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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 Ağustos’ta-
ki Rusya ziyaretinde, Savunma Sanayii Müsteşarımız Prof. 
Dr. İsmail Demir’in de heyette yer alması, Türkiye ve Rus-

ya arasında, savunma ve havacılık alanındaki ilişkilere yönelik 
çeşitli yorumları da beraberinde getirdi. Tabii ki ilk akla gelen, 
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi projesi 
oldu. Ancak, Rus çözümünün, 24 Kasım 2015’te yaşanan uçak 
krizinden çok daha önce, Rusya ile işler daha bu kadar rayından 
çıkmamışken elendiği de gözden kaçırılmamalı.
Prof. Dr. Demir’in heyetteki varlığı, savunma ve havacılık ala-
nında, uçak krizinden önce de bir süredir işlerin iyi gitmediği 
Rusya cephesinde, henüz uzakta olan yeni bir dönemin işareti 
olarak değerlendirilebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki savunma 
ve havacılık alanındaki projeler, doğası gereği uzun solukludur. 
Türkiye de sanayisini geliştirmek isteyen bir ülke olarak, savun-
ma ihtiyaçlarının tedarikinde, uzunca bir süredir, mecbur kal-
madıkça, görece daha kısa sürede sonuç veren; yurt dışından 
hazır alım gibi bir seçeneği, çok geri plana atmıştır. Bu seçene-
ğe göre biraz daha ön planda yer alan; ortak geliştirme şeklin-
deki proje modellerinde de çok kısa zamanda sonuç almak söz 
konusu değildir.
Bu yüzden, geçmişte de her zaman için inişli ve çıkışlı bir seyir 
izleyen Türkiye ve Rusya arasındaki savunma ve havacılık ala-
nındaki ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olabilmek için, 
biraz daha bekleyip görmekte fayda var. Ancak, uluslararası 
ilişkilerin sürprizlerle dolu olduğunu da göz ardı etmeyelim. 
Konunun, gözden kaçan bir başka boyutu daha var: Son dönem-
de bir bahar havası yaşayan Türkiye ve Ukrayna arasındaki sa-
vunma ve havacılık alanındaki iş birliği…
Ukrayna ile arası hiç de iyi olmayan Rusya cephesinde yaşa-
nacak gelişmelerin, son dönemde bir bahar havası yaşayan, 
Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma alanındaki iş birliğine 
yansımaları olacağı da göz ardı edilmemeli.

Para Sorun Değilse…
Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık’ın, 18 Ağustos’taki HÜRKUŞ 
Tip Sertifikası Teslim Töreni’ndeki konuşmasından bir alıntıyla 
devam edelim:
“[Yerlilik oranında] Şimdi %60’ları yakaladık. Çok ciddi de bir 
kalite artışı yakaladık. Ama böyle bir coğrafyada, bu kadar teh-
ditlerle karşı karşıya olan bir ülkede, hem oran olarak bunu en 
az %80’lere çıkarmak zorundayız hem de nitelik artışını sağla-
mak zorundayız. Bunu yapmak için yeterli birikimimiz var, insan 
kaynağımız var, ekonomik gücümüz var. Bugün savunma sana-
yisinde ihtiyacımız olmayan şey, para. Çünkü paramız var.”
Törende, yine sektöre yönelik önemli mesajların yer aldığı bir 
konuşma yapan Bakan Işık’ın, sektörün geldiği noktadaki tıka-
nıklıkların, sektöre daha fazla finansman sağlamakla çözüle-
meyeceği tespitinin sonrasında, sözü, yine sisteme getirdiğini 
görüyoruz.

“…Bu noktada tam bir siyasi irade var. Hiçbir tereddüt yok. Sa-
vunma sanayisinde, kaynak problemimiz yok. Kaynağımızı har-
cama problemimiz var. İhtiyacımız, sistematik çalışmak. Birbi-
rimizle bir takımın, birbiriyle gözü kapalı paslaşan oyuncuları 
hâline gelmek…”
“Kaynağımızı harcama problemimiz var.” cümlesine dikkat!

İhracat için Yeni Bir Model
Gündemdeki diğer konuların yanında önceliğini kaybetmiş ol-
duğu için daha önce sizlerle paylaşamadığımız, Temmuz ayı-
nın hemen başındaki bir gelişmeye de değinmek istiyoruz:  
Thales ve Raytheon’un ortak girişimi olan ThalesRaytheonSystems’in  
yapısındaki değişiklik. Yeni yapılanma kapsamında,  
ThalesRaytheonSystems, sadece ve sadece, NATO’nun ve NATO 
üyesi ülkelerin, balistik füzelerin de dâhil olduğu, havadan gele-
bilecek tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek hava komuta kontrol sistemlerine odaklanacak.
Bu yapılanmanın, ihracat hedeflerine ulaşmak isteyen Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi firmaları tarafından da örnek alı-
nabileceğini düşünüyoruz. Uluslararası iş birlikleri kapsamın-
da, NATO ve üyesi ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması odaklı 
ortaklık ya da ortak girişim şirketleri kurulması modeli, ihra-
catını arttırmak isteyen Türk firmaları için de dikkate alınabile-
cek bir model olabilir. Şimdiye kadar, genellikle Türkiye ya da 
Orta Doğu pazarına erişebilmek için Türk firmaları ile iş birliği 
kurma çalışmaları içinde olan yabancı firmalarla iş birliği konu-
sunda, NATO’nun da bir diğer ortak payda olarak gündemin üst 
sıralarında yer alabileceğini düşünüyoruz.
Böylesi bir modelde çalışma, Türk sanayisi ile gerçek ve uzun 
soluklu bir ortaklık kurma düşüncesi içerisinde olan potansiyel 
yabancı firmalar için de bir samimiyet testi olabilir.

MSB’de Sivilleşme ve 
TSKGV Yönetiminde Yeni Dönem
Geçmişte korgeneral rütbesinde bir subayın görev yaptığı Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Ali Fidan’ın atanması, 
sivilleşme yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu gelişmenin 
bir diğer boyutu ise Türk savunma ve havacılık sanayisinin loko-
motif firmalarını çatısı altında toplayan Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın yönetimindeki sivilleşme oldu. 
Bu atama ile birlikte, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Başkanlı-
ğındaki TSKGV Mütevelli Heyeti’nin üyeleri de şöyle oldu: Genel-
kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ve Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir. Bu gelişmenin, TSKGV’nin faaliyetlerine 
ve sektöre nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek.
Ardı ardına sektörel etkinliklerin düzenleneceği önümüzdeki 
günlerde, öne çıkan başlıca uluslararası yurt içi etkinliklerden 
ilki, 11-13 Ekim tarihleri arasındaki, 3. Ankara Savunma ve Ha-
vacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) olacak. Hemen 
ardından, 7-8 Kasım tarihleri arasındaki, 3. Kara Sistemleri Se-
mineri (KSS) ve 9-12 Kasım tarihleri arasındaki, 3. High-Tech 
Port by MÜSİAD İstanbul’da, sektörün önde gelenleri bir arada 
olacak. “Resmi Yayını” olarak katkı verdiğimiz ve yerinde izleye-
ceğimiz her üç etkinliğe yönelik hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz 
bilgisini paylaşarak noktayı koyalım.
Bu kapsamda, Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle pay-
laşacağımız Ekim sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Savunmada Rusya ile Yeni Dönem mi?

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Düzce Valisi Ali Fidan,  
26 Ağustos 2016 tarih ve 

29813 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan karar ile Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı 
görevine atandı.
Ali Fidan, 1970 yılında, Bolu’nun 
Gerede İlçesi’nde doğdu. İlk ve 
ortaokul eğitimini Gerede’de;  
lise eğitimini, 1988 yılında 
Bolu’da tamamladı.  

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi 
olarak çalıştı. 1994 yılında, Bolu Valiliği Kaymakam Adayı 
olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam 
Adaylığı stajı sırasında, 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi 
ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı’nın Kurşunlu ve 
Uşak’ın Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev 

yaptı. Fidan, daha sonra, sırasıyla şu görevleri yürüttü:
n 1997-1999 arasında Kayseri-Felahiye Kaymakamlığı,
n 1999-2001 arasında Malatya-Yazıhan Kaymakamlığı,
n 2001-2003 arasında Malatya Vali Yardımcılığı,
n 2003-2007 arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Şube Müdürlüğü,
n 2007-2012 arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Daire Başkanlığı,
n 2012-2013 arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 Genel Müdür Yardımcılığı ve
n 2013-2015 arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü.
Fidan, 9 Mart 2015 tarihinden bu yana, Düzce Valiliği 
görevini yürütüyordu.
Hâlen Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında 
Doktora eğitimine devam etmekte olan Fidan; İngiltere’de 
Portsmouth Üniversitesinden ve İstanbul Üniversitesinden 
yüksek lisans derecelerine sahip.
MSI Dergisi olarak Ali Fidan’a yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

BMC tarafından, Rekabet Kurumu’na 11 Ağustos’ta yapılan bildirimde, BMC’nin, merkezi İsviçre’de bulunan 
Rheinmetall International Holding AG ve merkezi Malezya’da bulunan Etika Strategi SDN BHD ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre, anonim şirket niteliğini haiz bir ortak girişim kurmayı planladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına Ali Fidan Atandı

BMC, Yeni Bir Ortak Girişim Şirketi Kurmayı Planlıyor 
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Resmi Gazete’nin  
26 Ağustos 2016 tarihli, 

29813’üncü sayısında, 
Milli Savunma Bakanlığına 
yapılan atamalar ve 
bakanlık teşkilatındaki 
kadro değişikliği ile  
ilgili kararlar yer aldı. 
Resmi Gazete’de  
yer alan kararlar  
uyarınca:
n Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu,  
Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı 
görevine,

n Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Başmüfettişi 
Abdullah Yaldız,  
Milli Savunma Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
görevine,

n Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı 
Recep Kemal Akyürek, 
Milli Savunma Bakanlığı 
Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı görevine 
atandı.

Ayrıca, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Müsteşar 
Yardımcılığı kadrosunun 
4’ten 5’e çıkartılmasına 
dair karar da Resmi 
Gazetenin bu sayısında 
yer aldı.
MSI Dergisi olarak; Yunus 
Emre Karaosmanoğlu, 
Abdullah Yaldız ve Recep 
Kemal Akyürek’e yeni 
görevlerinde başarılar 
diliyoruz.

FNSS, bir Orta Doğu ülkesi ile 76 milyon dolar tutarında 
yeni bir sözleşme imzaladı. Firma tarafından  

2 Ağustos’ta yapılan açıklamada, sözleşmenin 
Temmuz ayı içinde imzalandığı belirtilirken, ülke ya da 
sözleşmenin kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili bilgiler ise 
yer almadı. Bununla birlikte, açıklamada, FNSS’nin Orta 
Doğu’daki ve dış pazarlardaki iş hacmi ile ilgili rakamlar 
vurgulandı. FNSS’nin, Orta Doğu’da bugüne kadar 
imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam değeri 1,6 milyar 
doları; dünya genelindeki toplam ihracat sözleşmelerinin 
tutarı ise 2,6 milyar doları geçti.

Milli Savunma Bakanlığında 
Atamalar ve 
Kadro Değişiklikleri

FNSS’den Orta Doğu’da 
Bir İmza Daha

©
 FN

SS
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Çok Maksatlı Açık Deniz Römorkörü Tedariki 
Projesi’nin ihale ilanı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

(SSM) tarafından, 22 Ağustos’ta yayınlandı.  
İhale, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına  
yönelik olarak:
n	 Yangın, müsademe, karaya oturma ya da arıza gibi
 nedenlerle kendi imkânları ile seyir yapamayacak
 durumda olan gemileri açık denizlerde yedekleyecek,
n	 Harpte hasara uğrayacak gemileri açık denizlerde 
 yedekleyecek,
n	 Açık deniz atış eğitimlerinde hedef yedekleme
 görevlerini icra edebilecek,
n	 Gemi yangınlarına müdahale edebilecek,
n	 Torpido atışlarında hedef gemisi görevini icra edecek
 ve torpidoların denizden alınmasını sağlayacak,
n	 Şamandıraların bakım-tutum ve onarım faaliyetlerini
 yapacak ve
n	 Dalış görevlerinde dalış destek platformu işlevini
 sağlayacak,
3 adet Çok Maksatlı Açık Deniz Römorkörü tedarik 
edilmesini konu alıyor. İhaleye, sadece yurt içinde 
yerleşik tersaneler teklif verebilecek. Teklife Çağrı 
Dokümanı, SSM’den, 6 Eylül tarihine kadar temin 
edilebilecek.

Yüksek Askeri Şura,  
23 Ağustos’ta, bir kez 

daha toplandı. Toplantıda 
alınan kararlar, Milli 
Savunma Bakanlığı 
tarafından açıklandı ve 
şöyle sıralandı:
n Türk Silahlı

Kuvvetlerinin, 
30 Ağustos 2016 ile 
29 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında uygulayacağı 
albay hizmet kadroları 
belirlendi.

n Üst rütbede subay
birikiminin kademeli 
olarak azaltılması 
maksadıyla 30 Ağustos 
2016 tarihinden geçerli 
olarak subaylar için 
öngörülen toplam hizmet 
süresi, 28 yıla indirildi.

n Türk Silahlı
Kuvvetlerinde görevli, 
1985, 1986, 1987 ve 1988 

neşetli 1020 albaydan; 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığından 
372, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 27 
ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan 35 
olmak üzere, toplam 434 
albayın hizmet süresi,  
30 Ağustos 2016 
tarihinden geçerli olmak 
üzere 2 yıl uzatıldı.

n Kara Kuvvetleri
Komutanlığından 
470, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 71 
ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığından 45 
olmak üzere, toplam 
586 albay emekliye sevk 
edildi.
Toplantıda ayrıca, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini 
ilgilendiren diğer 
hususlar görüşüldü.

Açık Deniz Römorkörü 
İhale İlanı Yayınlandı

Subayların Hizmet Süresi 
28 Yıla İndi

DETTA Projesi’nde Hızlı Başlangıç

Deniz Telsiz Taktik Ağı (DETTA) Projesi, 9 Mart’ta 
gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) 

Toplantısı’nda alınan; sözleşme görüşmelerine ONUR A.Ş. 
ile başlanılması kararının ardından, Ağustos ayında ivme 
kazandı. Sözleşme görüşmelerinin tamamlanması ile proje, 
1 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Proje Başlangıç Toplantısı ise 
24 Ağustos’ta; Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ONUR A.Ş., proje ekibinin  
katılımı ile SSM’de gerçekleştirildi.
ONUR A.Ş., DETTA Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı için, ağ destekli yetenek konseptine uygun; 
ses, veri, görüntü ve mesajlaşma sistemini tasarlayacak, 
geliştirecek ve sistemin kurulumunu gerçekleştirecek. Projede, 
toplamda 7 adet DETTA terminali tedarik edilecek; ayrıca, HF, 
VHF, UHF ve SHF iletişim ortamları kullanılarak IP tabanlı ağ 
kurma olanağı sağlayan terminal yapısı kurgulanacak.

10 - Eylül 2016
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Türkiye’nin, savunma sanayisinde faaliyet göstermek üzere kurulan ilk özel 
şirketi olan FNSS, 1988 yılında başladığı yolculuğunun ilk 25 yılını anlattığı 

prestij kitabı, “25 Yılın Hikayesi”ni yayınladı. FNSS’nin 25 yılını, okuyucuyu, 
zamanda bir yolculuğa çıkartarak anlatan kitap, firmanın; ortakları, eski ve 
yeni yönetim kurulu üyeleri, sektör paydaşları ve eski ve mevcut çalışanlarının 
destek ve emekleriyle hazırlandı. FNSS tarafından konu ile ilgili 4 Ağustos’ta 
yayınlanan basın bildirisinde, firmanın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
faaliyetlerine başlamasından kısa bir süre sonra kurulduğu; bu nedenle 
FNSS’nin ilk 25 yılının, aynı zamanda modern Türk savunma sanayisinin 
doğuşunun ve gelişiminin hikâyesi olarak nitelendirilebileceği vurgulandı. FNSS 
çalışanlarının anılarını da içeren kitap, 460 sayfadan oluşuyor ve 400 fotoğraf içeriyor. 
FNSS, sektörün geleceğine yönelik vizyonunu da bu kitapta paylaşıyor. Basım süreci Haziran ayında tamamlanan  
“25 Yılın Hikayesi”, satışa sunulmayacak ve prestij kitabı olarak sektör paydaşlarına dağıtılacak. FNSS, savunma sanayisine 
ilgi duyan sektör dışındaki takipçileri için, sosyal medya hesapları aracılığıyla “25 Yılın Hikayesi” kitabı ödüllü bilgi 
yarışmaları da düzenleyecek. Kitabın İngilizce sürümü üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

ALTAY ana muharebe 
tankının geliştirilmesini 

ve kalifikasyonunu üstlenen 
Otokar, projenin devamı 
olan seri üretim safhası 
için nihai teklifini, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’na iletti. Firma 
tarafından 29 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, teklifin, 
SSM’den gelen talep üzerine 
iletildiği belirtildi. Otokar, 
250 adet tankın üretilmesini 
ve tanklara entegre lojistik 
destek sağlanmasını konu 
alan ihale için ilk teklifini, 
Ocak ayında iletmişti. 
Otokar, Ocak ayından bu 

yana, teklifle ilgili SSM 
ve kullanıcı makam Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı 
ile çeşitli toplantılar 
gerçekleştiriyor ve talep 
edilen ek bilgileri verip ve 
açıklamaları yapıyordu.
Konu ile ilgili görüşlerini 
ileten Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç, 
şunları söyledi: “ALTAY 
tankının konsept tasarımını 
ve prototip üretimini 
yaptık, testlerini başarıyla 
sürdürüyoruz. Bu dönemde 
ayrıca seri üretim 
dönemi için tüm altyapı 
gereksinimleri ve  

hat planlamalarını çalıştık, 
Milli Savunma Bakanlığından 
ana muharebe tankı 
üretimi için gerekli olan 
Üretim İzin Belgesi’ni 
aldık. Sözleşmenin 
imzalanmasıyla birlikte 
düğmeye basılarak en kısa 
zamanda hattan ilk tankları 
çıkaracak şekilde üretim 
programımızı yaptık. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının 
ihtiyacı olan 250 adet 
ALTAY’ın 5 yılda imalatına ek 
olarak; ihracat potansiyelini 
ve mayın temizleme, 
kurtarıcı, istihkâm tankı gibi 
türev ve tamamlayıcı araç 

ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak, yıllık uygun 
bir kapasite planlaması 
yaptık. Bu şekilde, SSM’nin 
veya diğer dost ve müttefik 
ülkelerin her türlü talebini 
karşılayabilecek, esnek 
bir üretim programına 
sahip olmayı hedefledik. 
Seri üretimin başlamasını 
takiben ALTAY’ın farklı 
ülkelerden de talep 
göreceğine, hatta dost 
ve müttefik ülkelerin 
projeye katılması ile farklı 
coğrafyalarda da üretim 
olanaklarının önünün 
açılacağına inanıyoruz.”

FNSS, 25 Yılın Hikâyesini Anlattı

Otokar, ALTAY’ın Seri Üretimi için Nihai Teklifini Verdi

12 - Eylül 2016

Bu yıl İstanbul’da 2’ncisi düzenlenecek olan GLOBAL SATSHOW, yoluna iki önemli kuruluşun; Global VSAT Forum 
(GVF / Küresel VSAT Forumu) ve The Society of Satellite Professionals International (SSPI / Uluslararası Uydu 

Profesyonelleri Derneği)’ın desteğini alarak devam ediyor. Etkinliğin organizatörü Medyacity tarafından, 5 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, konu ile ilgili değerlendirmelerini ileten Medyacity CEO’su Hakan Kurt, “GVF ve SSPI’nın, GLOBAL 
SATSHOW’a verdikleri resmi destek, Türkiye’nin; ekonomisi, sağlam mali yapısı ve tarihi ve demografik kuvveti 
sebebiyle bugün dünyanın anahtarı konumunu korumaya devam ettiğinin göstergesidir.” dedi. 29-30 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 200’den fazla katılımcı firmanın, 5.000 metrekareden fazla stant alanında, ürün 
ve projelerini sergilemesi ve etkinliği, 50 ülkeden, 10.000’i aşkın profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

GLOBAL SATSHOW’a Destek Dopingi
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Katar Genelkurmay 
Başkanı Tümgeneral 

Ghanim bin Shaheen El- 
Ghanim, Ağustos ayında 
Ankara’da gerçekleştirdiği 
temaslar kapsamında, 
HAVELSAN’ı da ziyaret etti. 
Katar Hava Kuvvetlerinin 
helikopter pilotlarının 
eğitimine yönelik AW139 
Simülatör Merkezi Projesi’ni 
yürütmekte olan HAVELSAN, 
Tümgeneral El-Ghanim’e, bu 
proje kapsamında geliştirilen 
Tam Görev Simülatörü’nü 
gösterme fırsatı da buldu. 
HAVELSAN, projede, Uçuş 
ve Navigasyon Prosedürleri 
Eğiticisi, Kabin Ekibi Eğitim 
Simülatörü, Debrifing 
Sistemi ve Taktik Kontrol 
Merkezi teslimatlarını 
tamamladı. Tam Görev 
Simülatörü ise Katar’daki 
altyapı tamamlanana kadar, 
HAVELSAN’ın Ankara’daki 
tesislerinde bulunuyor 
ve Katarlı pilotlar da 

eğitimlerine burada devam 
ediyorlar. Ziyaretinde, 
Katarlı eğitici ve pilotlarla 
bir araya gelen Tümgeneral 
El-Ghanim, Tam Görev 
Simülatörü ile bir de uçuş 
gerçekleştirdi. Uçuşun 
ardından, Tümgeneral  
El-Ghanim’e, uçuş sertifikası 
ve uçuş anısına bir bröve 
takdim edildi. HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yüksel Öztekin, Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Taner 
Düvenci ve Genel Müdür ve 
CEO Ahmet Hamdi Atalay’ın 
eşlik ettiği Tümgeneral  
El-Ghanim, Siber Savunma 
Teknolojileri Merkezi’nde de 
incelemelerde bulundu.
HAVELSAN’dan, Ağustos 
ayında, bir de sözleşme 
haberi geldi. Elektronik 
Harp Test ve Eğitim Sahası 
(EHTES) Lojistik Destek 
Projesi (LDP),  
10 Ağustos’ta, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve 

HAVELSAN arasında
imzalandı. Proje kapsamında; 
Konya Atış Sahası, Tersakan 
Atış Sahası ve 3. Ana Jet 
Üssü’nde, 5 yıl boyunca 
Performansa Dayalı Lojistik 
Destek (PDLD) hizmeti 
verilecek. EHTES LDP, 
anahtar teslimi PDLD 
kurgusuyla Türk savunma 
sanayisi için bir ilk olacak.
Türk Hava Kuvvetleri için 
HAVELSAN tarafından 
tasarlanarak 1998 yılında 
teslim edilen EHTES’in
işletmesi, idamesi ve yeni 
tehdit sistemlerinin 
entegrasyonunu da içeren 
güncellemesi, 2013 yılına 
kadar HAVELSAN tarafından 
gerçekleştiriliyordu. 
HAVELSAN tarafından konu 
ile ilgili yapılan açıklamada, 
firmanın; Pakistan ve Kore 
Cumhuriyeti’ne elektronik 

harp sahası, Suudi 
Arabistan’a ise atış sahası 
kurduğu hatırlatılarak, 
SSM ile imzalanan son 
sözleşmenin, yurt dışı 
müşteriler için de referans 
olacağı vurgulandı.
HAVELSAN’dan Ağustos 
ayında gelen bir diğer haber 
ise HAVELSAT’ın fırlatılmaya 
hazır hâle gelmesi oldu. 
HAVELSAN ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin  
ortak çalışması ile tasarlanıp 
üretilen HAVELSAT ve 
BeEagleSat küp uyduları, 
fırlatmadan önceki 
testlerden başarıyla 
geçti. Avrupa Birliği’nin 
QB50 projesi kapsamında 
geliştirilen uydular, önce, 
ABD’den Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na fırlatılacak. 
Uydular, uzaya, istasyonda 
bulunan özel lançerle 
bırakılacak. Fırlatmanın, 
bu yılın son çeyreğinde 
gerçekleşmesi planlanıyor. 
HAVELSAN tarafından, konu 
ile ilgili olarak 22 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, bu 
projede, firmanın; Görev 
Bilgisayarı Yazılımı, Yönelim 
Kontrol Sistemleri, Uydu Yer 
Kontrol İstasyonu geliştirme 
konularında yeni yetenekler 
kazandığı ve bunların, yerli  
uydu projelerinde kullanılmasının 
hedeflendiği belirtildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte 
olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki 

VLF Bafa D/A Cevapsız Yayım İstasyonu’na MSK-4  
(4 kanallı) imkânı kazandırılmasını amaçlayan projesinin 
sözleşmesi, ANTENSAN firması ile imzalandı. Savunma 
Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nin, 9 Mart’ta gerçekleştirdiği 
toplantıda alınan karar doğrultusunda yürütülen sözleşme 
görüşmelerinin sonunda, 28 Temmuz’da imzalar atıldı.
Projede, istasyona, bilgisayar donanımı ve yazılımı 
güncelleyerek kazandırılacak imkân sayesinde, Milli 
ve (tahsis edildiğinde) NATO Denizaltı Cevapsız Yayım 

Hizmetlerinin, orijinal menzili dâhilindeki harekât sahası 
içerisinde, muhabere ve taktik resim aktarımını sağlayacak 
şekilde modernize edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, sistemin 
işletilmesi için, farklı istasyonlarda bulunan ilgili birimler 
de modernize edilecek.
ANTENSAN tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
firmanın, dalmış durumda denizaltılara muhabere 
yayımı yapılmasını sağlayan VLF muhabere istasyonları 
konusunda uluslararası deneyime sahip olduğu ve daha 
önce, projeye konu olan istasyonun bakımının da firma 
tarafından başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

HAVELSAN, Katar Genelkurmay 
Başkanı Tümgeneral 
El-Ghanim’i Misafir Etti

ANTENSAN, VLF Bafa İstasyonunu Modernize Edecek
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TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve 
yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı, Girişimci 

ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralaması,  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından, 
23 Ağustos’ta, TÜBİTAK’ta düzenlenen basın toplantısında 
açıklandı. Üniversitelerin:
n Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği,
n Fikri mülkiyet havuzu,
n İş birliği ve etkileşim,
n Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ve
n Ekonomik katkı ve ticarileşme
kriterlerine göre değerlendirildiği endekste, toplam puana 
göre ilk 10 üniversite şöyle sıralandı:
1. Sabancı Üniversitesi
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
4. İstanbul Teknik Üniversitesi
5. Boğaziçi Üniversitesi

6. Koç Üniversitesi
7. Gebze Teknik Üniversitesi
8. Özyeğin Üniversitesi
9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
10. Yıldız Teknik Üniversitesi
Bu üniversitelerden, endekste, alt kategorilerde ilk 3’e giren 
üniversiteler ise Tablo 1’deki gibi sıralandı. Bu üniversitelerin 
5 tanesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan Savunma Sanayii 
İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)’nda yer alıyor.
Bakan Özlü, basın toplantısında, endekse ilişkin şu 
değerlendirmeleri yaptı: “5 yıl önce başlatılan endeks 
çalışmaları, bugün, başta üniversitelerimiz ve öğrencilerimiz 
olmak üzere, kamuoyu tarafından merakla beklenen bir 
sıralamaya dönüştü. Şunu vurgulamam gerekiyor: Bu 
endeks, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı 
bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir 
sıralama değildir. Bu endeks kapsamında dikkate alınan, 
sadece ve sadece üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik 
performanslarıdır. Artık üniversitelerimiz için girişimci ve 
yenilikçi olmak, bir tercih meselesi değil, bir zorunluluktur. 
Biz de bu endeksi açıklayarak, üniversitelerimizi, 
bu alanlara teşvik ediyoruz. Her üniversiteye, kendi 
durumunu diğerleriyle mukayese etme imkânı veriyoruz. 
Üniversitelerimize, adeta bir ayna tutuyor, girişimcilik ve 
yenilikçilik alanında, neyi doğru ve neyi yanlış yaptıklarını 
kendilerine gösteriyoruz. Geride kalan yılların sıralamalarına 
baktığımızda, şunu görüyoruz: Bütün üniversitelerimiz, doğru 
adımları attıkları ve bu adımlarında ısrar ettikleri takdirde 
endekste yer buluyorlar.”
Bakan Özlü, girişimcilik ve yenilikçilik konularının, 
Türkiye’nin en hayati gündem maddeleri arasında olduğunu 
da vurguladı: “Girişimcilik ruhunu ve yenilikçilik kültürünü 
geliştirme noktasında da en çok üniversitelerimize 
güveniyoruz. Üniversitelerimizin, sanayicilerimizle daha 
fazla iş birliği yapmalarını amaçlıyoruz. Üniversitenin kapısı 
sanayiciye, sanayicinin kapısı da üniversitelere açık olmalı. 
Üniversite, sanayicinin ihtiyaç duyacağı bilgiyi üretmeli. 
Sanayici, sorunlarını aşmak için üniversiteye başvurmalı. Yine 
akademisyenlerimiz, sanayinin içinde bulunmalı. Zira sadece 
üniversitede, sınıflarda, laboratuvarlarda çalışarak, ekonomik 
ve sosyal faydaya dönüşen nitelikli bilgi üretilemez.”

Bakan Özlü, Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversiteleri Açıkladı
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Teknopark İstanbul, ev sahipliği yaptığı 140 firma 
arasındaki iş birliğini ve iletişimi arttırmak amacıyla 

düzenlediği Sektörel İş Birliği Günleri’ne, Ağustos ayındaki 
2 etkinlikle devam etti. 2 Ağustos’ta, denizcilik sektörüne 
yönelik olarak düzenlenen etkinliğe; Artı Mühendislik, 
Bronswerk, DEARSAN Ar-Ge, GDS Mühendislik, Kuasar 
Marine, Matesis, MİLPER, Novaves, OBSS, Orka, Sadtek, 
SEFT, Soyaslan ve YALTES ile Türk Loydu katıldı. 
Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin 
katkılarıyla planlanmakta olan Denizcilik Kümelenmesi, 
bu toplantının en önemli gündem maddesini oluşturdu. 
Kümenin finansmanının, Ekonomi Bakanlığı’nın Hizmet 
Sektörlerinin Rekabetinin Güçlendirilmesi (HİSER) 
Programı kapsamında karşılanması öngörülüyor.
16 Ağustos’ta düzenlenen 2’nci etkinlik ise savunma 
alanına odaklandı. Bu etkinliğe; Türbin Ar-Ge, TUSAŞ, Seft, 
SDM, ROKETSAN, Rotorbit, Orka, Novaces, MİLPER, Mesh, 
Motek, Kuasar Marine, Heksagon, Gelişim Park, Gds, 
Fennet, Era Savunma, EnginSoft, Electra IC, Delta Marine, 
CTECH ve ASELSAN katıldı. Etkinlikte, firmalar, teknolojik 
yetkinliklerini ve proje ortağı ve tedarikçi arayışlarını 
birbirleriyle paylaşma fırsatı buldular.
İlerleyen süreçte, Teknopark İstanbul TTO’nun, somut iş 
birliği fırsatlarını takip ederek bu toplantıların çıktılarla 
sonuçlanabilmesi için özel hizmetler sunması planlanıyor.
Teknopark İstanbul, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, 
bünyesinde yer alan firmaların; savunma, havacılık 
ve denizcilik sektörlerinde yürüttüğü projelerle ilgili 
bilgilendirme de yaptı:
n CTECH, TÜRKSAT-6A uydusu için telemetri sistemi,
 ANKA-S İHA’sında kullanılacak uydu haberleşme 
 sistemi için ise modem (uydu haberleşme terminali)
 geliştiriyor.
n Motek, mühimmat ve hassas güdüm kitlerine hareket
 özelliği kazandıran yüksek güç ve tork değerine 
 sahip minyatür elektrik motorları geliştirilmesi ve
 üretilmesi konularında projeler yürütüyor.
n Delta Marine, Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD)
 projesinde ana tasarımın sahibi Navantia firmasının
 alt yüklenicisi  olarak detay tasarım hizmetleri
 sunuyor.
n MİLPER, “Deniz Araçları için Millileştirilmiş 
 Sabit Kanatlı ve Yönlendirilebilir Kanatlı Pervane 
 ve Şaft Üretim” konulu projesini tamamladı. 
 Proje kapsamında üretilen ürün,  tüm sertifikasyon
 süreçlerinden geçerek Türk Loydu tarafından
 klaslandı ve hem askeri hem de sivil deniz
 endüstrisinin kullanımına sunuldu.
n Rotorbit, TUSAŞ Döner Kanat Teknoloji 
 Merkezi için, “Pilota Erken Uyarı Verme Kabiliyetli
 Kontrolcü Tasarımı ve Uçuş Kalitesi Analizi 
 Prosedürü ve Aracı Geliştirilmesi” konusunda 
 görev alıyor.
n Altınay, insansız hava araçları, askeri pil ve 
 akü yönetim sistemleri ve hareket sistemleri
 konusunda çeşitli projelerde yer alıyor.

Teknopark İstanbul’da 
Sektörel İş Birliği Günleri 
Devam Ediyor

STM, Katmanlı 
İmalat 
Teknolojileri ile 
İlgili Raporunu
Yayınladı

A400M, Yeteneklerine 
Kum Pistleri de Kattı
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STM, 11 Ağustos’ta, 
Katmanlı İmalat 

Teknolojileri ve Havacılık 
Uygulamaları Sektör 
Değerlendirme Raporu’nu 
yayınladı. STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz, rapor için 
yazdığı önsözde, katmanlı 
imalat teknolojilerinin 
Türkiye için önemine, 
şu sözlerle vurgu yaptı: 
“Metal katmanlı imalat 
teknolojisinin, ülkemizde, 
Milli Muharip Uçak (T-FX), 
Özgün Helikopter, motor, 
iniş takımları ve roket 
geliştirme gibi Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 

(SSM) tarafından 
yürütülen projelerde 
gündeme getirilebileceği 
düşünülmektedir. 
Tasarımların başlangıç 
aşamalarında bu kararı 
vermek, katmanlı imalatın 
avantajlarını da projelere 
yansıtacaktır.”
Rapora, www.stm.com.tr/
img/doc_1470924936.pdf 
adresinden erişilebilir.

Airbus Defence and Space tarafından 24 Ağustos’ta 
yapılan açıklamada, A400M’nin, kum pistlerde 

operasyon testlerini başarıyla geçtiğini duyuruldu. 
Testler, İngiltere’de, Woodbridge’de hazırlanan,  
1.600 m uzunluğundaki özel bir pistte, MSN2 numaralı 
uçakla gerçekleştirildi. Ağustos ayında başlanan testler,  
3 hafta sürdü. MSN2, testler süresince; taksi 
manevraları ve U-dönüşler gerçekleştirdi; ayrıca bir 
dizi kalkış ve iniş yaptı. Testlerin son haftasında, uçağın 
ağırlığı, her uçuşta biraz daha arttırıldı. Toprak ve  
çim pistlerde gerçekleştirilen testlerin ardından 
kum pisti testleri, A400M için yapılan 3’üncü ve son 
kaplanmamış pist test kampanyası oldu.  
Böylece A400M, taktik kabiliyetlerini bir kez daha 
sergiledi.
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      STM’nin Gurur Günü:
Pakistan Denizde İkmal Tankeri
   Tuzlu Sularla Buluştu

STM’nin ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan’ın Denizde 
İkmal Tankeri Tedarik Projesi’nde, teslimattan önceki 

en önemli kilometre taşı da geçildi. Karaçi Tersanesi’nde 
inşa edilen Denizde İkmal Tankeri, 19 Ağustos’ta; 

planlanan tarihten 2 ay önce, Pakistan Bağımsızlık Günü’nün 
70’nci Yıldönümü kapsamında düzenlenen bir 

törenle suya indirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Sözleşmesi 22 Ocak 2013’te  
imzalanan; Sac Kesim 
Töreni ise 27 Kasım 

2013’te gerçekleştirilen De-
nizde İkmal Tankeri Tedarik 
Projesi, hem Pakistan hem 
de Türkiye için önemli ilk-
lere sahne oldu. Gemi, tonaj 
olarak, Pakistan’da bugüne 
kadar inşa edilen en büyük 
gemi olma özelliğini taşıyor. 
Proje ise bütçesel açıdan, 
Türkiye’nin tek kalemde 
gerçekleştirdiği en büyük 
deniz platformu ihracatı 
olarak öne çıkıyor. STM, bu 
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proje ile son yıllarda örnek-
leri yaygınlaşan; kendine 
ait tersanesi bulunmasa da 
deniz platformlarının, hem 
tasarımını hem de moder-
nizasyonunu yapabilen fir-
malar arasına girmiş oldu. 
Bu iş modeli, özellikle İn-
giltere’nin, yeni nesil ikmal 
gemilerini tedarik etme sü-
recinde dikkatleri çekmişti. 
Bir İngiliz firması tarafından 
tasarlanan gemiler, hâlen 
Kore Cumhuriyeti’nde bir 
tersanede inşa ediliyor.
STM’nin, Pakistan’a teslim 
ettiği teknik veri paketi ile 
gemi inşa malzemesi, cihaz-
lar ve sistemler kullanılarak, 
Karaçi Tersanesi tarafından 
inşa edilen gemide; yakla-
şık 5.600 ton sac, 750 ton  
profil, 290 ton kaynak elekt-
rodu, 25.000 m boru, 15.000  m  
hidrolik devre, 2.200 m hava 
kanalı, 10.000 m kablo yolu, 
230.000 m kablo, 200 ton 
boya ve 50 ton izolasyon 
malzemesi kullanıldı. STM, 
projede öngörülen dizayn 
eğitimleri kapsamında, Ka-
raçi Tersanesi’nin; subay, 
sivil yönetici, mühendis ve 
işçilerine teknik kurslar ver-
di. Bunun yanı sıra Pakistan 
Deniz Kuvvetleri personeli-
ne, gemi ve gemi sistemleri-
nin bakım-onarım eğitimle-
rinin verilmesine de devam 
ediliyor.
Öte yandan, STM’nin, özel-
likle MİLGEM’de elde ettiği 
sanayileşme tecrübesi sa-
yesinde, Pakistan Denizde 
İkmal Gemisi projesinde, 
önemli sayıda Türk firması-
nın rol alması da sağlandı.

Örnek Proje
Törene, Pakistan Başbakanı 
Navaz Şerif, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Orami-
ral Muhammed Zakaullah, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir ve STM 
Genel Müdürü Davut Yılmaz 
başta olmak üzere, Pakistan 
Deniz Kuvvetleri mensupları, 
STM çalışanları ve çok sayıda 
üst düzey davetli katıldı.
Törende açılış konuşmasını, 
Karaçi Tersanesi Direktö-
rü Tümamiral Syed Hasan 
Nasir Şah yaptı. Tümamiral 
Şah, Karaçi Tersanesi’nin, 
yeni ve daha büyük çaplı pro-
jeleri almaya hazır olduğunu 
ifade etti ve tersane ile ilgili 
iki gelişmeyi aktardı: Çin ile 
iş birliği yaparak 4 adet deni-
zaltı inşa edecek olan Karaçi 
Tersanesi, böylece inşa yete-
neklerine, modern denizal-
tıları da katacak. Öngörülen 
iş hacmi genişlemesi kapsa-
mında, tersaneye, 8.000 ton 
kapasiteli kaldırma ve trans-
fer sisteminin kurulumu ise 
devam ediyor.
Pakistan Savunma Üretim 
Bakanı Rana Tanveer Hussa-
in’in ardından kürsüye gelen 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. Demir, Elazığ’da 
yaşanan terörist saldırısı 
nedeniyle törene katılama-
yan Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık’ın yerine konuşma 
yaptığını belirterek, şunları 
söyledi: “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın, Sayın Başbakanı-
mızın ve Sayın Savunma Ba-
kanımızın tebrik, selam ve iyi 
niyetlerini iletiyorum. Ülke-
lerimiz arasındaki savunma 
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sanayisi iş birlikteliğine hız 
katacak olan Denizde İkmal 
Tankeri, teknoloji transferi 
yaparak ülkeler arası kapa-
siteleri paylaştığımız ve bir-
likte üretim yaparak tasarruf 
sağladığımız bir projedir ve 
gelecekte, birlikte yapaca-
ğımız birçok projeye örnek 
teşkil etmektedir. Bu başarı-
da en büyük paya sahip STM 
ve Karaçi Tersanesini huzu-
runuzda tebrik ediyorum.” 
Prof. Dr. Demir, Denizde İk-
mal Tankeri’nin, önümüzde-
ki 30-40 yıl hizmet vermeye 
devam edeceğini ve Türkiye 
ile Pakistan arasındaki, sa-
vunma ve havacılık sanayisi 
iş birliğinde önemli bir yere 
sahip olacağını da vurguladı.

Uzunluk: 158,4 m
Genişlik:	 22	m
Draft: 6,85 m
Deplasman:	 15.602	ton
Azami	Sürat:	 Saatte	20	deniz	mili
Seyir	Sürati:	 Saatte	15	deniz	mili
Seyir	Siası:	 10.000	deniz	mili
Mürettebat:	 206	(Kısa	süreliğine	222’ye	kadar	yükseltilebilir)

Harp Sistemleri:
	 Phalanx	20	mm	nokta	savunma	sistemi;	12,7	mm	makinalı	tüfekler;	 

	 MASS	sahte	hedef	sistemi;	IRST	ve	ESM	sistemi.
	 Gemi	kaynaklı	deniz	kirliliğini	önlemeyi	amaçlayan	uluslararası	 
Tasarım:	 bir	anlaşma	olan	MARPOL	uyumlu	çift	tekne	tasarımı.
	 Gemi,	askeri	gemi	kurallarına	göre,	BV	tarafından	klaslanmaktadır.
	 Barış	döneminde;
 n	 Seyir	hâlinde,	diğer	donanma	unsurlarına;	yakıt,	su	vb.	sıvı	ve	gıda,	
	 	 ilaç	gibi	katı	kargo	nakli	gerçekleştirmek,
 n Üzerinde	konuşlu	helikopter	ile	arama-kurtarma	(SAR)	harekâtı	icra		etmek	ve
Görev	ile	İlgili	Özellikler: n	 Seyir	hâlinde,	diğer	donanma	unsurlarına	tıbbi	destek	sağlamak.
	 Savaş	döneminde;
 n	 Seyir	hâlinde,	diğer	donanma	unsurlarına;	yakıt,	su	vb.	sıvı	ve	gıda,
	 	 ilaç	gibi	katı	kargo	nakli	gerçekleştirmek	ve
 n	 Üzerinde	konuşlu	helikopter	ile	DSH/SSH	icra	etmek.
Diğer	Özellikler:	 Hastane	altyapısı,	helikopter	pisti	ve	hangarı

Denizde İkmal Tankeri’nin Teknik Özellikleri
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Uzun Dönemli İş 
Birliğinin Başlangıcı
Törenin son konuşmasını, 
Pakistan Başbakanı Navaz 
Şerif yaptı. Şerif, şunları 
söyledi: “Bu proje, özgün 
sistemler geliştirme ve Kar-
deş ülke Türkiye ile daha 
derin bir iş birliği yapma ça-
balarımızın önemli bir gös-
tergesidir. Türk firmaları ile 
iş birliğimiz, gelecekte daha 

da artarak devam edecek ve 
bu iş birliği ile Karaçi Tersa-
nesi’nde yeni gemiler inşa 
edeceğiz. Bu gemi, Pakistan 
ile Türkiye’nin iş birliğinin 
simgesi olacak.”
Şerif, Türkiye ile savunma 
ve havacılık alanındaki iş 
birliklerinin, gemi inşasının 
ötesinde, diğer alanlarda 
da artmasını istediklerini de 
vurguladı.

Konuşmaların ardından, De-
nizde İkmal Tankeri, Başba-

kan Şerif’in kurdeleyi kes-
mesi ile denize indirildi.

STM Hız Kesmiyor
STM ile Pakistan arasında iş birliği, Denizde İkmal Tankeri 
Projesi’nden sonra da artarak devam edecek. Pakistan 
Savunma Üretim Bakanlığı ile imzalanan sözleşme 
kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde 
bulunan 1 adet Agosta 90B sınıfı denizaltının yarı ömür 
modernizasyonu, STM tarafından gerçekleştirilecek. 
Modernizasyon çalışmasının, diğer 2 denizaltıyı kapsayacak 
bir opsiyonu da bulunuyor. Ayrıca STM, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu MİLGEM benzeri korvet projesi 
için de uzun zamandır çalışmalar yürütüyor.
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, STM’nin geldiği noktayı 
ve Pakistan ile ilişkilerin geleceğiyle ilgili şunları söyledi: 
“Geçmişte yabancı firmalar dizaynı yapar, malzemeleri 
gönderir ve biz de bunlarla kendi tersanelerimizde askeri 
gemilerimizi inşa ederdik. Ancak şimdi geldiğimiz noktada, 
dizaynı da biz yapıyoruz, malzeme tedarikini de. Bu durum, 
ülkemizdeki mühendislik ve teknolojinin gelişim sürecini 
göstermesi açısından son derece önemli. Bu gelişimin 
bir diğer somut yansımasını, 2 ay önce, yine Pakistan’da 
kazandığımız denizaltı modernizasyon ihalesinde görmüştük. 
Buradan güzel bir haber daha vermek istiyorum. Yakında, 
ülkemizin yüzünü güldürecek uluslararası alandaki çok 
önemli bir başarımızı daha duyuracağız.”
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MSI Dergisi: OSTİM’in OSSA’ya verdiği 
destek ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Orhan AYDIN: Savunma ve havacılık 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, 
büyük ölçüde bizim bölgemizde,  
OSTİM’de odaklanmış durumda. Za-
manla firmalarımızın birbiri ile yeterin-
ce iletişim ve etkileşim içerisinde ol-
madığını fark ettik ve OSSA’yı kurduk. 
Küme sayesinde, bir bütünlük oluştu; 
iletişim ve etkileşim arttı. OSSA saye-
sinde, önceden bulunduğumuz duruma 
göre daha iyi bir konumda olduğumu-
zu çok net görebiliyoruz. Her ne kadar 
OSSA’nın adında OSTİM olsa da OSSA, 
hem OSTİM’in hem de Ankara’nın dışı-
na taştı. Firmalarımız, OSSA bünyesin-
de sorunlarını tartışıyor, daha iyiye na-
sıl gideceklerini, yurt dışı ile ilişkilerini 
nasıl geliştireceklerini konuşuyor.
OSTİM olarak tek kümelenme çalış-
mamız OSSA değil, toplam 6 tane kü-
memiz var. Bu kümelerin işlerini daha 
iyi noktalara taşıması için çaba göster-
meye, onlara destek vermeye devam 
ediyoruz ve edeceğiz. Kümelenme gibi 
çalışmaların gerçekleşmesi için itici, 
destekleyici bir güç gerekiyor. Dünyaya 
baktığımızda, bu güç; belediyeler, sa-
nayi ve ticaret odaları, kamu kurumları 
ya da kalkınma ajansları olabiliyor. Biz 
OSTİM olarak Türkiye’de bu anlayışın 
gelişmesini bekleyemedik, biraz daha 
aceleci davranarak OSSA’yı ve diğer 
kümelerimizi oluşturduk.

MSI Dergisi: ICDDA’nın gelişimi 
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Orhan AYDIN: Bu etkinliğin başlangıcı, 
Türkiye’de, havacılık sanayisinde Mek-
sika Modeli’nin gündeme gelmesine 
dayanıyor. “Meksika’da bir sanayi böl-
gesi var; orada 8 milyar dolarlık bir iş 
hacmi oluşmuş durumda.” deniliyordu. 
Türkiye’de de ona benzer bir model uy-
gulanması konuşuluyordu. Biz OSTİM 
heyeti olarak gittik, yerinde gördük. 
Orada bir yapılanma var; ama buna bir 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:

“ICDDA, Türkiye’de yapılan 
hiçbir organizasyonun 
tekrarı ya da benzeri değil”

Türkiye’nin, son yıllarda, ihracatı arttırmak ve 
KOBİ’lere iş payı yaratmak için düzenlediği en başarılı 
organizasyonlardan biri olan Savunma ve Havacılıkta 

Endüstriyel İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation Days 
in Defense and Aerospace / ICDDA)’nin 3’üncüsü, 

11-13 Ekim tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirilecek. OSTİM Savunma ve Havacılık 

Kümelenmesi (OSSA) ve BCI Aerospace iş birliği ile 
düzenlenen etkinliğe bir ay kala, etkinlikle ilgili bilgileri 

ve hazırlıkların son durumunu, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Koordinatörü 

Hilal Ünal’dan dinledik. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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kümelenme denilemez. ABD ile yakın-
lık, NAFTA kapsamında ticareti kolay-
laştıran düzenlemeler ve ucuz iş gücü 
ile ortaya çıkmış bir yapılanma var. İn-
celemelerimiz sırasında, orada ICDDA 
benzeri bir etkinlik yapıldığını gördük. 
Tabii bizler girişimciyiz ve bu tür bir 
faaliyetin faydasını fark ederek hemen 
burada da yapmak için çalışmalarımıza 
başladık. Şimdi 3’üncüsünü gerçekleş-
tireceğiz. Katılanlar memnun, gelenler 
memnun, firmalar memnun. Burası bir 
değer üretiyor. Bu çok açık. Bunu yap-
mış ve başlatmış olmaktan da memnu-
niyetimizi ifade etmek istiyorum.
Burada değer üretilmese bu faaliyeti 
sürdüremezsiniz.
ICDDA, Türkiye’de yapılan diğer tüm 
organizasyonlardan farklı bir konum-
da; Türkiye’de yapılan hiçbir organi-
zasyonun tekrarı ya da benzeri değil. 
Ekosistem içerinde, kendine özel bir 
yeri olan, diğer faaliyetleri destekleyen 
bir organizasyon. Kurumlar ve orga-
nizasyonlar arasındaki tatlı rekabe-
te de böyle bakıyoruz: Yok edici değil, 
tamamlayıcı, geliştirici bir rekabet ol-
malı. ICDDA ve diğer etkinliklerle Türk 

havacılık ve savunma sanayisinin geli-
şimine destek olmaya devam edeceğiz.

Anayurt Güvenliği Vurgusu
MSI Dergisi: Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri ICDDA’nın 
kurgusunda bu yıl, geçtiğimiz yıllara 
göre bir değişiklik ya da yenilik 
olacak mı?
Hilal ÜNAL: Bildiğiniz üzere ICDDA et-
kinliğimizin, bu yıl 3’üncüsünü gerçek-
leştiriyoruz. İlk iki etkinliğin gerçekleş-
tirildiği 2013 ve 2014 senelerinde olduğu 

gibi, bu yıl da 3 gün sürecek etkinliğimi-
zin ilk gününde, katılımcı yerli ve ya-
bancı ana yüklenici firmaların yapacağı, 
“Bize nasıl alt yüklenici olabilirsiniz?” 
konulu sunumlar ve bilgilendirme kon-
feransları yer alacak. 2’nci ve 3’üncü 
günlerde ise katılımcı firmalarımız, 
stantlarında, kuruluşlar arası (B2B) ikili 
iş görüşmeleri yapacaklar. Geçtiğimiz 
yıllardan farklı olarak ICDDA 2016’da, 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün 
desteği ile anayurt güvenliği (homeland 
security) konusu da işlenecek. 
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Böylelikle anayurt güvenliği alanında 
faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi, yurt 
dışındaki firmalar ile bir araya getire-
ceğiz; firmalar, sektörün durumunu 
tartışacak ve yeni iş ilişkileri kurulması 
için görüşecekler.
2014 yılında gerçekleşen etkinliğimiz 
sırasında, 4.800 kayıtlı iş görüşmesi 
yapılmıştı; bu yıl, bu rakamın daha da 
yukarılara tırmanacağını öngörüyoruz. 
Bu doğrultuda, yerli ve yabancı daha 
çok firmanın etkinliğimize katılması 
için çalışmalarımıza ve görüşmeleri-
mize devam ediyoruz.

MSI Dergisi: Türk savunma ve havacılık 
sektörünün kabaca yüzde kaçı bu 
etkinliğe katılıyor diyebiliriz? Sektörü
kapsama konusunda bir hedefiniz var mı?
Hilal ÜNAL: Savunma ve havacılık ala-
nında faaliyet gösteren yerli ana yük-
lenici firmaların %90’a yakını etkin-
liğimize katılıyor. Ayrıca savunma ve 
havacılık sektörüne, finans ve yazılım 
gibi konularda hizmet veren firmalar da 
bu sene etkinliğimizde yerini alacaklar. 
KOBİ’lerimizin daha da büyüyebilmesi 
ve yurt dışı pazarlarda da adlarından 

söz ettirebilmeleri için, sektör ile iliş-
kili tüm kurum ve kuruluşları etkinliği-
mize davet etmeye özen gösteriyoruz.

MSI Dergisi: Bir alt yüklenici 
ya da KOBİ, ICDDA’ya neden katılmalı? 
Etkinliğin bu tür firmalara sağladığı 
avantajları nasıl sıralarsınız?

Hilal ÜNAL: ICDDA, hem katılımcıları 
hem de katılımcılara sağladığı imkân-
lar bakımından, alanında, çevre coğ-
rafyamızın en önemli etkinliği konu-
munda. ICDDA’yı bölgenin en önemli 
etkinliği konumuna getiren faktörlerin 
başında, etkinliğimize, yerli ve yabancı 
ana sanayi firmalarının yalnızca satın 

OSTİM olarak tek kümelenme çalışmamız OSSA değil, 
toplam 6 tane kümemiz var. Bu kümelerin işlerini daha iyi 
noktalara taşıması için çaba göstermeye, onlara destek vermeye 
devam ediyoruz ve edeceğiz.
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almacılarının ve tedarikçi firmaların 
da iş geliştirme departmanlarının ka-
tılması geliyor. Dışarıya kapalı oldu-
ğundan, ICDDA, tamamen iş odaklı bir 
etkinlik. ICDDA 2014’e, 34 ülkeden 270 
firma katıldı. KOBİ’lerimizin yurt dışı 
pazarlara açılma, ihracat yapma ve bü-
yüme hedefleri doğrultusunda, yabancı 
ana sanayi firmaları ile yapacakları iş 
görüşmeleri büyük önem arz ediyor. 
Bir KOBİ, bu kadar satın almacıyı bir 
arada bulabilmek için, çeşitli yurt dışı 
fuarlarına katılmak ve hesaplarımıza 
göre, yaklaşık 34.000 avronun üzerinde 
harcama yapmak zorunda.
Ayrıca yurt dışından gelen ana sanayi 
firmaları, ülkemiz savunma ve hava-
cılık sektörüne iş verme amacı ile ge-
len yetkililerdir. Özetle yurt dışından 
gelen ana sanayi firma temsilcileri, 
sadece Türk KOBİ’leri ile bir araya ge-
lerek Türk savunma ve havacılık sek-
törüne iş verme amacıyla etkinliğimize 
katılıyor. Yurt dışı fuarlarına katılan  
KOBİ’ler, etkinlik kapsamında, diğer 
yurt dışı katılımcılar ile rekabete gir-
mek durumunda kalırken ICDDA, sa-
dece Türk KOBİ’lerinin yurt dışı ana 
sanayi firmaları ile iş ilişkileri geliştir-
mesine odaklanıyor. Böylece etkinliği-
miz, sektörün, ülkemizdeki gelişiminde 
öncü bir rol oynuyor.
Etkinliğe katılan ana sanayi firmaları, 
kesinlikle ürün satmaya veya tanıtma-
ya gelmiyor; Yaptıkları işlere alt teda-
rikçi bulmak ve ürün satın almak için 
geliyor. Bu anlamda ICDDA, alt yükle-
nici olmak isteyen KOBİ’ler için kaçırıl-
mayacak bir fırsat sunuyor.
Ayrıca alt yükleniciler ya da KOBİ’ler, 
ICDDA 2016 etkinliğine katılarak yalnız-

ca yurt dışından katılan ana sanayi fir-
malar ile değil aynı zamanda, savunma 
ve havacılık alanında ülkemizde faaliyet 
gösteren yerli ana sanayi firmaları ile 
de görüşmeler gerçekleştirme imkânı 
yakalayacaklar. Sektöre yeni dâhil ol-
muş ve benzer işleri yapan diğer yan sa-
nayi firmaları da göz önüne alındığında, 
yurt içi pazarda hâlâ var olduğunu diğer 
firmalara göstermek de bizce KOBİ’ler 
açısından son derece faydalı olacak.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, bir ana 
yüklenici için ICDDA’nın sağladığı 
avantajlar neler?
Hilal ÜNAL: Ana yüklenici firmalar 
açısından ICDDA, sektöre iş yapan 
KOBİ’leri tanımaları ve bunların po-
tansiyellerini ve kabiliyetlerini öğren-
meleri açısından son derece önemli. 
KOBİ’lerin; sektöre yaptıkları işlerde 
ne kadar kalifiye olduklarını, sahip ol-
dukları sertifikaları ve makina parkur-
larını anlatmaları, en küçük parçalarda 
bile hassas işçilik çıkarabileceklerini 
göstermeleri, ana sanayi firmalarının 
KOBİ’lere güvenini arttıracak. Ayrıca 
bu sayede, KOBİ’lerin, ulusal ve ulus-
lararası rekabet ortamında, yurt dışın-
da yer alan diğer yan sanayi firmalarına 
nazaran daha uygun şartlarda iş yapa-
bilme imkânları yakalamalarına olanak 
sağlayacak. Hâlihazırda savunma ve 
havacılık sektöründe Türkiye’nin önde 
gelen ana sanayi firmalarına iş yapan 
KOBi’ler, yurt dışı ana sanayi firmala-
rının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek 
yetkinliğe sahipler.

MSI Dergisi: Yurt dışından, ICDDA ile 
ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Hilal ÜNAL: Yurt dışından, organizas-
yonun kalitesi ve potansiyeli hakkında 
son derece olumlu geri dönüşler alıyo-
ruz. Birçok firma, etkinliğimize katıl-
mak istediğini; önceki etkinliklerin son 
derece verimli geçtiğini bizlere iletiyor. 
Etkinliğin profesyonelce yürütülme-
sinden dolayı duydukları memnuniyeti  
de her fırsatta tekrar gündeme getiri-
yorlar.

MSI Dergisi: Türkiye’de son dönemde 
yaşanan olaylar, güvenlik konusunu, 
savunma ve havacılığın biraz üstüne 
çıkarttı. Bu kapsamda, ICDDA’da da 
güvenlik alanında iş birliklerin öne 
çıkması beklenebilir mi?
Hilal ÜNAL: ICDDA 2016’nın odak ko-
nusu, anayurt güvenliği olarak belir-
lendi. Bu kapsamda, hem Türkiye’de 
hem de çeşitli ülkelerde meydana ge-
len üzücü olaylar sonrasında, sizin de 
bahsettiğiniz üzere, ülke içi güvenlik 
konusunun da ele alınması ve bu kap-
samda iş birliklerine imza atılmasını 
bizler de bekliyoruz. Bu hususta, EGM 
ve anayurt güvenliği alanında faaliyet-
lerini sürdüren firmalarımızdan, etkin-
liğimize önemli bir katılım olacak. Ayrı-
ca Savunma Sanayii Müsteşarlığından 
da savunma ve havacılık konularının 
yanı sıra anayurt güvenliği ile ilgili bi-
rimlerden katılım olmasını bekliyoruz.

MSI Dergisi: Etkinlik sırasında 
sözleşmeler ya da iş birliği anlaşmaları 
imzalanması planlanıyor mu? Bu 
konuda ne gibi beklentileriniz var?
Hilal ÜNAL: Etkinlik sırasında iş bir-
liği anlaşmaları imzalanmasını elbet-
te bekliyoruz. Ancak tabii ki bu, tüm  

ICDDA 2014’ün açılışında, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de 
bir konuşma yapmıştı.
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katılımcıların etkinlik süresince söz-
leşme imzalaması anlamına gelmiyor. 
Etkinlikte yapılan görüşmeler ve va-
rılan mutabakatların, etkinlik sonra-
sında da firmalarımız tarafından takip 
edilmesi ve firmalarımızın, ana sanayi 
firmaları ile sürekli bağlantı hâllerin-
de olmaları çok önemli. Sonuçta yurt 
içi ve yurt dışında sektörde yer alan 
çok sayıda firma bulunuyor ve ICDDA, 
ana sanayi firmaları ile iş birliği yapma 
konusunda bir araç olarak görülmeli. 
Kısacası, KOBİ’lerin etkinlik sonrasın-
da da bağlantı kurdukları firmalar ile 
iletişimde olmaları, toplantılarda ko-
nuşulan ve anlaşılan konuların gerçek-
leştirilebilmesi açısından büyük önem 
arz ediyor.

OSSA Gelişimini Sürdürüyor
MSI Dergisi: OSSA’nın mevcut 
durumu hakkında; üye sayısı, çalışan 
sayısı, ciro ve Ar-Ge harcamaları gibi 
rakamlara da değinerek bilgi verir 
misiniz?
Hilal ÜNAL: OSSA olarak; misyonumuz, 
savunma ve havacılık sektörlerinin ih-
tiyaçlarının karşılanmasında yerli üre-
timin payını arttırmak; vizyonumuz ise 
küme üyesi KOBİ’leri, uluslararası pa-
zarda rekabet edebilir hâle getirmektir.
Savunma ve havacılık sektöründe faa-
liyet gösteren KOBİ’lerimizin iş gücünü 
arttırmak; onları, ihracat yapabilir ve 
pazarda rekabet edebilir hâle getirmek 
için çalışan bir ekibiz. Şu an OSSA bün-
yesinde, 170 üye firmamız bulunuyor. Bu 
firmalarımızda, yaklaşık 7.500 personel 
istihdam ediliyor. Bu personelin 817’sini 
üniversite mezunu; 545’ini ise yabancı dil 
yetkinliğine sahip çalışanlar oluşturuyor.
Üye firmalarımızın toplam yıllık ciro-
su, ortalama 700.000.000 lira civarında 

olup firmalarımızın sahip olduğu Ar-Ge 
personeli sayısı ise toplam 415’tir.

MSI Dergisi: OSSA üyesi olmanın 
firmalara sağladığı avantajları nasıl 
sıralarsınız?
Hilal ÜNAL: OSSA olarak yaptığımız fa-
aliyetleri maddeler hâlinde açıklamak 
gerekirse;
n Tanıtım faaliyetleri,
n Eğitim faaliyetleri,
n Danışmanlık faaliyetleri,
n Ana sanayi ile görüşmeler,
n Organizasyonlara katılım ve
n Devlet ve kurumlarla ilişkiler
olarak sıralayabiliriz.
Bu faaliyetler kapsamında, OSSA olarak  
katıldığımız tüm yurt dışı savunma ve 

havacılık etkinliklerinde, firmalarımı-
zın tanıtımlarını yapıyor; potansiyelleri 
ve becerileri hakkında, yurt dışındaki 
firmaları bilgilendiriyoruz. Tüm OSSA 
üyeyi firmalarımızı ve çalışma alanla-
rını içeren bir küme matrisi hazırlaya-
rak, tek bir belgede, firmalarımıza ait 
tüm gerekli bilgileri bir araya topladık. 
Kurduğumuz OSSA Küme Yönetim Sis-
temi sayesinde, İnternet ortamında, 
firmalarımız ile anında haberleşebili-
yor; fırsatlardan ve ihtiyaçlardan, ken-
dilerini anında haberdar edebiliyoruz. 
Ayrıca arama motoru optimizasyonu 
(search engine optimization / SEO) eği-
timi sayesinde, firmalarımızın, internet 
ortamında bulunabilirliğini kolaylaştı-
rıyor ve kurumsal kaynak planlaması 

Son 6 yıl içerisinde, Avrupa ve Amerika’da gerçekleştirilmiş 
sektörel etkinliklerin arasında en fazla satın almacının 
katılım gösterdiği etkinlik, ICDDA 2014 olmuştu. 
Bu sene düzenleyeceğimiz etkinlikte ise satın almacı katılımcı 
sayısının daha da artacağını öngörüyoruz.
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(Enterprise Resource Planning / ERP) 
eğitimleri sayesinde de firmalarımı-
zın; malzeme, makina ve iş gücünü 
daha verimli kullanabilmesini sağlı-
yoruz. Ülkemizin önde gelen savunma 
ve havacılık ana sanayi firmalarının,  
KOBİ’lerimize teknik eğitimler verme-
lerine de destek oluyoruz. Ayrıca fir-
malarımızın, sertifikasyon süreçlerin-
de danışmanlık almalarını sağlıyoruz. 
Son yıllarda birçok firmamızın AS 9100 
sertifikası almasına ön ayak olduk. Ay-
rıca firmalarımızı ziyaret ederek du-
rumları hakkında bilgi alıyor; görüş ve 
önerilerini dinleyerek isteklerini yerine 
getirmeye çalışıyoruz.

MSI Dergisi: OSSA’nın, üyelerinin 
yurt dışında tanıtımına yönelik önemli 
faaliyetleri var. Bunlarla ilgili bilgi 
verir misiniz?
Hilal ÜNAL: Sektörün önde gelen tüm 
etkinliklerine katılım sağlamaya ça-
lışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda ger-
çekleştirdiğimiz iş görüşmelerinde, 
OSSA üyesi firmalarımızın yer aldığı 
Türkçe ve İngilizce küme matrisleri-
mizi, görüştüğümüz firma yetkilileri ile 

paylaşıyor; stantlarımızda, onlara üye-
lerimizin kabiliyetleri ile ilgili bilgiler 
veriyoruz. Ayrıca yurt dışında katıldı-
ğımız etkinliklerde yaptığımız sunum-
larda, firmalarımızın; kapasitelerini, 
potansiyellerini ve ürünlerini yabancı 
firmalara anlatıyoruz. 2 yılda bir dü-
zenlediğimiz ICDDA etkinliklerimizde, 
yurt dışı ana sanayi firmalarını KOBİ’le-
rimizle bir araya getirerek isimlerini 
yurt dışı pazarlarda duyurabilmelerini 
ve rekabet edebilir hâle gelebilmelerini 
sağlamaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: OSSA’nın gelecek 
planlarından bahseder misiniz? 
Sektöre ne gibi yenilikler 
getireceksiniz?
Hilal ÜNAL: KOBİ’lerimizi güçlendir-
mek ve rekabet güçlerini arttırmak 
için yürüdüğümüz yolda faaliyetle-
rimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. 
Özellikle alt sistemlerin yerlileştiril-
mesi konusunda çalışmalarımızı hız-
landıracağız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?

Hilal ÜNAL: Son 6 yıl içerisinde, Avrupa 
ve Amerika’da gerçekleştirilmiş sektö-
rel etkinliklerin arasında en fazla satın 
almacının katılım gösterdiği etkinlik, 
ICDDA 2014 olmuştu. Bu sene düzen-
leyeceğimiz etkinlikte ise satın almacı 
katılımcı sayısının daha da artacağını 
öngörüyoruz. Bu sebeple KOBİ’leri-
mizin ihracat yapabilmeleri ve ihracat 
kapasitelerini arttırabilmeleri ve yurt 
dışı pazarlar ile rekabet edebilir hâle 
gelmeleri amacıyla yeni firmalar ile ta-
nışmaları ve iş birlikleri kurabilmeleri 
için, etkinliğimize tüm sektör KOBİ’le-
rini davet ediyor ve bekliyoruz.
Ayrıca ICDDA 2016 etkinliğinde des-
teklerini esirgemeyen, savunma ve 
havacılık sektörünün önde firmaları; 
TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, FNSS, 
MKEK, ROKETSAN, TEI ve Dassault 
Systemes’e çok teşekkür ediyoruz.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın ve OSSA Koordinatörü Hilal 
Ünal’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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HÜRKUŞ Tip Sertifika-
sı Teslim Töreni’ne; 
başta Milli Savunma 

Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Eski 
Milli Savunma Bakanı ve 
TÜRKSAT Yönetim Kurulu 
Başkanı Vecdi Gönül, Hava 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı 
Korgeneral Nihat Kökmen 
ve Sivil Havacılık Genel Mü-
dürü Bilal Ekşi olmak üzere, 
çok sayıda davetli katıldı.
Tören programı, konuşma-
larla başladı. Kürsüye ilk 
olarak, TUSAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nejat Bilgin 
geldi. Bilgin, konuşmasında, 
HÜRKUŞ’un geliştirme süre-
cinde, TUSAŞ ve Türk havacı-
lık sanayisinin katkılarını, şu 
sözlerle anlattı: “Hep soru-
luyor: Bu uçağın neresi yer-
lidir? Öncelikle 5.500 parça-
dan oluşan bu uçağa ait tüm 
mühendislik hesapları, Türk 
mühendislerince yapılmıştır. 
Tüm uçak üreticilerinin yap-
tığı gibi, uçağın aerodinamik 

özelliklerini belirleyen gövde, 
kanat ve kuyruk geometrile-
ri, TUSAŞ mühendislerince 
tasarlanmıştır. 3,5 tona yakın 
ağırlığı olan uçağın kanadına, 
havada akrobasi [manevrala-
rı] sırasında kendi ağırlığının 
7 katına yakın, yaklaşık 20 ton 
yük binmektedir. Hafif, ama 
büyük yüklere dayanmasını 
sağlayan elemanlar ve iske-
letin hesapları da TUSAŞ’ın 
ürünüdür. Tüm bu mühen-
dislik hesapları; SHGM ve 
EASA’nın uzmanları huzu-
runda yapılan rüzgâr tüneli 
testleri, yapısal testler ve en 
nihayetinde uçuş testleriyle 
doğrulanmıştır. Tüm sistem-
lerin tasarımı ve seçimi de 

TUSAŞ tarafından yapılmış; 
ihtisas sanayilerinde 
üretilmiştir. İlk 
prototiplerde, 
bu aksamların 
bir kısmı yabancı 
firmalar tarafından üretil-
miş olsa da bunlar, ilerleyen 
süreçte, seri üretimde, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın önderliğinde yü-
rütülen sanayi politikasıyla 
uyumlu olarak, yerli sanayi 
kuruluşlarınca üretilecek; 
aviyonik, aydınlatma ve elekt-
rik sistemleri ile değiştirile-
cektir. Sertifikasyon süreci; 

HÜRKUŞ,
Sertifikasını

Evinde Kutladı
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı 

(European Aviation Safety 
Agency / EASA) ve Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM)’nden, 
tip sertifikalarını, Farnborough 

International Airshow (FIA) sırasında, 
12 Temmuz’da, İngiltere’de alan 

HÜRKUŞ için, bir tören de 
18 Ağustos’ta, Ankara’da,  

TUSAŞ tesislerinde düzenlendi.
Ümit BAYRAKTAR 

ubayraktar@savunmahaber.com

Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

Özgür Deniz KAYA
o.kaya@savunmahaber.com
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7.500’ü aşkın teknik resim, 
455’i aşkın yer ve alt sistem 
testi, 500’ü aşkın uçuş testi 
ve ibraz edilen 545 dokü-
manın tescil edilmesiyle ta-
mamlanmıştır. Sertifikanın 
olmazsa olmazı, 10.000 say-
fayı aşan pilot ve teknisyen 
kullanıcı el kitapları da bu 
süreçte hazırlanıp otorite-
lere sunulmuştur. 140 mü-
hendisin 10 yıllık emeğinin 
ürünü olan HÜRKUŞ, tüm ser-
tifika koşullarını sağlayarak,  
11 Temmuz 2016’da, SHGM’nden 
Tip Sertifikası almıştır.”

Çalışmalar  
Hız Kesmiyor
Bilgin’in ardından kısa bir 
konuşma yapan Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürü Bilal 
Ekşi, SHGM’nin faaliyetlerini 
özetledi. Ekşi, havacılık ala-
nında yürütülen çalışmaları, 
“Çalışmalarımızın sadece 
HÜRKUŞ ile sınırlı olmadı-
ğını; Türkiye’de, şu anda, 
[onaylı] 5 tane tasarım or-
ganizasyonu bulunduğunu, 
5 tane de üretim organizas-
yonu bulunduğunu ve bun-
ların uçak parçası ve kol-
tuk, galley gibi elemanları  

imal ettiğini gururla söyle-
mek istiyorum.” sözleri ile 
özetledi.

Her Şey Sıfırdan 
Başladı
Bir sonraki konuşmayı, Vecdi 
Gönül yaptı. HÜRKUŞ ile ilgili 
Savunma Sanayii İcra Komi-
tesi kararının alındığı dönem-
de Milli Savunma Bakanı olan 

Gönül, projenin tarihçesini 
anlattı: “2005 yılında, Savun-
ma Sanayii İcra Komitesi, 
Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında top-
landı. İcra komitesine hazır-
lanırken, geleneksel olarak, 
ihtiyaç makamı olan Genel-
kurmay, dosyaları hazırlar; 
SSM olgunlaştırır ve konu-
lar, karar aşamasına gelir.  

Nejat Bilgin Bilal Ekşi Vecdi Gönül
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HÜRKUŞ ile ilgili hiçbir 
dosya, ihtiyaç, talep yoktu. 
Ama bir uçak yapamama-
nın ezikliğini yaşayan teş-
kilatımız, bir şey yapalım  
diyordu. Özellikle, o zaman-
ki adı ile TAI, hiçbir faaliyet-
te bulunamaz durumdaydı…  
HÜRKUŞ’u, icra komite-
sine teklif olarak getirdik. 
Genelkurmay Başkanımız 
Orgeneral Hilmi Özkök ve 
Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan da uygun gördü-
ler. Böylece HÜRKUŞ’ta ilk 
adım, sıfırdan atıldı.”

Kaynağı 
Harcayamama 
Problemimiz Var
Gönül’ün ardından kürsüye, 
Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık geldi. Işık, yine sektö-
re yönelik önemli mesajla-
rın yer aldığı bir konuşma  

yaptı: “[Yerlilik oranında] 
Şimdi %60’ları yakaladık. 
Çok ciddi de bir kalite artı-
şı yakaladık. Ama böyle bir 
coğrafyada, bu kadar teh-
ditlerle karşı karşıya olan 
bir ülkede, hem oran ola-
rak bunu en az %80’lere çı-
karmak zorundayız hem de  
nitelik artışını sağlamak  
zorundayız. Bunu yapmak 
için yeterli birikimimiz var, 
insan kaynağımız var, eko-
nomik gücümüz var. Bu-
gün savunma sanayisinde 
ihtiyacımız olmayan şey, 
para. Çünkü paramız var. 
Bundan sonra, özellikle sa-
vunma sanayisinde nitelik 
artışına yoğunlaşacağız. 
HÜRKUŞ, bizim için bir if-
tihar vesilesi. Ama bizim 
için bundan sonraki iftihar 
vesilesi, milli muharip uça-
ğımızı üretmek olacak...  

HÜRKUŞ-A’nın 
Sistem Özellikleri
n Elektronik Güç Yönetim Ünitesine sahip 
 1.600 shp PT6A-68T Pratt & Whitney Canada 
 turboprop motor
n 5 palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane
n  Martin-Baker MK T16N 0/0 fırlatma sandalyesi
n 30 saniye ters uçuş kabiliyeti
n Arka kokpitte yüksek görüş açısı
n Ergonomik kokpit
n Kabin Basınçlandırma Sistemi 
 (nominal basınç farkı 4.16 psid)
n Uçakta Oksijen Üretim Sistemi 
 (On-Board 0xygen Generating System / OBOGS)
n Anti-g Sistemi
n Kokpit İklimlendirme Sistemi 
 (Buhar Çevrimli Soğutma)
n Kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi
n Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı  
 iniş takımları
n Hands On Throttle and Stick (HOTAS / Pilotun, levye 
 ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini 
 kontrol edebilmesi)
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Şu anda da yoğun bir çalış-
mayı, Hava Kuvvetlerimizle 
birlikte yürütüyoruz. Artık 
hedeflerimiz daha büyük. Ar-
tık çıtamız daha yüksek. Bu 
noktada tam bir siyasi irade 
var. Hiçbir tereddüt yok. Sa-
vunma sanayisinde, kaynak 
problemimiz yok. Kaynağı-
mızı harcama problemimiz 
var… İhtiyacımız, sistematik 
çalışmak. Birbirimizle bir ta-
kımın, birbiriyle gözü kapalı 
paslaşan oyuncuları hâline 
gelmek. Bunun için, önü-
müzdeki süreçte, savunma 
sanayisinde iki alanı önem-
seyeceğiz:
Birincisi, özel sektörün çok 
daha fazla savunma sana-
yisinde bulunmasını sağla-
yacağız. KOBİ’lerimizin sa-
vunma sanayisinde çok daha 
fazla rol almasını sağlayaca-
ğız. Onların da karşı karşıya 
kaldıkları en önemli sorun 
olan test ve sertifikasyon 
işinde onlara doğrudan des-
tek vereceğiz. Peki, vakıf ve 
kamu şirketlerini ne yapaca-
ğız? Onlar da özel sektörün 

yapamayacağı nitelikteki, 
kaliteli işlere odaklanacak… 
Sistem mühendisliğine, pro-
je yönetimine, sistem enteg-
rasyonuna daha fazla yoğun-
laşacağız. Mühendislikte çok 
daha yetkin hâle geleceğiz. 
Üretim aşamasına gelindi-
ğinde, özel sektörün yapa-
bileceği tüm üretimi, özel 
sektöre kaydıracağız. Onla-
rın yapamayacağı nitelikteki 
üretimi ne yapacağız? Kendi 
şirketlerimizde hayata geçi-
receğiz. Bu bize, daha fazla 
zaman kazandıracak. Artık 
yıllara sâri projeler istemiyo-
ruz. Projeleri en hızlı şekil-
de tamamlamak için gerekli 
tüm çalışmaları yapıyoruz. 
Salı sabahı, kuvvet komutan-
larımızla, müsteşarlarımızla 
oturduk, projelerin gecik-
mesine neden olan şartları 
konuştuk. Bundan sonra, 
zaman kaybına tahammü-
lümüz yok. Bundan sonra, 
‘Armudun sapıydı, üzümün 
çöpüydü.’ diye, projeleri ay-
lar, yıllar uzatan gerekçelere 
tahammülümüz yok. İşte bu 

Azami Seyir Hızı 310 KCAS (574 km/sa)
Perdövites Hızı (iniş konfigürasyonu) 77 KCAS (143 km/sa)
Azami Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) 4370 ft/dak (22 m/s)
Azami Servis İrtifası 34700 ft (10577 m)
Azami Havada Kalma Süresi (@15,000 ft) 4 sa 15 dak 
Azami Menzil (@15,000 ft) 798 Deniz mili (1478 km)
Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) 1605 ft (489 m)
İniş Mesafesi (@deniz seviyesi)  1945 ft (593 m)
g limitleri  +7 / -3,5g

HÜRKUŞ-A Performans Verileri  
(Tablodaki değerler, Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) koşullarında hesaplanmıştır.)

Fikri Işık
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nokta, bizim açımızda son 
derece önemli…
İkincisi, tam bir takım oyunu 
oynayacağız. Artık kurumsal 
taassuba da tahammülümüz 
yok. Hiçbir kurum, diğerinin 
işini yavaşlatmayacak… Ben 
inanıyorum, çok daha güzel 
işler başaracağız. Türkiye, 
çok daha büyük projelere 
imza atacak.”

İnancın Ürünü
Törende son konuşmayı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan yaptı. Arslan, törene konu 
olan sertifikanın önemine de-
ğinerek, şunları söyledi: “Bu 
sertifikayı verebilecek hâle 
gelmek, dünyanın sivil otori-
telerinin de burada bunu ka-
bul etmesi, teyit etmesi, çok 
önemli. Biz, gerek sivil uça-
ğımızı gerek askeri uçağımızı 
yapabilmek adına, bu salon-
dakilere güveniyoruz. İdareci 
ne kadar güçlü olur, iyi prog-
ramlar ortaya koyarsa koysun; 
mühendisinden teknikerine, 

Bundan Sonra Ne Olacak?
HÜRKUŞ, SSM tarafında yürütülen, “Türk Başlangıç ve 
Temel Eğitim Uçağı Geliştirme” projesi kapsamında 
geliştirildi. Bu projede ortaya çıkan HÜRKUŞ-A 
sürümünü, askeri eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
“Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Tedarik Projesi”nde 
geliştirilmekte olan, HÜRKUŞ-B izleyecek. HÜRKUŞ-B,  
A sürümünden, şu farklılıkları içerecek:
n Askeri ihtiyaçlara uygun, sayısal kokpit,
n Baş üstü gösterge (head-up display / HUD),
n Askeri ihtiyaçlara uygun aviyonik sistemler ile IFF 
 ve telsiz gibi askeri sistemler,
n İtki sisteminde yazılım değişikliği,
n Pilot kurtarma sisteminde bazı değişiklikler,
n Kuyruk dümenine yönelik değişiklikler,
n Tutunma hızı ile ilgili sistemde değişiklikler,
n Radar altimetre ile ilgili değişiklikler ve
n Sayısal video veri kayıt sisteminin eklenmesi.
HÜRKUŞ-B’nin aviyonik sistemlerinin yazılımı 
DO-178B; donanımları ise DO-254 ve DO-160 rehber 
dokümanları ile uyumlu olarak geliştirilecek. 
Aviyonik ve diğer sistemler kapsamında; merkezi 
kontrol bilgisayarı, çok işlevli göstergeler, 
MXF-484 telsizi, sayısal dâhili haberleşme sistemi, 
IFF ve INS/GPS ASELSAN tarafından sağlanacak. 
Bunlardan sayısal dâhili haberleşme sistemi ilk defa 
geliştirilecek. ASELSAN, bu sistemlere yönelik yazılım 
geliştirme çalışmalarının yanı sıra aviyonik sistem 
entegrasyonunu da gerçekleştirecek. HUD ise 
Fotoniks firması tarafından geliştirilecek ve eski 
sistemler gibi tüp kullanmayacak.
Geliştirme çalışmaları devam eden HÜRKUŞ-B’nin, 
ilk uçuşunu 2017 yılında yapması; ilk uçağın ise 
2018 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Proje 
kapsamında, TUSAŞ, 2019 yılına kadar 15 adet uçağı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na 
teslim edecek.
HÜRKUŞ ile aynı sınıftaki uçaklar, hafif yer taarruz 
görevleri için de kullanılıyor. TUSAŞ da HÜRKUŞ’un 
benzer görevleri yerine getirebilmesi için, HÜRKUŞ-C 
sürümü üzerinde, Hv.K.K.lığı ile koordinasyon içinde 
çalışıyor.

Ahmet Arslan

HÜRKUŞ-C
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teknikerinden teknisyenine, 
teknisyeninden işçisine, bu 
zincirin olmazsa olmaz hal-
kalarından biri koparsa o hal-
kalardan biri bu inancı, güveni 
kaybederse sistem akamete 
uğrar. Dolayısıyla işçisinden 
en tepedeki idarecisine kadar, 
herkes inanmalı; inanmak zo-
runda. İşte bu inancın ürünü, 
bugün burada.”
Konuşmaların ardından, 
HÜRKUŞ Tip Sertifikası, Ba-
kan Arslan ve Sivil Havacı-
lık Genel Müdürü Bilal Ekşi 

tarafından, TUSAŞ Genel 
Müdürü Muharrem Dört-
kaşlı’ya teslim edildi. Daha 
sonra, sertifikasyon süre-
cinde emeği geçen SHGM ve 
TUSAŞ personeline şiltleri 
takdim edildi.
Tören programı, protoko-
lün uçuş kulesine geçerek  
HÜRKUŞ’un uçuş gösteri-
sini izlemesi ile devam etti. 
HÜRKUŞ yere indikten sonra 
ise protokol, uçağın başına 
geldi ve hatıra fotoğrafı çeki-
mi ile program sona erdi.
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MSI Dergisi: ESNAD Savunma, 
Suudi Al-Esnad firması ile kurduğunuz 
bir ortaklık. Öncelikle böyle bir iş 
birliği fikrinin nasıl ortaya çıktığını 
sormak istiyoruz. Yolunuz Al-Esnad 
ile nasıl kesişti?
Böke ŞAHİN: Al-Esnad, Suudi Arabis-
tan’da çok büyük inşaat taahhüt işleri 
yapan Al-Jabreen Group’a bağlı bir fir-
ma. 23 yıldır da savunma sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Başlangıçta, Suudi 
Arabistan’daki birçok savunma firması 
gibi temsilcilik yapan Al-Esnad, 23 yıl-
dır; Suudi Savunma Bakanlığının, İçiş-
leri Bakanlığının ve Ulusal Muhafızların 
en önemli tedarikçilerinden biri. 2004 
yılında, FNSS ile birlikte, zırhlı araç mo-
dernizasyonu işine girdi ve o dönemden 
beri, iki firma, Suudi Arabistan’da or-
taklaşa bir askeri fabrika işletiyor. Bu 
fabrikada, M113 araçlarının moderni-
zasyonu gerçekleştiriliyor. Bugüne ka-
dar da 9 farklı tipte, 996 adet M113’ün 
modernizasyonu tamamlandı.
Ben de aslında FNSS kökenliyim. 
FNSS’den, 1999 yılında, Ar-Ge bölü-
münde çalışıyorken ayrıldım. Daha son-

ra, 2003 yılında, savunma sanayisi için 
talaşlı imalat yapan bir firmaya ortak 
oldum. FNSS aracılığı ile Suudi M113 
modernizasyonu projesinde biz de yer 
aldık. Başta, o dönem FNSS’nin Suudi 
Arabistan’daki yapılanmasının başın-
da bulunan Murat Temizer’in ve FNSS  
Suudi proje ekibinin destekleriyle  
Al-Esnad ile tanışıklığımız başlamış oldu.
M113 modernizasyonu çalışmalarında, 
önce sis havanı gibi bileşenler ürettik; 
daha sonra, alt sistemler üretmeye 
başladık. Firmamız, kurulduğunda ta-
laşlı imalat yapıyordu; dolayısı ile alt 
sistem üretmeye başlamak, bizim için 
önemli bir gelişimdi.
Bu süreçte, pek çok kez Suudi Arabis-
tan’a gittik. 3-4 yıllık süreçte, oradaki 
ortamı, pazarı, ticaret koşullarını, lojis-
tik alanında nelerin olduğunu ve nele-
rin olmadığını gördük.

MSI Dergisi: Sonra süreç nasıl ilerledi?
Böke ŞAHİN: M113 modernizasyon 
projesinin ikinci aşamasında, birtakım 
ürünlerin, artık Suudi Arabistan’da, 
yerli olarak yapılması talep edilmeye 

başlandı ve bu konuda da Al-Esnad’ın 
rol alması istendi. Bu süreçte, firma 
olarak, Al-Esnad ile doğrudan çalış-
maya başladık. Montaj, boya gibi iş-
lemlerin Suudi Arabistan’da yapılmaya 

ESNAD Savunma Genel Müdürü Böke Şahin:

“Sahaya inilen bir ihracat 
modeli getiriyoruz” Türkiye, iddialı 2023 

savunma hedeflerine 
ulaşmak için çıktığı 
yolda, ihraç edilecek 
çözümler geliştirmeye 
odaklanmış olsa da aslında 
bu çözümlerin nasıl 
pazarlanacağı da ciddi bir 
konu olarak karşısında 
duruyor. Geçtiğimiz yıl 
kurulan ESNAD Savunma 
Sistemleri A.Ş. 
(ESNAD Savunma), 
sektörün ihracat 
rakamlarının nasıl 
arttırılabileceği ve özellikle 
KOBİ’lerin nasıl ihracat 
yapabileceği konularında 
ele alınabilecek ciddi 
bir modelle ortaya 
çıktı. Henüz geçen sene 
kurulmasına rağmen, 
2015 yılını 5,5 milyon 
dolar ihracatla kapatan; 
2016 yılında da 12 milyon 
dolar ihracat hedefleyen 
ESNAD Savunma’nın 
kuruluşuna giden süreci 
ve faaliyetlerinin güncel 
durumunu, firmanın Genel 
Müdürü Böke Şahin’den 
dinledik. 
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

SI
 D

er
gi

si



Eylül 2016 - 43

başlanmasında ve bazı kabiliyetlerin 
yerlileştirilmesinde destek olabilece-
ğimizi; danışmanlık hizmeti verebile-
ceğimizi söyledik. Dolayısı ile FNSS’nin 
alt yüklenicisi olarak kurduğumuz ilk 
temasın ardından, ilişkilerimizin yeni 
boyutu böyle başladı. Onlara destek 
verdik, birtakım hazırlıklar yaptık. 
Al-Esnad’ın o dönem kurduğu fabri-
kasının birçok çalışmasının altyapısı-
nın hazırlık aşamasında görev aldık.  
“Burada neler üretilebilir, hangi takım-
lar var, teknik ekip nasıl kurulabilir, 
nereye kadar getirilebilir, aşamaları 
neler olabilir?” gibi birtakım çalışma-
lar yaptık.
Bu çalışmalarımız, 2007’den sonra, ar-
tarak devam etti. Bu arada, Al-Esnad 
da bu konularda tecrübe kazanmaya 
ve Suudi devletinin de desteğiyle ça-
lışmalarının kapsamını genişletmeye 
başladı. Tabii geçmişte böyle çalış-
malar yapılmadığından, bazı altyapı 
eksiklikleri de vardı. Ülke, çok uzun 
süredir, savunma sistemlerini ha-
zır almış ya da FMS gibi kanallarla 
tedarik etmiş. Suudi devleti, bizim 
yerlileşme çalışmalarımıza benzer 
şekilde, “Suudileştirme” girişimi 
başlattı. Aslında tarihsel sürece bak-
tığımızda, “Suudileştirme” konusu 
ilk olarak 1985 yılında, Suudi Arabis-
tan hükümeti tarafından hazırlanan  
4. Kalkınma Planı’nda, özel sektör-
deki yabancı çalışanların oranının, 
Suudi vatandaşlar lehine değiştiril-
mesi amacıyla gündeme geldi. 2006 
yılından sonra ise bu konunun üzerine 
daha ısrarlı bir şekilde gidilerek, özel 

sektördeki yerli iş gücünün arttırıl-
masının yanı sıra stratejik öneme sa-
hip savunma sanayisi gibi sektörlerde 
yerli katkı payının arttırılmasına yöne-
lik çalışmalar ve teşvikler başlatıldı. 
Önce montaj faaliyetleri ile başlaması 
planlanan bu çalışmalar kapsamında, 
daha sonra Suudi savunma sanayisi-
ne imalat kabiliyeti kazandıracak bir 
program uygulanacaktı.
Tabii böyle bir girişimden yararlanarak 
Suudi Arabistan’ın önemli bir iş ortağı 
olma; iki ülke arasındaki ticaret hac-
mini genişletme niyeti, Al-Kharj’daki 
askeri tesislerde modernizasyon faali-
yetleri yürüten FNSS ve bizim dışımız-
daki Türk firmalarında pek yoktu. Bu 
öngörüyle ciddi bir şekilde işin peşine 
düştük. 3 sene boyunca, birkaç ayda bir 
Suudi Arabistan’a gittim. Bu dönemde 
herhangi bir ürün ihraç edemesek de 
işin peşini hiç bırakmadık.
Al-Esnad, 2009 yılında, yeni bir fabrika 
kurma konusunu gündemine aldı. Tabii 
bina yapılacak, personel bulunacak ve 
eğitilecek, tezgâhlar tedarik edilecek, 
ham madde sağlanacak. Bunlarla ilgili 

araştırmalar ve çalışmalar epey sürdü. 
En basitinden şöyle bir örnek verebili-
rim; bizim burada kullandığımız tez-
gâh markalarının çoğunun Suudi Ara-
bistan’da herhangi bir temsilciliği bile 
yoktu. Bu süreçte, ülkede ne gibi altya-
pı ihtiyaçları olduğuna dair ön araştır-
malar da yapılıyordu bir taraftan. Yavaş 
yavaş Al-Esnad’ın, hem temsilcilik an-
lamında hem üretim anlamında, Türki-
ye ile ilişkilerinin daha kuvvetli olması 
gerektiği ortaya çıktı. Çünkü Türkiye; 
yakın coğrafyası, yakın kültürü ve en-
düstri kapasitesi ile Suudi Arabistan’ın 
pek çok ihtiyacını karşılayabilecek gü-
venilir bir kaynaktı.

MSI Dergisi: Bu gelişmeler olurken, 
FNSS dışında diğer bazı ana 
yüklenicilerin de Al-Esnad ile iş birliği 
yapmaya başladığını görüyoruz.
Böke ŞAHİN: Evet, FNSS dışında fir-
malar da Al-Esnad ile iş birliği yapma-
ya başladı ve daha sonra da bu ilişkiler, 
temsilciliğe dönüştü. Bu noktada şunu 
belirtmekte fayda var: Sadece Türki-
ye’deki ana yüklenicilerin değil onlara 

Al-Esnad
Al-Esnad Est. for Military Supplies (Al-Esnad), 1993 yılında, savunma sanayisinde 
faaliyet göstermek üzere, Al-Jabreen Group’un bir iştiraki olarak Riyad, Suudi Arabistan 
Krallığı’nda, Şeyh Ahmad Saleh Bin Jubair tarafından kurulmuştur. Firma, 23 yıldır, 
başta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızları olmak 
üzere, birçok devlet kuruluşuna; Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen savunma sanayisi 
firmalarının temsilcisi olarak hizmet vermenin yanı sıra yerli imalat konusunda da 
başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
Suudi Arabistan’ın önde gelen firmalarından Al-Esnad, 2004 senesinde, yeteneklerine, 
ülkedeki ilk özel sektör savunma sanayisi imalatçı firma olma özelliğini de eklemiştir. 
FNSS ile birlikte yürütmekte oldukları M113 araçları modernizasyon projesi ile başlayan 
üretim faaliyetleri, Al-Esnad’ın kendisinin kurmuş olduğu iki ayrı fabrika ile sürekli 
gelişmektedir. Toplam 12.000 m2 kapalı alana sahip bu yeni tesislerde; talaşlı imalat, 
sac büküm ve kaynak gibi imalat metotları ile üretilen parça ve alt sistemlerin yanı sıra  
kaplama-boyama ve askeri kablo üretimi de yapılabilmektedir. Aynı zamanda, farklı tipte 
askeri araçların entegrasyon ve iyileştirme faaliyetleri de çoğunluğu Suudi vatandaşı 
olan toplam 150 personelin istihdam edildiği bu fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. 
Al-Esnad kendi bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transfer metotlarıyla, 
bugüne kadar Suudileştirme faaliyetlerine çok önemli katkılar vermiş ve birçok askeri 
sistem ve alt sistemin yerli katkı payı ile üretilmesini sağlamıştır.

Şeyh Ahmad Saleh Bin Jubair’in çadırındaki bir yemek. Fotoğrafta; Şeyh Ahmad Saleh Bin Jubair, 
Hüseyin Şentürk, SSM Sanayileşme Daire başkanı Bilal Aktaş, Bursalı sanayiciler ve 
ESNAD Savunma ekibi bir arada (Riyad, Suudi Arabistan).
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alt yüklenici olarak destek sağlayan 
bazı KOBİ’lerin de Suudi Arabistan’a 
çözüm sunabilecek seviyede olduğunu 
görüyoruz. Teknik yeterliliğimiz ko-
nusunda bir şüphe yok; ama ihracat 
bağlantıları kurma konusunda yeterli 
seviyede değiliz.

MSI Dergisi: Sürece geri dönecek 
olursak...
Böke ŞAHİN: 2013’e geldiğimizde, bir 
KOBİ olan firmamızın kapasitesi, Al-Es-
nad’ın ve Suudi Arabistan’ın giderek 
büyüyen ihtiyaçları karşısında yetersiz 
kalmaya başladı. Yurt içindeki müşteri-
lerimizi ihmal etmememiz gerekiyordu; 
dolayısıyla iç pazarı bırakmamız söz ko-
nusu değildi. Artık başka bir yapıya ihti-
yaç vardı ve bu konular üzerinde Al-Es-
nad ile konuşmaya başladık. Ortaklaşa 
bir şeyler yapılabilirdi ya da Al-Esnad 
Türkiye’de bir firma kurabilirdi. Al-Es-
nad’ın, Türkiye’de bir ortak girişim fir-
ması ile var olması çözümü öne çıkınca, 
2014 yılında ortağı olduğum firmadan 
ayrıldım ve 2015 yılı Mayıs ayında da 
tamamen sektör ürün ve çözümlerinin 
yurt dışına ihraç edilmesine odaklanan 
bir şirket olarak ESNAD Savunma’yı 
kurduk. Birkaç ay içerisinde ekip ve ofis 
kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 
Ağustos ayı gibi de faaliyete başladık. 
Faaliyete başlar başlamaz, ilk önce,  

ESNAD 
Savunma Ekibi
n Genel Müdür Böke Şahin
n Satın Alma Müdürü Bora Çelikoğlu
n Satın Alma Yöneticisi Özgür Karakaş
n Satın Alma Uzmanı Arda İnal
n Dış Ticaret Yöneticisi Burcu Aktaş
n Sekreter Duygu Mumcu

ESNAD Savunma yetkilileri, 
Suudi Silahlı Kuvvetlerinin 

envanterindeki sahra 
mutfaklarının modernizasyonu

ile ilgili inceleme yapıyor. 
(Hafar Al Batin,  Suudi Arabistan)
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Soldan sağa:  
Özgür Karakaş, Burcu Aktaş,
Böke Şahin, 
Bora Çelikoğlu, Arda İnal
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yoğun bir şekilde, Suudi Arabistan’daki acil alımlarla ilgili ta-
leplere cevap verebilmek için çalışmalar yaptık. Bir yandan da 
Türkiye’de, savunma sanayisi alanında ürün sahibi, küçük ve 
orta ölçekli, teknoloji transferi konusuna da sıcak bakabilecek 
firmaları ziyaret ederek, tanıtım faaliyetlerimizi sürdürdük.
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’nin de-
netim kurulunda görev yapan ve uzun zamandır savunma ve 
havacılık sanayisi firmalarının, KOBİ’lerin içerisinde bulunan 
birisi olarak, hep şuna inanırım: Türkiye’de ciddi bir potan-
siyel var; bunun yanında eksiklerimiz de var. Ama ihracat 
konusunda, özellikle coğrafi olarak yakın ve büyüyen pa-
zarlarda, kültürel yakınlıklarımız olan pazarlarda, çok ciddi 
işler yapılabileceğini düşünüyorum. ESNAD Savunma ile bu 
düşünceyi uygulamaya geçirme fırsatı bulmuş oldum.

MSI Dergisi: Şirketin nasıl bir ortaklık yapısı var?  
Hisse dağılımı nedir?
Böke ŞAHİN: Şirketimizin büyük ortağı, Al-Esnad firmasının 
sahibi olan Ahmad Saleh Bin Jubair Bey’dir. Küçük ortağı da 
benim. %65-%35’lik bir hisse dağılımı var. Burası bir anonim 
şirket; Al-Esnad’ın bir şubesi değil. Tamamen bir Türk firması.  

Suudileştirme Nedir?
Suudileştirme politikasına Suudi Arabistan Krallığı 
tarafından, ilk olarak 4’üncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda yer verilmiş ve milli iş gücünün yabancı iş 
gücü yerine ikamesi için mesleki eğitim programlarının 
devreye sokulması karar altına alınmıştır. O günden 
bugüne kadar, söz konusu hedeflere ulaşılması ve Suudi 
iş piyasasının geliştirilmesi için gerek yabancı gerekse 
milli iş gücüne olan ihtiyacın tespiti ve uygun işlere 
yerleştirilmeleri konularında, Çalışma Bakanlığı,  
Sivil Hizmetler Bakanlığı ve İş Gücü Konseyi gibi 
kurumlar yoğun faaliyetler yürütmüşlerdir.
Suudi Arabistan Krallığı 2030 vizyonunda; ekonomik 
anlamda petrol ve petrokimya sektörüne olan 
bağımlılığını azaltarak, Suudileştirme politikasını sadece 
istihdamla sınırlamayıp, sanayi alanında yerli yatırımları 
teşvik ederek ve farklı alanlarda, sağlam bir sanayi 
altyapısı oluşturarak, dünyanın ilk on ekonomisi arasına 
girmeyi hedeflemiştir.  
Bilindiği gibi Suudi Arabistan Krallığı dünyanın en büyük 
savunma bütçesine sahip ülkelerinden birisi olmakla 
birlikte, ihtiyacı olan savunma sanayisi ürünlerinin 
büyük bir kısmını ithal etmektedir. Dolayısıyla, sanayi 
altyapısını oluşturma hedefinin başlangıç noktası 
olarak, savunma sanayisi alanında; yerli katkı payının 
yükseltilmesi, yeni yatırımların teşviki ve mevcut 
tesislerin imkân ve kabiliyetlerinin arttırılabilmesi için 
yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Suudileştirme çatısı 
altında toplanan bu çalışmalarda başlıca yöntemler; 
yeni savunma projelerine dâhil olmak isteyen yabancı 
firmalara, teknoloji transfer yoluyla yerlileştirme ve 
milli iş gücü oranının yüksek tutulması gibi ön şartlar 
sunulmasıdır.
Dolayısıyla, Suudi Arabistan’daki savunma projelerinde 
yer almak isteyen yabancı firmalar önümüzdeki 
dönemde, eğitim, saha desteği, bakım-onarım 
hizmetleri, yerli imalat ve montaj hatlarının kurulması 
gibi hizmetleri de vermek durumunda olacaklardır.
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Tesis güvenlik belgemiz var. Şu an için 
biz bir ofis firmasıyız. Üretim ya da Ar-Ge 
faaliyetimiz yok. Önümüzdeki dönem neyi 
gösterir bilemem; ama yakın gelecekte 
böyle faaliyetlere girme niyetimiz yok.

MSI Dergisi: ESNAD Savunma kaç 
kişiden oluşuyor?
Böke ŞAHİN: Şu anda 6 kişiyiz ve çok 
yüksek bir verimlilikle çalışıyoruz. 
Çekirdek ekibimiz 3 kişiden oluşuyor: 
Daha önce ASELSAN, FNSS ve Oto-

kar’da satın alma bölümlerinde ça-
lışmış Bora Çelikoğlu, yine Otokar’da 
uzun yıllar çalışmış Özgür Karakaş ve 
ben. Geçtiğimiz dönemde, bu ekibe, 
genç bir arkadaşımız olan Arda İnal’ı 
dâhil ettik. Ayrıca, ihracat-ithalat iş-
lerimize bakan, dış ticaret konusunda 
uzun yıllara dayanan tecrübesi olan 
Burcu Aktaş ve bir de sekreterimiz 
Duygu Mumcu arkadaşımız var.
Ekibimizin, ağırlıklı olarak satın alma 
elemanları ile büyüyeceğini öngörüyo-
ruz. Belki kalite konusuna da girme-
miz gerekebilir ve bu yönde istihdam 
da yapabiliriz. Dışarıdan hizmet alımı 
da olabilir. Söylediğim gibi, üretim ve  
Ar-Ge gibi konular ise şu anda gündemi-
mizde yok.

MSI Dergisi: Üretim ve Ar-Ge 
gelecekte gündeme gelebilir mi?
Böke ŞAHİN: Türkiye’de ciddi bir sa-
nayi altyapısı var; onu kullanarak iler-
lemeyi planlıyoruz. Ancak gelecek ne 
getirir bilemeyiz. Bu doğrultuda yeni 
bir yatırım yapılması gerekliliği ortaya 
çıkarsa Al-Esnad’ın ya da bizim, bu ya-
tırımın ortakları arasında yer almamız 
söz konusu olabilir.

Kazan-Kazana Dayalı 
İş Birliği
MSI Dergisi: Süreci anlatırken 
aslında ESNAD Savunma’nın nasıl bir 
ihtiyaçtan ortaya çıktığını da anlatmış 
oldunuz; ama toparlayacak olursak 
ESNAD Savunma ne yapıyor, nasıl 
çalışıyor?
Böke ŞAHİN: Öncelikle vurgulamamız 
gereken şey, ESNAD Savunma’nın, kla-
sik anlamda bir “temsilci firma” olma-
dığı. Biz, Suudi Arabistan’ın ihtiyaç duy-
duğu ürün ya da çözümleri karşılayacak 
Türk firmalarını bularak, onların, ilk 
aşamada bu ihtiyaçları karşılamalarını 
sağlıyoruz. Devamında ise Suudileş-
tirme kapsamında, montaj gibi işlerin 
ve bakım-idame çalışmalarının Suudi 
Arabistan’da gerçekleştirilebilmesi ile 
ilgili gerekli desteğin verilmesi konu-
larında çalışıyoruz. Dolayısı ile Türki-
ye’den ürün bulup, üzerine de kâr koyup 
Suudi Arabistan’da pazarlama gibi bir 
iş yapmıyoruz. Hem tüm süreç boyunca 
Türkiye’deki firma ile birlikte hareket 
ediyoruz hem de satışla birlikte Suudi-
leştirme çalışmalarını yürütüyoruz.
Kuşkusuz ana vurgu Suudileştirme. 
Suudi Arabistan’da bu konuda bir irade 

Çok esnek bir iş modelimiz var ve tüm işlerin Al-Esnad üzerinden 
yürümesi de şart değil. Projenin ihtiyaçlarına göre doğrudan 
ihtiyaç makamı ile çalıştığımız bile oluyor. Suudi Arabistan’da 
iki tane iş yapış kanalımız var: İhaleler ve acil alımlar. 
Bu kanalların ve projenin gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz.
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Suudi Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, 
mayın dedektörlerinin kullanımına 
yönelik eğitim veriliyor.
(Jizan, Suudi Arabistan)
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var ve ortağımız Al-Esnad da bunun ge-
reğini yapmak üzere çalışıyor. Dolayısı 
ile bir kazan-kazan durumu var. Suudi 
Arabistan bu çözümleri alacak ve yerli-
leştirecek. Bunu Türkiye ile yaptığında, 
Türk firmaları da kazanmış oluyor ve 
sektör ihracat yapmış oluyor.
Açıkça ifade edeyim: “Ben Suudi Ara-
bistan’a gelmem. Sen benim temsilcim 
ol; depomdan malı sana teslim ede-
yim.” diyen firmalarla çalışmıyoruz. 
Çünkü konu sadece satış, özellikle de 
tek seferlik bir satış değil. Sürdürüle-
bilirlik de bizim için çok önemli.

MSI Dergisi: ESNAD Savunma’nın 
pazarı sadece Suudi Arabistan ile mi 
sınırlı? Ya da şöyle soralım; sadece 
Al-Esnad üzerinden mi çalışmalar 
yürütüyorsunuz?
Böke ŞAHİN: Bizim ana pazarımız Suu-
di Arabistan; Suudi Arabistan da bölge-
nin lider ülkesi. Diğer ülkeler de onun 
gittiği yoldan gidiyor çoğunlukla. Dola-
yısıyla gelecekte, bölge ülkelerinin de 
Suudi Arabistan’ın tercih ettiği ürünleri 
tercih etmelerini bekleyebiliriz.
Suudi Arabistan’da pek çok firmanın 

temsilcisi var. Biz, temsilcisi olmayan-
larla ya da temsilcisi Al-Esnad olanlar-
la çalışıyoruz.
Çok esnek bir iş modelimiz var ve tüm 
işlerin Al-Esnad üzerinden yürümesi de 
şart değil. Projenin ihtiyaçlarına göre 
doğrudan ihtiyaç makamı ile çalıştığı-
mız bile oluyor. Suudi Arabistan’da iki 
tane iş yapış kanalımız var: İhaleler ve 
acil alımlar. Bu kanalların ve projenin 
gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz.
ESNAD Savunma olarak Türk Cumhu-
riyetleri ile de ilişkilerimiz var. O böl-
gede de iş yapmak için çalışmalarımı-
zı, görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. 
Henüz projeye dönüşen bir girişimimiz 

yok; ama çok ciddi çalışıyoruz. Avru-
pa’ya yönelik projelerimiz de olabilir 
gelecekte.

MSI Dergisi: Şu an ağırlıklı olarak 
kara sistemleri üzerinde durduğunuzu 
görüyoruz. Deniz ya da hava 
sistemlerine yönelik de çalışacak 
mısınız gelecekte?
Böke ŞAHİN: Bizim açımızdan plat-
formlar arasında bir ayrım yok. Şu anda 
firmamız çok yeni. Ortağımız, geçmişte 
daha çok kara platformları üzerinde ça-
lıştı ve biz de ilk girişimlerimizi, bu alan-
da yaptık. Önümüzdeki dönemde, diğer 
alanlarda da projelerimiz olacaktır.
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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El-Suud’un Al-Kharj tesislerini ziyareti.
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MSI Dergisi: Neden ESNAD 
Savunma’nın Türkiye’de kurulması 
modelini tercih ettiniz? Bu işleri 
yapacak bir şirket Suudi Arabistan’da 
da kurulamaz mıydı?
Böke ŞAHİN: Bu konu çok konuşuldu; 
hatta Suudi Arabistan’da kurulan fab-
rika üzerinden bu işlerin yapılması da 
değerlendirildi. Çünkü ilk akla gelen 
bu seçenekti. Ancak benim uzun yıl-
lardır, üretici olarak çalıştığım dönem-
den beri hep ısrarım ise bu işin Tür-
kiye’de yapılması gerektiğiydi. Çünkü 
hedefimiz, Türk firmalarının organize 
edilmesi, mevcut ürünlerin yurt dışı-
na pazarlanması veya gerekirse ürün 
tasarlanmasıydı. Bunun da daha hızlı 
ve kolay şekilde ve yakın ilişkiler kura-
rak ancak Türkiye’den yapılabileceğini 
düşünüyordum. Sonuçta, ESNAD Sa-
vunma’nın kuruluş aşamasında da bu 
model kabul gördü.
Şunu da atlamayalım: Buradayken 
dahi, bu sektörün içinden gelen kişiler 
olsak da hâlâ Türk firmalarını Suudi 
Arabistan’a götürmekte zorlanıyoruz. 
Şirket Suudi Arabistan’da kurulmuş 
olsa bu çok daha zor olacaktı.

MSI Dergisi: Bu süreçte, sektörün 
kamu tarafındaki kurumlarından ne 
gibi destekler aldınız?
Böke ŞAHİN: Daha önceden olmayan, 
yeni bir şey ortaya koyduğunuzda, bu-
nun kabul görmesi biraz zaman alabi-
liyor. Bazı kurumların ve makamların 
bize yaklaşımı biraz ilgisiz oldu; ama bu 

durumun, başka sektörlerin de yaşadı-
ğı bir olumsuzluk olduğunu biliyorum. 
Bazılarının geçmişte geçerli olan dü-
şüncelerden kurtulamamış olduğunu 
gördük. Örneğin, benim, rakiplerimizi 
çok iyi tanıdığım için rekabet edebilece-
ğimizi bildiğim bazı pazarlar için; “Bu-
rada iş yapamazsınız, hiç uğraşmayın.”  

Aslında bizim beklentimiz basit: Karşımızdakilerin, bize bir şeyler 
öğretmeye kalkmadan bizi dinlemesi, anlamaya çalışmasını 
istiyoruz. Çünkü biz onların karşısına, pazarı inceleyerek, 
kafamızda bir model oluşturarak çıkıyoruz.
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benzeri söylemler duyduk. Bazıları ise 
konuya çok genel yaklaştı, bizim özel 
durumumuzu tam anlayamadı. Örne-

ğin, “Çok güzel iş yapıyorsunuz, arka-
nızdayız, bravo, devletin şöyle maddi 
destekleri var, bunlardan faydalandınız 
mı, bunları değerlendirin.” gibi cevap-
lar aldık. Biz de ne yaptığımızı tam ola-
rak anlatamamış olabiliriz.
Aslında bizim beklentimiz basit: Karşı-
mızdakilerin, bize bir şeyler öğretmeye 
kalkmadan bizi dinlemesi, anlamaya 
çalışmasını istiyoruz. Çünkü biz onların 
karşısına, pazarı inceleyerek, kafamız-
da bir model oluşturarak çıkıyoruz.

Uzun Soluklu Birliktelik
MSI Dergisi: KOBİ’lere bakış 
açınızı nasıl özetlersiniz? ESNAD 
Savunma’nın faaliyetleri kapsamında 
KOBİ’lere neler önerirsiniz?
Böke ŞAHİN: KOBİ’ler için en çok ifa-
de edilen söylemlerden bir tanesi,  
KOBİ’lerin ürün sahibi olmaları ge-
rekliliği. Ama “Ürün, ürün!” demekle 
ürün ortaya çıkmıyor. Doğru, herkes  
KOBİ’leri desteklemeye çalışıyor; Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı, KOBİ’le-
re iş payı aktarılması için kurallar, 
düzenlemeler getiriyor. Bu ortamda, 
KOBİ’ler, geçtiğimiz dönemde işsiz 

kalmadılar. Ama sektörle ilgili istatis-
tiklere baktığımızda, raporları okudu-
ğumuzda, görüyoruz ki ana yüklenici-
lerin altında, sağlam bir KOBİ tabanı 
oluşamadı; KOBİ’lerle ana yükleniciler 
arasında çok büyük bir boşluk var.
Bu tablonun ürün tarafına da yansı-
ması var. Alt yüklenici KOBİ’ler olarak 
gerideyiz, alt sistem olarak da geri-
deyiz. Ben, kara platformlarının çok  
içindeyim. En basit bazı alt sistemleri 
bile yurt dışından aldığımız oluyor. Ama 
yurt dışında bunları üreten firmalara 
baktığımızda, bunların Türkiye’deki  
firmalardan, özellikle KOBİ’ler tarafın-
da, çok da üstün olmadıklarını görü-
yorsunuz.
Dolayısıyla bir yerden başlamamız la-
zım. Bizim hedefimiz, Türkiye’den, Türk 
sanayisinden ürün çıkarmak, ürün çı-
karttırmak ve ihraç etmek. Bunun için 
çalışıyoruz. Al-Esnad ile bu konuda iş 
birliği yapıyoruz. Orada çok büyük bir 
pazar var. Burada da iyi bir alt yüklenici 
grubu var. Biz bu işi organize edebile-
ceğimizi, özellikle KOBİ’lerimizi buna 
teşvik edebileceğimizi düşünüyorum.
Nihai hedef ürün; ama bizimle  

ESNAD Savunma tarafından imal ettirilen 
bazı prototip sistemlerin testleri yapılıyor.
(Riyad, Suudi Arabistan)
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çalışacak firmalar için birinci şart ürün 
sahibi olmaları değil. Ürün, süreç içe-
risinde, bizim de desteğimiz ve yön-
lendirmemizle ortaya çıkabilir. Bizimle 
çalışacak firmaların; Suudi Arabistan’a 
gitmek, orada üretim ve montaj aşa-
malarına destek vermek, eğitim ver-
mek, sahada bakım-onarım desteği 
vermek gibi konularda istekli olması 
lazım. Bu işin birinci şartı bu.
Konuya KOBİ’ler açısından baktığı-
mızda, ESNAD Savunma onlara ne 
sağlayabilir? Şu anda ürünü olan  
KOBİ’ler var sektörümüzde. Ama ge-
nelde, “Neye ihtiyaç varsa söyleyin, biz 
yapalım!” düşüncesi ile ortaya çıkmış 
ürünler bunlar. KOBİ’ler, alt sistem 
işine giremiyor, bu anlayışta kalıyorlar. 
Ya da bir Ar-Ge projesinden ürün çıkar-
tan; ama onu satamayan KOBİ’ler var. 
Bazıları, seri üretim gerçeğinden çok 
uzak kalıyor ve ürünleri üretime geç-
tiğinde, çok yüksek maliyetler ortaya 
çıkıyor. Biz KOBİ’lere, “Şöyle bir ihtiyaç 
var, bunu beraber oturalım tasarlaya-
lım, biz sana destek verelim, bu ürünü 
çıkartalım, şartlarımız bu olsun, şu-
ralarda test edelim, satışını yapalım.” 
diyoruz. Tabii ki biraz önce belirttiğim 
birinci şartı sağlamak gerekiyor her 
durumda.
KOBİ’lerle mümkün olduğunca uzun 
vadeli çalışmak istiyoruz. Onlara uzun 
süreli projeler öneriyoruz. Gerekiyorsa 
maddi destek de veriyoruz; Suudi Ara-
bistan’a gidiş, oradan dönüş, lojistik ile 
ilgili faaliyetler ve ulaşım gibi konular-
da yardımcı oluyoruz. Test ortamları 
ayarlıyoruz. Ya da burada tesis güven-
lik belgesi, üretim izni almalarına yar-
dım ediyoruz.

MSI Dergisi: Şu anda birlikte 
çalıştığınız KOBİ’lerle ne gibi projeler 
yapıyorsunuz?
Böke ŞAHİN: Hâlihazırda çalıştığımız 
5 KOBİ var. Bunların 3’ünün prototip 
ürünleri, Suudi Arabistan’da yapılan 
ön testleri geçti. Diğer 2 firmamız da 
tasarımları devam eden prototiplerini 
yakın zamanda tamamlayıp testlere 
sokacak. Bunların Türkiye ölçeğinde 
bile ciddi çalışmalar olduğunun altını 
çizmek istiyorum. Çünkü bu ürünler, 
bir tanesi hariç, daha önce Türkiye’de-
ki firmalara verilmiş ürünler değil. 
Süreçler tamamlandığında, daha de-
taylı bilgi verebilecek aşamaya da gel-
miş olacağız.
Bu noktada, yaşadığımız bir olayı, bazı 
KOBİ’lerin yaklaşımını sergilemek 
için anlatmak istiyorum. Suudi Ara-
bistan’da bir alt sisteme ihtiyaç oldu 
ve bunu Türkiye’de üreten firmalar 
olduğunu da biliyoruz. Bir tanesine 
gittik. “Orası şimdi zordur, biz size mi 
satacağız, onlara mı satacağız?” gibi 
bir dizi soru sordular. 3 ay içinde ilk 
numune gerekiyordu, “Fabrika çok 
dolu.” dediler. Baktık olmayacak; iş de 
kaçıyor. Biz de bahse konu alt sistemi 
üretmeyen; ama bu konularda tec-
rübeli, girişimci bir firmanın kapısını 
çaldık; durumu anlattık. Onlar da olur, 
yapabiliriz dediler. Biz de destek ver-
dik. Sonuçta numune ürünleri zama-
nında yetiştirdik ve işi aldık.
Aslında bu örnek, Türk firmalarının 
Suudi Arabistan’da iş yapış anlayışları 
ile ilgili de bir şeyler anlatıyor. Suudiler 
bazen çok hızlı geri dönüş bekliyor ve 
Türk firmalarının bu konudaki karnele-
ri maalesef çok iyi değil.

MSI Dergisi: Çözümü Türkiye’de 
bulamazsanız nasıl bir yol izliyorsunuz?
Böke ŞAHİN: Belirttiğim gibi bizim 
esnek bir iş modelimiz var ve Suudi 
Arabistan’ın ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında, çözümü, istenilen zaman-
da Türkiye’den bulamıyorsak başka 
kaynaklara da yönelebiliyoruz. Ör-
neğin, Suudi Arabistan’ın acil olarak 
mayın dedektörüne ihtiyaç duyduğu 
bir süreç oldu ve Türkiye’de böyle bir 
ürün mevcut olmadığı için, bir Ame-
rikan firmasından aldık. Şimdi kulla-
nıcı eğitimlerini veriyoruz. Montajını 
da Suudi Arabistan’da yapmak üzere 
çalışmalar yürütüyoruz. İlerleyen sü-
reç içerisinde dedektörün yanı sıra bu 
dedektörleri taşıyacak araçların da te-
darik edilmesi gündeme gelecek ve o 
zaman Türkiye’deki çözümlere tekrar 
bakacağız.

MSI Dergisi: Peki ana yükleniciler 
tarafında neler yapıyorsunuz; 
faaliyetleriniz neler?
Böke ŞAHİN: Ortağımız Al-Esnad, 
Türkiye’nin önde gelen ana yükleni-
ci niteliğindeki bazı savunma sanayisi 
firmalarının da Suudi Arabistan’daki 
temsilciliğini yapıyor. Çoğunlukla Suu-
di Arabistan’daki büyük ihalelerle ilgili 
olarak yürütülmekte olan bu faaliyetle-
re, biz de ESNAD Savunma olarak, su-
numlar, test ve altyapı çalışmaları gibi 
konularda destek veriyoruz.

Cironun Tamamı 
İhracattan Geliyor
MSI Dergisi: ESNAD Savunma’nın 
cirosu ile ilgili hangi bilgileri 
verebilirsiniz? Ciro ile ilgili 
hedeflerinizden de bahsedebilir 
misiniz?
Böke ŞAHİN: Geçtiğimiz sene, ofisi 
kurup çalışmaya başladığımız Ağustos 
ayından yılın sonuna kadar olan dö-
nemde, yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın 
sonunda, 5,5 milyon dolarlık bir ciro ile 
kapadık. Bu sene, ilk 6 aylık ciromuz 
5 milyon dolar civarında. İkinci 6 ayı-
mızda, özellikle de sene sonuna doğru 
ciddi bir artış bekliyoruz. Hedefimiz, bu 
yıl için 12 milyon dolara ulaşmak. Bu 
cironun tamamının ihracat olduğunun 
da altını çizmek istiyorum.
Hâlihazırda gündemimizde Suudi Ara-
bistan’daki modernizasyon projeleri 
yer aldığı için, ciro hedeflerimizi de 
onlara göre kurguladık. Asıl potansi-
yelin, 2017 yılında açığa çıkmaya baş-
layacağını tahmin ediyoruz. Ama 2017 

Biz hem kendimizi anlatmak hem de daha çok Türk firmasına 
ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda, Ekim ayında, Ankara’da, Savunma 
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation 
Days in Defense and Aerospace / ICDDA)’ne katılacağız. 
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yılı ve sonrası için, henüz; ciro ve per-
sonel sayısı gibi konularda somut he-
defler belirlemiş değiliz. Artışlar ola-
cağını öngörebiliyoruz; ancak ne kadar  
büyüyeceğimizi öngörebilmek için  
biraz daha önümüzü görmeye ihtiyacı-
mız var.

MSI Dergisi: Aslında bir süredir 
sektörde tartışılıyor: Türkiye’nin 
savunma ve havacılık ürünlerini 
ihraç edebilmesi için, uluslararası 
pazarlarda bu süreçleri yönetebilecek 
bir tüccar sınıfına da ihtiyacı 
var. Anlattıklarınızdan, ESNAD 
Savunma’nın bu role soyunduğu 
şeklinde bir sonuca ulaşabilir miyiz?
Böke ŞAHİN: Evet, tespitiniz doğru. 
Aslında çalışma yöntemimizin olgun-
laşmasında, üretici olarak çalıştığım 
dönemde, STM ile yaptığımız görüş-
meler de etkili oldu. O dönemde STM 
yetkilileri bize geldiler ve ürünleri 
olan firmaların, bu ürünlerini yurt 
dışında pazarlamak istediklerini söy-
lediler. Ürün broşürlerimizi talep et-
tiler ve bunları, ilişkilerini kullanarak 
yurt dışında pazarlayacaklarını be-
lirttiler.
Tabii bizim şimdiki yaklaşımımız biraz 
daha farklı. Biz ilgili firmanın ürününü 
ya da broşürlerini götürmek yerine, 
doğrudan firmanın yetkililerini süre-
ce dâhil ediyoruz ve onlarla birlikte 
yurt dışına gidiyoruz. Firma yetkilileri, 
ürünlerini kendileri tanıtıyor; aynı za-
manda, oraları görüyor, müşteriyi ta-
nıyor. Bir nevi ihracata yönelik ticaret 
heyeti oluşturuyoruz demek daha doğ-
ru aslında.

İhracat İçin  
Sahaya İniyoruz
MSI Dergisi: İhracatı arttırmak için 
yapılan çalışmalara baktığımızda; 
fuarları, sadece iş görüşmelerinden 
oluşan özel etkinlikleri ya da ülkelere 
özel iş birliği günlerini görüyoruz. 
ESNAD Savunma’nın ortaya koyduğu 
bu konseptin yeni bir yaklaşım 
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Böke ŞAHİN: Tabii ESNAD Savunma 
gibi örneklerin dünyanın farklı ülke-
lerinde olup olmadığını kesin bilemi-
yorum; ama Türkiye için, evet, bu yeni 
bir model. Biz, sahaya inerek çalışıyo-
ruz; sahaya inilen bir ihracat modeli 
getiriyoruz. Çok iyi ve yakından tanı-
dığımız bir pazar var. Bu pazarda çok 
güçlü önemli bir ortağımız var. Türki-
ye’de de çok iyi bildiğimiz tanıdığımız 
bir sektör var. Sahaya inip konuları da 
bizzat anlatıyoruz: “Bakın, bu ihtiyaç 
var, bu firma var, hadi yapalım, gö-
türelim, deneyelim, test edelim, çalı-
şalım!” diyoruz. ESNAD Savunma ilk 
kurulduğunda, temsilci olduğumuz, 
sadece görüşmeler yapacağımız dü-
şünüldü; ama geride bıraktığımız sü-
reçte yaptığımız işlerle öyle olmadığı-
mızı gösterdik ve göstermeye devam 
edeceğiz.
Bugüne kadar uygulanan yöntemler, 
sadece takım elbiseli devlet yetkilile-
rinin ve iş adamlarının, belli ortamlar-
da görüşmelerinden ibaretti. Teklifler 
verildi-alındı; ama ticaret çok fazla da 
işlemedi. Tekrar etmek istiyorum: Biz, 
firmalarla birlikte çok güçlü olduğu-
muz bir sahaya indiğimiz yeni bir mo-
del, yaklaşım getirdik.

MSI Dergisi: Bu durumda, ESNAD 
Savunma’nın, Türkiye’nin, sektör 
için belirlenen 2023 ihracat hedefine 
ciddi bir katkısı olacağı şeklinde bir 
değerlendirme yapabiliriz değil mi?
Böke ŞAHİN: Henüz kurulalı 1,5 yıl bile 
olmadan kat ettiğimiz mesafeye bakıla-
cak olursa tespitiniz doğru. Bir başka 
hususu daha gözden kaçırmamak ge-
rekiyor: ESNAD Savunma’nın ihracata 
katkısı, sadece kendi rakamlarına yan-
sımıyor. Biz, iş bağlantılarını sağlıyoruz. 
Bazı işler tamamıyla bizim üzerimizden 
yürüyor; bazılarında ise ilişkiyi sağladık-
tan sonra, iş, taraflar arasında devam 
ediyor. Bu ikinci durumda, proje kap-
samındaki ihracat tutarı, ilgili firmanın 
cirosunda görülüyor. Bu durum da göz 
önünde bulundurulursa çok ciddi bir iş 
hacmi yaratacağımızı değerlendiriyo-
rum. Bu potansiyeli, hem biz kullanaca-
ğız hem de iş birliği yaptığımız firmalar.

MSI Dergisi: Gelecek dönemde hangi 
etkinliklere katılmayı planlıyorsunuz?
Böke ŞAHİN: Biz hem kendimizi anlat-
mak hem de daha çok Türk firmasına 
ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda, Ekim 
ayında, Ankara’da, Savunma ve Hava-
cılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (In-
dustrial Cooperation Days in Defense 
and Aerospace / ICDDA)’ne katılacağız. 
IDEF 2017’de, görüşmeler de yapabile-
ceğimiz geniş bir stantla yer almak is-
tiyoruz.

ESNAD Savunma Genel Müdürü Böke 
Şahin’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,  
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Geçmişte önemli so-
runlar, ciddi takvim 
gecikmeleri ve bütçe 

aşımları yaşanan projede, 
IOC aşamasına ulaşan ilk 
model, Amerikan Deniz Pi-
yadelerinin kullandığı F-35B 
sürümü olmuştu. F-35B, 
üzerinde yüklü olan 2B ya-
zılım sürümü ile geçen yı-
lın Temmuz ayında, Deniz 
Piyadelerinin IOC gereksi-
nimlerini karşılayabilmişti. 
Amerikan Hava Kuvvetleri-
nin gereksinimleri ise biraz 
daha kapsamlıydı ve bu ge-
reksinimler, yazılımın 3i sü-
rümü ile karşılandı. Projede 
geliştirilen 3’üncü model, 
Amerikan Deniz Kuvvetle-
rinin kullanacağı F-35C’nin 
ise 3F yazılım sürümü ile 
2018 yılında IOC aşamasına 

ulaşması planlanıyor (Tablo 1). 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı tarafından yapılan çeşitli 
açıklamalarda, Türkiye’nin 
alacağı uçakların, 3F yazılım 
sürümü ile teslim edileceği 
bildirilmişti.
Amerikan Savunma Tedarik 
Üniversitesi (Defense Acquisi-

tion University), IOC’yi şöyle 
tanımlıyor: Belirlenen bi-
rim veya organizasyonların; 
yeni sistemi envanterine al-
ması ve bunları kullanabilir 
ve idame edebilir durumda 
olması ile kazanılan kabili-
yet. Bu kabiliyetin özellik-
leri ile ilgili ayrıntılar, pro-

jenin Kabiliyet Geliştirme 
Dokümanı (Capability Develop-
ment Document  / CDD)’nda ve 
Kabiliyet Üretim Dokümanı 
(Capability Production Docu-
ment / CPD)’nda yer alıyor. 
Bu doğrultuda, F-35A’nın 
IOC aşamasına ulaşması ile 
ilgili yapılan açıklamada:

F-35A İlk Adımı Attı

Sürüm Kabiliyetler Durum

3F
 Tüm aviyoniklerin ve silahların, tüm uçuş zarflarında  2015 yılının Aralık ayı itibarıyla

 kullanılabildiği tam muharebe yeteneği. testlerinin %18’i tamamlandı.

 Blok 2B özelliklerinin geliştirilmesi:  
Testleri tamamlandı,

 
3i Yeni donanıma geçilmesi, ihracat gereksinimlerine   
 uyumluluk, yeni kaska monteli görüntü sistemi. kullanımda.

2B Basit yakın hava desteği ve  Testleri tamamlandı, 
 hava-hava muharebesi yetenekleri. kullanımda.

 Eğitim yetenekleri (Basit seyrüsefer ve  
1 ve 2A görev planlama işlevleri, kokpit göstergeleri,  Şu anda kullanılmıyor.
 sesli haberleşme ve tehditlerin karıştırılması yetenekleri) 

Tablo 1. F-35 Yazılım Sürümleri 

Amerikan Hava Kuvvetleri, 2 Ağustos’ta, F-35A’nın 
Başlangıç Operasyonel Kabiliyeti (Initial Operational 
Capability / IOC)’ne ulaştığını duyurdu. Böylece uçak, 
proje planlamasında IOC aşamasına ulaşması için 
belirlenen birkaç aylık pencerenin hemen başında, 
bu kilometre taşını tamamlamış oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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n Uçağı uçuracak ve idame
 edecek personelin 
 eğitimlerinin 
 tamamlandığı ve
n Uçakla basit yakın hava

desteği ve önleme 
görevleri ile yoğun 
muharebe ortamında 
düşman hava 
savunma sistemlerinin 
bastırılması ve imha 
edilmesi ile ilgili kısıtlı 
görevlerinin yerine 
getirilebileceği bildirildi.

F-35A, IOC aşamasına, Ame-
rikan Hava Kuvvetlerinin 
Hill Hava Üssü’nde konuşlu 
34’üncü Filo’sunda ulaştı. Bir 
diğer deyişle şu anda sadece 
bu filo, F-35A ile muharebeye 
hazır. F-35A’nın operasyonel 
kullanıma hazır olması, akla, 
ilk operasyonel kullanımın 
ne zaman gerçekleşeceği 
sorusunu da getiriyor. Kâğıt 
üzerinde, talep edilmesi hâ-
linde, 34’üncü Filo, göreve 
gidebilecek durumda. Ulus-
lararası çeşitli sektör der-
gilerinde yer alan haberlere 
göre ise bu aşamada planlı 
bir görev bulunmuyor. Diğer 
yandan Amerikan Hava Kuv-
vetlerinin, muharebeye çok 
geç soktuğu F-22’den ders 
alarak F-35 ile ilgili elini ça-
buk tutması da bekleniyor.

Bardağın Boş Tarafı
Her ne kadar F-35A’nın IOC 
aşamasına gelmesi, projede 
moralleri yükseltse de F-35’in 
olgunluğa erişmesi için daha 
alması gereken yol bulunu-
yor. Amerikan Kongresi’nin 
denetleme birimi olan GAO 
tarafından, Nisan ayında ya-
yınlanan; “F-35 Joint Strike 

Fighter - Continued Oversight 
Needed as Program Plans to 
Begin Development of New 
Capabilities” (F-35 Müşterek 
Taarruz Uçağı – Program, 
Yeni Kabiliyetleri Geliştirme-
ye Başlarken Denetimin De-
vam Etmesi Gerekiyor) baş-
lıklı raporda, sorunlu konular 
şöyle sıralanıyor:
n Kaska Monteli Gösterge

(Helmet Mounted  
Display / HMD): Projenin 
erken aşamalarından 
beri, HMD’de görüntü 
kalitesi ile ilgili çeşitli 
sorunlar yaşandı. Başta 
gece görüşü olmak üzere, 
sorunlara çare olacak 
yeni bir HMD geliştirildi 
ve geçen yıl teslim 
edildi. Bu yeni HMD’nin 
doğrulama testlerinin, bu 
yıl içinde tamamlanması 
bekleniyor.

n ALIS (Autonomic
Logistics Information 
System / Otomatik 
Lojistik Bilgi Sistemi): 
Projede, hem lojistik 
konularda yenilikçi 
yaklaşımları uygulamak 
hem de tüm uluslararası 
kullanıcıları tek bir lojistik 
sistem altında birleştirmek 
için geliştirilen ALIS de 
projede uzun süredir riskli 
görülen konular arasında 
yer alıyor. Sistem henüz 
tam olarak hazır değil; 
yerine getirmesi gereken 
işlevlerin bir kısmı,  
hâlâ sisteme entegre 
edilmedi. Ayrıca, merkezi 
bir sistem olan ALIS’in, 
merkez sunucularının bir 
yedeğinin bulunmadığı 
belirtiliyor.

Motor 1 x Pratt & Whitney F135-PW-100
İtki 43.000 pounds (191.350 N)
Kanat Açıklığı 10,7 m
Uzunluk 15,7 m
Yükseklik 4,38 m
Azami Kalkış Ağırlığı 70.000 pounds (yaklaşık 31,75 ton) sınıfı
Dâhili Yakıt Kapasitesi Yaklaşık 8,4 ton
Faydalı Yük 8.160 kg
Azami Sürat Mach 1,6
Dâhili Yakıtla Menzil 1.350 mil (2.172 km)
Servis Tavanı 50.000 ft

F-35A’nın Teknik Özellikleri 
(Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından 2014 yılının Nisan ayında açıklanan rakamlar)
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n Fırlatma Koltuğu:
2015 yılında, F-35’lerde 
kullanılan fırlatma 
koltuğunun, fırlatma 
sürecinde, ağırlığı 
yaklaşık 62 kg’dan (136 
pounds) hafif pilotlarda 
boyun yaralanmasına 
neden olabileceği ortaya 
çıkmıştı. Bu sorunun 
çözülmesi ve çözümün 
doğrulanması konusunda 
çalışmalar devam ediyor.

n Kanat Yapısalında
Çatlaklar: F-35C 
sürümünün yapısal 
testlerinde, kanat 
yapısında bazı çatlaklar 
tespit edildi. Testlerde, 
uçağın, öngörülen 
kullanım ömründen 
daha uzun bir süre 
kullanılıyormuş gibi 
yorulduğu gözlemlendi. 
Söz konusu çatlak 
ise uçağın planlanan 
kullanım ömrünün 
ötesinde bir zamanda 

ortaya çıktı. Bu nedenle 
bu konu büyük bir aciliyet 
arz etmiyor. Yine de 
Lockheed Martin’in, 
bu soruna henüz tam 
bir çözüm bulmadığı 
belirtiliyor.

Ayrıca, yazılımın 3F sürümü 
ile ilgili çalışmaların, 2 ila  
6 ay arasında gecikebileceği 
de çeşitli raporlarda ve de-
meçlerde belirtildi. GAO’nun 
diğer raporlarında yer alan 
bilgilere göre, F-35’in geliş-
tirme testlerinin %20’si he-

nüz tamamlanmadı. Fakat 
bu rakamın güncel olmadı-
ğını ve 2016 yılında yapılan 
çalışmaları kapsamadığını 
belirtmekte fayda var.

Gelişim Blok 4 ile 
Devam Edecek
F-35’in gelişimi, Blok 4 ça-
lışmaları ile devam edecek. 
Kendi içinde 4 aşamada ger-
çekleştirilecek Blok 4 iyileş-
tirmeleri; 1’inci ve 3’üncü 
aşamalarda sadece yazılımı; 
2’nci ve 4’üncü aşamalar-

da ise yazılım ve donanımı 
kapsayacak. Blok 4 çalış-
maları ile F-35, 80 tane yeni 
kabiliyet kazanacak ve 17 
tane yeni silahı kullanmaya 
başlayacak. ROKETSAN ta-
rafından geliştirilmekte olan 
SOM-J’nin de bu silahlar 
arasında olması bekleniyor.
Toplam 10 yılda tamamlan-
ması planlanan Blok 4 ça-
lışmaları ile ilgili, 2016-2021 
yılları arasında, yaklaşık  
6 milyar dolarlık harcama 
yapılması öngörülüyor.

©
 Lockheed M
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Öztiryakiler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Öz-
tiryaki ile Konteyner 

Sistemleri üzerine bir söyleşi.

Yüzlerce yıldır malzeme 
nakli, dökme usulle ve 
insan gücü ile yapılırken 
konteyner sistemleri 
nasıl ortaya çıkmıştır?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Kontey-
nerlerin ilk kullanımı, mal-
zeme nakliyesi alanında 
olmuştur. 1760’lı yıllarda, 
İngiltere’de, ocaklardan 
Manchester’e kömür nakli 
için, atlı arabalar üzerinde, 
tahtadan yapılmış kontey-
nerler kullanılmıştır. Daha 
sonraki yıllarda, Amerikan 
Ordusu, tahta konteyner-
lerin hasara uğraması ve 
malzemenin çalınmasına 
karşı, çelik konteynerlere 
ihtiyaç olduğunu görmüştür 
ve 1965 yılı itibarıyla 100.000 
adet konteyneri ve 1967 yılı 
itibarıyla da 200.000 adet 

konteyneri, nakliye maksatlı 
olarak kullanmıştır. Böylece 
değişik ulaştırma vasıtaları 
-kara, deniz, hava- tarafın-
dan taşınabilen, yükü bo-
şaltmadan birinden diğerine 
aktarmayı mümkün kılan 
(intermodal), yeni bir sistem 
ortaya çıkmıştır.
Sistemin ortaya çıkması; nak-
liye maliyetlerini dramatik 

şekilde düşürmüş; özellikle 
deniz nakliyatında, elle yük-
leme ihtiyacını ve dolayısıyla 
işçi sayısını azaltmış; sabit 
depo ihtiyacını azaltmış; en 
önemlisi de uluslararası ti-
careti ucuzlatarak adeta bir 
patlama yaratmış ve küre-
selleşmeye çok büyük bir 
katkıda bulunmuştur. Liman-
lardaki yoğunluk ve karga-

şa ortadan kalkmış, yükle-
me zamanı kısalmış, hasar  
ve hırsızlık olayları azalmış-
tır. 1961 yılında, ISO (Inter-
national Organization for 
Standardization / Uluslara-
rası Standardizasyon Örgütü) 
konteynerlere belli standart-
lar getirerek konteyner siste-
mine büyük bir katkıda bulun-
muştur.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki:

“Konteyner Sistemleri, 
küreselleşmeyi gerçekleştiren 
enstrümanlardan biridir”

Öztiryakiler,
18 Mart’ta,

Weatherhaven 
ile bir üretim 

anlaşması
imzaladı. 

Genişleyebilir ve yükselebilir konteyner
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Bugün konteyner sistem-
leri, konut yapımından, de-
polama alanlarına, tamir ve 
bakım yerlerine, ofislere ve 
güvenlik kulübelerine ka-
dar, hepsi tek tek sayılama-
yacak kadar geniş bir alanda 
kullanılmaktadır. Kontey-
nerlerin askeri alanda kul-
lanımı da çok büyük bir hızla 
yaygınlaşmaktadır.

Konteyner Sistemlerinin 
askeri alanda kullanımına 
neden ihtiyaç duyulmuştur?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bugün 
bütün dünya orduları için 
belki en önemli kabiliyet; 
modern sistemlerle donatıl-
mış, küçük fakat süratle yer 
değiştiren birliklerle kesin 
sonuca götürecek şekilde ve 
doğru yerde istenilen darbe-
yi vurmaktır. Muharip unsur-
larınıza bu kabiliyeti kazan-
dırabilirsiniz; ama hantal bir 
lojistik yapı, size yük olur; to-
parlanıp yüklenmesi, mobil 
hâle gelmesi büyük zaman 
alır; süratli muharip birlik-
lere ayak uyduramaz, kolay 
yer değiştiremez, değişti-
ğinde de yerleşmesi, açılıp 
yayılması ve ikmal yapma-
sı, hizmet vermesi tekrar 
zaman alır. Mesela mutfak 
konusu: Eskiden; personel 
tarafından, çadır yerinin ha-
zırlanması ve düzeltilmesi; 
mutfak çadırının kurulması, 
mutfak ocağı ve pişirme ka-
zanlarının kurulması; yağ-
mur hendeklerinin kazılma-
sı; örtü-gizleme faaliyetleri 
derken birlik komutanlarının 
bile yemek yemesi saatler 
alırdı. Ayrıca fırtına, sel, şid-
detli kar yağışı, donma teh-
likesi gibi doğal faktörlerin 
yanı sıra yangın tehlikesi de 
önemli bir tehdit idi. Bu ara-
da mutfak personeli, hem 
kendi emniyetinden hem de 
çadırının hazırlanmasından 
sorumlu olurdu. Bunlar artık 
değişiyor.
Bulaşık suyunun ısıtılma-
sı, çıkan bulaşığın elde yı-
kanması, kurulanması gibi 
problemlerin yanında hijyen 
konusu da ayrı bir sıkıntıydı. 

Personelin banyosu, tuvalet 
ihtiyacı, içme suyunun vak-
tinde ve hijyenik ortamda 
temini ve dağıtılması, yakın 
zamana kadar büyük prob-
lemdi. Zamanla ordular, 
doğal olarak lojistik destek 
sistemlerine de ağırlık ver-
diler. Son 10-15 yıldır, belli 
alanlarda büyük atılımlar 
yapıldı.

Konteyner Sistemlerinin 
askeri alanda kullanımı 
konusunda başkaca 
örnekler verebilir misiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bugün 
artık konteyner sistemleri, 
ikmali ve hizmeti çok ko-
laylaştırdı. Mesela Ame-
rikan Silahlı Kuvvetleri, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
beri, konteynerleri, nakliye 
hizmetinde kullanıyor. Artık 
bazı tesisler de konteyner-
lerden istifade ile süratle 
kuruluyor veya muharebe 
alanına hazır olarak getirili-
yor. Komuta yerleri, harekât 
merkezleri, mobil sahra 
hastaneleri, morglar, ba-
kım kademeleri, muhabere 
merkezleri, uçak ve helikop-
ter bakım hangarları, mut-
faklar, kiler diyebileceğimiz 
soğuk odalar, fırınlar, su 
arıtma sistemleri, çamaşır-
haneler, banyo ve tuvaletler 
konteynerlerden istifade ile 
kuruluyor. Bu konteyner-
ler, çoğunlukla çelik yapı  
olmasına karşılık, kısmen 
branda yapılı (Soft Wall) 
olanları da var.
Hatta personel yatma yer-
leri, gazinolar ve daha da 
ilginci, birliklerin malzeme 
depoları bile konteyner üze-
rine şekillendiriliyor. Birlik-
ler, daha barış döneminde 
günlerce yükleme planlarını 
yapmaya uğraşır, alarm ve-
rilen birlik saatlerce mal-
zeme yüklemesi yapardı. 
Şimdi alarm verilen birlik, 
malzeme cinsi ve intikal ön-
celiğine göre tasnif edilmiş 
konteyner tipi depoları araç-
ların üzerine attığı gibi, kısa 
zamanda intikale başlayabi-
liyor; gittiği yerde de araçlar 
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üzerinde, hem kullanılıyor 
hem de her an intikale ha-
zır şekilde beklemiş oluyor. 
Araçlara yükleme, kontey-
nerlerin dört köşesinde bu-
lunan kriko sistemi ile veya 
forklift, vinç, drops gibi sis-
temlerle yapılabiliyor.

Konteyner Sistemlerinin 
silahlı kuvvetler için 
önemini biraz daha açar 
mısınız?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Kon-
vansiyonel harbin en yakın 
örnekleri, Birinci ve İkinci 
Körfez Harpleridir. Yani ders 
alabileceğimiz harpler bun-
lardır. Sürate dayalı, yer yer 
birliklerin parça parça, kü-
çük seviyelerde kullanılma-
sını gerektiren, dolayısıyla 
mobil ve müfreze/takım se-
viyesine kadar küçük birlik-
lere de hizmet verebilecek 
sistemler geliştirmek gere-
kiyor. Askerin beslenmesi; 
harbin ilk günleri, müteakip 
günleri, statik dönem gibi 
dönemler dikkate alınarak 
düzenleniyor. Çünkü iyi bes-
lenmenin, basit anlamıyla 

sıcak ve güzel bir yemek 
yemenin, askerin morali 
üzerinde çok önemli etkisi 
var. 1943 yılında, Amerikalı 
psikolog Abraham Maslow 
tarafından ortaya atılmış ve 
henüz çürütülememiş; “İn-
san Motivasyonunun Teori-
si”ne göre, insan ihtiyaçları 
arasında bir hiyerarşi vardır 
ve en temel ihtiyaçlar, fizyo-
lojik ihtiyaçlardır; yani yeme, 
içme ve vücudun diğer ihti-
yaçları. İkinci sırada güven-
lik ihtiyacı ve sonra diğer ih-
tiyaçlar gelir. Bu nedenlerle 
Napolyon Bonaparte, “Ordu 
Midesinin Üzerinde Yürür.” 
demiştir.
Amerikan Ordusu, 1970’li 
yıllarda, mobil (treyler tipi) 
mutfak kullanmaya başladı. 
2010 yılı itibarıyla envan-
terinde bu mutfaklardan 
3.500 adet vardı; bunun da 
%25’ini (875 adet) konteyner 
tipi mutfak ile değiştirme-
yi planlıyorlardı. Ayrıca ilk 
müdahale birlikleri ve Özel 
Kuvvetler (Special Forces) 
için 1.900 adet “Isıt ve Servis 
Et (Heat & Serve)” maksatlı 

treyler tipi mutfakların en-
vanterlerinde mevcut oldu-
ğunu, çeşitli kaynaklardan 
öğreniyoruz. İllaki onları ör-
nek alalım demiyoruz; ama 
dünyanın en güçlü ve en hızlı 
ordusu böyle bir sistem kur-
muşsa biz de bu tecrübeden 
istifade etmeliyiz.

Silahlı Kuvvetlere zaman ve 
hareket yeteneği kazandıran 
lojistik destek sistemleri 
konusunda son olarak neler 
söyleyebilirsiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bugün 
dünyada, 34 milyon birim 
(TEU: Twenty foot Equiva-
lent Unit) 20’lik konteyner, 
sırf ticaret alanında kulla-
nılıyor; yani dolaşımda bu 
kadar konteyner var. Bunun 
üzerine, yukarıda belirttiği-
miz maksatlarla kullanılan 
konteynerleri de ilave edin-
ce, büyük rakamlar ortaya 
çıkıyor. Yıllık konteyner pa-
zarının, 2 milyon adedin üze-
rinde olduğu konuşuluyor ve 
yazılıyor ve bugün Çin’de, 60 
adedin üzerinde konteyner 
fabrikası var.

Biz ise konuyu daha ileri-
ye taşıyan sayılı firmalar-
dan biriyiz. Hem konteyner 
üretiyoruz hem de bunların 
içini; mutfak, fırın, soğuk 
oda, banyo, tuvalet, çama-
şırhane, sağlık ünitesi ve 
su arıtma sistemleri ile do-
natıyoruz, zırhlı konteyner-
ler yapıyoruz. 18 Mart’ta, 
Weatherhaven adlı Kanada 
şirketi ile bir üretim an-
laşması imzaladık. Çanak-
kale Zaferi’nin 101’inci yı-
lına denk geldi. Konteyner 
üretimi konusunda dünya 
devi olan bu şirketle iş  
birliği yaparak hem kon-
teyner üretim kapasitemi-
zi arttıracağız hem de en 
gelişmiş teknolojiyi kulla-
nacağız. Böylece yukarıda 
saydığım lojistik sistemle-
re ilave olarak; konteynere 
monte komuta yerleri, ha-
rekât merkezleri, muhabe-
re merkezleri, bakım mer-
kezleri, sahra hastaneleri, 
helikopter hangarları gibi 
hayati öneme haiz sistem-
ler kuracağız.
Biz, gerek treylere monte 
gerekse konteynere mon-
te lojistik destek sistemleri 
üretiyoruz; yani biraz evvel 
saydığımız ve birinci önce-
liğe sahip temel fizyolojik 
ihtiyaçları karşılıyoruz. Sa-
vunma sanayisinin ilginç bir 
yerindeyiz: İnsanı yaşatmaya 
çalışıyoruz.
Bana bu konuda görüşlerimi 
belirtme fırsatı verdiğiniz için 
çok teşekkür ederim.

Paraguay Devlet Başkanı Horacio 
Cartes, Öztiryakiler’in su arıtma 
sistemini inceliyor.
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Özet
Yakın zamanlarda Ankara’da 
3 bombalı intihar saldırısı 
gerçekleştirilmiştir. Bu sal-
dırılardan ilki, 10 Ekim 2015 
tarihinde, Tren Garı önün-
de, DAİŞ mensubu 2 intihar 
bombacısı tarafından yapıl-
mıştır. Bu saldırıda, 102 kişi 
hayatını kaybetmiş; 100’den 
fazla kişi de yaralanmıştır. 
İkinci saldırı, 17 Şubat 2016 
tarihinde, PKK ve TAK terör 
örgütleri tarafından, aske-
ri personeli taşıyan servis 
aracına bombalı araçla ger-
çekleştirilmiş ve saldırıda, 
29 kişi hayatını kaybetmiş; 
60 kişi yaralanmıştır. Üçün-
cü saldırı ise 13 Mart 2016 
tarihinde, yine aynı terör 
örgütleri mensuplarınca ve 
aynı yöntemle Kızılay-Gü-
venpark’ın hemen yanında-
ki otobüs durağında, sivil 
vatandaşlar hedef alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Sal-
dırıda 36 kişi hayatını kay-
betmiş; 100’den fazla kişi 
yaralanmıştır. Son olarak 
15 Temmuz 2016 gecesin-
de, Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) mensuplarınca dar-
be girişiminde bulunulmuş; 
olaylarda, 246 sivil, asker ve 
polis şehit olmuş, 1.500’ün 
üzerinde kişi de yaralan-
mıştır. Bu çalışmada, Anka-
ra’da gerçekleştirilen terör 
saldırıları analiz edilerek; 
bombalı terör saldırılarının 
gerçekleşmesinin hemen 
akabinde, saldırının ger-
çekleşmesinden dakikalar-
la ifade edilebilecek zaman 
içerisinde; saldırının, salise 
mertebesi hassasiyetle ger-
çekleşme zamanı, kaç kez 
patlama olduğu, infilak eden 
patlayıcının cinsi ve TNT eş-
değeri miktarının belirle-
nebildiği gösterilmektedir.  
15 Temmuz darbe girşimin-
de, F-16 savaş uçakları tara-
fından bombalanan yerlerin 
salise mertebesinde ve kro-
nolojik olarak zamanları he-
saplanmış; sonik patlamalar 
ile bombalı saldırıların ayrı-
mı yapılmıştır. Bu makalede 
anlatılan ve çok kısa sürede 

bilgi elde edilmesini sağla-
yan yöntemlerin, acil durum 
yönetimi ile adli ve idari so-
ruşturmalarda kullanılabile-
ceği değerlendirilmektedir.

1. Giriş
İnsan kaynaklı gerçekleşen 
patlamalar, depremlere 
benzer titreşimler oluştur-
maktadır. Bu yer sarsıntı-
ları, yapay deprem olarak 
adlandırılmaktadır. Soğuk 
Savaş döneminde, nükle-
er denemeler sismograf 
kayıtları ile takip edilmiş; 
deney yerleri ve nükleer 
testin büyüklüğü, bu saye-
de diğer ülkeler tarafından 
belirlenebilmiştir. Sismik 
kayıtlar, nükleer testlerin 
izlenebilmesinin yanı sıra 
bombalı terörist saldırıla-
rı, maden kazaları, uçak 
kazaları, yakıt boru hattı 
patlamaları ve yakıt depo-
su patlamaları gibi birçok 
sıra dışı ve toplumsal etkisi 

büyük olan olaylarda kul-
lanılmıştır. Özellikle son 
yıllarda, büyük endüstriyel 
kazaların ve büyük ölçekli 
terör saldırılarının artması 
nedeniyle yüzey patlama-
larında, patlamanın büyük-
lüğünü ve infilak eden pat-
layıcı miktarını belirlemeye 
yönelik çalışmalar önem 
kazanmıştır. Bu konu hak-
kında son 10 yıldır ABD ve 
İsrail tarafından deneysel 
çalışmaları da içeren kap-
samlı araştırmalar yapıl-
maktadır. Sismik ve akustik 
kayıtlardan faydalanarak 
patlamaların analiz edilme-
si ile ilgili teorik bilgilere; 
MSI Dergisi’nin İnternet si-
tesinde (www.milscint.com 
/ www.savunmahaber.com) 
yer alan bu makalenin ge-
nişletilmiş sürümünden ve 
Kuran (2014-a) ile Kuran ve 
Polat (2015) numaralı refe-
ranslardan erişilebilir. 
Ülkemizdeki bombalı saldı-

rılarda, genellikle TNT ve el 
yapımı patlayıcı (EYP) kulla-
nılmaktadır. EYP yapımın-
da, çoğunlukla amonyum 
nitrat (AN) ya da amonyum 
nitrat içerikli gübre ve fuel 
oil karışımı kullanılmakta-
dır. Amonyum nitrat içerik-
li EYP’leri infilak ettirmek 
için ise az miktarda TNT, 
RDX veya C4 türü yüksek 
patlama hızına sahip pat-
layıcılardan yararlanılmak-
tadır. Karışımdaki fuel oil 
oranı belirli bir değerden 
daha az veya yüksek olduğu 
durumda, patlama hızı düş-
mektedir. EYP’lerin patla-
ma hızının tespitine yönelik, 
ülkemizde deneysel çalış-
malar bulunmamaktadır. 
Bu tür patlayıcıların teknik 
özelliklerini belirlemeye 
yönelik deneysel çalışma-
ların yapılmasının önemli 
olacağı düşünülmektedir. 
ABS Consulting firmasının, 
ABD’nin Texas eyaletinde, 

Terör Saldırılarının 
Mühendislik Açısından İncelenmesi:

10 Ekim 2015 Ankara
Tren Garı Kavşağı 
Canlı Bomba Saldırısından
15 Temmuz 2016 
Darbe Girişimine
Fikret KURAN * / f.kuran@vgm.gov.tr
*İnşaat Yüksek Mühendisi

Süleyman POLAT * / suleymanpolat2009@gmail.com 
*Kimya Mühendisi, Mühimmat ve Patlayıcı Uzmanı, Adli Bilirkişi

Patlayıcı Türü Sargılama Malzemesi Karışım Malzemesi Tetikleyici Patlayıcı Patlama Hızı (VoD) m/s
Saf AN Çelik Yok 100 gr PA 1.230
Saf AN Çelik Yok 50 gr Tetril 1.310
Saf AN Çelik Yok 60 gr Tetril 1.470
Saf AN Çelik Yok 250 gr Tetril 2.700
Toz AN Çelik Karbon C4 ve RDX 1.250
Gübre Çelik Balmumu-kil 50 gr Comp. A3 1.370
Gübre	 Kâğıt	 Bilinmiyor	 225	gr	Comp.	C	 1.100
Gübre	 Çelik	 Bilinmiyor	 50	gr	Comp.	A	 1.350

Tablo 1. Saf AN ve AN içerikli gübrelerin patlama hızları  (Kaynak: ABS Consulting Report)
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2013 yılında meydana ge-
len, Waco gübre fabrikası 
patlamasına ait raporun-
da, saf amonyum nitrat  
ve gübrelerin patlama hız-
larının, Tablo 1’de belir-
tilen aralıklarda olduğu 
ifade edilmektedir. Salza-
no vd. (2014), Triacetone 
Triperoxide Peroxyacetone 
(TATP) türü EYP’lerin patla-
ma hızını, 1.400 m/s olarak 
vermektedir. Bu nedenlerle 
bu çalışmada, Ankara’daki 
bombalı saldırılarda kulla-
nılan EYP’lerin (AN içerik-
li gübre) patlama hızının,  
1.350 m/s olarak alınabile-
ceği düşünülmektedir. Kuş-
kusuz her EYP’de, EYP’yi 
tasarlayan kişinin bilgi ve 
becerisine bağlı olarak bu 
değer değişecektir.

2. Ankara’da 
Düzenlenen 
Bombalı Terör 
Saldırılarına Ait 
Sismik ve Akustik 
Kayıtlar
DAİŞ terör örgütü tarafın-
dan, 10 Ekim 2015 tarihinde 
düzenlenen bombalı intihar 
saldırısında kullanılan pat-
layıcı miktarı çok az olduğu 
için, sismik ve akustik kay-
dı bulunmamaktadır. Bu 
saldırı, patlama anına ait 
video görüntülerinden elde 
edilen ses kayıtları kullanı-
larak analiz edilmiştir. PKK 
ve TAK terör örgütleri ta-
rafından, 17 Şubat 2016 ve 
13 Mart 2016 tarihlerinde, 
araç ile düzenlenen bombalı 
saldırılarının ise sismik ve 
akustik kayıtları bulunmak-
tadır. Her iki saldırı yerine 
en yakın sismograf istas-
yonları:
n	 Kandilli Rasathanesi

ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü’ne ait, 
Ankara-Lodumlu 
mevkiinde bulunan 
KO-LOD kodlu sismograf 
istasyonu,

n Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı’na 
(AFAD) ait ODTÜ 
istasyonu ve

n ABD’nin Ulusal Jeolojik
Araştırma Kurumu 
(USGS)’na ait olan ve 
AFAD tarafından işletilen, 
ODTÜ arazisinde, 
Yalıncak mevkiinde 
bulunan, ANTO kodlu 
sismograf istasyonlarıdır.
Bu istasyonlara 
ait sayısal kayıtlar, 
European Integrated 
Data Archive (EIDA / 
Avrupa Entegre Veri 
Arşivi) ve AFAD web 
sitesinden alınarak analiz 
edilmiştir  
(www.orfeus-eu.org/eida; 
www.deprem.gov.tr).

2.1. 10 Ekim 2015 Tren 
Garı Kavşağı Canlı Bomba 
Saldırısı
Terör örgütü DAİŞ tarafın-
dan, 10 Ekim 2015 tarihinde, 
saat 10.04 civarında, Ankara 
Tren Garı önündeki kavşak-
ta, çeşitli sivil toplum örgü-
telerinin düzenlediği barış 
mitingi için toplanan kala-
balığa, iki canlı bomba sal-
dırısı gerçekleştirilmiştir. 
Saldırılar, DAİŞ militanı iki 
canlı bomba tarafından ard 
arda düzenlenmiş ve canlı 
bombalar haricinde, 102 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Resmi 
açıklamalarda; ilk patlama-
da, çelik bilyelerle güçlendi-
rilmiş 4 kilo; ikinci patlama-
da ise 5 kilo TNT kullanıldığı 
ifade edilmektedir.
Saldırıya ait 8 saniye 389 
milisaniye uzunluğunda-
ki video görüntüsünde, ilk 
patlama görülmektedir. Bu 
video görüntüsünden elde 
edilen ses kayıdının, za-
man-frekans ortamındaki 
spektogram grafiklerinden 
ise kaydın sona ermesine 
yakın, görüntü olmayan bö-
lümündeki ikinci patlamaya 
ait ses kaydı, net bir şekil-
de tespit edilebilmektedir. 
İlk patlamadan 1,987 sani-
ye sonra, diğer bir ifade ile 
2 saniyeden 13 milisaniye 
kadar kısa sürede, ikinci 
patlamanın meydana geldiği 
görülmektedir. İlk patlama-
da, sesin kayıtçıya ulaşması 

için geçen süre, ikinci pat-
lamaya göre daha uzundur. 
Bu nedenle iki patlama ara-
sındaki zaman farkı, 2 sani-
yeden 13 milisaniye daha az 
ölçülmüştür. Videoyu kay-
deden kişinin, 13 milisaniye-
lik zaman farkından dolayı, 
ikinci patlama noktasına, 
ilk patlama noktasına göre  
4-5 metre daha yakın olduğu 
hesaplanmıştır.
2013 yılında, ABD’nin Bos-
ton şehrinde, düdüklü ten-
cere içerisine yerleştirilen 
barut cinsi patlayıcıların, se-
yircilerin arasına bırakılma-
sı ve 13 saniye aralıkla pat-
latılması şeklinde bir terör 
saldırısı düzenlenmiştir. Bu 
terör olayında da canlı bom-
balı saldırı şekli haricinde, 
Tren Garı saldırısına benzer 
iki ardışık patlama meydana 
gelmiştir. FBI raporlarında 
da iki patlamanın, 13 saniye 
aralıkla olduğu ifade edil-
mektedir. İnternet ortamın-
dan elde edilen video kayıt-
larından, ilk patlamadan, 
12.967 saniye sonra ikinci 
patlamanın meydana geldiği 
görülmektedir. Patlamalar 
arasındaki zaman farkının 
13 saniyeden 33 milisaniye 
kısa olmasının nedeninin, 
Ankara’daki saldırıda oldu-
ğu gibi, videoyu kaydeden 
kişinin, ikinci patlamaya, 

yaklaşık 13 metre daha ya-
kın olmasından kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Tren 
Garı saldırısında, iki patla-
ma arasında 2 saniyelik fark 
olmasının büyük bir tesadüf 
olması haricinde, Boston 
saldırısında olduğu gibi, za-
manlayıcı ve uzaktan kontrol 
cihazı kullanılması, gözardı 
edilmemesi gereken bir ola-
sılıktır.
Tren Garı saldırısındaki her 
iki patlamaya ait ses kaydı, 
10 kat daha yavaşlatılarak 
patlamaya ait zaman-fre-
kans ortamında spektog-
ram grafikleri çıkarılmıştır 
(Şekil 1). İkinci patlamaya 
ait ikincil şok dalgasının ge-
cikme zamanı, bu grafikten 
net olarak görülmektedir ve  
11 milisaniye olarak ölçül-
müştür. İlk patlamaya ait 
grafikten ise çok belirgin 
olmasa da ikincil şok dalga-
sının gecikme zamanı, yine  
11 milisaniye olarak ölçül-
müştür. Saldırının ANFO 
türü patlayıcı ile düzenlen-
mesi durumunda, ilk patla-
mada 0,75 kg TNT eşdeğeri 
ANFO (0,90 kg ANFO), ikinci 
patlamada ise 0,90 kg TNT 
eşdeğeri ANFO (1 kg ANFO) 
kullanılması gerekmektedir. 
Bu değerler, patlamanın bü-
yüklüğü ve sebep olduğu can 
kayıpları ile uyumsuzdur.  

Şekil 1. 10 Ekim 2015 Ankara Saldırısı’na ait ses kayıtları: 
a) Her İki Patlamanın Ses ve Spektogram Grafiği 
b) İlk Patlamanın Zaman Ölçeğinin 10 Kat Uzatılmış Spektogram Grafiği 
c) İkinci Patlamanın Zaman Ölçeğinin 10 Kat Uzatılmış Spektogram Grafiği
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Patlayıcı türünün TNT ol-
ması durumunda ise ilk 
patlamada 4,5 kg, ikinci pat-
lamada 5,5 kg TNT kullanıl-
dığı hesaplanmıştır. Hesap-
lananan patlayıcı miktarları 
ve patlamanın etkisi dikkate 
alındığında, saldırıda TNT 
kullanılması daha olasıdır. 
Ses kayıtlarından belirlenen 
patlayıcı türü ve miktarları, 
resmi makamlar tarafından 
açıklanan bilgilerle de ör-
tüşmektedir.

2.2. 17 Şubat 2016 
Merasim Sokak Terör 
Saldırısına Ait 
Sismik-Akustik Kayıtlar
17 Şubat Çarşamba günü, 
mesai bitiminde, Türk Silah-
lı Kuvvetleri (TSK) persone-
lini taşıyan servis araçlarına 
bombalı terör saldırı düzen-
lenmiştir. Terör saldırısın-
da, canlı bomba haricinde, 
29 kişi hayatını kaybetmiş; 
60 kişi yaralanmıştır. Resmi 
açıklamalarda, saldırının, 
yerel saat ile 18.31’de dü-
zenlendiği ifade edilmek-
tedir. Saldırı, binek türü 
araçta bulunan canlı bom-
ba ile gerçekleştirilmiştir. 
Saldırı yerine en yakın sis-
mograf istasyonları olan  
ODTÜ, ANTO ve KO_LOD 
kodlu sismograf istasyonları 
ile terör saldırısının gerçek-
leştiği yer arasında, sırasıyla 
6.600, 6.610 ve 7.150 met-
re mesafe bulunmaktadır  
(Şekil 2). 
Kayıtların incelenmesinden, 
ANTO ve ODTÜ kodlu istas-
yonlarda, terör saldırısın-
da meydana gelen patlama 
nedeniyle hem sismik hem 
de akustik dalgalar kayde-
dilmiş iken, KO-LOD sismik 
istasyonunda, herhangi bir 
titreşim kaydı görülmemiş-
tir. Sismik ve akustik kayıt-
ların analizinde, 0,5-8 Hz 
aralığında “butterworth” 
filtreleme uygulanmıştır. 
Sismik dalgaların anali-
zinden, saldırının gerçek-
leşme zamanı, yerel saat 
ile 18.31.15.34±0,2 olarak 
hesaplanmıştır. Diğer bir 

ifade ile 17 Şubat tarihinde 
gerçekleştirilen terör saldı-
rısı, saat 18’i 31 dakika, 15 
saniye, 34 salise geçerken 
meydana gelmiştir (Tablo 2).
17 Şubat günü Ankara’daki 
patlamada gözlendiği üze-
re, yüzeyde meydana gelen 
patlamalarda, sismograf 
istasyonları, sismik dalga-
ların yanı sıra akustik (ses) 
dalgalarını da kaydedebil-
mektedir (Koper vd., 1999; 

2002; Gitterman ve Hofstet-
ter, 2012; Gitterman, 2013; 
Kristekova vd., 2008; Evers 
vd., 2007). Benzer akustik 
dalgalar, 5 Eylül 2012 Afyon-
karahisar Mühimmat Depo-
su Patlaması ve 20 Ağustos 
2013 Kırıkkale-Hasandede 
Barut Deposu Patlaması’n-
da da gözlenmiştir (Kuran 
2014-a). Yüzey patlamala-
rında, akustik dalgaların sü-
resi, sismik dalgalara göre 

çok kısa olmasına karşılık, 
akustik dalgaların genli-
ği daha büyüktür. 17 Şubat 
terör saldırısında da gözle-
nen bu durum, patlamanın 
yüzeyde veya yüzeyden be-
lirli bir mesafade yukarıda 
gerçekleştiğini; açığa çıkan 
enerjinin büyük bir kısmı-
nın atmosfere yayıldığını ve 
sismik enerjinin daha düşük 
olduğunu göstermektedir 
(Şekil 3).

Şekil 2. Ankara’da araçla düzenlenen terör saldırıları ve sismik istasyonların coğrafik konumları 

 Sismik İstasyonlar  ODTÜ ANTO 
	 Saldırı	Yerine	Mesafe		 	 6.600	m	 6.610	m
Hesaplanan	 P	Dalgası	Varış	Zamanı	 	 18.31.16.765	 18.31.16.846
Saldırı	Zamanı	 Akustik	Dalga	Varış	Zamanı	 18.31.34.445	 18.31.34.464
18.31.15.341±0,2	 Ses	Dalgası	Seyehat	Süresi		 19,10	s	 19,12	s
	 150C’deki	Ses	Dalgası	Hızı	 340,35	m/s
	 Şok	Ses	Dalgası	Ortalama	Hızı	 345,55	m/s	 345,71	m/s
 İkincil	Şok	Dalgası	Gecikme	Zamanı	(∆t=tMS-tSS)	 -	 0,183	s

Tablo 2. 17 Şubat 2016 Saldırısı’nın sismik ve akustik kayıtlarından elde edilen parametreler

Şekil 3. a) 17 Şubat Saldırısı’nda, ODTÜ ve ANTO istasyonları tarafından kaydedilen sismik ve akustik dalgalar 
               b) ODTÜ ve ANTO istasyonları, sismik ve akustik kaydın zaman-frekans ortamında spektogram grafikleri

(a) 

(b) 
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Bombalı saldırı sonucun-
da, akustik dalgalardan he-
saplanan ikincil şok dalgası 
gecikme zamanı, Δt=0,183 s 
(183 milisaniye) olarak öl-
çülmüştür (Şekil 4). Saldırı-
da, fabrikasyon ANFO türü 
patlayıcı kullanılması duru-
munda, yaklaşık 800 kg TNT 
eşdeğeri patlayıcının (940 kg 
ANFO) kullanılması gerekti-
ği hesaplanmıştır. TNT türü 
patlayıcı kullanılarak elde 
edilen ilişkinin kullanılma-
sı durumunda ise TNT türü 
patlayıcı miktarı 3.500 kg 
olmaktadır. ANFO veya TNT 
cinsi patlayıcıların kullanıl-
ması durumunda hesap-
lanan patlayıcı miktarları, 
patlamanın büyüklüğü ile 
karşılaştırıldığında uyum-
suzluk göstermektedir. 
Ayrıca bu miktarlarda pat-

layıcının binek araca yerleş-
tirilmesi de fiziken imkân-
sızdır. Bu durum, saldırıda 
daha düşük patlama hızına 
sahip EYP kullanıldığını 
göstermektedir. Amonyum 
nitrat içerikli EYP’nin patla-
ma hızı 1.350 m/s olarak alı-
narak, eşdeğer TNT ağırlığı  
90 kg olarak hesaplanmış-
tır. Eşdeğer TNT ağırlıkla-
rına dönüştürme katsayısı 
olarak 0,42 ve 0,33 alındığın-
da, saldırıda kullanılan EYP 
ağırlığı, 215-270 kg olarak 
hesaplanmaktadır.
Basında, terör saldırısı so-
nucunda, 2 metre genişli-
ğinde krater oluştuğu ifa-
de edilmektedir. Saldırının 
araçla yapılması nedeniyle 
patlama merkezinin, yü-
zeyden 0,80 m kadar yuka-
rıda olduğu varsayılmıştır. 

Yüzeyden belirli mesafede 
yukarıda gerçekleşen pat-
latmalardan elde edilen 
denkleme göre, patlayıcının 
TNT eşdeğer ağırlığı, 85 kg 
olarak hesaplanmıştır. Ba-
sında verilen krater boyutu-
nun doğruluğu bilinmemesi-
ne karşılık, bu parametreye 
göre hesaplanan eşdeğer 
TNT miktarının, patlama hızı 
1.350 m/s alınarak hesapla-
nan eşdeğer TNT miktarına 
(90 kg) yakın olduğu görül-
mektedir.
ABD Federal Emergency 
Management Agency (FEMA 
/ Federal Acil Durum Yöne-
tim Ajansı) tarafından ya-
yınlanan; FEMA-426 (2003) 
“Reference Manual to Mi-
tigate Potential Terrorist 
Attacks Against Buildings” 
adlı dokümanda, araç tiple-
rine bağlı olarak kullanıla-
bilecek TNT eşdeğeri pat-
layıcı miktarı aralıkları ve 
oluşan şok dalgasına bağlı 
olarak muhtemel yapı-
sal ve çevresel hasarlar,  
Şekil 5’te gösterilmektedir. 
Binek araçlardaki olası pat-
layıcı miktarı, TNT cinsinden 
100-500 lb (45-225 kg) ola-
rak verilmektedir. Hesapla-

nan 90 kg eşdeğer TNT ağır-
lığının, FEMA-426’da verilen 
değerler ile de uyumlu ol-
duğu görülmektedir. FEMA 
426’ya göre, 90 kg TNT eş-
değeri EYP’nin etki alanı 
hesaplanmıştır: Yapılardaki 
betonarme kolonlarda kısmi 
göçme oluşturabilecek me-
safe sınırı, 6,7 metredir. Pat-
lama merkezinden ölümcül 
yaralanma sınırı 33 metre, 
öldürücü olmayan yaralan-
ma sınırı 58 metre, cam kı-
rılmalarına bağlı yaralanma 
sınırı 112 metre, camlarda 
kırılma sınırı ise 160 metre 
olarak hesaplanmıştır.

2.3. 13 Mart 2016 Kızılay 
Terör Saldırısına Ait 
Sismik-Akustik Kayıtlar
13 Mart günü, akşam saat-
lerinde, Kızılay Güvenpark 
yanındaki otobüs durağına, 
bombalı terör saldırı dü-
zenlenmiştir. Saldırı, binek 
türü araç ile iki canlı bomba 
tarafından gerçekleştiril-
miştir. Terör saldırısında, 
canlı bombalar haricinde, 
36 kişi hayatını kaybetmiş; 
125 kişi de yaralanmıştır. 
Resmi açıklamalarda, saldı-
rının, yerel saat ile 18.45’te 
düzenlendiği ifade edil-
mektedir. Kayıtların ince-
lenmesinden, her 3 sismik 
istasyon tarafından, terör 
saldırısında meydana gelen 
patlama nedeniyle hem sis-
mik hem de akustik dalgalar 
kaydedildiği görülmektedir. 
Sismik dalgaların analizin-
den, saldırının gerçekleş-
me zamanı, yerel saat ile 
18.46.06.62±0,2 olarak he-
saplanmıştır. Diğer bir ifade 
ile 13 Mart tarihinde ger-
çekleştirilen terör saldırısı, 
saat 18’i 46 dakika, 6 saniye,  
62 salise geçerken meydana 
gelmiştir (Tablo 3).
17 Şubat saldırısında oldu-
ğu gibi, 13 Mart saldırısında 
da akustik dalgaların gen-
liği, sismik dalgalara göre 
daha büyüktür. Bu durum; 
patlamanın yüzeyde veya 
yüzeyden belirli bir mesa-
fe yukarıda gerçekleştiğini; 

Şekil 4. ANTO İstasyonu’nda akustik dalgalardan hesaplanan 
ikincil şok dalgası gecikme zamanı

Şekil 5. FEMA-426’ya göre kullanılabilecek TNT cinsinden patlayıcı miktarları ve etki alanları
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açığa çıkan enerjinin büyük 
bir kısmının atmosfere ya-
yıldığını ve sismik enerjinin 
daha düşük olduğunu gös-
termektedir (Şekil 6). Saldı-
rı anında Ankara’daki hava 
sıcaklığı 13oC; rüzgâr hızı, 
kuzey-kuzeydoğu yönünde,  
3,8 m/s’dir. Ses dalgalarının, 
13oC sıcaklık ve hava şoku 
(airblast) etkisinin olmadığı 
durumda, atmosferdeki hızı, 
339,16 m/s’dir. Patlama so-
nucu oluşan hava şoku etki-
si ile akustik dalgaların hızı 
artmış; sismik istasyonlara, 
sırasıyla 0,52, 0,55 ve 0,45 
saniye daha erken ulaşmış-
tır. Kayıtlardan hesaplanan 
ortalama ses dalgası hızı, 
beklendiği üzere, mesafe ile 
azalmakta ve elastik sınıra 
doğru yaklaşmaktadır.
17 Mart saldırısı, frekans 
ortamında incelendiğinde, 
spektogramda deniz ka-
buğu şeklinde ardalanma  
(scalloping) görülmektedir 
(Şekil 7). Bu da patlamanın, 

milisaniye mertebesinde bir-
kaç tane olabileceğine işa-
ret etmektedir. Yine zaman 
ve frekans ortamındaki ana-
lizlerden, ana patlamadan  
1,33 saniye sonra, göreli 
olarak çok düşük güçte ikin-
ci bir patlamanın daha oldu-
ğu değerlendirilmektedir.
Akustik dalgalardan he-
saplanan ikincil şok dalga-
sı gecikme zamanı, 7.675 
metre uzaklıktaki ANTO is-
tasyonunda Δt=0,224 s (224 
milisaniye); 7.665 m uzak-
lıktaki ODTÜ istasyonunda  
ise Δt=0,220 s (220 milisani-
ye) olarak ölçülmüştür (Şe-
kil 8). KO-LOD istasyonunda 
ise belirgin ikincil şok dal-
gası gözlenememiştir.
Saldırıda, fabrikasyon ANFO 
veya TNT cinsi patlayıcıla-
rın kullanılması durumun-
da hesaplanan patlayıcı  
miktarları, 17 Şubat sal-
dırısında olduğu gibi, pat-
lamanın büyüklüğü ile 
karşılaştırıldığında uyum-
suzdur. Ayrıca bu miktar-
larda patlayıcının binek 
araça yerleştirilmesi de 
fiziken imkânsızdır. Bu du-
rum, saldırıda, daha düşük 
patlama hızına sahip EYP 
kullanıldığını göstermek-
tedir. Saldırıda kullanılan 
eşdeğer TNT ağırlığı, ANTO 
ve ODTÜ istasyonlarında 
ölçülen ikincil şok dalgası 
gecikme zamanları kulla-
nılarak ve EYP’nin patla-
ma hızı 1.350 m/s alınarak,  
165 kg olarak hesaplanmış-
tır (Tablo 4). EYP’nin eşde-
ğer TNT ağırlık katsayıları 
0,33 ve 0,42 alındığında ise 
saldırıda kullanılan EYP 
ağırlığı, 390-500 kg civarın-
da olmaktadır. 
FEMA 426’ya göre, 165 kg 

 Sismik İstasyonlar ODTÜ ANTO KO-LOD
	 Saldırı	Yerine	Mesafe		 7.665	m	 7.675	m	 8.370	m
Hesaplanan	 P	Dalgası	Varış	Zamanı	 18.46.08.273	 18.46.08.275	 18.46.08.425
Saldırı	Zamanı	 Akustik	Dalga	Varış	Zamanı	 18.46.28.700	 18.46.28.698	 18.46.30.841
16.46.06.620±0,2	 Ses	Dalgası	Seyehat	Süresi		 22,08	s	 22,08	s	 24,22	s
	 130C’deki	Ses	Hızı	 339,16	m/s
	 Şok	Ses	Dalgası	Ortalama	Hızı	 347,15	m/s	 347,60	m/s	 345,58	m/s
	 İkincil	Şok	Dalgası	Gecikme	Zamanı	(∆t=tMS-tSS)	 0,220	 0,224	 -

Tablo 3. 13 Mart 2016 Saldırısı’nın sismik ve akustik kayıtlarından elde edilen parametreler

Şekil 6. 13 Mart saldırısına ait ODTÜ, ANTO ve 
KO-LOD Sismik İstasyonları kaydı (a) 
ve ANTO İstasyonu sismik ve akustik kaydı (b)

Şekil 7. 13 Mart saldırısına ait ANTO İstasyonu (solda), KO-LOD İstasyonu (ortada) ve ODTÜ İstasyonu 
(sağda) akustik kayıtların, zaman-frekans ortamında spektogram grafikleri

Şekil 8. 13 Mart saldırısı ANTO İstasyonu üç bileşeni (solda) ve 
ODTÜ İstasyonu düşey bileşeni (sağda) ikincil şok dalgası gecikme zamanları

Sismik İstasyon EYP (TNT Eşdeğeri Ağırlığı-kg) EYP (kg)
ANTO	 170	kg	 400-515	kg
ODTÜ	 160	kg	 380-485	kg
ORTALAMA	 165	kg	 390-500	kg

Tablo 4. İkincil şok dalgası gecikme zamanına göre 
hesaplanan patlayıcı miktarları

(a) 

(b) 
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TNT eşdeğeri EYP’nin etki 
alanı hesaplanmıştır: Yapı-
lardaki betonarme kolon-
larda kısmi göçme oluş-
turabilecek mesafe sınırı,  
8,5 metredir. Patlama mer-
kezinden ölümcül yaralan-
ma sınırı 46 metre, öldürücü 
olmayan yaralanma sınırı 
64 metre, cam kırılmala-
rına bağlı yaralanma sınırı  

145 metre, camların kı-
rılması sınırı ise 200 met-
re olarak hesaplanmıştır.  
Saldırı sonrasında, patlama-
nın çevreye etkisi, sınırlı da 
olsa araştırılmıştır. Patlama 
yerine 185 metre uzaklıktaki 
Kumrular Caddesi köşesin-
deki binalarda cam kırılması 
daha yoğun iken, 198 metre 
uzaklıktaki TMO binasın-

da, büyük açıklıklı bir cam-
da kırılma gözlenmektedir.  
Bu bina sonrasındaki,  
10-15 metre uzaklıktaki 
komşu binaların camlarında 
ise herhangi bir kırık göz-
lenmemiştir. Elde edilebilen 
gözlemsel veriler sınırlı da 
olsa, patlamanın çevreye et-
kisi ile hesaplanan patlayıcı 
miktarının FEMA 456’ya göre 

çevreye etkisi örtüşmektedir.
13 Mart saldırısı 3 sismik 
istasyon tarafından kaydedi-
lirken 17 Şubat saldırısı, sa-
dece 2 istasyon tarafından 
kaydedilmiştir. 
Yine akustik kayıtların ana-
lizinden, 13 Mart saldırısın-
daki ortalama akustik dalga 
hızı, sıcaklığın düşük olması 
ve saldırı yeri ile istasyon 
arasındaki mesafenin art-
masına rağmen, 17 Şubat 
saldırısına göre, daha yüksek 
hesaplanmıştır. Bu bulgular, 
13 Mart saldırısında kulla-
nılan patlayıcı miktarının,  
17 Şubat saldırısına göre 
daha yüksek olduğunu  
göstermektedir.
İkincil şok dalgası paramet-
resine göre hesaplanan eş-
değer TNT patlayıcı ağırlık-
ları referans alındığında da  
13 Mart saldırısında kulla-
nılan patlayıcı miktarının,  
17 Şubat saldırısına göre,  
1,8 kat daha fazla olduğu gö-
rülmektedir.

 TÜRKSAT Gölbaşı PÖH Emniyet Müdürlüğü TBMM Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Akıncı
ANTO	 25.400	m	 8.400	m	 9.500	m	 6.800	m	 6.700	m	 30.700	m
ODTÜ	 25.400	m	 8.400	m	 9.500	m	 6.800	m	 6.700	m	 30.700	m
KO-LOD	 28.000	m	 11.800	m	 8.700	m	 7.700	m	 5.500	m	 27.300	m

Tablo 5. Sismik istasyonların bombalanan yerlere olan uzaklıkları

Saldırı No Hedef Gerçekleşme Zamanı (saat.dakika.saniye.salise)
1	 Gölbaşı	Polis	Özel	Harekât	Merkezi	 23.17.25.900
2	 Gölbaşı	Polis	Özel	Harekât	Merkezi	 23.59.20.990
3	 Ankara	Emniyet	Müdürlüğü	 00.55.38.354
4	 Ankara	Emniyet	Müdürlüğü	 01.07.34.814
5	 TBMM	 02.33.09.005
6	 TBMM	 03.22.49.6657
7	 TBMM	 03.23.47.567
8	 Cumhurbaşkanlığı	Külliyesi	 06.16.32.913
9	 Cumhurbaşkanlığı	Külliyesi	 06.17.44.982

Tablo 6. Sismik ve akustik kayıtlara göre hesaplanan F-16 saldırı yerleri ve zamanları 
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3. 15 Temmuz 
2016 Darbe 
Girişimi ve F-16 
Hava Saldırıların 
Kronolojisi
FETÖ mensupları tarafından, 
15 Temmuz gecesi darbe gi-
rişiminde bulunulmuş; dar-
becilere karşı koyan, çoğu 
sivil olmak üzere, 246 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Dar-
be girişimi esnasında, F-16 
savaş uçaklarıyla birçok 
noktaya, FETÖ terör örgütü 
mensuplarınca bombalı sal-
dırılar düzenlenmiştir. Yine 
savaş uçaklarının ses hızını 
aşması sonucunda, çok sayı-
da kez ses patlaması (sonik 
patlama) meydana gelmiş-
tir. Gerek F-16 ile yapılan 
bombalı saldırılar gerekse 
ses patlamaları sonucunda 
oluşan titreşimler; ANTO, 
ODTÜ ve KO-LOD sismik is-
tasyonları tarafından kayde-
dilmiştir. Ankara’daki darbe 
girişimi sırasında darbeci-
ler tarafından bombalanan 
yerler arasında; TÜRKSAT, 
Gölbaşı Polis Özel Harekât 
Merkezi (PÖH), Ankara Em-
niyet Müdürlüğü, TBMM ve 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
bulunmaktadır. Darbecilerin 
merkezi konumunda olan 
Akıncı Hava Üssü ise TSK’nın 
hava unsurları tarafından 
bombalanmıştır. Bombala-
nan bu yerlerin; ANTO, ODTÜ 
ve KO-LOD sismik istas-
yonlarına olan mesafeleri,  
Tablo 5’te verilmektedir.
Sismik istasyonlardaki ka-
yıtların analizinde, üç farklı 
titreşim kaydı görülmekte-
dir. Birinci olarak, bombalı 
saldırılar sonucunda ger-

çekleşen patlamalarla olu-
şan ve önceki bölümde de 
açıklanan sismik ve akustik 
titreşimlerin kaydıdır. Bu 
kayıtların analizinden, her 
bir bombalı saldırının ne-
reye gerçekleştirildiği ve 
salise mertebesinde ger-
çekleşme zamanı hesaplan-
mıştır (Tablo 6). Hesaplanan 
saldırı zamanlarındaki hata 
payı, ±0,2 saniye mertebe-
sindedir. TÜRKSAT ve Akıncı 
Hava Üssü’nün sismik is-
tasyonlara olan mesafeleri, 
göreli olarak diğer istasyon-
lara göre daha uzaktır. Bu 
nedenle her iki lokasyonda 
oluşan patlamalara ait sis-
mik ve akustik kayıtlar bu-
lunmadığından, meydana 
gelen patlamaların gerçek-
leşme zamanları hesapla-
namamıştır. Sismik istas-
yonların kaydettiği ikinci tür 
titeşim kaydı ise F-16 savaş 
uçaklarının ses hızına eriş-
mesi veya geçmesi sonu-
cunda meydana gelen sonik 
patlamaların akustik kayıt-
larıdır. TNT, ANFO veya EYP 
gibi patlamalar, kimyasal 
reaksiyon ile oluşmakta ve 
2-3 milisaniye içerisinde, ani 
enerji yayılması meydana 
gelmektedir. Ses patlaması 
ise cismin ses hızına ulaş-
ması ile ilgili olduğundan, 
fiziksel bir olaydır. Darbe gi-
rişimi süresince, çok sayıda 
sonik patlama meydana gel-
miş ve bu patlamalar, çoğu 
durumda, görgü tanıkları 
tarafından bomba patlama-
ları ile karıştırılmıştır. Kayıt-
lardan, sonik patlamaların, 
sismik dalgalar üretmediği 
görülmektedir. 

Şekil 9. Gölbaşı PÖH’e yapılan 1 ve 2 numaralı F-16 saldırılarının, ODTÜ 
İstasyonu sismik ve akustik kaydın düşey bileşeni (saat 23.00-23.39 arası)

Şekil 10. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan 3 numaralı F-16 saldırısının, 
ANTO İstasyonu sismik ve akustik kaydın düşey bileşeni (saat 00.00-00.59 arası)

Şekil 11. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan 4 numaralı F-16 saldırısının, 
KO-LOD İstasyonu sismik ve akustik kaydı ve sonik patlamaların akustik kaydın 
düşey bileşeni (saat 01.00-01.59 arası)

Şekil 12. TBMM’ye yapılan 5 numaralı F-16 saldırısının, ODTÜ İstasyonu 
sismik ve akustik kaydı ve sonik patlamaların akustik kaydın düşey bileşeni 
(saat 02.00-02.59 arası)

Şekil 9. Gölbaşı PÖH’e yapılan 1 ve 2 numaralı F-16 saldırılarının, ODTÜ 
İstasyonu sismik ve akustik kaydın düşey bileşeni (saat 23.00-23.39 arası)

Şekil 13. TBMM’ye yapılan 6 ve 7 numaralı F-16 saldırılarının, 
ANTO İstasyonu sismik ve akustik kaydı ve sonik patlamaların akustik 
kaydın düşey bileşeni (saat 03.00-03.59 arası)

Şekil 14. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yapılan 8 ve 9 numaralı 
F-16 saldırılarının, ANTO İstasyonu sismik ve akustik kaydın düşey bileşeni 
(06.15-06.20 arası)
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Üçüncü tür titreşim kaydı 
ise F-16 savaş uçaklarının, 
alçak irtifada ses hızının 
altında uçarken oluştur-
dukları seslerin kaydıdır. 
Bu titreşim kayıtlarında da 
sonik patlamalarda olduğu 
gibi, sismik istasyonlarda, 
sismik titreşimler görülme-
mektedir. Ancak bu akustik 
kayıtların süresi, sonik pat-
lamalara göre daha uzun-
dur ve belirli frekanslarda  
genlikleri daha yüksektir 
(Şekil 9-16).
Darbeci teröristlerin ilk 
hedefinin, karşı koyma ka-
abiliyeti olan polis birim-
leri olduğu görülmektedir. 
İlk F-16 saldırısı, Gölbaşı 
PÖH’de, saat 23.17.25.90’da 
meydana gelmiş ve bu sal-
dırıdan, 41 dakika 55 saniye 
sonra, saat 23.59.20.99’da, 
aynı yere ikinci saldırı  
gerçekleştirilmiştir. İlk iki  
saldırının gerçekleştirildiği 
yer olan Gölbaşı PÖH’de, 50 
polis şehit olmuştur. Dar-
becilerin üçüncü saldırısı, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Binası’na, 00.55.38.354’de  
gerçekleştirilmiştir. 
Dördüncü bombalı saldı-
rı, yine aynı yere, 11 daki-
ka 56 saniye sonra, saat 
01.07.34.814’de gerçekleş-
tirilmiştir. Beşinci bombalı 
saldırı, saat 02.33.09.005’de, 
TBMM’ye gerçekleştirilmiştir. 
Olayı yaşayan milletvekille-
ri ve basın tarafından, saat 
02.38 ve 02.42 ve 02.49’da 
da TBMM’nin bombalandı-
ğı ifade edilmiştir. Ancak 
sismik istasyonlardaki ka-
yıtlardan, bu patlamaların, 

bomba saldırısı sonucu ol-
madığı; F-16 savaş uçak-
larının ses hızını aşması 
sonucu ortaya çıkan sonik 
patlamalar olduğu görül-
mektedir. Altıncı ve yedinci 
F-16 saldırıları, 57,9 saniye 
aralıklarla saat 03.22.49.665 
ve 03.23.47.567’de, yine 
TBMM’ye gerçekleştiril-
miştir. Sekizinci saldırı, 
Jandarma Genel Komu-
tanlığı ile Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi arasına, saat 
06.16.32.913’da gerçekleşti-
rilmiştir. Dokuzuncu saldırı 
ise Külliye kampüsünde bu-
lunan Millet Camii’sinin ya-
kınına, sekizinci saldırıdan,  
1 dakika 12 saniye sonra, 
saat 06.17.44.982’de ger-
çekleştirilmiştir. TBMM’ye 
gerçekleştirilen altıncı ve 
yedinci saldırıların arasında, 
57,9 saniye kadar zaman far-
kı bulunması, bu saldırıların, 
aynı savaş uçağı ile gerçek-
leştirilmiş olma olasılığını 
güçlendirmektedir. Benzer 
durum, iki saldırı arasında, 
1 dakika 12 saniye zaman 
farkı bulunan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne gerçek-
leştirilen sekizinci ve doku-
zuncu saldırlar için de ifade 
edilebilir. Kullanılan mü-
himmatlardaki patlayıcı tü-
rünün yüksek patlama hızı-
na sahip olmasından dolayı, 
ikincil şok dalgası gecikme 
zamanı çok kısa olmaktadır. 
Bu nedenle patlayıcı miktarı 
hesaplanamamıştır. Kayıt-
ların analizinden, bombalı 
saldırılarda 2 tür mühim-
mat kullanıldığı görülmek-
tedir. Saat 03.22.49.665’te, 

TBMM’ye gerçekleştirilen  
6 nolu saldırıda, düşük mik-
tarda patlayıcıya sahip mü-
himmatın kullanıldığı; diğer 
saldırılarda ise daha büyük 
patlayıcı miktarına sahip ve 
aynı tür mühimmatın kul-
lanıldığı düşünülmektedir. 
TBMM’ye gerçekleştirilen 6 
nolu saldırıda tek patlama; 
daha büyük bombaların kul-
lanıldığı diğer saldırılarda 
ise 0,16-0,25 saniye aralık-
larında, ardışık 2 patlama 
meydana geldiği görülmek-
tedir. Ardışık 2 patlamanın, 
kullanılan mühimmatın 
teknik özelliğinden kaynak-
landığı düşünülmektedir. 
TSK envanterinde, ardışık 
patlamalı mühimmat ola-
rak NEB ya da Nüfuz Edici 
Bomba (870 kg PBX-110 ve 
PBX-109) bombası bulun-
maktadır. Biraz daha düşük 
patlayıcı miktarına sahip ve 
tek patlama özelliğinde ise 
Mk 84 (850 kg TNT) bombası 
bulunmaktadır. Bu neden-
lerle TBMM’ye gerçekleşti-
rilen 6 nolu saldırıda Mk 84; 
diğer saldırılarda ise NEB 
cinsi bombaların kullanıldığı 
düşünülmektedir.

4. Sonuç
Bu çalışmada, 10 Ekim 2015, 
17 Şubat 2016 ve 13 Mart 
2016 tarihlerinde düzen-
lenen terör saldırılarının, 
sismik ve akustik kayıtlar 
kullanılarak; salise merte-
besinde zamanları, bu saldı-
rılarda kaç patlama olduğu, 
kullanılan patlayıcıların türü 
ve eşdeğer TNT ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Daha son-

ra eşdeğer TNT ağırlık-
ları, patlayıcı türüne göre  
dönüştürülerek kullanılan 
patlayıcıların ağırlıkları he-
saplanmıştır. 10 Ekim 2015 
tarihinde, Ankara Garı önün-
de düzenlenen canlı bomba 
saldırısının analizinde, sis-
mik kayıtlar olmadığından, 
video kaydı kullanılmıştır. 
15 Temmuz darbe girişimin-
de ise Gölbaşı PÖH, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü, TBMM 
ve Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nin, F-16 savaş uçakları 
ile bombalanma zamanları 
salise mertebesinde hesap-
lanmış; hava saldırılarının, 
nereye ve kaç kez gerçek-
leştirildiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca sonik patlamaların 
bombalı saldırılardan ayrı-
mı yapılarak, TÜRKSAT ve 
Akıncı Hava Üssü haricinde, 
gerçek hava saldırısı sayısı 
tespit edilmiştir.
Büyük miktardaki bombalı 
saldırılar, sismik kayıtçılar 
tarafından kaydedilebilmek-
tedir. Ancak 10 Ekim Ankara 
Tren Garı saldırısında oldu-
ğu gibi, küçük miktardaki 
patlamalarda, sismik sen-
sörler, patlama yerine çok 
yakın olmadığı sürece kayıt 
alamamaktadır. Bu tür gö-
reli olarak küçük miktarlı 
patlamalarda, patlamanın 
zamanı haricinde, patlayıcı 
cinsi ve miktarı gibi bilgiler, 
video kayıtlarından elde edi-
lecek ses kayıtlarından he-
saplanabilmektedir. 
Ayrıca küçük patlamaların 
tespitine yönelik olarak, sü-
rekli ölçüm alan basınç sen-
sörlerinin şehirlerin çeşitli  

Şekil 15. Tipik sonik patlamalar sonucu oluşan ses dalgalarının, 
ANTO İstasyonu düşey bileşen titreşim kaydı ve spektogram grafiği

Şekil 16. F-16 savaş uçaklarının, alçak irtifada ses hızının altında uçuşu 
sonucu oluşan ses dalgalarının, ODTÜ İstasyonu tipik düşey bileşen 
titreşim kaydı ve spektogram grafiği
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noktalarına yerleştirilmesi-
nin, bu tür saldırıların; lo-
kasyon, zaman ve patlayıcı 
türü ve ağırlıklarının belir-
lenmesinde son derece ya-
rarlı olacağı düşünülmek-
tedir.
Sismik ve akustik kayıtla-
rın analizi ile olayın oluş  
zamanı ve lokasyon, has-
sas biçimde hesaplana-
bilmektedir. Kuşkusuz, bu 
kayıtlar kullanılarak patla-
yıcı miktarlarının hesaplan-
masında, her zaman hata  
payı bulunmaktadır. Patlayı-
cı miktarlarının hesabında, 
hata oranını daha da azalt-
mak için, deneysel amaçlı  
farklı tür patlayıcılarla pat-
lamalar yapılması ve bura-
da kullanılan parametreler 
veya ilave diğer parametre-
ler geliştirilerek, patlayıcı 
miktarının hesaplanmasına 
yönelik denklemler oluştu-
rulmalıdır.
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Afganistan’ın 97’nci Bağımsızlık 
Günü, 19 Ağustos günü, Ankara’da 

verilen bir resepsiyon ile kutlandı.  
Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyü-
kelçisi Dr. Amanullah Jayhoon elçi-
lik personeli ile beraber davetlileri  
girişte karşıladı. Resepsiyona;  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Başbakan Yardımcısı Veysi Kay-
nak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar ve yaban-
cı ateşeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Afganistan
Bağımsızlık Günü, 
Üst Düzey
Katılımla Kutlandı

Başbakan Yardımcısı 
Veysi Kaynak

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman

Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Dr. Amanullah 
Jayhoon

Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Amanullah Jayhoon, 
elçilik personeli ile beraber misafirleri karşılarken.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Amanullah Jayhoon, resepsiyona katılan protokol ile beraber.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Törendeki konuşmasını Türkçe yapan 
Afganistan Büyükelçisi Dr. Jayhoon, 
“Türk milletinin direnişi ve demokrasi 
mücadelesi, darbecileri tarihin derin-
liklerine gömdü. Darbe olasılığını or-
tadan kaldırdı. Türk hükümetini, eski-
sine göre daha güçlü yaptı. Afganistan 
parlamentosu da bu darbeyi şiddetle 
kınamış ve desteğini göstermiştir. Af-
ganistan her zaman Türk kardeşlerinin 
yanında yer alacaktır.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Başba-

kan Yardımcısı Kaynak, “Türkiye Af-
ganistan’ın kalkınması bakımından,  
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı (TİKA) marifetiyle, en kapsamlı  
projelerini Afganistan’da gerçek-
leştirmektedir. Şu anda bir ülkede-
ki proje sayısı bakımından en çok  
projenin        yer aldığı     ülke     Afganistan’dır.”  
diye konuştu.
Törendeki son konuşmayı yapan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iki 
ülkenin ilişkilerine değinerek şunları 

söyledi:  “Türkiye’nin Afganistan’da 
bugüne kadar gerçekleştirdiği pro-
je sayısı 850’yi aşmıştır. 34 vilayet-
te kardeş Afgan halkının tamamına,  
eğitim, sağlık, altyapı ve kapasite  
oluşum alanındaki yardım faaliyet-
lerimizi ulaştırma çabamız, önü-
müzdeki dönemde de sürecektir.” 
Konuşmaların ardından, Afganistan 
Büyükelçisi Jayhoon, geceye katılan 
protokol ile birlikte, pasta kesti. Re-
sepsiyon, verilen kokteyl ile sona erdi.
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Rusya Federasyonu Askeri ve Hava Ataşesi Albay Andrey Dovger, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. QinLi Zheng, Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan Kranjec,  
Irak Savunma Ataşesi Tuğg. Turki Abdulhussein Waleed, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef Viktorin ve Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Yordan Filev.








