeri Uçaklardan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Fernando Alonso’nun konuş-
masının büyük kısmı, geçen 
yıl Aralık ayından bu yana 
A400M programında yaşa-
nan güçlüklere ayrıldı.
Alonso’nun verdiği rakamla-
ra göre, Airbus Military, bu-
güne kadar 26 adet A400M 

teslim etti. Bu yıl içinde de 
Fransa’ya yapılan ilk “taktik 
görevleri yerine getirebilen” 
konfigürasyondaki uçak tes-
limatı ve Türkiye’ye yapılacak 
bir adet teslimat dâhil olmak 
üzere, 5 adet A400M teslim 
etmeyi planlıyorlar.
Alonso, geçen yıl düzenlenen 
TMB toplantısı esnasında, 
Bremen tesislerinde gecik-
meler ve kalite sorunları 
yaşamakta olduklarını; 2016 
başı itibarıyla bu sorunların 
üstesinden geldiklerini; an-
cak bu sefer de pervane dişli 
kutusundaki (Propeller Gear 
Box / PGB) sorunların mon-
taj hattını sekteye uğrattığını 
söyledi. Alonso, art arda ge-
len sorunların, kendilerine 
bir “tsunami” gibi çarptığını 
ifade etti.
A400M üzerinde iki adet saat 
yönünde, iki adet de saat 
yönünün tersine dönen per-
vane mevcut. Gözlemlenen 
çatlak ve sızıntıların tümü, 
saat yönünde dönen dişli ku-
tularında. Filo çapında ger-
çekleştirilen muayenelerde, 
pek çok uçakta aynı soruna 

rastlanmış. Dişli kutuların-
da çatlak tespit edilen mo-
torlar, hemen değiştiriliyor. 
Europrop International (EPI) 
tarafından üretilen TP400 
motorlarının üzerindeki diş-
li kutuları, General Electric 
(GE)’e bağlı İtalyan Avio fir-
ması tarafından üretiliyor. 
Kapsamlı bir analiz sonucu, 
Avio, sorunun nedenini tespit 
etmiş ve dişli kutularının, her 
200 saatte bir muayenesini 
gerektiren bir bülten yayın-
lamış durumda. Çatlak tespit 
edilmediği durumda, muaye-
ne sıklığı 20 saate indiriliyor.
Airbus Military, motor ve dişli 
kutusu üreticileri ile birlikte, 
önceliği teslim edilmiş uçak-
lara verme kararı almış du-
rumda. Bu karar, filolardaki 
uçakların görevlerine kesin-
tisiz devam etmesini müm-
kün kılarken, son montaj 
hattında önemli kesintilere 
yol açıyor. “Bu durum”, diyor 
Alonso, “son derece üzücü. 
Bu yıl başında montaj hattını 
düzene sokmuşken, şimdi de 
pervane dişli kutuları nede-
niyle bekliyoruz.”
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A400M programında
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Mevcut sorunun bir emniyet 
zafiyeti oluşturmadığını be-
lirten Alonso, EPI, Avio ve GE 
tarafından geçici bir çözüm 
yöntemi tespit edildiğini ve 
laboratuvar testlerinin ba-
şarıyla tamamlandığını açık-
ladı. Hâlen MSN6 numaralı 
uçağın, modifiye edilmiş dişli 
kutuları ile sertifikasyon için 
gereken 100 saati tamamla-
mak üzere uçuşlarına devam 
ettiğini; geçici çözümün, bu 
Eylül ayında sertifika ala-
bileceğini söyleyen Alonso, 
geçici çözüm sayesinde, mu-
ayene aralığının 600 saate 
çıkarılacağını belirtti. Hâlen; 
Avio, GE, Airbus Military ve 
Airbus Helicopters uzman-
larından oluşan bir ekip, so-
runun özünü kavramak ve 
kalıcı bir tasarım çözümü 
için yoğun biçimde çalışıyor. 
Hedef, böyle bir çözümün, 
gelecek yıl içinde sertifika-
landırılması.
Alonso’nun detaylı açıkla-
malarda bulunduğu diğer 
bir sorun ise “76 serisi” 
alüminyum alaşımlardan 
imal edilmiş parçalardaki 
çatlaklar oldu. A400M’nin 
orta gövdesindeki bazı bü-
yük yapısal parçalarda çat-
laklara rastlandığı, basında 
geniş yer bulmuştu. Nem 
ve sıcaklık gibi çevresel fak-
törlerin, alaşımın kimyası 
ile bir araya gelince, bazı 
kılcal çatlaklara yol açabi-
leceği yeni tespit edilmiş. 
Airbus Military, bu alaşımı, 
imalatlarında kullanmama 
kararını yıl başında almış. 
Ancak tamamlanmış ima-
latlar nedeniyle bu karar, 
imalat hattına gelecek sene 
girmesi planlanan MSN70 
numaralı uçakla birlikte ha-
yata geçebilecek. Etkilenen 
parçaların değiştirilmesi 
için bir prosedür hazırladık-
larını belirten Alonso, konu-
yu her kullanıcı ile ayrı ayrı 
ele alacaklarını, çatlakların 
gittikçe daha az gözlenmek-
te olmasının da etkisi ile 
parçaların değiştirilmesinin 
fazla tercih edilmesini bek-
lemediğini söyledi.

Geçen yıl Mayıs ayında Türk 
Hava Kuvvetlerine teslim 
edilmesine günler kala dü-
şen MSN23 numaralı uçak 
ile ilgili olarak yeni bir ge-
lişme olmadığını; yapılan 
FoT (Follow-on Test / Takip 
Eden Test) sonrası uçakların 
emniyetle uçuşlarına devam 
ettiğini söyleyen Alonso, İs-
panyol otoritesinin resmi 
raporunu beklemekte ol-
duklarını belirtti.
Alonso, konuşmasına, “gü-
zel gelişmelerle” devam etti. 
“Taktik görevleri yerine ge-
tirebilen” konfigürasyondaki 
ilk A400M’nin Fransa’ya tes-
lim edilmesi, 8 tona kadar 
paletli ve konteynerli yükle-
rin havadan atılmasının ser-
tifikalandırılması (Eylül ayı 
itibarıyla 24 tona ulaşılması 
bekleniyor), pilot emniyeti 
açısından önemli bir unsur 
olan kokpit zırhının kullanı-
ma hazır hâle gelmesi, sabit 
kanatlı uçaklar için havada 
yakıt ikmali sertifikalarının 
alınması ve 25 paraşütçü-
ye kadar atma sertifikası, 
programda son zamanlarda 
yaşanan güzel gelişmeler-
den bazıları. Airbus Mili-
tary, bu yaz sonuna kadar, 
25 paraşütçü atma onayını 
almayı planlıyor. Bazı küçük 
modifikasyonlar sonucu, 58 
paraşütçünün hepsinin atı-
labilir hâle gelmesi için ise 

hedef yıl sonu. Alonso’nun, 
yaşanan olumlu gelişmelere 
işaret ettiği bir başka alan 
ise “hazırlanmamış pist-
ler.” A400M hâlen, kauçuk 
kaplanmış ve çim pistlere 
inip kalkma sertifikasına sa-
hip. Geriye yalnızca, testleri 
Ekim ayına planlanmış olan, 
yumuşak zeminli alanlar 
kalmış durumda.
Alonso, konuşmasına, he-
likopterlerin havada yakıt 
ikmali ile ilgili sorunları an-
latarak devam etti. Mevcut  
30 m’lik hortumun, yakıt 
ikmali yapacak helikopter-
lerin, A400M’nin kuyruk bö-
lümüne fazla yaklaşmasına 
yol açtığını açıklayan Alon-
so, 40 m’lik bir hortumun, 
sorunu çözeceğini vurgula-
dı. ONERA’nın rüzgâr tüne-
linde gerçekleştirilen test-
ler ve aerodinamik analizler, 
40 m’lik hortumun, kararlı 
olduğunu göstermiş durum-
da. Airbus Military, hortum 
üreticisi Cobham ile birlik-
te, helikopterlerin havada 
yakıt ikmali yapabilmesinin 
yolunu açacak 40 m’lik hor-
tumun yerleştirileceği bir 
pod üzerinde çalışıyor. Uçuş 
testlerinin de bu yıl sonunda 
başlaması öngörülüyor.
Alonso, bu yıl teslim ettik-
leri uçakların, bir önceki yıl 
teslim edilenlerden belirgin 
biçimde daha yetenekli ol-

masından duyduğu gururu 
dile getirerek konuşmasına 
devam etti: “Elimizde iyi bir 
uçak olmasından ve yalnızca 
bazı sistemlerin iyileştirme 
gerektiriyor olmasından son 
derece mutluyum. Tersi tam 
bir felaket olurdu. Gövde ve 
motor gayet güzel bir uyum 
içinde. Pervane dişli kutusu 
dışında bir sorun yok. Göv-
de ve motor açısından bak-
tığınızda, bugün elimizde 
bulunan uçak, şartnamenin 
fevkinde özelliklere sahip.  
25 ton yükü, şartnamede 
istenenden 900 km daha 
uzağa taşıyabiliyoruz. 900 
km göz ardı edilebilecek bir 
mesafe değil. Müşteri ta-
rafındaki mutsuzluk, uçağı 
henüz tam performansında 
kullanamıyor olmalarından 
kaynaklanıyor.”
Alonso konuşmasına son 
verirken, “Kısacası, zor gün-
lerden geçiyoruz. Planları-
mızı gözden geçirmek, kul-
lanıcılar ile istişare etmek, 
motor üreticisi ile durumu 
değerlendirmek ve sorunla-
rımızı kavramak zorundayız. 
Ancak uçağa güvenimiz tam 
ve tüm sorunlarından üste-
sinden geleceğimize emi-
nim. Sorunlarımız olduğunu 
saklamıyoruz. Çektiğimiz 
sıkıntılardan ötürü, tüm kul-
lanıcı ülkelerden özür dile-
rim.” dedi.

TP400 motoru
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2020’de Sivil 
İHA Pazarı Sivil 
Helikopter 
Pazarından Büyük 
Olabilir
Güney Afrika doğumlu olan 
Jana Rosenmann, Airbus 
DS’nin Stratejiden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı iken, bir 
yıldan kısa bir süre önce, 
Airbus Military’nin İnsan-
sız Sistemlerden Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardım-
cısı olarak atandı. Etkin-
likte bir sunum yapan ve 
teori üretmenin bir yerde 
bitmesi gerektiğini söyleyen  
Rosenmann, “Bir noktada ar-
tık elle tutulur bir şeyler yap-
maya başlamak lazım; çünkü 
öğrenmenin doğasında bu 
var. Kimsenin Powerpoint 
sunuşlarından bir şey öğren-
diği görülmemiş!” dedi.
Askeri insansız hava aracı 
(İHA) pazarı ile ilgili tah-
minler, sağlıklı bir büyüme 
temayülü gösteren karar-
lı bir pazara işaret ediyor. 
ABD-harici İHA pazarının 
%50’sini MALE (Medium 
Altitude Long Endurance / 
Orta İrtifa Uzun Havada Ka-
lış) sınıfı platformlar oluş-
turuyor. Airbus’ın odağında 
da öncelikle bu segment yer 

alıyor. Öte yandan, finansal 
değil de sayısal bir bakış 
açısıyla mini-İHA pazarı, en 
büyük paya sahip.
Satış sonrası hizmetler de 
önemli bir potansiyele sahip. 
2009 yılından bu yana Airbus, 
Alman Hava Kuvvetlerinin 
sınır ötesi operasyonlarında, 
esas görev dışındaki, yani 
“çekirdek-harici” (non-core) 
tabir edilen hizmetleri sağlı-
yor. Bu uygulamanın, Avrupa 
MALE RPAS (“Remotely Pilo-
ted Aircraft System / Uzaktan 
Kontrol Edilen Uçak Siste-
mi” anlamına gelen görece 
yeni bu terim, insansız hava 
araçlarının kontrollü hava 
sahasına entegrasyonunu 
kolaylaştırmaya yönelik bir 
çabanın ürünü) programı dev-
reye girinceye kadar geçecek  
7 yıl boyunca devam etmesi 
bekleniyor. Uygulama o ka-
dar başarılı ki Avrupa MALE 
operasyonları, gelecekte hep 
böyle devam edebilir.
Avrupa MALE RPAS Sözleş-
mesi’nin, bu yılın Temmuz 
ayı içinde imzalanması ön-
görülmüştü. Leonardo (eski 
Finmeccanica), Dassault ve 
Airbus DS, programın ortak-
ları. Sözleşme; ortak ope-
rasyonel yetenekler, üst se-

viye teknik gereksinimler ve 
sistem tasarımının yanı sıra 
takip edecek aşamalara dair 
planlamaları da içeren iki 
yıllık bir konsept tanımlama 
çalışmasını kapsıyor. Siste-
min, 2023’ten önce hizmete 
girmesi beklenmiyor.
Airbus, Zephyr ürünü ile 
HAPS (High Altitude Pseu-
do-Satelite / Yüksek İrtifa 
Uydumsu Hava Aracı) pa-
zarında da hayli aktif. Önü-
müzdeki 10 yıl içinde, HAPS 
pazarının, 1 milyar avroyu 
bulması bekleniyor. Tek 
kuyruklu Zephyr-S modeli, 
şimdiden 900 saatin üzerin-
de uçmuş. Zephyr-S’nin en 
uzun uçuşu, 14 gün sürmüş. 
İngiliz Savunma Bakanlığı, 
hâlen Zephyr’i görev kon-
septi oluşturma amacıyla 
kullanmakta. Airbus ise fay-
dalı yük hacmini dörde kat-
layarak 20 kg’a çıkaracağı 
çift kuyruklu Zephyr-T mo-
delini geliştirmekle meşgul.
Airbus’a göre, geleceğin sa-
vaş alanlarında, birbirlerine 
ağ ile bağlı ve birlikte hare-
ket eden çoklu uçan unsur-
lar görev yapacak. Üst sevi-
ye platformların; karıştırma, 
hedef işaretleme ve taarruz 
gibi belli görevlerini devra-

lacak ve sürü hâlinde görev 
yapan küçük ve maliyet et-
kin insansız sistemler öngö-
ren yeni konseptler ortaya 
çıkıyor.  Böylelikle pahalı 
ve insanlı hava araçları geri 
planda kalarak, tehlikeli 
bölgelere insansız sistemle-
ri gönderebilecek veya yön-
lendirebilecekler. Airbus, bu 
tür sistemlerin altyapısını 
oluşturan; sürü yönetimi, 
yapay zekâ, otonomi, düşük 
maliyetli seri üretim gibi 
teknolojilere odaklanıyor. 
Yarının askeri sistemleri için 
geçerli olan bu kavramlar, 
bugün sivil dünyada zaten 
mevcut! Yani, geleceğin mu-
harip hava unsurları için ge-
liştirilmesi planlanan tekno-
lojilerin bazıları, bugün sivil 
insansız sistemler pazarın-
da, deneysel olarak olsa da, 
kullanımda.
“Bu farkındalık Airbus için 
bir dönüm noktası olabilir. 
Yaklaşık son 6 aydır, in-
sansız sistemler açısından, 
birbirinden gece ve gündüz 
kadar farklı olan askeri ve 
sivil ortamlarda aynı anda 
çalışmaktaydım. İnancıma 
göre, şirketim de benim ya-
şadığım deneyimi yaşamalı. 
Eğer İHA pazarında başa-

Basın turu sırasında, Airbus Helicopters’in 
üretim hatlarını da görme fırsatımız oldu.
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rılı olmak istiyorsak her iki 
dünyayı da yönetebilmeliyiz” 
diyor Rosenmann. “Sivil İHA 
pazarı, binlerce farklı plat-
formun uçtuğu, son derece 
bölünmüş bir yapıya sahip. 
Bu pazarın konsolidasyo-
nunda bir fırsat yatıyor ola-
bilir. Ama doğru yaklaşım 

nedir? Airbus bu pazarda 
kendini nasıl konumlandır-
malı? Bugün Airbus’ın bu-
lunması gereken seviyeyi 
tespit etmek için büyük çaba 
harcıyoruz.”
Sivil İHA pazarı ile ilgili ya-
pılan tahminler, büyük fark-
lılıklar gösteriyor. 2020’de, 

sivil İHA pazarı hacminin, 
2,8 milyar dolar ile 17 milyar 
dolar arasında bir yerde ola-
cağı öngörülüyor. Bugün bu 
pazar, 2 milyar doların biraz 
altında. Dikkat çekici olan, 
aynı tarihte (2020 yılında), 
sivil helikopter pazarının,  
6,3 milyar dolar olacağının 
tahmin ediliyor olması. Kı-
saca, 2020 yılında (yani sa-
dece 4 yıl sonra) sivil İHA 
pazarının, sivil helikopter 
pazarından daha büyük 
olma ihtimali hayli kuvvetli.

CİRİT HForce’un 
Bir Parçası
Önceki yıllardan farklı ola-
rak, Airbus Helicopters da 
bu yılki TMB’nin bir parça-
sıydı. Airbus Helicopters’in 
odağında, “tak-çalıştır” si-
lah sistemi olarak lanse 
edilen HForce vardı. HForce 
kısaca; bütün Airbus he-
likopterlerine takılabilen, 
modüler bir silah-aviyonik 
süiti olarak tanımlanabilir. 
Sivil pazarda lider konum-
da olmasına karşın, askeri 

Zephyr (üstte ve solda)
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helikopter pazarının ancak 
%9’una sahip olan Airbus 
Helicopters, ürettiği her-
hangi bir helikopteri, “ha-
fif-taarruz” helikopterine 
dönüştürmesini mümkün 
kılacak bu yaratıcı hamle ile 
sivil helikopter pazarındaki 
başarısını, askeri pazara da 
yansıtmak niyetinde.
Hâlen, Airbus Helicop-
ters’in, %85’i 5’ten az sa-
yıda helikoptere sahip kü-
çük filoları olan, 3.000’den 
fazla müşterisi bulunuyor. 
Bugün, 150’ye yakın ülke-
de, 12.000’e yakın Airbus 
helikopteri uçuyor. Bu den-
li çok parçalı bir faaliyeti 
sürdürebilmek için, Airbus 
Helicopters’in çalışan sayı-
sı, 23.000’i buluyor. Şirketin 
gelirlerinin %70’i, ihracattan 
kaynaklanıyor.
HForce’de; kara, hava ve 
deniz hedeflerine karşı 
kullanılabilen balistik (top, 
makinalı tüfek ve güdüm-
süz roket) ve güdümlü silah 
seçenekleri mevcut. Değişik 
modellerde; makinalı tüfek-
ler, güdümlü ve güdümsüz 
roketler ile füzeler portföye 
dâhil. Gece-gündüz görüş 
yeteneği olan elektro-optik 
bir sistem sayesinde, HFor-

ce, iki kişilik bir mürette-
batın, tıpkı bir taarruz heli-
kopterindeymişçesine (biri 
pilotluk yaparken diğerinin 
silahları kullanması) görev 
yapmasını mümkün kılıyor.
Türkiye açısından HFor-
ce’nin önemi, Eurosatory 
2016 sırasında, ROKETSAN 
ile Airbus Helicopters ara-
sında, CİRİT’in, HForce’ye 
entegrasyonu için imzalan-
dığı anlaşmadan kaynakla-
nıyor.
Airbus Helicopters’in Dona-
uwörth’deki Askeri Bakım 
Merkezi’nde, Sikorsky men-
şeli SH-3 ve CH-53G’ler de 
dâhil olmak üzere, Alman 
Silahlı Kuvvetlerine ait heli-
kopterlerin bakımları yapı-
lıyor. Tesiste, herhangi bir 
zamanda, bakım veya GA 
modeline yükseltme amaçlı 
olarak 15-20 adet CH-53G 
bulunuyor.
Airbus Helicopters, aynı 
zamanda, İngiliz Savunma 
Bakanlığı ile imzaladığı 25 
yıllık bir sözleşme çerçeve-
sinde, UKMFTS (UK Military 
Flight Training System / 
Birleşik Krallık Askeri Uçuş 
Eğitim Sistemi)’nin işletme-
sini üstlenmiş olan Ascent  
(Babcock International ve 

Lockheed Martin ortaklığı 
bir şirket)’in alt yüklenicisi. 
Bu kapsamda Airbus Heli-
copters, H135 ve H145’ler-
den oluşan 30 helikopterlik 
bir filonun sağlanması, ba-
kımı ve idamesi hizmetlerini 
veriyor.

Terzi İşi Değil, 
Konfeksiyon İşi
Airbus Military’nin gelecek-
teki sloganı, “terzi işi değil, 
konfeksiyon işi!” olacak di-
yor Fernando Alonso. Genel 
algının aksine, askeri bir 
müşteri ile büyük havayolu 
işletmecisi sivil bir müşte-
ri arasında önemli farklar 
olmadığını belirten Alonso, 
yaz sonunda açıklanması 
beklenen yeni stratejileri-
nin; askeri uçakların da sivil 
uçaklar gibi, makul süreler-
de ve makul kâr marjlarıy-
la geliştirmelerine olanak 
tanıyacak, daha çevik bir 
yapılanma anlayışı üzeri-
ne kurulacağının ipuçlarını 
veriyor. Konuşulanlardan; 
askeri müşterilerin, aynı bir 
havayolu işletmecisi gibi, 
önceden endüstri tarafından 
geliştirilmiş bir dizi opsiyon 
arasından istediklerini se-
çerek kendi konfigürasyon-

larını oluşturacakları; hem 
teslimat sürelerine hem de 
fiyatlara olumlu yansıyabile-
cek bir model düşünüldüğü-
nü çıkarsamak mümkün.
Geçen yılın Mayıs ayında, 
Airbus’ın bir diğer etkinliği 
ile ilgili analizimizde, (MSI 
Dergisi’nin 119’uncu sayısı, 
sayfa 44-47), şirketi bir uçak 
imalatçısından, hava yolları 
için (uçağın paketin küçük 
bir kısmını teşkil ettiği) bir 
“çözüm ortağı” hâline dö-
nüştürmek konusundaki dâ-
hiyane yaklaşımları ile ilgili 
olarak Airbus’ın sivil tarafını 
övmüştük. Askeri uygula-
malar ile sivil uygulamaları 
harmanlayarak, tarafların 
hepsi için daha uygun koşul-
lar yaratma yönündeki giri-
şimleri için, Airbus Military 
ve Airbus Helicopters’i de 
benzer şekilde takdir etme-
mek mümkün değil.
Bu noktada, Airbus DS’nin, 
on yıldan kısa bir süre için-
de, dünya sivil helikopter 
pazarının iki katı hacme 
ulaşabilecek potansiyeldeki 
sivil insansız hava araçları 
pazarına yönelik duruşunu 
da gözden kaçırmamak ge-
rekiyor.
Geriye, arkamıza yaslanıp, 
yaz sonunda Airbus DS’nin 
bütün bu yaratıcı yakla-
şımları şirketi büyütmek  
için nasıl derleyip toplaya-
cağına dair Dirk Hoke’nin 
yapacağı resmi açıklamayı 
beklemek kalıyor. Kendi-
sinin açılışta tek cümleyle 
geçtiği şu “sayısallaşma” 
konusu, özellikle merakımı-
zı celp etmekte…

HForce ile donatılan 
H145M helikopteri.

HForce ile donatılan 
H225M helikopteri.

HForce ile donatılan (soldan sağa) H125M, H145M ve H225M helikopterleri bir arada.
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Pakistan 
Denizaltılarının 
Savaş Sistemi 
HAVELSAN’a 
Emanet
Pakistan, elinde bulunan 
Fransız menşeli 3 adet de-
nizaltının yarı ömür moder-
nizasyonu için, geçtiğimiz 
Nisan ayında ihale sürecini 
başlattı. Gemileri inşa eden 
Fransız DCNS firmasına 
karşı STM ana yüklenicili-
ğinde, ASELSAN-HAVELSAN  
iş ortaklığı da ihaleye katıldı. 
Sonuçta Pakistan Savunma 
Bakanlığı, STM’nin teknik 
olarak daha üstün bulduğu 
teklifini kabul ederek 22 Ha-
ziran tarihinde sözleşmeyi 
imzaladı.
Bu sözleşme kapsamında, 
STM ile denizaltıların sa-
vaş sistemlerinin moder-
nizasyonu ve entegrasyonu 
için bir alt sözleşme yapan  
HAVELSAN, Türk Deniz 
Kuvvetleri için başarı ile yü-
rüttüğü projelerde edindiği 
deneyim ve bilgi birikimini, 
ilk kez yurt dışına açıyor. Su 
üstü platformları için geliş-
tirdiği çözümlerin yanı sıra 
HAVELSAN, hâlen, Yeni Tip 
Denizaltı Tedarik Projesi 
kapsamında faaliyetlerini, 
programa uygun bir şekilde 
sürdürüyor.

Rumen Fırkateynleri 
GENESİS ile 
Savaşacak
HAVELSAN’ın Türk Deniz 
Kuvvetleri ile iş birliği yapa-
rak Perry sınıfı 8 adet fırka-
teyne uyguladığı GENESİS 
Savaş Yönetim Sistemi Mo-
dernizasyonu, gemilere ka-
zandırdığı yeteneklerin yanı 
sıra HAVELSAN’ın savaş yö-
netim sistemi ürün ailesinin 
de temelini attı. Bu proje ile 
HAVELSAN, ilk kez bir savaş 
gemisindeki, orijinal ancak 
devrini doldurmuş sistem-
leri sökerek; modern, ka-
rar destek işlevlerini yerine 
getiren ve ihtiyaçlara göre 
optimize edilmiş özgün bir 
savaş yönetim sistemini ba-
şarıyla entegre etti.
HAVELSAN’ın bu başarısı, 
envanterinde Perry sını-
fı fırkateynler bulunduran 

diğer ülkelerin de ilgisini 
çekti ve bu konuda, ara-
larında; Polonya, Mısır ve 
Pakistan’ın da bulunduğu 
pek çok ülke ile görüşmeler 
yapıldı. GENESİS’i ilk se-
çen ülke ise Romanya oldu.  
İngiltere’den, savaş sistem-
leri sökülmüş olarak teda-
rik ettiği Tip 22 fırkateynle-
rini modernize etmek için  
bir ihale başlatan Roman-
ya; STM ana yükleniciliğinde 
ve HAVELSAN, ASELSAN ve 
Rumen CSR firmalarından 
oluşan konsorsiyumu seçti.
Buna göre HAVELSAN, ge-
milere savaşma yeteneği 
kazandıran ve geminin bey-
ni olarak kabul edilen savaş 
yönetim sistemi çözümleri 
ile fırkateynleri modernize 
edecek. Proje kapsamın-
da, fırkateynler üzerinde 
bulunan silah ve teçhizatın 

birlikte çalışması için enteg-
rasyon görevini de üstlenen 
HAVELSAN, bugüne kadar 
Türk Deniz Kuvvetleri hiz-
metine sunduğu yetkinlikle-
rini, ilk kez dost bir ülkenin 
hizmetine sunmuş olacak.
HAVELSAN, Türkiye’nin öz-
gün çözümler geliştiren lider 
sistem entegratörü olarak 
artık sadece yurt içinde de-
ğil, bundan böyle yurt dışın-
daki başarıları ile de adından 
söz ettirmeyi hedefliyor. Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlı-
ğı, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı ve diğer 
vakıf şirketlerinin elbirliği ile 
başlattığı, dost ve müttefik 
ülkelerin ihtiyaçlarını, Türk 
savunma sanayisinin özgün 
ürünleri ile karşılama kam-
panyası, önümüzdeki dö-
nemde de yeni gelişmelerle 
devam edecek.

HAVELSAN
Deniz Çözümleri 
Dünya Sularına 

Isınıyor
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Rumen Deniz 
Kuvvetlerinin 
Tip 22 sınıfı 
fırkateyni
Regele 
Ferdinand
(F-221)
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Bir önceki etkinliğe motor arızası nedeni ile katılama-
yan F-35, bu yıl boy göstererek, Avrupa’da ilk defa bir  
fuara katılmış oldu. Etkinlik boyunca imzalanan söz-

leşmelerde:
n	 Toplam 93,98 milyar dolar bedelle 856 uçak,
n	 Bu uçaklar için, toplam 22,7 milyar dolar bedelle 
 1.407 motor sipariş edildi.
Diğer alanlardaki sözleşmelerin toplam bedeli de  
7,2 milyar dolara ulaştı. Savunma tarafında ise fuara, İngilte-
re’nin 50 adet AH-64 Apache helikopteri ve 9 adet P-8 deniz 
karakol uçağı siparişi damga vurdu.
2023 yılı için; sivil havacılıkta 10 milyar dolar, sivil havacı-
lık bakım, onarım ve yenileme alanında 5 milyar dolar, sa-
vunmada ise 5 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye, milli 
katılımın düzenlenmediği fuarda; ProT Ar-Ge, ROKETSAN,  
TEI ve TUSAŞ tarafından temsil edildi. Ayrıca, Medyacity ve SNC  
firmaları, Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli imzalar attılar.

EURASIA Airshow Geliyor
Farnborough International Limited (FIL) CEO’su Shaun  
tOrmrod ve Medyacity CEO’su Hakan Kurt, Türkiye’nin şova 
dayalı ilk havacılık fuarı EURASIA Airshow için yapacakları 
iş birliğine dair iyi niyet anlaşmasını, 13 Temmuz’da imzala-
dı. FIL’in danışmanlığında ve Medyacity’nin ev sahipliğinde,  
25-28 Nisan 2018’de, Antalya’da düzenlenecek olan EURASIA 
Airshow ile Avrasya ekonomik alanında; sivil, ticari ve askeri 
havacılık sektöründe, 10 milyar dolarlık bir iş hacmi geliştiril-
mesi hedefleniyor. Fuar ile ilgili beklentiler şöyle sıralanıyor:

n 1.000’in üzerinde uluslararası katılımcı,
n 20.000 metrekarenin üzerinde stant alanı,
n 80’i aşkın uçağın sergilenmesi,
n 150’yi aşkın askeri ve sivil delegasyon katılımı ve
n 100’ü aşkın ülkeden 20.000’i aşkın ticari ziyaretçi.
Fuarın Antalya’da düzenlenmesinin nedeni; şova dayalı et-
kinlikte, hava gösterilerinin de yapılabilmesi olarak göste-
riliyor.
İmzalar atılmadan önce söz alan FIL CEO’su Ormrod,  
“Avrasya bölgesinde, özellikle Türkiye’de önemli sivil hava-
cılık ve havaalanı yatırımları yapıldı. EURASIA Airshow, böl-
gede havacılık endüstrisinin hızla büyümesine önemli katkı 
sağlayacak. Projemize uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 
Antalya’da bir süre birlikte çalıştık. Gerek yerel sektör ge-
rekse yerli sanayi için çok iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 
Farnborough’un böyle bir şovu tanıtmak için çok uygun bir 
zaman olduğunu düşünüyoruz. Tam destek sağlamak için 
bugün buradayız” dedi.
Medyacity CEO’su Hakan Kurt ise şunları söyledi: “Türkiye 
ve 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler, bugün dünya eko-
nomisinin %60’ını yönetiyor. EURASIA Airshow, her yıl %10 
büyüyen bu pazara açılan bir kapı olacak. 100 yıllık bir hava-
cılık geçmişi olan Türkiye’nin, bu tarihsel birikimiyle gelecek 
vizyonunu birleştirip önümüzdeki 10 yıllık süreçte, bölgede 
etkin bir havacılık ticaret merkezi olmasını hedefliyoruz. Şu 
anda Türkiye’de, 5’ten fazla sivil havacılık şirketi, özellikle 

HÜRKUŞ, Rüştünü
Farnborough’da İspat Etti
Dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden Farnborough International 
Airshow (FIA), 11-17 Temmuz tarihleri arasında, Londra yakınlarındaki 
Farnborough’da gerçekleştirildi. Türkiye’den 4 firmanın katıldığı 
fuara, Türk savunma ve havacılık sanayisi adına, HÜRKUŞ’un 
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European 
Aviation Safety Agency / EASA) ve 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 
sertifiye edilmesi damga vurdu. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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HÜRKUŞ, SHGM ve EASA sertifikasyonunu, FIA 2016’da aldı.
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Türk Hava Yolları, her gün büyüyen uçak filolarıyla 200’den 
fazla noktaya hizmet veriyor. Türkiye, bu açıdan bakıldığında, 
hem tarihsel birikimiyle hem de vizyonist yapısıyla dinamik 
bir potansiyele sahip. FIL ekibinin, bu uzun yolda, tüm biri-
kimi ve deneyimiyle şovun başarıya ulaşmasında bize önem-
li katkılar sağlayacağına ve Türkiye havacılık endüstrisine 
güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum.”

ROKETSAN İş Birliklerini Genişletiyor
Fuarın, iş birlikleri açısından en aktif firmalarından bir tane-
si, ROKETSAN oldu. ROKETSAN ve Lockheed Martin, 12 Tem-
muz’da, SOM-J füzesinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların 
son safhasına yönelik bir iş birliği anlaşmasını imzaladılar. 
İki firma, füzenin başlangıç geliştirme çalışmaları için, 2014 
yılının Ağustos ayında iş birliği anlaşması imzalamışlardı. 
Konu ile ilgili yayınlanan basın bülteninde, füzenin kalifikas-
yonunun 2018 yılının başında gerçekleştirileceği; SOM-J’nin 
yaklaşık 159 kg’lık (350 pound) bir harp başlığı taşıyacağı ve 
menzilinin 185 km’nin üzerinde olacağı belirtildi. SOM-J’nin 
ana güdüm aracı GPS olacak. Füze, ayrıca, ataletsel güdüm, 
yeryüzü referanslı güdüm, görüntü bazlı seyrüsefer ve gö-
rüntü eşleştiren kızılötesi arayıcı başlıkla da hedefine yön-
lenecek. Açıklamada, SOM-J’nin, Lockheed Martin’in JASSM 
(Joint Air-to-Surface Standoff Missile / Müşterek Havadan 
Satha Uzun Menzilli Füze) ve LRASM (Long Range Anti-Ship 
Missile / Uzun Menzilli Gemi-savar Füze)’den oluşan ürün 
ailesini destekleyeceği de vurgulandı.
ROKETSAN’dan diğer iki imza haberi ise 13 Temmuz’da gel-
di. ROKETSAN ile Airbus Defence and Space, C295W uçakla-
rına ROKETSAN ürünü silahların entegrasyonunu konu alan 

bir mutabakat muhtırası imzaladı. İki firma, silahların enteg-
rasyonu ile ilgili tasarım, entegrasyon ve başlangıç testleri-
ni gerçekleştirecek. Gündemde olan silahlar, bu aşamada, 
CİRİT, L-UMTAS ve TEBER olarak sıralanıyor. Diğer imza, 
ROKETSAN ile SNC arasında, hava ve uzay alanında iş birlik-
lerini konu alan mutabakat muhtırası için atıldı.
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F-35, FIA 2016 öncesinde 
gerçekleştirilen RIAT 2016
etkinliğine katıldı ve burada, 
Red Arrows gösteri timi ve 
Eurofighter Typhoon
ile birlikte uçtu. 

ROKETSAN-SNC imza töreni.

 ROKETSAN-Lockheed Martin imza töreni.

ROKETSAN-Airbus DS 
imza töreni.
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İlklerin Uçağı: HÜRKUŞ
FIA etkinliklerini önemli imzalar ve gösteriler için kullanan 
TUSAŞ, bu yıl da HÜRKUŞ’un sertifikasyonunun tamamlan-
ması ile fuara damga vurdu. HÜRKUŞ Tip Sertifikasyonu Tö-
reni, 12 Temmuz’da, TUSAŞ şalesinde düzenlendi.
TUSAŞ, törenden bir gün önce, “TT32 Uçak Tip Sertifikası”nı 
SHGM’den aldı ve aynı gün içinde, EASA da “EASA Geçerli 
Kılınan Tip Sertifikası” ile SHGM’nin söz konusu sertifikasını, 
tüm Avrupa ülkeleri için geçerli kıldı. Törende, Geçerli Kılı-
nan Tip Sertifikası, EASA Sertifikasyon Direktörü Trevor Wo-
ods tarafından teslim edildi. Törende, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir de hazır bulundu.
Sertifikasyon süreci, TUSAŞ’ın, 22 Aralık 2008’de, HÜRKUŞ 
için tip sertifikası başvurusu yapması ve bu başvurunun,  
13 Ocak 2009 tarihinde kabul edilmesi ile başlamıştı. Ser-
tifikasyon sürecinde, SHGM ve EASA arasında imzalanan 
iş birliği mutabakatı çerçevesinde, 11 ayrı uzmanlık paneli, 
ortak ekiplerle oluşturuldu. Tip Sertifikası denetleme süre-
cinde, EASA CS23 uçuşa elverişlilik ve uygulanabilir çevre 
koruma gereksinimlerine ilave olarak, yüksek performans-
lı özel uçak gereksinimlerine uyumluluk da SHGM ve EASA 
uzmanlarınca denetledi. Sertifikasyon; 500 saatin üstünde 
uçuş testinin gerçekleştirildiği, 4.000 saatlik uçuşa eşdeğer 
yorulma testlerinin yapıldığı, alt sistemlerin yoğun kalifi-

kasyon ve yer testlerinin gerçekleştirildiği, 500’e yakın 
kurallara uyum gösterim dokümanı ve 5.000 teknik 

resmin oluşturulduğu bir sürecin sonunda ta-
mamlandı.

TRJet Alt Yüklenicilerini Seçti
Fuarda, Bölgesel Uçak projesi ile ilgili de önemli gelişmeler oldu. 
Projenin yürütülmesi için Türkiye’de kurulan TRJet’in bağlı ol-
duğu SNC firması, fuar sırasında bir dizi açıklama yaparak proje 
hakkındaki son durumu aktardı; ayrıca proje kapsamında üretile-
cek uçaklarla ilgili bir dizi alt yüklenici sözleşmesi imzaladı.
12 Temmuz’da yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) ve TRJet’in, proje sözleşmesinin belirli madde-
leri üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Aynı gün yapılan bir 
diğer açıklamada ise TRJet’in, proje kapsamında, ilk aşama-
da üreteceği 328 serisi uçaklar için 2 yeni sipariş aldığı duyu-
ruldu. Fuarda imzalanan niyet mektubu ile İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), 10 adet TRJ328 uçağı alma taahhüdünde bu-
lundu. Singapur merkezli Sentinel Havacılık Grubu ise özel 
görev kullanımı için 5 adet TRP328 uçağı alacağını teyit etti.
Fuarda imzalanan alt yüklenicilik sözleşmeleri ise şöyle sıralandı:
n TRP328’in motor tedarikçisi olarak Pratt&Whitney 
 (P&W) seçildi. P&W Canada tarafından üretilecek ve
 PW100 motor ailesinin bir üyesi olan PW127 motoru ile
 ilgili çalışmalar, TRP328’in 2018-2019 aralığında yapması
 planlanan ilk uçuşa kadar tamamlanacak.
n TRJ328 ve TRP328 uçakları için Rockwell Collins’in,
 Pro Line Fusion entegre aviyonik sistemi seçildi.
 Rockwell Collins, Türk firmaları ile üretim, destek 
 ve eğitim alanlarında iş ortaklığı da yapacak.
n TRJ328 ve TRP328’in iniş takımlarını, Almanya merkezli
 Heggemann firması sağlayacak. Firma, ilk aşamada  
 3 prototip teslim edilecek. İlerleyen aşamalarda, Türk
 çözüm ortaklarının da üretimde önemli görevler
 üstlenmesi planlanıyor.
n Liebherr-Aerospace, TRJ328 ve TRP328 uçakları için,
 hava yönetim sisteminin tamamını sağlayacak.
 İmzalanan sözleşme, tasarım çalışmalarını ve
 hava boşaltma sistemi, ön soğutma, kabin ve 

kokpit havalandırması ve basınçlandırma 
sistemini kapsıyor.

12 Temmuz’da yapılan bir diğer açıklamada, 
TRJet ile TUSAŞ arasında, TUSAŞ’ın proje ça-

lışmalarını desteklemesi konusunda çalışmalar 
yapıldığı; iki firmanın, TUSAŞ’ın tasarım becerile-

rini yeni, daha büyük ve yerli tasarım uçakta en iyi 
şekilde kullanılabilmesi konusunu ele aldığı bildirildi.
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TRJ328 ve TRP328’in Ankara merkezli menzillerini gösteren grafik.
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Toplantıda, basın men-
suplarının karşısına, 
Milli Savunma Bakanı 

Fikri Işık, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Ce-
lal Sami Tüfekçi ve SSI Yö-
netim Kurulu Başkanı Latif 
Aral Aliş çıktı. Konuşmaların 
öncesinde, SSI tarafından 
hazırlanan sunum yapıldı. 
Sunumda, sektörün ihracatı 
ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
n	 SSI üye sayısındaki 
 artış devam etti ve 
 üye sayısı 450’ye ulaştı. 
 (Şekil 1)
n	 Savunma ve havacılık
 sektörünün 2015 yılı
 ihracat rakamı 
 1,656 milyar dolar olarak
 gerçekleşti. Savunma
 ve havacılık ihracatı, 
 2015 yılında, genel
 olarak sanayi sektörünün
 ve özel olarak önde
 gelen sektörlerin aksine
  yükselişini sürdürdü.
 (Tablo 1)

n	 2016 yılının ilk 6 ayında,
 savunma ve havacılık
 sektör ihracatı, 2015
 yılının ilk 6 ayına göre
 %11,6’lık bir artış
 kaydetti ve 815.698.732
 dolar olarak gerçekleşti.
n	 Türkiye’nin başlıca
 ihracat pazarları;
 NAFTA (North American
 Free Trade Agreement /  
 Kuzey Amerika Serbest 
 Ticaret Anlaşması)
 ülkeleri, Bağımsız
 Devletler Topluluğu (BDT)
 ülkeleri, Avrupa Birliği
 (AB) ülkeleri, Hazar
 Bölgesi ve Körfez Bölgesi
 olarak sıralandı. SSI,
 önümüzdeki dönemde,
 Uzak Doğu ve Afrika’da da
 pazar payını arttırmayı
 hedefliyor. Sunumda,
 ihracatın pazarlara göre
 yüzdesel dağılımı, 
 Şekil 2’deki gibi verildi.
n	 Önümüzdeki dönemde
 ihracatı arttırma
 çalışmaları kapsamında
 yapılacak çalışmalar
 şöyle sıralandı: Savunma
 Sanayii TV Programı’nın
 yayınına devam etmesi,
 İhracat Web Portalı
 kurulması ve “TDA
 Global Report” adlı
 sektör analiz raporunun
 üç ayda bir yayınlanması.

SSI Hız Kesmiyor
Bilgilendirmenin ardından 
bir konuşma yapan SSI Yö-
netim Kurulu Başkanı Latif 
Aral Aliş, şunları söyledi: 
“Savunma ve havacılık sek-
törü olarak, önemli projele-
ri tek tek tamamlıyor, yeni 

milli projelere başlıyoruz. 
Milletimizi gururlandırma-
ya, ülkemize katkı sağlama-
ya, ihracatta Türkiye’nin yüz 
akı olmaya devam ediyoruz. 
Savunma sanayimizin, Tür-
kiye’nin geleceği için sahip 
olduğu önemi biliyoruz. Bu 

SSI Basın Toplantısı, 
Gelecek Dönemin Habercisi Oldu

Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından, 
sektörün 2015 yılı ve 2016’nın ilk 
6 ayının ihracat performansını 
değerlendirmek amacıyla düzenlenen, 
Savunma ve Havacılık Sanayii İhracat 
Verileri Basın Toplantısı, 15 Temmuz’da, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın verdiği 
önemli mesajlar damga vurdu. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

Alan	 Artış	Oranı
Sanayi (Toplam) %-12,1
Hazır	Giyim	ve	
Konfeksiyon	 %-9,4
Otomotiv	 %-5
Makina	ve	Aksamları	 %-8,5
Savunma	ve	Havacılık	 %0,5

Tablo 1. Sanayi ve Alt 
Dallarının 2015 Yılı 
İhracat Artış Oranları

Şekil 1. SSI üye sayısının yıllara göre değişimi
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geleceği güçlendirmek için 
çalışmaya, tasarlamaya ve 
üretmeye devam ediyoruz. 
Sayın Bakanımızın, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
olduğu dönemde sağladığı 
desteklerle gerçekleştirdiği 
yoğun Ar-Ge faaliyetleri ve 
teknolojik yatırımlarla büyü-
yen sektörümüz, üretiminin 
üçte birinden fazlasını ihraç 
eder duruma geldi. Sayın 
Bakanımıza, bizi destekledi-
ği bu Ar-Ge faaliyetlerinden 
dolayı şükranlarımızı tekrar 
sunmak istiyorum… Marka 
olmanın, dünya ticaretin-
den daha fazla pay alma-
nın önemli adımlarını hep 
birlikte atıyoruz. Sektörde; 
Milli Savunma Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
senkronize bir şekilde etkin 
çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Biz, askeri ve sivil alan-

da kritik teknolojiler üreten, 
ülke güvenliğinin teminatı 
olan, sürdürülebilir büyüme-
nin gücünü oluşturan strate-
jik bir sektör olarak; karada, 
havada, denizde ve uzay-
da Türkiye’nin geleceğini  
temsil ediyoruz. Sektör ola-
rak, ihracatta yakaladığımız 
büyümeyi, istikrarlı bir şekil-
de sürdürüyoruz… Mutlulu-
ğumuzun en önemli kaynağı 
ise ihracatta yakaladığımız 
ivmedir. Kurulduğumuz 2011 
yılından beri, istikrarlı bir 
şekilde ihracatımızı arttır-
mayı başardık.”
Aliş, SSI’nin gelecek ile ilgili 
hedeflerini de şöyle sıraladı:
n	 2016’da, ihracatta 
 %20’lik bir artış
 sağlamak,
n	 2023 yılında, 
 900 üyeye ulaşmak,
n	 2023 yılında, 
 25 milyar dolarlık ihracat
 gerçekleştirmek. 

Sektördeki Büyüme 
Özel Sektör Eliyle 
Gerçekleşecek
Aliş’in ardından, Milli Savun-
ma Bakanı Fikri Işık basın 
mensuplarına seslendi. Ba-
kan Işık, konuşmasının ba-
şında, rakamlarla ilgili değer-
lendirmelerini paylaştı: “Ben, 
öncelikle diğer sektörlerde, 
özellikle paritedeki kayıp ve 
emtia fiyatlarının düşüşünden 
kaynaklanan kaybı bir başa-
rısızlık olarak değil; savunma 
sanayisinin tüm bu olumsuz 
şartlara rağmen ihracat artışı 
göstermesini bir başarı olarak 
değerlendiriyorum ve emeği 
geçen tüm ihracatçılarımızı 
tebrik ediyorum, kendilerine 
teşekkür ediyorum.”
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
bölgenin zorluklarına deği-
nen Bakan Işık, bu bölgede 
ayakta kalmanın ve geleceğe 
güvenle bakmanın olmazsa 
olmaz 3 tane unsurunu;

n	 Güçlü demokrasi,
n	 Güçlü ekonomi ve
n	 Güçlü ordu
şeklinde saydı.
Bakan Işık, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin geldiği 
noktayı anlatırken şu örneği 
kullandı: “Türkiye’nin hangi 
noktaya geldiğini gösteren 
en önemli göstergelerden 
biri de Varşova’da gerçek-
leştirilen son NATO zirve-
sinde, Türkiye ve Polon-
ya’nın imzaladığı anlaşma. 
NATO, eksikliğini duyduğu 
16 alanı belirledi. Bu 16 
alanda çalışma yapılması ile 
ilgili karar aldı. Bu 16 alan-
dan bir tanesi de elektronik 
harp… Önümüzdeki süreçte, 
sadece kendi ihtiyaçlarımız 
için değil, NATO’nun da ihti-
yaç duyduğu elektronik harp 
sistemlerinin geliştirilmesi 
ile ilgili, Türkiye ve Polon-
ya’nın liderliğinde bir çalış-
mayı başlatıyoruz.”
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Bakan Işık, konuşmasının 
devamında, çok önemli me-
sajlar verdi: “Önümüzdeki 
süreçte, özel sektör odaklı 
yeni bir sıçrama hedefimiz 
var. Kısa sürede, ihracatımızı 
5 milyar doların üzerine çı-
kartmak istiyoruz. Bu hede-
fe, daha fazla mal satarak, 
daha fazla sürümden kaza-
narak değil; katma değeri 
yüksek ürünler, platform-
lar, sistemler satarak ula-
şacağımıza inanıyorum. En 
son Pakistan ziyaretimizde 
biz de gerekli görüşmeleri 
yapmıştık; Agosta tipi deni-
zaltıların modernizasyonu 
ile ilgili 350 milyon dolarlık 
projeyi, Türkiye kazandı. Bu-
nun gibi pek çok görüşme de 
sürüyor. Ben inanıyorum ki 
özel sektörümüzün bugüne 
kadarki gösterdiği gayreti 
daha fazla arttırarak, daha 
fazla bu konularda çalışarak 
bu hedefi gerçekleştireceğiz. 
Bizim savunma ve havacılık 
sanayisinde özel sektörün 
ağırlığını arttırmak gibi bir 
hedefimiz var. Elbette vakıf 
şirketlerimiz var, kamu şir-
ketlerimiz var. Bunlar Tür-
kiye için bugüne kadar çok 
önemli projelere imza attılar; 
çok önemli başarılar elde et-
tiler. Onların çalışmalarını 
her şekilde desteklemeye 
devam edeceğiz. Vakıf şir-
ketlerimizin ve kamu şirket-
lerimizin de özellikle sistem 
entegrasyonuna daha fazla 
yoğunlaşmaları, daha kat-
ma değeri yüksek ürünler 
üretmeleri, Türkiye’nin eko-
sistemini güçlendirmek için 
daha fazla çaba sarf etmeleri 
konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ama özel sek-
törün savunma ve havacılık 
sanayisinde daha fazla bu-
lunmasını da önemsiyoruz. 
Bu noktada daha fazla firma 
istiyoruz. Firmalarımızın öl-
çek büyütmelerini istiyoruz. 
Savunma sanayisinde, daha 
fazla KOBİ olsun istiyoruz. 
Otomotiv gibi bazı sektör-
lerden, savunma sanayisine 
geçiş olsun istiyoruz. Türki-
ye’nin bu noktada, daha fazla 

üretime, daha fazla istihda-
ma, daha fazla yatırıma ve 
daha fazla ihracata ihtiyacı 
var. Tabii ki daha fazla katma 
değerli ürüne ihtiyacı var. Bu 
açıdan da belirli tedbirleri art 
arda hayata geçireceğiz.
Özellikle şunu ifade edeyim, 
bakanlık görevini aldığım 
günden itibaren, çok yakın 
ve sıkı takip ettiğim konula-
rın başında, KOBİ’lerimizin 
savunma ve havacılık sana-
yisinde daha fazla yer alması 
geliyor. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı dönemim-
de başlattığımız bir çalışma 
vardı; şimdi yakında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mızla bir protokol yapma-
yı arzu ediyoruz:  Savunma 
ve havacılık sanayisindeki  
KOBİ’lerimizin, üretim ve 
ihracat yapması için gerekli 
olan test ve sertifikasyonla 
ilgili olarak desteklenmesi. 
Bununla ilgili çalışmaları-
mızı olgunlaştırdık, yakında 
bu konuyla ilgili sizlere bilgi 
sunma imkânımız olacak. İs-
tiyoruz ki bu alandaki en bü-
yük sorun olan test ve sertifi-
kasyon sorunumuzu çözelim. 
Bununla ilgili KOBİ’lerimize 
tam destek verelim. KOBİ’le-
rimiz bu sorunu aşarsa dün-
yanın her yerine çok rahat-
lıkla ürün satar. Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu ürünleri de 
çok rahatlıkla yerli üretir…
Kredi Garanti Fonu’nun sek-
tördeki KOBİ’ler tarafından 
kullanılması için bir çalışma-

yı başlattık. Savunma sanayisi 
yazılımlarında, Anadolu’nun 
her üniversitesini harekete 
geçireceğiz. Şimdi yeni bir 
program başlatıyoruz. Ana-
dolu’daki her üniversiteden, 
yazılım hizmeti almak isti-
yoruz. Öne çıkan üniversi-
teleri de daha güçlü şekilde 
desteklemek istiyoruz. Çok 
ciddi bir insan kaynağımız 
var. Bu insan kaynağının de-
ğerlendirilmesi için, somut 
projeler hayata geçiriyoruz. 
Şirketlerimizin daha fazla  
Ar-Ge yapması için çalış-
malarımızı arttırıyoruz. Özel 
Ar-Ge merkezlerimizden si-
parişle Ar-Ge hizmeti alma-
nın yasal olarak önünü açtık; 
şimdi bunu hayata da geçire-
ceğiz. Artık Ar-Ge merkez-
lerinin de ihtisaslaşmasını 
istiyoruz. Özellikle savunma 
sanayisindeki Ar-Ge merkez-
leri, duplikasyona girmesin. 
Herkes herkesin yaptığı işi 
yapmak yerine, herkes farklı 
alanlarda çalışsın ve bunlar 
birleştiğinde Türkiye’nin biri-
kimi hâline gelsin.
Vakıf şirketlerimizin de kat-
ma değerini daha da yük-
seltecek projelere yoğun-
laşması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Onların, artık 
daha gelişmiş platformlar 
üretmesi ve bunu dünyaya 
satması, yeni sistemler ge-
liştirmesi ve bu sistemlerde, 
alt yüklenicileri olarak da 
büyük oranda özel sektö-
rü kullanmalarını istiyoruz. 

Sistem entegrasyonuna va-
kıf şirketlerimizin daha fazla 
yoğunlaşması ve ellerindeki 
çok nitelikli insan kaynağını, 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
çok daha kritik alanlara yön-
lendirmesi için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz.
Son olarak şunu ifade etmek 
istiyorum: Biz savunma sa-
nayisinde de büyümenin özel 
sektör eliyle gerçekleşeceği-
ne inanıyoruz. Vakıf şirketle-
rimizin ve kamu şirketlerimi-
zin sahip oldukları birikimin, 
Türkiye’nin bu noktada kat-
ma değeri yükseltmek açı-
sından son derece kritik ve 
önemli olduğunu biliyoruz. 
Bütün bunları bir tek ku-
rum anlayışıyla Türkiye’nin 
hizmetine sunmanın gayreti 
içinde olacağız. Bu süreçte, 
savunma sanayisi şirketle-
rimizle ve savunma sanayisi 
sektörümüzle çok yakın ça-
lışacağız. Onlarla sürekli bir 
araya geleceğiz. Sorunlara 
çok kısa zamanda ve sonuç 
alıcı çözümler getireceğiz 
ve Türkiye’nin koyduğu bu 
hedeflere, en kısa zamanda 
ulaşacağız.”

KOBİ’lere 
Tam Destek
Bakan Işık, önemli açıklama-
larına, soru-cevap bölümün-
de de devam etti. KOBİ’lerin 
sertifikasyonu ile ilgili soru-
lan bir soruya şöyle cevap 
verdi: “Sertifikasyonla ilgili 
hangi tür destekler vere-

Şekil 2. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının pazarlara göre yüzdesel dağılımı
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ceğiz? Şu anda çalışmamız 
sürüyor. Büyük oranda da 
olgunlaştırdık. 3 ana başlık 
var: Kredi desteği, gerek-
tiğinde hibe desteği ve da-
nışmanlık desteği. Bunların 
hepsini şu anda çalışıyoruz. 
Buradaki hedefimiz şu: KOBİ 
ihracat yapmak istiyorsa 
biz onun elinden tutacağız; 
bu ihracatı yapması için ge-
reken desteği vereceğiz.  
KOBİ’ler inanılmaz başarılı-
lar ve becerikliler; ama o ilk 
teslimat ve sertifikasyon ko-
nusu, savunma sanayisinde 
ciddi bir problem. Bu nokta-
da, testlerin akredite labora-
tuvarlarda, Türkiye’de yapıl-
ması ile ilgili çalışmalarımız 
da sürüyor. Türk Test diye 
bir şirketin kurulma çalış-
maları vardı. Bu çalışmalar 
son aşamaya geldi. Sisteme 
bir bütün olarak bakıyoruz. 
Biz KOBİ’ye, ‘Al sana 50.000 
lira kredi. Git test ve ser-
tifikasyon işini hallet, gel.’ 
demeyeceğiz. Danışmanlı-
ğından tutun, o süreçlerin kı-
saltılmasına, mümkün olan 
testlerin Türkiye’de yapılma-
sına, Türkiye’de yapılamayan 
testler için ayrıca destek ver-
meye kadar, hep yanlarında 
olacağız. Çünkü bu iş, bizim 
için kritik bir iş. Bundan son-
ra, Milli Savunma Bakanı 
olarak, ben sektörle sık sık 
bir araya geleceğim. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığında, sanayicilerimizle bu 
konuda çok yakın bir diyalog 
kurmuştuk ve bu, pek çok 
sorunun kısa sürede çözül-
mesini sağlamıştı. Şimdi 
aynı yakın iş birliği ve diyalog 
ortamını, savunma sanayisi 
şirketlerimiz için de yapa-
cağız. Bizim Türkiye’de pro-
jelerin zamanını kısaltmak 
gibi bir sorumluluğumuz var. 
Proje yapıyoruz, güzel proje 
yapıyoruz; ama projeleri-
mizin zamanına baktığımız-
da, projelerimiz arzu edilen 
zamanda sonuçlanmıyor. 
Bunun bazı sistematik prob-
lemlerinden bir tanesi, ‘Her 
işi biz yapalım.’ anlayışıdır. 
Bunu terk edeceğiz.”

Amaç Sistemi 
Oturtmak
Bakan Işık, soru-cevap bö-
lümünde, otomotiv sektö-
ründen savunma sanayisine 
geçiş ile ilgili sözlerine de 
açıklık getirdi. Otomotiv ala-
nında yaşanan gelişmelerin, 
bazı teknolojileri ve alt sis-
temleri geçersiz hâle getire-
ceğini; örneğin şanzıman gibi 
bir alt sistemin, geleceğin 
otomobillerinde bulunmaya-
cağını anlatan Bakan Işık, bu 
alanlarda çalışan firmaların, 
savunma sanayisine yönele-
bileceğini belirtti.
Bakan Işık, yapmak istedik-
lerinin, aslında bir sistem 
oturtmak olduğunu vurgula-
yarak şunları söyledi: “Benim 
tarzım, kendime bağlı yapılar 
oluşturmak değildir. Ben sis-
teme yönelirim. Matematik-
çiyim. Benim için önemli olan 
çözümdür; ama çözümün de 
sistematik olması önemlidir. 
Şimdi sözleşmeler başta ol-
mak üzere, ihale sistemi gibi 
konulara yoğunlaşıyoruz. Her 
şeyden önce, beraber çalıştı-
ğımız arkadaşlarımız, bu ko-
nudaki kararlılığımı gördü-
ler. Tüm bunların sistematik 
hâle getirilmesiyle ilgili ça-
lışmalarımızı da yapıyoruz. 
Şu anlayışta hiç olmadım: 
Ben size emrediyorum, bunu 
yapacaksınız. Hayır. Önce ne 
yapmalıyız diye arkadaşları-
mızla oturup konuşuyoruz. 
Hamuru yoğurur gibi adeta 
bir fikri yoğuruyoruz. Oradaki 
avantajlarımız nedir? Engel-
lerimiz nedir? Zorluklarımız 
nedir? Bütün bunları değer-
lendiriyoruz… Bunlara kafa 
yoruyoruz ve sonra orada 
billurlaşan fikri hayata geçir-
mekte tereddüt taşımıyoruz. 
Bu fikirleri hayata geçire-
ceğiz; ama bunu sistematik 
olarak yapacağız. Yani Fikri 
Işık yarın bakanlıktan ayrıl-
dığında, her şey bir anda sı-
fırlanmayacak. Bu bir sistem 
sorunudur. Türkiye için de 
gereklidir.”
Toplantı, soru-cevap kısmı-
nın tamamlanmasının ardın-
dan sona erdi.
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Naile BAYRAKTAR: ANADOLU’nun inşa 
süreci, 30 Nisan’da düzenlenen törenle 
resmen başladı. Navantia’nın bakış 
açısından, proje takvimi ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Jorge GARCIA-MONEDERO: 30 Nisan’da 
gerçekleştirilen tören, bu büyük proje 
için, Türk ortaklarımızla birlikte yerine 
koyduğumuz “ilk tuğla” olma özelliğini 
taşıyor. Bunun gibi önemli olayları kut-
layabilmek her zaman güzeldir. Proje, 
Türk yetkililerin yanı sıra tüm ilgili ta-
raflardan tam destek görüyor. Başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, bakanların ve Deniz Kuv-

vetleri Komutanının destekleri, projeye 
verilen önemi gösteriyor. Bir sonra-
ki kilometre taşı, tersanenin ilk 1.000 
tonluk çeliğinin kesiminin tamamlan-
dığı 18 Mayıs oldu. Gemi inşasının asıl 
kısmı, bu yılın Eylül ayında başlayacak 
ve o zaman, tersanede, geminin ilk 
bloklarını görebileceğiz.
Navantia, fonksiyonel ve ayrıntılı tasarımı 
zamanında sonuçlandırmak ve bu strate-
jik proje ile ilgili olarak önümüzdeki zorlu 
programın planlandığı gibi gerçekleştiril-
mesini sağlamak için, Sedef Tersanesi ile 
çok yakın çalışıyor. Mart ayından bu yana, 
Sedef Tersanesi içerisinde, bir Navantia 

Yerleşik Ekibi (NYE / Navantia Resident 
Team) kurduk. Sedef Tersanesi ekibine 
teknik destek verecek ve tersanenin tek-
nik ekibi ile çalışacak ekipte, ilk 4 mühen-
disimiz çalışmalarına başladı. NYE’ye, yıl 
sonuna kadar iki üye daha katılacak ve 
ekipteki üye sayısı, programın en yoğun 
olacağı dönemde, 8’e çıkacak.

Naile BAYRAKTAR: İspanyol 
donanmasında hizmet veren “Juan 
Carlos I”, Avustralya’nın Canberra 
sınıfı havuzlu helikopter gemileri ve 
ANADOLU arasındaki başlıca farklar 
neler olacak?

Navantia Türkiye Genel Müdürü
Jorge Garcia-Monedero:

“Yeni ortaklara ve 
tedarikçilere açığız”
Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi kapsamında, İspanyol Deniz Kuvvetleri için 
inşa ettiği “Juan Carlos I” gemisinin tasarımı seçilen ve projede Sedef Tersanesi’nin 
alt yüklenicisi olarak görev alan Navantia, bir yandan da Türkiye ile ilgili gelecek 
planları üzerinde çalışıyor. Firmanın Türkiye’deki faaliyetlerini ve gelecek 
planlarını, Türkiye Genel Müdürü Jorge Garcia-Monedero ile konuştuk.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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Jorge GARCIA-MONEDERO: En belir-
gin farklılık, ASELSAN ve HAVELSAN  
arasında kurulan ortak girişim  
tarafından sağlanan Savaş Yönetim  
Sistemi (Combat Management System / 
CMS)’nden kaynaklanıyor. Platform açı-
sından baktığımızda, elektrik üretimi için 
referans tasarımda belirlenmiş olan bir 
turbo jeneratör ve iki dizel jeneratörün, 
5 eşit dizel jeneratör ile değiştirildiğini 
görüyoruz.
Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik, özel proje  
gerekliliklerden kaynaklanan pek  
çok başka değişiklik de bulunuyor. 
Ayrıca yerli katkının mümkün olduğu 
kadar arttırılması yönünde açık bir ni-
yet de var.

Naile BAYRAKTAR: LPD Projesi’nin 
bir de sanayi katılımı boyutu var. 
Okuyucularımıza yerel ortaklıklarınızın 
mevcut durumu hakkında güncel 
bilgi verebilir misiniz? 
Tüm yerel ortaklarla bir araya 

geldiniz mi yoksa bazı alt sistemler 
için yeni ortak arayışınız hâlâ 
devam ediyor mu?
Jorge GARCIA-MONEDERO: Sedef 
Tersanesi ile olan kontratımızın bir 
parçası olarak, yerli katkıyı destek-
lemek için, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ile Sanayi Katılımı ve 
Offset (IP/O) anlaşması yapmayı kabul  
ettik. Hâlihazırda yerel mühendis-
lik firmalarıyla çalışıyoruz. Örneğin,  
DELTAMARINE, mühendislik konusun-
daki alt yüklenicilerimizden biri ara-
cılığıyla tasarım çalışmaları yapıyor. 
AYESAŞ ile Entegre Platform Yönetim 
Sistemi konusunda iş birliği sözleşmesi 
sürecini sonuçlandırmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda, Türk denizcilik firmala-
rını da onaylanmış tedarikçi listemize 
eklemek için yakından takip ediyoruz. 
Dolayısıyla herhangi bir teçhizat veya 
malzeme için ihale açtığımızda, Türk 
tedarikçiler ihaleye katılabilecekler.
Biz her durumda, yeni ortak veya teda-
rikçilere açığız.

Naile BAYRAKTAR: Navantia’nın 
Türkiye’de geleceğe dair ne gibi 
planları var?
Jorge GARCIA-MONEDERO: SSM ta-
rafından açılacak birkaç önemli ihale-
yi bekliyoruz. Bunlar arasında; Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı için tedarik edi-
lecek TF2000 sınıfı fırkateynler, Sağlık 
Bakanlığı için tedarik edilecek hastane 
gemisi ve yerel ortaklarımızla iş birliği 
içinde girebileceğimiz bazı başka ihale-
ler var. Bir diğer önemli konu da kısa 
vadede, ikinci bir LPD gemisi için ye-
niden masaya oturup görüşmeyi ümit 
ediyor olmamız. Hatta Cumhurbaşkanı, 
daha büyük bir üçüncü gemiden bile 
bahsetti.
Ofisimiz, yakın zamanda, Navantia’nın 
Türk etki sahasındaki ve belki de Orta 
Doğu’daki ticari faaliyetlerini de des-
tekliyor olacak.

Naile BAYRAKTAR: F-110 fırkateyn 
projesinin son durumu hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

LHD “Juan Carlos I” (L61)
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Jorge GARCIA-MONEDERO: İspanyol 
Deniz Kuvvetleri, Santa Maria sınıfı fır-
kateynlerini, 2025 yılı civarında emek-
liye ayıracak. Fakat F-110 fırkateyni, 
sadece bu fırkateynlerin yerini almak 
üzere geliştirilmiyor. Aynı zamanda, 
güncel tehditlere ve gelecekte ortaya 
çıkması beklenen görevlere hazır bir 
platform olarak öne çıkıyor.
Navantia, en başından beri, bir 21’inci 
yüzyıl fırkateyninin gereksinimlerini 
tanımlama konusunda İspanyol Deniz 

Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde ve 
geçen yıl İspanyol Savunma Bakan-
lığı ile Proje Tanımlama Safhası’na  
yönelik bir sözleşme imzaladı. Buna 
paralel olarak, F-110 programı bün-
yesine dâhil edilecek güncel teknoloji 
ve yenilikleri edinmek ve geliştirmek 
için, bir dizi teknoloji programı başla-
tıldı.
F-110 fırkateyni ile ilgili geliştirme 
programı, şu anda planlanan takvime 
göre ilerliyor.

Naile BAYRAKTAR: Eklemek 
istediğiniz başka bir konu var mı?
Jorge GARCIA-MONEDERO: MSI Der-
gisi’ni ofisimize ağırlamak, bizim için 
her zaman bir zevk. En kısa zamanda 
tekrar görüşmek üzere.

Navantia’nın Türkiye Genel Müdürü 
Jorge Garcia-Monedero’ya, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

F-110 fırkateyninin
2014 tarihli
temsili görseli.
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Etkinlikte, Meteksan Sa-
vunma Genel Müdürü 
Tunç Batum ve Bilkent 

Üniversitesi Rektörü ve Bil-
kent Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Abdullah 
Atalar da kısa birer konuş-
ma yaptı. Batum, “10 yıl önce 
savunma sanayisi sektörün-
de, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM)’nın çizdiği 
vizyon doğrultusunda, Türk 
Silahlı Kuvvetleri için, %100 
milli, tam bağımsız ve öz-
gün teknolojik ürünler ve alt 
sistemler geliştirmek ve ta-
sarlamak üzere yola çıktık.” 
diyerek başladığı konuşma-
sında, Meteksan Savun-
ma’nın tarihindeki önemli 
dönüm noktalarını şöyle sı-
raladı:
n Meteksan Savunma,
 2007 yılında SSM ile
 imzaladığı milimetre
 dalga bandında radar
 MİLDAR ile ilk projesine
 başladı.
n 2009 yılında platform
 simülatörleri dünyasına
 adım attı ve Deniz
 Kuvvetleri Komutanlığı
 (Dz.K.K.lığı) için Yangın
 ve Yara Savunma Eğitim
 Simülatörleri Projesi’ne
 başladı. Aynı yıl, firmanın
 ilk veri bağı projesi olan
 UMTAS veri bağı projesi,
 ASELSAN iş birliği ile
 başladı.
n 2010 yılında, su altı
 akustiği alanında 
 ilk projeler; akustik başlık

 ve gövdeye monteli sonar
 konularında başladı.
 Lazer teknolojileri
 alanına da giren
 Meteksan Savunma, fiber
 lazer projesini başlattı.
n Meteksan Savunma,
 2011 yılında, ASELSAN
 için, IP tabanlı telsiz
 ve hava platformları
 için altimetre, Dz.K.K.lığı
 için PELİKAN projelerini
 imzaladı.
n 2012 yılında OMTAS
 için veri bağı geliştirilmesi
 projesi başladı. Meteksan
 Savunma, ilk ihracat
 başarısına bu yıl imza 
 attı ve Umman’ın Yara
 Savunma Eğitim
 Simülatörü ihalesini
 kazandı. Yine bu yıl,
 Vestel Savunma’nın,
 KARAYEL insansız hava
 aracı (İHA) için uçuş
 kontrol bilgisayarı
 tasarım işini aldı.
n Meteksan Savunma,
 2013 yılında, hava

 savunma füze sistemi
 için veri bağı tasarımına
 başladı. Ayrıca helikopter
 ve İHA platformlarına
 entegre edilecek
 MİLDAR-2’nin ve SOM
 için geliştirilen veri 
 bağı KEMENT’in
 sözleşmelerini imzaladı.
 Su altı akustiği alanında
 ise vektör sensör ve 
 fiber akustik algılayıcı
 projelerine başladı.

n Meteksan Savunma, 
 2014 yılında, kendi
 kaynakları ile geliştirdiği
 özgün ürünü, Retinar
 çevre gözetleme radarını
 piyasaya sürdü. Diğer
 özgün ürünleri, radar ve
 lazer altimetreler de 
 bu yıl ortaya çıktı.
n Meteksan Savunma,
 2015 yılında, MİLGEM 3 
 ve 4 gemileri için, sonar
 sistem tedarikçisi olarak
 ASELSAN ile sözleşme
 imzaladı. TUSAŞ ile
 ANKA-S İHA için özgün
 radom projesine başladı.
n 2016 yılında, Dz.K.K.lığının
 ihtiyacına yönelik olarak
 Nazar projesini imzaladı.
 Su altı akustiği alanında
 ise TÜBİTAK ile IPS IDRS
 projesi ve ROKETSAN ile
 akustik başlık faz-2 ve
 dümen suyu dedektörü
 projeleri başlatıldı.
Batum, konuşmasını şöyle 

Meteksan Savunma 10 Yaşında
Kuruluşunun 10’uncu yılını geride 
bırakan Meteksan Savunma, bu önemli 
kilometre taşını, Temmuz ayında, 
Ankara’da düzenlediği kokteyl ile 
kutladı. Kokteyle; Bilkent Üniversitesi, 
Bilkent Holding ve Meteksan Savunma 
çalışanları başta olmak üzere, 
kullanıcı ve tedarik makamları ile 
sektör şirketlerinden temsilciler 
katılım sağladı.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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sürdürdü: “10 yıllık perfor-
mansımıza baktığımızda, im-
zaladığımız sözleşme sayısı 
40 olmuş. Bunların sözleş-
me bedeli toplamı 625 mil-
yon lira. Bugün itibarıyla 
önümüzde 325 milyon liralık 
sözleşmeye bağlanmış işi-
miz var. Çalışan sayımız 220. 
Bunların %45’i doktora ve 
yüksek lisans sahibi. Lazer 
araştırma laboratuvarı, Bil-
kent Göleti’nde açık su test 

ve kalibrasyon tesisi, basınç 
altında akustik performans 
test altyapısı, yakın alan test 
ve ölçüm alanı ve 10.000 sı-
nıfı temiz oda gibi önemli 
altyapılara sahibiz. Bundan 
sonraki hedeflerimiz, her 
zaman olduğu gibi, yine Bil-
kent Grubu etik değerlerine 
uygun olarak; doğru işi, ka-
liteli, zamanında ve maliyet 
etkin olarak yapmak. İşimizi 
yaparken sürdürülebilirlik 

ve sinerjiye odaklanmak. 
Faaliyet alanlarımızda, yet-
kinliğimizi daha da arttıra-
rak derinleşmek. Ve bütün 
bunları yaparken değer ya-
ratan çalışanlarımızla güçlü 
bir yapı kurmak. Bu günlere 
gelmemizde bize her zaman 
destek olan ve yol gösteren; 
başta Savunma Sanayi Müs-
teşarlığımız olmak üzere, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
ze, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı şirketle-
rimize, TÜBİTAK Başkanlı-
ğına ve enstitülerine, ismini 
sayamadığım tüm paydaşla-
rımıza ve Bilkent Holding’e 
çok teşekkür ederiz. Milli 
platformlarımıza katkı ver-
mekten ve Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin hizmetinde ça-
lışmaktan büyük gurur ve 
mutluluk duyuyoruz.”
Batum’dan sonra kürsüye 
gelen Prof. Dr. Atalar, ko-
nuşmasında, Bilkent Üni-
versitesinin kurucusu Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı’nın 

hayat hikâyesi üzerinden; 
üniversitesinin kâr amacı 
gütmeyen yapılanmasını an-
lattı. Bilkent Üniversitesi’nin 
altında Bilkent Holding’in 
bulunduğunu ve holdinge 
bağlı onlarca şirketin faa-
liyet gösterdiğini belirten 
Prof. Dr. Atalar, tüm bu şir-
ketlerin kârlarının, Bilkent 
Üniversitesinin eğitim ve  
öğretim faaliyetleri için 
kullanıldığını ifade etti.  
Prof. Dr. Atalar, Meteksan 
Savunma için ise şunları 
söyledi: “Meteksan Savun-
ma, Bilkent Holding’e ait 
şirketlerin en önemlilerin-
den bir tanesi. Bir teknoloji 
şirketi. Zehir gibi mühendis-
leri var, en zor işleri yapıyor-
lar, zamanında yapıyorlar, 
iyi bir fiyata yapıyorlar ve 
hepsi büyük bir motivasyon-
la çalışıyor.”
MSI Dergisi olarak, Metek-
san Savunma’nın 10’uncu 
yılını kutluyor ve başarıları-
nın devamını diliyoruz.

Prof. Dr. Abdullah Atalar



68 - Ağustos 2016

Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri 
Bakanlığına Bağlandı
Resmi Gazete’nin 27/07/2016 tarihli, 29783 2. mükerrer sayı-
sında yayınlanan KHK/668 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında 
Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara 
Dair Düzenleme Yapılması Hakkında KHK uyarınca, Jandar-
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tama-
men İçişleri Bakanlığı’na bağlandı ve her iki kolluk kuvveti-
nin teşkilatı ile ilgili değişiklikler yapıldı. Ayrıca:
n	 Kara Kuvvetleri Komutanlığından 87 general, 
 726 subay, 256 astsubay,
n	 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 amiral, 59 subay, 
 63 astsubay,

n	 Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 general, 
 314 subay, 117 astsubay
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edildi.

YAŞ 2016 Temmuz Ayına Alındı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesinin şekil-
lendiği YAŞ toplantısı, bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak, 
Temmuz ayında ve 1 günlük bir toplantı şeklinde düzen-
lendi. YAŞ toplantısı öncesinde, 27 Temmuz’da yayınlanan 
KHK/668 ile 17/07/1972 tarih ve 1612 sayılı Yüksek Askeri 
Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a geçici bir 
madde eklenerek, YAŞ toplantısının 2016 yılı için Temmuz 
ayında yapılmasının önü açıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın 
başkanlığında, 28 Temmuz’da  icra edilen toplantının, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ka-
rarları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın 
tarafından açıklandı ve Resmi Gazete’nin 29/047/2016 tarihli, 
29785 mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
YAŞ toplantısında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bosta-
noğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve 
Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin görevlerine 
devam etmesi kararı alındı. Jandarma Genel Komutanlığı-
na Orgeneral Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanlığına Orgene-
ral Musa Avsever, 2. Ordu Komutanlığına Orgeneral İsmail 
Metin Temel, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma 
Komutanlığına Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı. 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Ege Ordu Ko-
mutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görevlerinin devam 
etmesi kararı alınırken, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na Orge-
neral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komu-
tanlığı’na da Korgeneral Tahir Bekiroğlu getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albay-
lardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve ami-
rallerden görev süresi 1 yıl uzatılacakların durumlarının da 
görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 29 Temmuz 2016 
tarihinden geçerli olmak üzere; 16 general ve amiral bir 
üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi;  
20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Ay-
rıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 47 general ve 
amiralin, kadrosuzluk nedeniyle 29 Temmuz 2016 tarihin-
den itibaren; 1 generalin ise yaş haddini doldurduğu için,  

TSK’da
Yeni Dönem

Türkiye’nin savunma yapılanması, 
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin 
ardından yaşanan gelişmelerle önemli 
bir değişim geçirdi. 27 Temmuz’da 
yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri 
Bakanlığına bağlandı. Yüksek Askeri 
Şura (YAŞ) toplantısı, bu yıl Temmuz ayına 
alınarak 28 Temmuz’da gerçekleştirildi. 
En köklü değişim ise 31 Temmuz’da 
yayınlanan KHK ile yaşandı ve kuvvet 
komutanlıklarının Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB)’na bağlanmasından, 
askeri liselerin kapatılmasına kadar bir 
dizi düzenleme getirildi. 
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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1 Eylül 2016 tarihinden itibaren emekli olacakları da duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığında ter-
fi eden general ve albayların terfileri ise Resmi Gazete’nin 
30/07/2016 tarihli, 29786 mükerrer sayısında yayınlandı.

Köklü Değişiklikler
TSK ile ilgili köklü değişiklikler ise 31/07/2016 tarihli ve 29787 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK/669 Olağanüstü Hâl 
Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üni-
versitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girdi.
TSK’ya personel yetiştirecek çatı kuruluş olarak oluşturulan 
Milli Savunma Üniversitesi:
n	 Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek
 amacıyla yeni kurulan enstitülerden,
n	 Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ve
n	 Astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.
Ayrıca, askeri liseler kapatıldı ve tüm lise mezunlarının, harp 
okullarına başvurabilmesinin önü açıldı. Askeri eğitim-öğre-
tim kurumları ile ilgili teşkilat yapısı ve öğretim programı 
gibi konuların belirlenmesi yetkisi de MSB’ye verildi.
Kolluk kuvvetleri tarafında ise Jandarma Akademisi ile Sahil 
Güvenlik Akademisi kuruldu.
KHK/669 ile:
n	 Kuvvet komutanlıkları MSB’ye bağlandı. Genelkurmay
 Başkanlığının Başbakanlığa bağlı olma durumu ise 
 değişmedi.
n	 MSB’nin teşkilat yapısı yenilendi.
n	 TSK’nın kadrolarının belirlenmesi ve atamaların 
 yapılması yetkileri MSB’ye verildi.
n	 Askeri fabrikalar ve tersaneler MSB’ye devredildi.
n	 TSK’ya bağlı tüm sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına
 devredildi.
n	 YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
 Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı,
 İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Kuvvet 
 Komutanları olarak belirlendi.
n	 YAŞ’ın sekretaryasının MSB tarafından yapılacağı 
 hükme bağlandı.
Aynı KHK ile:
n	 TSK’dan 125 subay ve 68 astsubay,
n	 Jandarma Genel Komutanlığından ise 9 general, 
 909 subay ve 287 astsubay ihraç edildi.

29 Temmuz 2016 Tarihinden 
Geçerli Olarak Bir Üst Rütbeye Yükselen 
General, Amiral ve Albaylar

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 KORGENERAL MUSA AVSEVER
  
 KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMGENERAL OSMAN ERBAŞ
2 TÜMGENERAL ZEKAİ AKSAKALLI
3 TÜMGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ
4 TÜMGENERAL ALİ SİVRİ
5 TÜMGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU
  
 TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL İRFAN ÖZSERT
2 TUĞGENERAL AYDOĞAN AYDIN
3 TUĞGENERAL YILMAZ YILDIRIM
4 TUĞGENERAL GÜRSEL YÜZ
  
 TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR 
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 P.KUR.ALB. ERDOĞAN BAYKAL
2 P.KUR.ALB. FEDAİ ÜNSAL
3 TOP.KUR.ALB. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
4 P.KUR.ALB. BURHAN AKTAŞ
5 TOP.KUR.ALB. ALİ UCARI
6 MU.KUR.ALB. ORHAN AKSOY
7 P.KUR.ALB. İDRİS ACARTÜRK
8 P.KUR.ALB. HANÇERİ SAYAT
9 TOP.KUR.ALB. RECEP ÖZDEMİR
10 İS.KUR.ALB. ERDAL ŞENER
11 TOP.KUR.ALB. SÜLEYMAN ERTIZMAN
12 P.KUR.ALB. ÖZGÜR TÖR
13 HV.SVN.KUR.ALB. TEVFİK ERKAN OLGAY
14 P.KUR.ALB. ÖMER FARUK BOZDEMİR
15 İS.KUR.ALB. RIDVAN YÜCEL YILDIZ
16 TOP.KUR.ALB. SIRRI YILMAZ
17 TOP.KUR.ALB. BAHTİYAR ERSAY
18 TNK.KUR.ALB. FARUK YILDIRIM
19 HV.SVN.KUR.ALB. ALİ EKİYOR
20 TNK.KUR.ALB. SEZAİ ÖZTÜRK
21 TNK.KUR.ALB. NERİM BİTLİSLİOĞLU
22 P.KUR.ALB. BARBAROS KASAR
23 HV.SVN.KUR.ALB. ERDEM MURAT TATLI
24 P.KUR.ALB. COŞKUN KAYA
25 P.ALB. ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
26 P.ALB. İSMAİL GÜZELLER
27 P.ALB. OĞUZ TOZAK
28 P.ALB. ÖMER FARUK CANTENAR
29 P.ALB. MEHMET HAKAN AKYOL
30 P.ALB. EMRE TAYANÇ
31 P.ALB. SALİM AFGÜN
32 P.ALB. HASAN DEMİR
33 P.ALB. SAFFET AKÇİN
34 P.ALB. İSMAİL HAKKI VOLKAN
35 TNK.ALB. AHMET KURUMAHMUT
36 TNK.ALB. AHMET ÖMERCİKLİ
37 TNK.ALB. BÜLENT TEMİZER
38 TNK.ALB. TURAN İNAN
39 TNK.ALB. ERCAN İLHAN
40 TOP.ALB. HURŞİT AĞIRCAN
41 TOP.ALB. AYKUT TONBUL
42 TOP.ALB. ÖZGÜR NUHUT
43 TOP.ALB. MEHMET ÖZAYDIN
44 TOP.ALB. MUSTAFA YAŞAR ARSLANHAN
45 TOP.ALB. SADETTİN ALP ERGİN
46 TOP.ALB. AHMET KASA
47 HV.SVN.ALB. HASAN KAYMAZ
48 KR.PLT.ALB. İDRİS FEYZİ OKAN
49 İS.ALB. MÜCAHİT ZORLUTUNA
50 İS.ALB. ADEM HAYDAR
51 İKM.ALB. İBRAHİM ÖZBUDUN
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52 İKM.ALB. ŞAHİN KILIÇASLAN
53 İKM.ALB. ÖMER KARAİMAMOĞLU
54 BKM.ALB. SELAMİ ARSLAN
55 AS.HÂK.ALB. DİNÇER URAL
56 AS.HÂK.ALB. İHSAN BÜLBÜL
57 MLY.ALB. MEHMET SALİH AKAY
  
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU
  
 TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRAL 
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞAMİRAL CİHAT YAYCI
  
 TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 DZ.KUR.ALB. YANKI BAĞCIOĞLU
2 DZ.KUR.ALB. BÜLENT OLCAY
3 DZ.KUR.ALB. LEVENT KERİM UÇA
4 DZ.KUR.ALB. BÜLENT TURAN
5 DZ.KUR.ALB. BERKER EMRE TOK
6 DZ.KUR.ALB. ÖNDER ÇELEBİ
7 DZ.KUR.ALB. MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY
8 DZ.P.KUR.ALB. GÜRSEL ÇAYPINAR
9 DZ.ALB. AHMET TUNÇ VEYİSOĞLU
10 DZ.ALB. ÖNDER GÜRBÜZ
11 DZ.ALB. ALİ ÇEKİÇ
12 DZ.ALB. CEMAL ÖZDEN YAZICIOĞLU
13 DZ.İSTH.ALB. CEMALETTİN BOZDAĞ
14 DZ.MÜH.ALB. NECMİ YILDIRIM
  
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL 
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 KORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ
  
 KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMGENERAL MUHİTTİN FATİH SERT
2 TÜMGENERAL İSMAİL GÜNEYKAYA
  
 TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL GÖKSEL KAHYA
  
 TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 HV.PLT.KUR.ALB. ERDOĞAN GÜR
2 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL GÜNAYDIN
3 HV.PLT.KUR.ALB. İSMAİL ÜNER
4 HV.PLT.KUR.ALB. KEMAL TURAN
5 HV.PLT.KUR.ALB. KUTLAY DEMİR
6 HV.PLT.KUR.ALB. İBRAHİM DÜLGER
7 HV.İSTH.KUR.ALB. ALİ SERİN
8 HV.UÇK.BKM.KUR.ALB. ERCAN TEKE
9 HV.SVN.KUR.ALB. HASAN BASRİ MEŞE
10 HV.İS.KUR.ALB. TURAN TOKER
11 HV.P.KUR.ALB. BÜLENT TATKAN
12 HV.PER.KUR.ALB. ÜMÜT YILDIZ
13 HV SS KUR.ALB. ERGUN ESKİCİ
14 HV.İKM.KUR.ALB. HÜSEYİN DUMAN
15 HV.MU.KUR.ALB. ALPER KETENCİOĞLU
16 HV.KONT.İHB.KUR.ALB. OĞUZ BOZKURT
17 HV.İS.KUR.ALB. OLCAY YILMAZ
18 HV.PLT.ALB. KADİRCAN KOTTAŞ
19 HV.PLT.ALB. SELÇUK AYGÜN
20 HV.SS ALB. ALPAY AYDOĞAN
21 HV.KONT.İHB.ALB. YUSUF ERGE
22 HV.İSTH.ALB. ERGUN KAHRAMAN
23 HV.UÇK.BKM.ALB. MURAT ISLIOĞLU
24 HV.UÇK.BKM.ALB. CEMAL BALIKÇI
25 HV.İS.ALB. REFİK ÖLMEZ
26 HV.MU.ALB. MURAT PEKŞEN
27 HV.İKM.ALB. MUSTAFA AKKOCA
28 HV.MÜH.ALB. ERSİN GÖSE

29 Temmuz 2016 Tarihinden
Geçerli Olarak Görev Süresi
Bir Yıl Uzatılan General ve Amiraller  

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 KORGENERAL
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU

 TÜMGENERALLER  
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMGENERAL ŞENOL ALPARSLAN
2 TÜMGENERAL İZZET ÇETİNGÖZ

 TUĞGENERALLER    
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN
2 TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI
3 TUĞGENERAL NECDET TUNA
4 TUĞGENERAL MESUT BEDRİ USTA
5 TUĞGENERAL İLHAN KIRTIL
6 TUĞGENERAL ERHAN SİPAHİOĞLU
7 TUĞGENERAL METİN TOKEL
8 TUĞGENERAL ERTUĞRUL GAZİ ÖZKÜRKÇÜ
9 TUĞGENERAL SITKI VARLI
10 TUĞGENERAL ADNAN BAKSI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 TUĞAMİRAL  
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞAMİRAL TAYYAR ERTEM

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 KORGENERAL 
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 KORGENERAL MEHMET ŞANVER

 TÜMGENERAL   
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMGENERAL MEHMET ÖZLÜ

 TUĞGENERALLER 
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL İHSAN ÖZDAMAR
2 TUĞGENERAL REHA UFUK ER
3 TUĞGENERAL CELAL BAŞOĞLU

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ  
 TUĞGENERAL   
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ

İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığı Atamaları  

 KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TÜMGENERAL ARİF ÇETİN
2 TÜMGENERAL ALİ LAPANTA

 TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 TUĞGENERAL HACI İLBAŞ

 TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA	RÜTBESİ	 ADI	SOYADI
1 J.KUR.ALB. HÜSEYİN KURTOĞLU
2 J.KUR.ALB. NURETTİN ALKAN
3 J.KUR.ALB. FERDİ KORKMAZ
4 J.İS.KUR.ALB. ALİ DEMİR
5 J.PLT.ALB. İSMAİL BALIBEK
6 J.ALB. SEMİH OKYAR
7 J.ALB. MUSTAFA BAŞOĞLU
8 J.İKM.ALB. MÜNİR GÜZEL
9 J.ALB. ERCAN YAŞİN
10 J.ALB. HAKAN SARAÇ
11 J.MU.ALB. ENGİN ÇIRAKOĞLU
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ASELSAN ve Torpido 
Karşı Tedbir 
Teknolojileri
ASELSAN; askeri elektronik 
sistemler konusunda sahip 
olduğu teknolojiyi, 2000’li 
yıllardan itibaren, özellikle 
MİLGEM projesi kapsamın-
da başlatılan deniz sistem-
lerinin yerlileştirilmesi ça-
lışmalarına yönlendirmiştir. 
Bu kapsamda, henüz yurt 
içinde sahip olunmayan su 
altı akustik sistem teknolo-
jileri alanına önemli yatırım-
lar gerçekleştirmiş ve özel-
likle yurt dışından teknoloji 
transferi mümkün olmayan 
torpido karşı tedbir sistem-
leri konusunu öncelikli ola-
rak ele almıştır.

ASELSAN, torpido karşı ted-
bir teknolojileri konusunda-
ki faaliyetlerine, Milli Savun-
ma Bakanlığı ile imzalanan 
Denizaltılar için Akustik 
Aldatıcı Sistemi Geliştiril-
mesi sözleşmesi ve eş za-
manlı olarak öz kaynakları 
ile yürüttüğü, HIZIR su üstü 
gemileri için torpido kar-
şı tedbir sistemi geliştirme 
çalışmaları ile başlamıştır. 
2007 yıllında başlanılan bu 
çalışmalarda, ASELSAN’ın, 
askeri elektronik sistemler 
ve elektronik harp konusun-
daki mevcut deneyimlerin-
den yararlanılarak akustik 
harp konusunda, kısa süre 
içerisinde dünyadaki em-
salleri ile rekabet edebile-

cek torpido karşı sistemleri 
geliştirilmiştir. Bu çalışma-
larla birlikte Türkiye’nin tor-
pido karşı tedbir teknolo-
jileri merkezi hâline gelen 
ASELSAN, bu kapsamdaki 
çalışmalarını; geliştirilen 
sistemlerin deniz platform-
larına entegrasyonlarının 
yanı sıra sistemlere daha 
ileri teknolojik kabiliyet-
ler kazandırılması ve yeni 
teknolojiler geliştirilmesi 
doğrultusunda sürdürmek-
tedir.

Suyun Altındaki 
Ölümcül Tehdit: 
Torpido
Torpidolar; denizaltılar ve 
su üstü gemileri için ölüm-
cül bir su altı tehdidi olma 
özelliğini, geçtiğimiz yüz-

yılda olduğu gibi, günü-
müzde de sürdürmektedir.  
20. yüzyılın başlarında, akus-
tik güdüm ihtiva etmeyen 
klasik torpidolar, gelişen 
teknoloji ile yerlerini; dümen 
suyuna güdümlü (wake-ho-
ming), aktif, pasif ve aktif/
pasif bileşik modda arama, 
tespit ve takip yapabilme 
kabiliyetleri ile karmaşık bir 
tehdit hâlini alan modern 
torpidolara bırakmıştır. Mo-
dern torpidolar, atıldıkları 
denizaltılardan 30 mil men-
zile kadar kablo ile kontrol 
edilebilmekte; saatte 50 de-
niz milinden daha yüksek 
süratlere ulaşabilmekte ve 
yüksek enerji yoğunluğuna 
sahip batarya teknolojileriy-
le birlikte daha uzun süreler 
görev yapabilmektedir.

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı

Türkiye’nin Torpido Karşı 
Tedbir Sistemleri Teknoloji 
Merkezi: ASELSAN

ASELSAN, su altı unsurlarının, 
otomatik olarak kurulan
akustik bir ağ üzerinden
haberleşmesini öngören
torpido karşı tedbir sistemleri
üzerinde çalışmalarını
sürdürüyor.
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Malzeme teknolojilerinde-
ki gelişmeler paralelinde, 
torpidonun sonar başlığın-
da; yüksek performanslı 
ve geniş çalışma frekans 
aralığına sahip transdüser-
lerin kullanımı mümkün 
hâle gelmiştir. Mikro ve 
nano-teknolojideki geliş-
meler sayesinde ise sonar 
başlığı elektroniğinde, kü-
çük hacimlerde çok yüksek 
güçlü işlem yeteneği ka-
zanılmıştır. Bu gelişmeler, 
torpidoların, aynı anda bir-
den fazla hedefi, 3 boyutlu 
ve yüksek çözünürlükte 
tespit edebilmesine, takip 
edebilmesine ve sınıflan-
dırabilmesine olanak sağ-
lamanın yanında gelişmiş 
karşı-karşı tedbir algorit-
malarıyla donatılabilme-
sine de imkân vermiştir. 
Buna ek olarak, fiber-optik 
iletişim teknolojisindeki 
gelişmelerle birlikte tor-
pidolar, fiber-optik kablo 
ile uzaktan kontrol edile-
bilmenin yanında atıldığı 
platforma yoğun bilgi ak-
tarabilme yeteneği ile çok 
daha tehlikeli bir silah du-
rumuna gelmiştir.
Yakın gelecekte, akustik 
güdümlü modern torpido-
ların dışında, süperkavi-
te torpidolarda da önemli  
gelişmeler beklenmekte-
dir. Süperkavite torpidolar,  

torpidonun etrafında bir 
hava katmanı oluşturulma-
sı ve torpidonun bu katman 
içerisinde hareket etmesi 
prensibiyle çalışır. Bu şe-
kilde suyla teması en aza 
indirilen torpido minimum 
sürtünmeye sahip olmakta 
ve çok yüksek süratlere çı-
kabilmektedir. 
VA-111 Shkval torpidosu-
nun, süper kavitasyon özel-
liği ile saatte 200 deniz mili 
sürate erişebilmesi; Bar-
racuda torpidosunun, aynı 
özellik ile yüksek süratlere 
ulaşabilmesi, denizaltılar 
ve su üstü platformları açı-
sından endişe vericidir. Bu 

torpidolar henüz akustik 
güdüm kabiliyetine sahip 
olmasalar da Shkval torpi-
dosuna; saatte 60 deniz mili 
süratte güdüm ve saatte 300 
deniz mili süratte hücum 
kabiliyeti kazandırılması yö-
nünde çalışmaların devam 
ettiği bilinmektedir[1]. Aynı 
şekilde, Barracuda torpido-
suna akustik güdüm kabi-
liyeti kazandırmaya yönelik 
faaliyetler de yürütülmek-
tedir[2].
Süperkavite torpidolara 
kazandırılacak akustik ye-
tenek sonrasında, kısalan 
reaksiyon süresi nedeniyle 
platformların, sadece ma-

nevra yaparak veya sadece 
“işlevsel imha” (soft-kill) 
karşı tedbir sistemleri kul-
lanarak bu tehditten kur-
tulma olasılığı azalacaktır. 
Bu durum, önümüzdeki 
dönemde, torpidoların, su 
üstü platformlar ve deni-
zaltılar için çok daha büyük 
tehdit olacağını göstermek-
te; daha geniş imkânlara 
sahip, işlevsel imha ve “fi-
ziksel imha” (hard-kill) çö-
zümlerini bir arada barın-
dıran, daha karmaşık, daha 
hızlı ve daha etkin karşı 
tedbir sistemlerine ihtiyaç 
duyulacağına işaret etmek-
tedir.

Şekil 1. Shkval[3] (solda) ve Barracuda (sağda) torpidoları
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Torpido Karşı Tedbir 
Sistemleri
Günümüz torpido karşı ted-
bir sistemleri, işlevsel imha 
ve fiziksel imha olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Akustik alda-
tıcı ve karıştırıcıların kulla-
nımını içeren işlevsel imha 
yönteminde amaç, uygun 
taktiklerle torpido sonarının 
karıştırılmasını veya aldatıl-
masını sağlayarak torpido-
nun hedefine ulaşamadan 
bataryasını bitirmektir. Tor-
pidolara karşı bir diğer sa-
vunma yöntemi olan fiziksel 
imha yöntemi ise torpidonun 
imha edilmesini veya torpi-
doya yapısal hasar vererek 
görev yapamaz hâle getiril-
mesini hedefler.
Günümüzde; ARGON, WASS, 
ULTRA, DCNS ve RAFAEL 
gibi firmalar başta olmak 
üzere birçok torpido kar-
şı tedbir sistemi üreticisi 
olmasına rağmen, tehdit 
torpidoların tamamına kar-

şı etkin olabilecek, işlevsel 
imha ve fiziksel imha özel-
liklerini bir arada barındı-
ran bir karşı tedbir sistemi 
çözümü henüz pazara sü-
rülmemiştir.

İşlevsel İmha Karşı 
Tedbir Sistemleri
İşlevsel imha karşı tedbir 
sistemleri genel olarak:
n Torpido tehdidine
 karşı sakınma taktikleri
 geliştirmeye yönelik
 Taktik Geliştirme
 Simülatörü,
n Geliştirilen taktikler
 içerisinden, tehdit
 durumuna göre,
 kullanıcıya en uygun
 sakınma taktiğini
 öneren ve uygulatmayı
 sağlayan Karar Destek
 Sistemi,
n Akustik aldatıcı
 (decoy) ve akustik
 karıştırıcı (jammer)
 efektörler, 

n Efektörlerin atılmasını
 sağlayan, mukavim 
 gövde dışı (denizaltı) 
 veya güverte üstü (gemi)
 fırlatıcılardan (lançer)
 oluşmaktadır (Şekil 2).
İşlevsel imha karşı tedbir 
sistemlerinde, kullanılacak 
aldatıcı ve karıştırıcıların 
performansı ve sayısı kadar, 
aldatıcı ve karıştırıcıların 
atılma zamanları ile plat-
formun yapacağı sakınma 
manevrası da sistemin ba-
şarısına etki etmektedir. Bu 
sebeple, gelişmiş akustik 
aldatıcı ve karıştırıcıların, 
Taktik Geliştirme Simüla-
törü ve Karar Destek Sis-
temi ile birlikte kullanımı, 
saniyelerin önem kazandığı 
torpido tehdidine karşı kri-
tiktir. Taktik Geliştirme Si-
mülatörü ile değişik tehdit 
senaryolarına göre en yük-
sek sakınma başarısını sağ-
layan taktikler geliştirilip 
doğrulanır ve denizaltı veya 

su üstü platformlarında-
ki Karar Destek Sistemi’ne 
yüklenirler. Gerçek torpido 
tehdidinin tespiti durumun-
da sistem, veri tabanındaki 
senaryoları ve algoritmala-
rı kullanarak mevcut tehdit 
durumuna göre, operatöre 
en uygun taktikleri önerir. 
Bu taktik; denizaltı veya su 
üstü platformunun sakınma 
manevrasıyla birlikte; akus-
tik aldatıcıların, karıştırıcı-
ların ya da her ikisinin atış 
zamanlamaları ve çalışma 
parametrelerini içerir.

Fiziksel İmha Karşı 
Tedbir Sistemleri
Torpidolardaki karşı-karşı 
tedbir algoritmalarının ge-
lişimiyle birlikte, işlevsel 
imha sakınma önlemlerini 
destekleyecek şekilde, fi-
ziksel imha karşı tedbir yön-
temleri de gündeme gelmiş-
tir. Fiziksel imha yöntemleri 
ile temelde torpidoya yapısal 

Şekil 2. Genel bir İşlevsel İmha Karşı Tedbir Sistemi Bileşenleri
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hasar verilerek, torpidonun 
hareket imkânlarının kısıt-
lanması ya da tümden imha 
edilmesi amaçlanmakta-
dır. Torpidoda kısmi hasar 
oluşması durumunda ise 
torpidonun hücum fazından 
çıkması ve bu sayede ge-
miye zaman kazandırılması 
beklenmektedir.
Fiziksel imha önlemleri 
kapsamında, platformun 
yakınına yerleştirilen bir ağ 
veya torpidonun geldiği yöne 
açılacak bir şemsiye, su altı 
bombası, süperkavite mer-
mi gibi değişik yöntemler 
önerilmektedir[4]. İsrail ya-
pımı Torbuster gibi işlevsel 
imha temelli bir efektör ile 
torpidoyu kendi üzerine çe-
kip uygun koşulda patlatıl-
masını hedefleyen sistemler 
de mevcuttur[5]. Ancak bu 
sistemlerdeki en önemli ek-
siklik, dümen suyuna güdüm 
yeteneğine sahip torpidolara 
karşı etkin olamamalarıdır. 
Günümüzde öne çıkan en 
önemli fiziksel imha yön-
temi ise tehdit torpidonun 
diğer bir savunma torpido-
suyla fiziksel olarak imha 
edilmesi veya görev yapa-
maz hâle getirilmesidir. Bu 
yöntemde, savunma tor-
pidosunun, akustik arayıcı 
başlığıyla torpidoyu bulma-
sı ve tahmini önleme nok-
tasında, tehdit torpidoyu, 
fiziksel olarak görev yapa-
maz hâle getirmesi sağla-
nır. Avrupa menşeili MU90 
ve Rus yapımı PAKET-E/
NK hafif torpidolarının bu 
amaçla da kullanılabileceği 
üretici kaynaklarında belir-
tilse de temelde savunma 
torpidosu amaçlı olarak 
hâlihazırda Alman menşeli 
“Sea-Spider” ve Amerikan 
menşeli “Countermeasu-
re Anti Torpedo (CAT)” ça-
lışmalarının devam ettiği 
bilinmektedir. Amerikan 
Deniz Kuvvetlerinin, 2013 
yılında ilk deniz tecrübe-
lerini gerçekleştirdiği CAT 
sistemini, 2018 yılında, Su 
Üstü Torpido Karşı Ted-
bir Sistemi’nin alt bileşeni 

olarak ilk gemiye entegre 
etmeyi planladığı belirtil-
miştir [6].

ASELSAN: Torpido 
Karşı Tedbir 
Teknoloji Merkezi
ASELSAN, misyonunun ge-
reği olarak diğer savunma 
alanlarında olduğu gibi, su 
altı alanında da gerekli alt-
yapı, teknoloji ve bilgi biriki-
mini tesis etme konusunda 
önemli bir rol üstlenmiştir. 
ASELSAN tarafından su altı 
akustik sistem geliştirme 
çalışmalarına 2006 yılından 
itibaren başlanmış ve özel-
likle torpido karşı tedbir 
sistemleri konusunda, kısa 
süre içerisinde çok önemli 
teknolojik kazanımlar elde 
edilmiştir. 
Bu çalışmalar neticesinde, 
denizaltılar için ZARGANA 
Torpido Karşı Tedbir Sistemi 
özgün olarak geliştirilmiş ve 
bu sistem, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) en-
vanterine alınmıştır. Buna 
paralel olarak ASELSAN, 
öz kaynakları ile su üstü 
platformları için HIZIR Tor-
pido Karşı Tedbir sistemini 
geliştirilmiştir. HIZIR siste-
mindeki, torpidolara karşı 
savunma harekâtı için hayati 
önem arz eden ve torpido-
ların uzun menzilden tespit 
edilmesini sağlayan Torpido 
Tespit Dizini (Çekili Sonar), 
yerli imkânlar ile tasarlan-
mış ve üretilmiştir.
ZARGANA ve HIZIR sistem-
lerinin en kritik yapıtaşların-
dan olan sarf edilebilir efek-
törler de bu süre içerisinde 
özgün olarak geliştirilmiştir. 
ZOKA adı verilen bu efek-
törler aldatıcı ve karıştırıcı 
olmak üzere iki farklı türde 
olup, kullanıldıkları platfor-
ma göre farklılıklar göste-
ren geniş bir ZOKA efektör 
yelpazesi oluşturulmuştur. 
ZOKA efektörleri akustik gü-
düme sahip tüm torpidolara 
karşı etkin olacak şekilde 
gelişmiş akustik karıştırma 
ve aldatma algoritmalarıyla 
donatılmışlardır.
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Akustik güdüm ihtiva etme-
yen torpidolara karşı ise iş-
levsel imha yöntemini kulla-
nan sarf edilebilir efektörler 
yerine fiziksel imha yöntem-
lerinin kullanımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu sebeple, 
işlevsel imha yöntemine 
sahip HIZIR ve ZARGANA 
sistemlerine fiziksel imha 
yeteneğinin de kazandırıl-
ması çalışmaları ASELSAN 
tarafından yürütülmektedir. 
TÜBİTAK TEYDEB 1501 des-
teğiyle 2014 yılında başlatı-
lan çalışmada torpidoları fi-
ziksel olarak görev yapamaz 
duruma getirecek bir torpi-
doya karşı savunma torpi-
dosunun (TORK) geliştiril-
mesi hedeflenmiştir. Yakın 
gelecekte TORK’un HIZIR ve 
ZARGANA’ya entegre edil-
mesiyle su üstü gemilerine 
ve denizaltılara torpidola-
ra karşı en üst düzey karşı 
tedbir harekât imkânının 
kazandırılması planlanmak-
tadır. 

ZARGANA
ZARGANA, denizaltı sistem-
lerinden toplanan verile-
ri kullanarak su altı tehdit 
durumuna göre en yüksek 
başarıma sahip taktiğin be-
lirlenerek uygulanmasını 
sağlayan bir işlevsel imha 
karşı tedbir sistemidir. Sis-
temin torpido karşı tedbir 
taktikleri; denizaltı sakınma 
manevrası, akustik aldatıcı / 
karıştırıcıların döküş örün-
tüsü ve döküş zamanlama-
larını içermektedir. Sistem, 

operatör kontrollü girdilerle 
veya otomatik olarak gerçek 
zamanlı veri sağlayan deni-
zaltı sistemleri ile entegre 
şekilde çalışabilmektedir. 
Sistem aşağıdaki bileşen-
lerden oluşmaktadır:
n Taktik Geliştirme
 Simülatörü
 (Karaya Konuşlu)
n Karar Destek Sistemi
n Lançer (İskele / Sancak)
n Sarf Edilebilir Efektörler
 (Akustik Karıştırıcı /
 Akustik Aldatıcı)

ZARGANA sisteminin en 
kritik bileşenleri olan sarf 
edilebilir efektörler, modü-
ler tasarımları sayesinde, 
ihtiyaca göre farklı tipte üre-
tilebilmekte ve farklı boyut-
lara uyarlanabilmektedirler. 
Akustik karıştırıcılar; aktif, 
pasif veya hem aktif hem 
pasif modda çalışabilirler 
ve klasik ve modern akus-
tik güdümlü torpidoların 
çalışma frekanslarını kap-
sayacak şekilde, geniş bant-
lı yüksek seviyeli gürültü 
üretirler. Akustik aldatıcılar 
ise platformun akustik ve 
dinamik karakteristikleri-
ni yüksek sadakatle simüle 
ederek torpidoyu yanıltırlar.
ZARGANA sistemi, Dz.K.K.
lığı envanterinde kullanıl-
maktadır. Sistem, ihtiyaç-
lara göre kolayca adapte 
olabilecek esnek tasarımı ve 
modüler yapısı sayesinde, 
farklı denizaltı platformları-
na da entegre edilebilecek 
özelliktedir.

Şekil 3. ZARGANA
Lançer Alt Sistemi
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HIZIR
HIZIR, ASELSAN tarafından, 
korvet ve üstü sınıf gemiler 
için özgün olarak geliştiri-
len, en güncel teknolojiy-
le donatılmış bir işlevsel 
imha karşı tedbir sistemidir.  
HIZIR sistemi:
n	 Torpido Tespit Dizini 
 (Çekili Sonar)
n Çekili Akustik Dekoy
n Sarf Edilebilir Akustik
 Dekoy 
n Vinç 
n Elektronik Kabinet 
n Lançer (İskele / Sancak)
n Kullanıcı Ekranı ve 
 Kontrol Birimleri 
 (SHM / Köprüüstü)
alt sistemlerinden oluşmak-
tadır (Şekil 4). HIZIR siste-
mi; gemilerdeki sonarlar, 
komuta kontrol sistemleri 
ve veri dağıtım birimleri ile 
entegre olarak çalışabil-
mektedir.
Sistemin önemli bir özelliği, 
kullanılan triplet hidrofon 
yapısı ile tehdit torpidoların 
geliş yönünü, gemi manev-

rasına gerek duyulmadan 
anında belirleyen; gelişmiş 
tespit, sınıflandırma ve ko-
numlandırma algoritmala-
rıyla donatılmış olmasıdır. 
HIZIR sistemi, bu sayede, 
gemiye yeterli reaksiyon 
süresi sağlayacak şekilde, 
torpidoları uzak mesafeden 
tespit edebilmekte ve tespit 
durumunda operatöre tehdit 
torpidodan kaçışı sağlaya-
cak şekilde en uygun taktiği 
zamanında önerebilmekte-
dir. Taktikler; gemi sakınma 
manevrasını, çekili dekoy 
çalıştırma planını, çekili de-
koy parametrelerini ve sarf 
edilebilir dekoyların atış za-
manlarını içermektedir.
Özgün tasarımı ve üstün  

teknolojik özellikleriyle 
TESİD Yenilikçilik 
Yaratıcılık Ödülleri 
sürecinde, büyük 
firma dalında “Ye-

nilikçi Ürün” ödülü-
ne de layık görülen 

HIZIR sistemi, gele-
cekte ortaya çıka-
bilecek yeni tehdit-
lere uygun olarak 
güncellenebilir ve 
uyarlanabilir olacak 
şekilde modüler bir 
yapıya sahiptir.

ZOKA
Denizaltı ve su üstü 
gemileri için gelişti-
rilen ZOKA efektör-
leri, dünyada akus-
tik güdüme sahip 
ve aktif, pasif ya da 
bileşik modda çalı-
şabilen bütün torpi-
do tehditlerine karşı 
etkili olacak özellik-
lere sahiptir. ZOKA 
efektörleri HIZIR ve 
ZARGANA Torpido 
Karşı Sistemlerinde 
kullanılmakta olup 
her iki sistemde de 
aldatıcı (Şekil 5) ve 
karıştırıcı (Şekil 6) 
olmak üzere iki ayrı 
tipte ZOKA efektörü 

bulunmaktadır. ZOKA 
karıştırıcıları tüm mev-
cut torpidoların akustik 
çalışma frekans aralı-
ğını kapsayacak şekil-
de, geniş bantlı yüksek 
seviyeli gürültü yayını 
yaparlar. Bu sayede 
pasif torpidolara karşı 
denizaltı gürültüsünü 
maskelerken aktif tor-
pidolara karşı da ortam 
gürültüsünü arttırarak 
denizaltıdan yansıyan 
eko sinyalinin tespit 
mesafesini azaltırlar. 
ZOKA aldatıcıları ise 
platformun akustik ve 
dinamik karakteristik-
lerini simüle ederek 
torpidoyu yanıltır ve 
torpidoyu kendi üzerine 
çekerler. ZOKA alda-
tıcı ve karıştırıcılarının 
birlikte kullanılmasıy-
la, akustik torpidolara 
karşı üst seviyede et-
kinlik sağlanmıştır.

 

Şekil 4. HIZIR sistemi

HIZIR sistemi
TESİD ödülü

Şekil 5. ZOKA hareketli 
karıştırıcı
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Fiziksel İmha 
Sistemi: TORK
Denizaltılar ve su üstü ge-
mileri için torpido tehdidine 
karşı en etkin savunma, iş-
levsel imha ve fiziksel imha 
yöntemlerinin birlikte kulla-
nılması ile sağlanabilecek-
tir. ASELSAN’ın, torpidolara 
karşı savunulması amacıyla 
geliştirdiği, özgün donanım 
ve yazılıma sahip Torpidoya 
Karşı Savunma Torpidosu 
(TORK) ile ilgili çalışma-
lar, TÜBİTAK TEYDEB 1501 
desteğiyle 2014 yılında baş-
lamıştır. TORK, su üstü ge-
milerine karşı atılacak olan 
akustik güdümlü, tel gü-
dümlü, güdümsüz ve dümen 
suyuna güdümlü torpidoları 
imha etmek amacıyla gelişti-
rilmekte olan bir anti-torpido 
torpidosudur. TORK; platfor-
ma yaklaşan torpido tehdi-
dini, sonar arayıcı başlığı ile 
hassas şekilde konumlandı-

rabilmektedir. Sistem, geliş-
miş önleme algoritmalarını 
kullanarak imha mesafesine 
geldiğinde infilak ederek, 
torpido tehdidini görev yapa-
maz hâle getirecek şekilde 
geliştirilmektedir.
Hâlihazırda deniz ortamın-
da manevra tecrübeleri de-
vam eden TORK’un, 2017 yılı 
başlarında, akustik arayıcı 
başlığı ile performans test-
lerinin yapılması planlan-
maktadır.
TORK ile yüksek değerli 
unsur olarak tanımlanan 
ve stratejik öneme sahip 
denizaltıların ve su üstü 
gemilerinin denizlerde çok 
daha güvenli seyir yapması 
sağlanmış olacaktır. Tüm 
torpido tiplerine karşı etkili 
olması hedeflenen TORK, 
işlevsel imha karşı tedbir 
sistemleri ile entegre olarak 
çalışabilecek şekilde gelişti-
rilmektedir.

TORK’tan Hafif 
Torpidoya Giden Yol
Torpidolar, ağır ve hafif 
torpido olarak ikiye ayrıl-
maktadır. Ağır torpidolar, 
yaklaşık 53 cm çapa ve 6 m 
ve üzeri boya; hafif torpido-
lar ise yaklaşık 32 cm çapa 
ve 3 metre civarında boya 
sahiptirler. Ağır torpidolar, 
denizaltılardan denizaltılara 
veya su üstü platformlarına 
karşı kullanılmakta ve de-
nizaltı tarafından kablo ile 
kontrol edilebilmektedir. 
Ağır torpidolar, 60 dakikaya 
varan çalışma süresine sa-
hiptirler. Hafif torpidolar ise 
hava unsurları veya su üstü 
platformlarından, denizal-
tılara karşı atılırlar. Kablo 
kontrolleri olmayıp, çalışma 
süreleri ise 10-20 dakika 
arasında değişmektedir.
TORK sistemi; çalışma 

prensibi, boyutları ve alt bi-
leşenleri ile hafif torpidoy-
la büyük ölçüde benzerlik 
göstermektedir. Bu sebeple 
ASELSAN, TORK sistemi-
ni, önümüzdeki dönemde, 
gerek yurt içi ihtiyaçlar ge-
rekse yurt dışı pazar potan-
siyelini de dikkate alarak, 
hafif torpidoların altyapısını 
da oluşturacak şekilde ge-
liştirmektedir. TORK siste-
minin harp başlığı, batarya 
bölmesi ve akustik arayıcı 
başlık sensör dizini (wet-
end), hafif torpido çalışma-
ları için uyarlanabilecek 
şekilde modüler olarak ge-
liştirilmiştir. Örneğin; TORK 
akustik arayıcı başlığı için 
geliştirilmiş olan elektronik 
alt sistemi (dry-end), hafif 
torpido akustik arayıcı baş-
lık sensör dizini kapsamında 
da (Şekil 8) kullanılabilecek 
özelliktedir.

Şekil 6. ZOKA hareketli aldatıcı

Şekil 7. 
ASELSAN Fiziksel İmha Karşı Tedbir 
Torpidosu TORK

Şekil 8. TORK (en üstte) ve 
Hafif Torpido (üstte) Arayıcı Başlık 
Sensör Dizinleri
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TORK’un diğer önemli alt 
sistemlerinden motor, it-
ki-yönlendirme ile güdüm ve 
kontrol alt sistemleri ise ha-
fif torpido için herhangi bir 
değişiklik ihtiyacı olmadan 
kullanılabilecek şekilde ge-
liştirilmiştir. Bunun en güzel 
örneği, TORK için geliştiril-
miş olan Motor Sürücü Biri-
mi’dir (Şekil 9). Hâlihazırda 
Motor Sürücü Birimi, TORK 
ihtiyaçlarını fazlasıyla kar-
şılarken, hafif torpidonun 
ihtiyaç duyacağı güç seviye-
lerinde, iki adet motoru aynı 
anda sürebilecek kapasite-
dedir.
TORK’taki mevcut çalış-
malarla milli hafif torpi-
donun altyapısını büyük 
ölçüde tamamlamış olan 
ASELSAN  torpido tek-

nolojilerinde  önemli bir 
altyapı ve teknolojik biri-
kim elde etmiştir. ASELSAN  
bu alandaki kazanımlarından 
yola çıkarak kısa vadede hafif 
torpido uzun vadede ise sü-
perkavite torpido konularında 
bir teknoloji merkezi olma he-
define doğru ilerlemektedir.

Geleceğe Bakış
Savunma sistemlerinin her 
alanında olduğu gibi, suyun 
altında da “tehdit” ve “karşı 
tedbir” kavramları birbir-
lerine bağlı olarak sürekli 
bir gelişim göstermektedir. 
Torpido üreticileri, torpi-
dolarının daha hızlı, daha 
sessiz ve daha akıllı hareket 
edebilmeleri için, yeni ge-
lişen teknolojilerle birlikte, 
torpidolarını sürekli olarak 

güncellemekte veya yenile-
mektedir. Benzer şekilde, 
karşı tedbir sistemleri de 
savunma kabiliyetini en üst 
düzeye taşıyacak şekilde 
tehdit durumlarına karşı sü-
rekli gelişim göstermekte-
dir. Bu yarışta, denizaltıların 
ve su üstü gemilerinin tor-
pido tehdidinden sakınabil-
mesi için, yeni metotlar da 
geliştirilmektedir.
Torpidoların gelişimi ve  
teknolojik gelişmeler dikka-
te alındığında, önümüzdeki 
dönemde, karşı tedbir ihti-
yaçlarının, hem ülkemizde 
hem de dünyada daha da 
artacağı değerlendirilmek-
tedir. Özellikle süperkavite 
torpidoların önümüzdeki 
dönemde akustik kabiliyet 
kazanarak daha büyük teh-
dit hâline gelmesiyle birlik-
te, karşı tedbir sistemlerinin 
öneminin de en üst düzeye 
çıkması beklenmektedir.
ASELSAN torpido ve torpido 
karşı tedbir sistemlerindeki 
birikimiyle geleceğe dönük 
ileri teknoloji çalışmaları-
na da devam etmektedir.  
Hâlihazırda, torpido karşı 
tedbir sistemlerinde “yeni 
nesil akıllı efektörlerin ge-
liştirilmesi” projesi bunun 
en güzel örneğidir.  Su altı 
unsurlarının otomatik ola-
rak kurulan akustik bir ağ 
üzerinden haberleşmesini 
öngören bu teknoloji geliş-
tirme projesine TÜBİTAK 
TEYDEB 1511 desteğiyle 
2015 yılında başlanmıştır. 
2017 yılı içerisinde tamam-
lanması öngörülen projede 
kazanılacak teknolojinin ya-

kın gelecekte sadece yeni 
nesil torpido karşı tedbir 
efektörlerinde değil, aynı 
zamanda su altı akustiğinin 
diğer alanlarında da kulla-
nılması hedeflenmektedir. 
ASELSAN, 40 yıllık teknolo-
jik birikimini kullanarak, ül-
kemiz için gereken her türlü 
su altı akustik sistem tekno-
lojisinde sorumluluk almaya 
devam edecektir. Perfor-
mans, işlevsellik ve lojistik 
ihtiyaçlara uygun modüler 
sistemler ile torpido ve tor-
pido karşı tedbir sistemle-
rinde ülke savunması için en 
ileri teknolojiyi kazandırma-
ya devam edecek; dünya pa-
zarında ise yakın zamanda 
yerini alacaktır.
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Şekil 9. Hafif Torpido ve 
TORK için ortak geliştirilen
Motor Sürücü Birimi
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Düzenlenen törende 
ilk konuşmayı yapan 
SDT Genel Müdürü 

Fatih Ünal, şunları söyledi: 
“SDT, hem gömülü aviyo-
nik bilgisayar hem gömülü 
simülasyon hem de canlı 
simülasyon alanındaki ça-
lışmaları ve bugüne kadar 
Milli Savunma Bakanlığı ve 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM)’nın SDT’ye güve-
nerek verdiği birtakım pro-
jelerle önemli bir birikim ve 
deneyim elde etti. Bu birikim 
ve deneyimle uluslararası 
platformda birtakım benze-
ri alanlarda işler, projeler 
kazanmaya başladık. Bu-
nun ilk sonucunu da Mayıs 
ayında aldık. Kore Cumhu-
riyeti’nin, TÜBİTAK’a benzer 

bir kurumu olan ADD’den 
aldığımız ve KT-1 ve F-16 
uçaklarına bir gömülü ben-
zetim sistemi entegre edil-
mesini konu alan projede, 
biz de yer alacağız. Bunun 
yanı sıra hâlihazırda Türk 
Hava Kuvvetleri için geliştir-
mekte olduğumuz ve şu an 
sertifikasyon aşamasında 
olan canlı sanal simülasyon 
ya da bir diğer adı ile yeni 
nesil ACMI projemiz devam 
ediyor. Bu birikimlerle Kore 
Cumhuriyeti’nde kendimize 
bir yer bulduk. Şu anda da 
Kore Cumhuriyeti’nde, önü-
müzdeki 1-2 ay içerisinde  
ihale aşamasına gelme-
si beklenen, onların savaş 
uçakları için yeni nesil ACMI 
tedarik projesinde, ulus-

lararası rekabet içindeki 
adaylardan birisiyiz. Ayrıca, 
Kore’nin KF-X programında 
gömülü eğitim birimi (Em-
bedded Training Unit / ETU)  
adı verilen gömülü bir ben-
zetim sistemi unsurunu, yani  
ACMI’nin uçağın içine konu-
lan bir kutu hâline getirilmiş 
versiyonunu sağlamak için, 
Koreli proje ortağımızla bir 
teklif hazırlıyoruz. Her iki 
çalışmada da Kore Cumhu-
riyeti’nin önemli simülas-
yon firmalarından HANGIL 
C&C ile iş birliği yapıyoruz.  
İmzalayacağımız iş birli-
ği anlaşmaları ile iki firma 
olarak bu ihalelerde birlik-
te teklif vereceğiz. Özellikle 
offset açısından bize bu kal-
dıracı sağladığı için, SSM’ye 

teşekkür etmek istiyorum.” 
Ünal’ın ardından söz alan 
SSM Sanayileşme Daire 
Başkanlığından Halil İbra-
him Yurdakul da kısa bir 
konuşma yaptı. Yurdakul, 
“SSM olarak SDT gibi yete-
nekli, teknoloji geliştiren ve 
yenilikçi firmaları her plat-
formda destekliyoruz. ETU 
ve ACMI programlarının bir 
başlangıç olmasını ve off-
set’ten bağımsız olarak de-
vamının gelmesini diliyoruz.”
HANGIL C&C Genel Müdür 
Yardımcısı Jin H. Park ise SDT 
ile çalışmaktan çok memnun 
olduklarını ifade etti.
Tören, iş birliği anlaşmalarının 
Ünal ve Park tarafından im-
zalanmasının ardından veri-
len kokteyl ile sona erdi.
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SDT İhracat Atağını Sürdürüyor
Haziran ayı başında yaptığı açıklama 

ile Kore Cumhuriyeti’nin, askeri eğitim 
uçaklarında kullanacağı Gömülü

Eğitim Sistemi (Embedded Training 
System / ETS) için açtığı ihaleyi

kazandığını duyuran SDT, Temmuz 
ayında da Kore Cumhuriyeti’nde

yürütülecek projelerle ilgili önemli 
imzalar attı. 21 Temmuz’da Ankara’da 

düzenlenen törenle SDT ve Koreli
HANGIL C&C firmaları, 2 proje için
birer iş birliği anlaşması imzaladı.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
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Kanada Milli Günü, 1 Temmuz’da Ka-
nada Büyükelçiliği Rezidansı’nda 

verilen resepsiyonla kutlandı. Büyü-
kelçi John Holmes ve Savunma Ataşe-
si Deniz Albay Ivan Allain’in eşleri ile 
beraber davetlileri kapıda karşıladığı 
geceye, Türk Silahlı Kuvvetleri men-
supları, askeri ve sivil yabancı misyon 
temsilcileri, Türk savunma sanayisi 
firmalarından temsilciler ile çok sayıda 
davetli katıldı. 
Resepsiyon, Atatürk Havalimanı’na 

düzenlenen terör saldırısında haya-
tını kaybedenlere adandı ve saldırıda 
hayatını kaybedenler için saygı duru-
şu ile başladı. Müteakiben Büyükel-
çi Holmes yaptığı konuşmada; “Milli 
günü kutlayıp kutlamama kararını 
vermek çok zor oldu. Resmi milli yas 
süresi şu an bitmiş olsa da bu acı ve 
üzüntü bir süre daha hepimizin içinde 
kalacak. Ancak devam etmemiz gere-
kiyor. Hayatlarımızı korku içinde ya-
şayamayız. Teröristler zaten bunu is-

tiyor. Biz bundan çok daha güçlüyüz ve 
yenilmeyeceğiz.” dedi. Gelecek sene 
Kanada Konfederasyonu’nun 150’nci 
yıldönümü kutlamaları olacağını ha-
tırlatan Büyükelçi Holmes, görev sü-
resinin bitmesi sebebiyle Türkiye’den 
ayrılacak olduğunu ve o kutlamada 
üzülerek Türkiye’de bulunamayaca-
ğını ifade ederek “Bu güzel ülkenin 
insanlarına, barış, güvenlik, refah ve 
özgürlük diliyoruz.” ifadeleriyle ko-
nuşmasını tamamladı.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Kanada Milli Günü Resepsiyonu Terör Kurbanlarına Adandı

Kanada Büyükelçisi John Holmes, Bayan Holmes, Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain 
ve büyükelçilik çalışanları terör saldırısını kınayan “#weareistanbul, #noussommesistanbul 
ve #hepimizistanbuluz” yazan bir pankart açtılar.
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Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain AMAC üyeleri ile beraber.

Kanada Büyükelçisi John Holmes
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İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle 
30 Haziran’da kutlanması planlanan 

ABD’nin 240. Bağımsızlık Günü, milli 
yas nedeniyle 13 Temmuz’da, Anka-
ra’da Büyükelçilik konutu bahçesinde 
verilen resepsiyonla kutlandı. 
Büyükelçi John R. Bass, ABD Büyü-
kelçiliği Baş Müsteşarı Philip Kosnett 
ve Savunma Ataşesi Tuğgeneral John 
Gordy’nin eşleriyle birlikte davetlileri 
girişte karşıladığı geceye; Avrupa Birli-
ği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çe-
lik, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Türkiye’de görev yapan yabancı askeri 
ataşeler, üst düzey kamu görevlileri ve 
Türk ve Amerikan savunma sanayisi 
temsilcileri ile çok sayıda davetli ve ba-
sın mensubu katıldı. 
Büyükelçi Bass, konuşmasında, “Ge-
çen yılki resepsiyondan bu yana dünya 
çok zor bir yıl geçirdi. ABD ve Türkiye 
terörizmden kaynaklanan acı ve üzüntü 
yaşadı. Yıl boyunca Türkiye’de yaşanan 
kayıpların acısını paylaşıyor ve en derin 
taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağ 
olsun!” dedi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzake-
reci Çelik ise iki ülke ilişkilerine vurgu 
yaparak, “Tarih boyunca yakın birer 

müttefik olan Türkiye ve ABD, bugün 
stratejik ortak olarak güçlü ilişkilerini 
sürdürmektedirler. ABD ile siyasi, as-
keri ve güvenlik parametreleri çerçe-
vesinde şekillenen ortaklığımız zaman 
içinde gelişip evirilmiş, ekonomik ve in-
sani boyutları da içerecek şekilde çok 
önemli boyutlara ulaşmıştır. Türkiye ve 

ABD arasında gelişen bu müstesna ve 
vazgeçilmez nitelikteki ortaklık hâliha-
zırda gerek bölgemizde gerekse evren-
sel boyutta yaşamakta olduğumuz böl-
gesel ve uluslararası barış ve istikrarı 
tehdit edici nitelikteki sorunların üste-
sinden gelinmesi bakımından da önem 
taşımaktadır.” dedi.

Amerikan
Bağımsızlık
Günü’nde Teröre 
Karşı Ortak Mesaj

Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain AMAC üyeleri ile beraber. ABD Savunma Ataşe Yardımcısı ve Hava Ataşesi Alb. Jean E. Havens ve ABD Kara Ataşesi Alb. Darren R. Smith, AMAC üyeleri ile beraber.

Soldan sağa; Bayan Gordy, Savunma Ataşesi Tuğg. John Gordy, Bayan Kosnett, ABD Büyükelçiliği Baş 
Müsteşarı Philip Kosnett, Bayan Bass, Büyükelçi John R. Bass

Büyükelçi John R. Bass

Avrupa Birliği 
Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ömer Çelik
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Birol TEKİNCE: Bir önceki 
söyleşimizden bu yana, iki ülke 
arasında gerçekleşen ziyaretler ve 
toplantılar hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Sergiy KORSUNSKY:  Elbette. Ukraynalı 
heyetlerin Türkiye’ye gerçekleştirdik-
leri üst düzey ziyaretler, tarih sırasına 
göre şöyle sıralanabilir:
n 21-22 Ocak tarihlerinde, Ukrayna
 Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu
 Sekreteri Oleksandr Turchinov
 tarafından gerçekleştirilen ziyaret,
n 29-30 Ocak tarihlerinde, 
 Ukrayna Dışişleri Bakanı 
 Pavlo Klimkin tarafından
 gerçekleştirilen ziyaret,
n 15-17 Şubat tarihleri arasında,
 Ukrayna Genelkurmay Başkanı
 Orgeneral Viktor Muzhenko
 tarafından gerçekleştirilen 
 ziyaret,
n 9-10 Mart tarihlerinde,
 Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko
 tarafından gerçekleştirilen ziyaret,
n 25-27 Nisan tarihleri arasında,
 Ukrayna Yüksek Şurası Milli
 Güvenlik ve Savunma Komitesi
 Başkanı Sergiy Pashynskyi
 tarafından gerçekleştirilen 
 ziyaret,
n 22-23 Mayıs tarihlerinde,
 İstanbul’daki BM Dünya İnsani
 Zirvesi kapsamında, Türkiye ve
 Ukrayna cumhurbaşkanları
 arasında gerçekleştirilen 
 toplantı,
n 29-31 Mayıs tarihleri arasında,
 Efes-2016 tatbikatı kapsamında,
 Ukrayna Genelkurmay Başkanı
 Orgeneral Viktor Muzhenko
 tarafından gerçekleştirilen ziyaret.
Türk heyetlerin Ukrayna’ya gerçek-
leştirdikleri üst düzey ziyaretler de  
yine tarih sırasına göre şöyle sıralana-
bilir:
n 15-16 Şubat tarihlerinde, dönemin
 Başbakanı Ahmet Davutoğlu
 tarafından gerçekleştirilen 
 ziyaret,

n 15 Şubat’ta, Savunma Sanayii
 Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
 ile Ukrayna Milli Güvenlik ve
 Savunma Kurulu Sekreteri
 Oleksandr Turchinov arasında
 gerçekleştirilen toplantı,

n 6-10 Nisan tarihleri arasında,
 Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay
 Başkanlığı heyeti tarafından
 gerçekleştirilen ziyaret ve
n 10. Türkiye-Ukrayna
 Hükümetlerarası Ticari ve

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky:

“Kendi kendine yeterli bir 
Türk havacılık ve uzay sanayisinin 
gelişimine yardımcı olmaya hazırız”

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, son 
yıllarda önemli ölçüde ilerleme gösterdi ve iki ülke, 
pek çok iş birliği projesi hakkında görüşmelerde 
bulunmaya başladı. Geçtiğimiz Ocak ayında Ukrayna 
Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ile iki ülke arasındaki 
iş birliğinin güncel durumu hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirmiştik. Türkiye ve Ukrayna arasındaki 
yoğun ziyaret ve toplantı trafiği sonrasındaki güncel 
gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere, Büyükelçi 
Korsunsky’yi bir kez daha ziyaret ettik.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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 Ekonomik İşbirliği toplantısı
 kapsamında, dönemin Milli
 Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
 tarafından gerçekleştirilen ziyaret.
Ayrıca, Varşova’daki NATO Zirvesi kap-
samında, Türkiye ve Ukrayna cumhur-
başkanları arasında, 8 Temmuz’da bir 
toplantı da gerçekleştirildi.
Birol TEKİNCE: Bu ziyaretler ışığında, 
tarafların, mevcut ilişkilerini, hemen 
hemen tüm alanlarda geliştirme 
konusunda hemfikir olduğu 
değerlendirmesini yapabiliriz. 
Bu ziyaretlerin; askeri, güvenlik 
ve savunma sanayisi alanlarını 
ilgilendiren sonuçları hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Sergiy KORSUNSKY:  Bu yıl Türk ve 
Ukraynalı liderler arasında gerçekleş-
tirilen üst düzey ziyaretler sırasında 
yapılan yapıcı görüşmelerin ardından, 
taraflar, havacılık ve uzay teknoloji-
leri ve savunma sanayisi alanlarında, 
büyük ölçekli ve uzun vadeli stratejik 
projelerin yoğunlaştırılması konusun-
da bir miktar ilerleme kaydetti.
Bu görüşmelerin bir sonucu olarak 
oluşturulan, Türkiye-Ukrayna Ortak 
Stratejik İşbirliği Çalışma Grubu, tüm 
ikili projeleri etkin bir şekilde koor-
dine etmeye devam ediyor. Az önce 
bahsettiğim düzenli grup toplantıları-
nın bir sonucu olarak, mevcut ve gele-
cekteki stratejik projelerin sayısı, 25’e 
yükseldi. Bu projeler arasında; uzay, 
havacılık, kara ve deniz sistemleri-
nin yanı sıra özel amaçlı sistemlere 
yönelik iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları 
yapılması da yer alıyor. Görüşme sü-
reci kapsamında, her iki taraftan uz-
manlar, çalışma grubu kapsamında  
geçici görevlendirmeyle yapılma-
mış gibi, adeta daimi çalışan gibi  
çalışıyorlar.
Bazı projelerde, özellikle savunma 
sektöründeki projelerde, deneme 
amaçlı uygulamalara geçtik bile. Bu 
arada, uzay ve havacılık alanındaki en 
önemli büyük ölçekli projeler, Türk 
tarafının vereceği üst düzey kararları 
bekliyor. Bu paralelde, Ukrayna hava-
cılık ve uzay sektörünün, Türk tarafı 
başlangıç ile ilgili tüm prosedürleri 
tamamlar tamamlamaz, bu projelerin 
ana aşamalarının gerçekleştirilme-
sinde yer almaya hazır olduğunu söy-
leyebilirim.
Her zaman altını çizdiğim gibi, biz 
sadece Türk ulusal uzay ve havacılık 
sektörünün uydu fırlatma sistemi ve 
TRJet’in bölgesel uçak projeleri gibi 

iddialı projelerinde yer almaya değil, 
aynı zamanda güçlü ve kendi kendine 
yeterli bir Türk havacılık sektörünün 
gelişimine destek olmaya da hazırız.
Bu yıl, iki ülke arasındaki askeri iş bir-
liği de derinleşti. Bu ilerlemenin baş-
lıca göstergesi, 2020 yılına kadarki dö-
nemi kapsayan ve Türk Milli Savunma 
Bakanı’nın, Mayıs ayında Kiev’e ger-
çekleştirdiği ziyaret sırasında imza-
lanmış olan, Ukrayna-Türkiye Askeri 
İşbirliği Uygulama Planı.
Ukrayna ve Türkiye, güvenlik ala-
nında da yakınlaşmaya başlıyor. Uk-
rayna Emniyet Teşkilatı yönetimi,  
10-12 Nisan tarihleri arasında Türki-
ye’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sıra-
sında, Türk meslektaşları ile bir araya 
geldi ve karşılıklı deneyim paylaşımı 
yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Birol TEKİNCE: Önceki söyleşimizde, 
HAVELSAN’ın pasif radar ve deniz 
karakol uçağı ile ilgili projeleri gibi 
bazı projelerden söz etmiştiniz. 
Devletler arasında veya şirket 
düzeyinde anlaşmaya varılmış başka 
somut projeler var mı?
Sergiy KORSUNSKY:  Daha önce sözü-
nü ettiğim projeler haricinde, bu yıl im-
zalanmış pek çok somut ikili anlaşma 
var. Fakat konunun hassasiyetinden 
dolayı, şu aşamada daha fazla ayrıntı 
vermek, devletlerimiz arasındaki stra-
tejik ortaklığın daha da ilerlemesine 

zarar verebilir. Bu yüzden iş birliğinin 
somut sonuçları için biraz beklemeyi 
öneriyorum.

Birol TEKİNCE: Görev süreniz 
sona erdi ve yakın zamanda 
Türkiye’den ayrılacaksınız. 
Türkiye’de geçirdiğiniz 8 yılı, Ukrayna 
Büyükelçisi ve kişisel olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sergiy KORSUNSKY:  Türkiye, hari-
ka bir ülke ve burada görev yapmak, 
hem zorlu bir süreç hem de bir ayrı-
calık. Üst üste iki dönem görev yapmış 
olmaktan dolayı, gerçekten mutlu-
yum. Bu yıllar içerisinde, ülkelerimiz 
arasında, stratejik ortaklık anlamın-
da önemli ilerlemeler kaydettiğimiz 
için mutluyum. 2008 yılında, Ukrayna 
ile Türkiye arasında, bu düzeyde bir 
stratejik iş birliğinin olabileceğine hiç 
kimse inanmıyordu; ama biz bunu ba-
şardık. Bu potansiyeli somut sonuç-
lara dönüştürebilmek için, geleceğe 
yönelik olarak da yapılması gereken 
pek çok şey var. Dostluğumuz ve iş 
birliğimizin daha da ilerleyeceğinden 
ve her iki ülkeye fayda sağlayacağın-
dan kesinlikle eminim.

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy 
Korsunsky’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
değerli bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Bazı projelerde, özellikle savunma sektöründeki projelerde, 
deneme amaçlı uygulamalara geçtik bile. Bu arada, uzay 
ve havacılık alanındaki en önemli büyük ölçekli projeler, 
Türk tarafının vereceği üst düzey kararları bekliyor.
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Yeni Zelanda Savunma Ataşesi De-
vir Teslim Töreni, 21 Haziran’da 

Yeni Zelanda Büyükelçiliği binasın-
da yapıldı. Yeni Zelanda Büyükelçisi 
Jonathan Curr ve tüm elçilik çalı-
şanlarının da katılımıyla, Albay Peter 
Wood, görevini, Yarbay Kate Lee’ye 
devretti. Tören esnasında Albay 
Wood, cesaret ve yetkiyi simgeleyen,  
Māori halkına ait bir çeşit geleneksel 
yakın dövüş silahı olan Patu’yu Yar-
bay Lee’ye teslim etmesinin ardın-
dan yaptığı konuşmada, tüm elçilik 
çalışanlarına gösterdikleri destek 
için teşekkür etti ve Yeni Zelanda gibi 
küçük bir elçilikte takım odaklı çalış-
manın önemini vurguladı.
Yarbay Lee, yaptığı kısa konuşmada 
devraldığı görevi layıkıyla yapma gay-

retinde olacağını ifade etti.  Yeni Zelan-
da’nın İngiltere Askeri Ataşesi olarak 
Londra’da yaşamakta olan Yarbay Lee,  
devir teslim ile beraber Türkiye’nin 
yerleşik olmayan akredite Savunma 
Ataşesi olarak görev yapacak. Türki-
ye’ye yabancı olmayan Yarbay Lee, Su-
riye’deki Birleşmiş Milletler Mütareke 
Gözlem Örgütü (UNTSO)’nde görev ya-
parken birçok kez Türkiye’yi de ziyaret 
etti.
Büyükelçi Curr yaptığı kısa konuşma 
ile Albay Wood’a görev süresi boyun-
ca yaptığı hizmetlerden ve özellikle 
Çanakkale Savaşları’nın 100‘üncü yılı 
sebebiyle yapılan yoğun faaliyetlerde 
gösterdiği başarılı görev anlayışın-
dan dolayı teşekkür etti. Konuşmasını 
devreden ve devralan her iki ataşe-

ye de başarı dilekleriyle tamamladı.  
Her 2 büyük amcası da Çanakkale Sa-
vaşı’nda Yeni Zelanda Atlı Piyade Birli-
ği’nde görev yapmış olan Albay Wood, 
elçilikteki törenin sonunda, Yeni Zelan-
da’nın Türkiye’deki ilk yerleşik Savun-
ma Ataşesi olmanın onun için ne kadar 
onurlu bir görev olduğunu ifade etti. 
Albay Wood, savaşta hayatını kaybeden 
büyük amcasının kabrini ziyaret etme 
şansı bulduğunu da belirtti.
Albay Wood, devir teslim öncesinde,  
18 Haziran gecesi Ankara’da düzen-
lenen Ortak Veda Gecesi’nde Ankara 
Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) üyesi 
meslektaşlarıyla vedalaşma şansı da 
buldu. Albay Wood’a AMAC Plake-
ti, AMAC Başkanı Tuğgeneral Josef  
Viktorin tarafından takdim edildi.

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

Yeni Zelanda Savunma Ataşeliğinde Devir Teslim

Yeni Zelanda Savunma Ataşesi Alb. Peter Wood, yeni atanan Ataşe Yb. Kate Lee’ye, 
sorumluluğu devretmeyi sembolize eden Patu’yu teslim ederken. 

Tüm Büyükelçilik çalışanları, devir teslim töreninin 
ardından Büyükelçi ve Ataşelere katıldılar.

Patu ve Yeni Zelanda Savunma Ataşeliğinde
bugüne kadar görev yapan savunma ataşeleri








