






05 BAŞYAZI

 Bakan Işık’tan Yabancı Yatırımcılara Net Mesaj

06 SAVUNMA HABER

 n SSM, Eylül Ayında 2 Projenin İhale İlanını Yayınladı

 n Arayıcı Başlık Teknolojilerine TÜBİTAK SAGE İmzası

 n Sektörle İlgili KHK Düzenlemeleri Devam Ediyor

 n Uzay Alanında Türk-Japon İş Birliği Genişliyor

 n ASELSAN ve FNSS, Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerinin Zirvesi’nde

 n ASELSAN ve TUSAŞ, Defense News Top 100 

  Listesinde Yükseliyor

 n ONUR A.Ş. Ar-Ge Merkezi Tescil Edildi

 n STM, TEMSA’nın Çözüm Ortağı Olacak

 n HUKD Yönetim Kurulu, Gelişim ve İlerleme için Toplandı

 n HAVELSAN’dan Azerbaycan Açılımı

 n MSPO Fuarında En İyi Stant Tasarımı Ödülü  

  ROKETSAN’ın Oldu

 n Otokar, COBRA II için Yurt Dışından İlk Siparişini Aldı

 n TÜRKSAT ve Inmarsat’tan Stratejik İş Birliği

 n Bell 429, Türkiye’de Her An Göreve Hazır

 n Boeing, 100’üncü Yaşını İstanbul’da da Kutladı

 n Eğitim Uçağı İhtiyacına Boeing-Saab Çözümü

18 SSI’den

 SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

 İstikrarın Sembolü: Savunma ve Havacılık Sanayisi

20 ÖZEL HABER

 FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması, 

 Uluslararası Nitelik Kazanma Yolunda

30 SÖYLEŞİ

 Türkiye’nin Uzman Yazılım Mühendisliği Şirketi: ICterra

İÇİNDEKİLER

MSI Dergisi
ISSN: 1305 - 2195

SAYI:136
EKİM 2016 / 10

YAYIN
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Haber Editörü ve Genel Koordinatör
Naile BAYRAKTAR

n.bayraktar@savunmahaber.com

Yazı İşleri Müdürü
Dr. K. Burak CODUR

b.codur@savunmahaber.com

İş Geliştirme Koordinatörü
Şebnem ASİL

s.asil@savunmahaber.com

Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Birol TEKİNCE

btekince@savunmahaber.com

Editör, Strateji ve Geliştirme
M. Emre YAZICI

e.yazici@savunmahaber.com

Haber Merkezi
news@savunmahaber.com

Muhabir 
 Vehbi TUNCA

v.tunca@savunmahaber.com

Muhabir 
Özgür Deniz KAYA

o.kaya@savunmahaber.com

Sanat Yönetmeni
Şebnem AKGÖL KARA
s.kara@savunmahaber.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ferda BAYRAKTAR

editor@savunmahaber.com

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Süleyman TOLUN
Prof. Dr. Adil YÜKSELEN
Prof. Dr. Okan ADDEMİR

Prof. Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

Prof. Dr. Gonca COŞKUN
Prof. Dr. Yıldırım SALDIRANER

Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan ATAPEK

Askeri Danışman
Tuğgeneral (E) Hüsamettin ESEN

Uluslararası İlişkiler Danışmanı
Dr. Savaş BİÇER

Hukuk Danışmanı
Av. Sertaç YALÇIN

Military Science & Intelligence (MSI)
Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi

Yerel Süreli Yayın

UMSA Ltd. Şti. Adına Sahibi
ÜMİT BAYRAKTAR

Mutlukent Mah. Angora Cad. No: 184/27 
Beysukent Çankaya Ankara TÜRKİYE

Tel: +90 312 225 41 73 - Faks: +90 312 225 41 74 

TEKNİK HİZMETLER
Mavi Ofset Basım Yayın Tic. San. Ltd. Şti.

İ.O.S.B. Süleyman Demirel Bul. Sinpaş Modern İş Merkezi  
B Blok No: 22-23 Başakşehir İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 549 25 30

Military Science & Intelligence Aylık Savunma 
Teknolojileri Dergisi UMSA Ltd. Şti. Tarafından

T.C. Yasalarına Uygun OlarakYayımlanmaktadır. 
Military Science & Intelligence Aylık SavunmaTeknolojileri 

Dergisi’nin İsim ve  Yayın Hakkı UMSA Ltd. Şti’ye 
Aittir. Dergide Yayımlanan Yazı, Fotoğraf, Harita, 

İllüstrasyon ve Konuların Her Hakkı Saklıdır. Kaynak 
Gösterilmek Şartıyla Alıntı Yapılabilir. Yayınlanan 

Eserlerin Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.



46 ÖZEL HABER

 HAVELSAN, Ulusal Kalite Hareketi’nde 

 Sektörün Bayrağını Devraldı

50 ÖZEL HABER

 Yılmaz Küçükseyhan, TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi  

 Başkanlığı’na Yeniden Seçildi

52 ADVERTORIAL

 High-Tech Port by MÜSİAD:

 Milli Yeteneklerle Küresel Güçler Oluşturmak

56 ANALİZ

 HÜRKUŞ:10 Yıl Gerçekten Uzun Bir Süre mi?

62 ÖZEL HABER

 HAVELSAN, Siber Güvenlik Ekosistemini Genişletiyor

66 ÖZEL HABER

 TEI, Zirve Tırmanışında Bir Adım Daha Attı

70 ÖZEL HABER

 25 Yılın Hikâyesi: FNSS,  

 Türkiye’nin İlk Özel Savunma Sanayisi Şirketi

 

74 ETKİNLİK GÜNDEMİ

 n Meksika Bağımsızlık Günü Resim Sergisi ile Kutlandı

	 n Slovakya Milli Günü’nde Sanat Esintisi

	 n Şili Milli Günü’nü Yeni Büyükelçi Kutladı

	 n Polonya Milli Günü Ankara’da Kutlandı

	 n Suudi Arabistan Milli Günü’ne Hükümetten Üst Düzey Katılım

	 n Norveç Askeri Ataşeliği’nden Yaza Veda Partisi

	 n Peru Silahlı Kuvvetler Günü’nde Barış Mesajları

High-Tech Port by MÜSİAD Kapak Kuşağı
FNSS Arka Kapak
ROKETSAN Ön Kapak İçi
SSI Arka Kapak İçi
Meteksan Savunma 1
 
Alp Havacılık 29
ASELSAN 23
AYESAŞ 27
FNSS 43
HAVELSAN 9
Hexagon Studio 51
Honeywell 15
ICterra 61
IDEAS 2016 81
IDEX 2017 83
İstanbul Güvenlik Konferansı 2016 79
Kale Kalıp 35
Katmerciler 33
KSS 2016 75
Lorbi 77
Netvizyon 55
Nurol Makina 11
Onur A.Ş. 49
OTOKAR 13
SAAB 4
Sarsılmaz 53
Samsun Yurt Savunma 41
SDT 39
STM 19
Target 25
Target 73
TEI 59
TUSAŞ 7
Yaltes 37
Yonca Onuk 65
 
Anova 12
Ayyazılım 71
BİAS 72
BİTES 68
C-Tech 26
DEICO 48
Digitest 36
Enginsoft 45
ESNAD 40
Me-Ge Teknik 69
Nero 42
Odak Kompozit 34
OSSA 47
Sempro Danışmanlık 63
Solveka 24
T-Kalıp 21
TSS Haber 64
TTAF Savunma 32

İLANLAR / ADVERTISERS





BAŞYAZI

Ekim 2016 - 5

TEI İleri İmalat Teknolojileri Binası’nın, 21 Eylül’deki 
açılış töreni, önemli mesajlara da sahne oldu. 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, törende yaptığı 

konuşmada, hem Türk özel sektör firmalarına hem de 
yabancı firmalara seslendi. Özel sektörün savunma ve 
havacılık sanayisine yatırım yapmasına yönelik şu sözleri, 
cesaret vericiydi:
“Biz istiyoruz ki, özel sektör savunma sanayisine daha 
fazla girsin. Onlar bu alana girdiklerinde, karşılaştıkları 
sorunların bilincindeyiz…”
Uluslararası şirketlerle güçlü iş birliği yapılması gerektiğini 
vurgulayan Bakan Işık, TEI’yi örnek göstererek, Türkiye’ye 
yatırım yapan şirketlerin her zaman kârlı çıktığını  
şu sözlerle anlattı:
“Bugüne kadar, Türk ekonomisine ve Türkiye’ye güvenen 
hiç kimse kaybetmedi; hiçbir şirket kaybetmedi. Bunun 
en güzel örneklerinden biri, General Electric. Şu anda 
Türkiye’de yatırımını arttırıyor...”
15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye’ye temkinli 
yaklaşan kesimlere de seslenen Bakan Işık, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Eskişehir fabrikamız, [blisk üretiminde] 
iki tedarikçiden biri hâline geldi. Bu, Türkiye’ye güven 
duyanın kaybetmeyeceğinin çok güzel bir göstergesi. Ama 
‘Türkiye’de karışıklık olacak, Türkiye’de bazı sıkıntılar var, 
biz yatırım yapmayalım veya yatırımımızı durduralım veya 
çekilelim.’ diyenlerin tamamı da kaybetti. Korkan, çekinen 
kaybetti. Türkiye’ye güvenen ise kazanmaya devam etti. 
Bundan sonra da inşallah bu böyle olacak.”
15 Temmuz sonrası yurt dışında oluşan Türkiye algısı 
dikkate alındığında, bu mesajın ayrı bir önem taşıdığını ve 
dikkatli okunması gerektiğini söyleyebiliriz.
Türkiye’nin zor bir virajı döndüğü şu günlerde sergilenen 
tavırlar, Türk yetkililer tarafından dikkatle not ediliyor 
ve Türk sanayisi ile ortaklık kuracağını söyleyen yabancı 
firmalar için de bir samimiyet testi niteliği taşıyor.
Bu sürecin devamında, özellikle yabancı ortakların yer 
aldığı projelerde bazı aksaklılar ve dolayısıyla gecikmeler 
yaşanma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Savunma ve Havacılığın 
Zirve Koltuğu El Değiştirdi
Eylül ayının bir diğer önemli gelişmesi de Defense News 
dergisinin 12 Eylül tarihli sayısında, dünyanın en büyük  
100 savunma sanayisi firmasının sıralandığı,  

“Defense News Top 100” listesinin açıklanması oldu. 
Türkiye açısından bu gelişmeyi önemli kılan ise Türk 
savunma ve havacılık sanayisinin iki devi ASELSAN ve 
TUSAŞ’ın, listeye girmeyi başardıklarından beri devam 
ettirdikleri yükselişlerini, bu yıl da sürdürmeleri oldu. 
ASELSAN, 2015 yılında 62’nci sırada yer aldığı listede, bu 
yıl 58’inci sıraya yükseldi. Toplam cirosu 1,025 milyar dolar 
olan ASELSAN’ın tüm faaliyetleri, savunma sanayisi ile ilgili 
oldu ve verilen bilgilere göre, şirketin cirosunda, savunma 
dışında bir faaliyetten kaynaklanan gelir yer almadı. 
Firmanın savunma cirosu, dolar bazında, geçtiğimiz yıla 
göre, %7,49 azaldı.
TUSAŞ ise 886,55 milyon dolarlık savunma cirosu ile bu yıl 
listede 72’nci sırada yer aldı. TUSAŞ’ın savunma cirosu, 
dolar bazında %3,86 arttı. Geçtiğimiz yıl 78’inci sırada 
yer alan firmanın toplam cirosu ise 1,034 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Böylece TUSAŞ, toplam cirolar dikkate 
alındığında, Türk savunma ve havacılık sanayisinin  
en büyük firması hâline geldi.
Hatırlanacağı üzere, TAI’nin yabancılardaki hisseleri, 
Türk hissedarlar tarafından 2005 yılında satın alınmış ve 
sonrasında, TUSAŞ ve TAI, TUSAŞ çatısı altında birleşmişti. 
Bu yükseliş, birleşme sonrası gerçekleşen yeniden 
yapılanma süreci sonrasında, TUSAŞ’ın kat ettiği mesafeyi 
göstermesi açısından da önemli.
ASELSAN ve TUSAŞ’ın yükselişinin devam edip 
etmeyeceğini; sıralamanın gelecek yıllarda nasıl 
şekilleneceğini ve ASELSAN’ın koltuğunu geri alıp 
alamayacağını zaman gösterecek; ancak toplam ciroda 
savunmanın payının ne olduğu verisi, bu ve benzeri 
soruların cevabını bulmak açısından bir ipucu olabilir.
Liste geneline baktığımızda, firmaların toplam cirolarındaki 
savunma payının, %73 mertebesinde olduğunu görüyoruz. 
Listedeki ilk 10 firma için ise bu oranın %54 olarak 
gerçekleşmiş olması dikkate alındığında, mevcut durum 
korunduğu takdirde, TUSAŞ’ın yükselişinin süreceği 
değerlendirmesi yanlış olmayacaktır.
Savunma Sanayii Müsteşarlığının himayesinde ve  
OSSA ile advanced business events (abe) 
organizasyonunda, 11-13 Ekim tarihleri arasında icra 
edilecek, 3. Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği başta olmak üzere, Ekim 
ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Kasım sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Bakan Işık’tan Yabancı Yatırımcılara Net Mesaj

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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TÜBİTAK SAGE bünyesindeki Arayıcı Başlık Teknoloji 
Geliştirme ve Test Merkezi, 6 Eylül’de düzenlenen 

törenle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü 
tarafından açıldı. Bakan Özlü, açılışın ardından merkezde 
yapılan çalışmalar hakkındaki sunumu dinledi ve arayıcı 
başlık teknolojisi ile ilgili geliştirilen simülasyonu izledi.
Özlü, sunumun ardından yaptığı konuşmada, şunları 
söyledi: “TÜBİTAK SAGE’de çok önemli projeler 
yürütüyoruz. Bunlardan üç projemizde ortaya çıkan 
ürünler, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
kullanılıyor. TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK’ın diğer 
enstitüleri, teknoloji üretme konusunda, savunma 
teknolojilerinde Türkiye’yi üstün kılma noktasında önemli 
bir görev icra ediyorlar.”
Törende, TÜBİTAK SAGE Optik Tasarım Birimi Amiri 
Başuzman Bülent Özkan, 5 Eksenli Benzetimci Altyapısı’nı 
ve bu altyapıda koşturulan simülasyonu anlattı. Özkan, 
5 Eksenli Benzetimci’de, algılayıcı başlığın gerçeğe 
yakın testlerinin yapıldığını belirtti. Benzetimcide 
koşturulan simülasyon ile uçakla veya hava platformuyla 
yapılabilecek yaklaşık 6.000 testin, gerçeğe yakın bir 
şekilde gerçekleştirilebildiğini ifade eden Özkan, “Burada 
geliştirilen tarayıcı başlıkların simülasyon üzerinde testi 

yapıldıktan sonra gerçeğe yakın bir fikir elde ediliyor, 
akabinde de geliştirilen sistem mühimmata bağlanıp 
gerçek hava platformundan atılarak buradaki çalışmalar 
doğrulanmış oluyor.” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

Eylül ayında, 2 ihale 
ilanı yayınladı. 5 Eylül’de 
yayınlanan HvBS-NATO 
ACCS Bütünleşmesi 
Projesi İhale İlanı; Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının 
ihtiyacını karşılamak 
üzere, NATO Hava Komuta 
Kontrol Sistemi ACCS 
ile Hava Kuvvetleri Bilgi 
Sistemi (HvBS)’nin ve 

ihtiyaç duyulan diğer milli 
ve NATO sistemlerinin 
entegrasyonlarının 
sağlanmasını ve sistemler 
arasında, gizlilik dereceli 
bilgilerin güvenli bir şekilde 
paylaşılmasını konu alıyor. 
Tekliflerin, 15 Aralık saat 
17.00’ye kadar SSM’ye 
sunulması gerekiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) Zırhlı Kamyonet ve  
Binek Araçlar (ZKBA) Projesi 

İhale İlanı ise 20 Eylül’de 
yayınlandı. İhale, EGM 
ihtiyacı olan Gizli Zırhlı Arazi 
Kamyoneti ve Zırhlı Binek 
Arazi Aracının; tasarım, 
geliştirme, test, kalifikasyon 
ve seri üretim çalışmalarını 
ve entegre lojistik destek 
(ELD) faaliyetlerini kapsıyor. 
İhalenin Teklife Çağrı 
Dokümanı’nı, 22 Eylül’e 
kadar alan firmalar şöyle 
sıralandı:

1. Anadolu ISUZU Otomotiv
 Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. BEST Grup Savunma
 Sanayi Ticaret Limited
 Şirketi
3. BMC Otomotiv Sanayi 
 ve Ticaret A.Ş.
4. Katmerciler Araç Üstü
 Ekipman Sanayi ve
 Ticaret A.Ş.
5. NUROL Teknoloji 
 Sanayi ve Madencilik
 Ticaret A.Ş. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Milli Savunma Bakanlığı 

ve savunma ve havacılık 
sektörünü ilgilendiren 
kamu kurumları ile 
ilgili Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) 
düzenlemeleri, 1 Eylül’de 
yayınlanan KHK’ler ile 
devam etti.
Resmi Gazete’nin,  
1 Eylül 2016 tarihli, 29818 
sayılı mükerrer sayısında 
yayınlanan 672 sayılı 

KHK ile; TÜBİTAK’tan 
167, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığından 15, 
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünden 18, 
TÜRKSAT’tan 36, Emniyet 
Genel Müdürlüğünden 
7.669, Jandarma Genel 
Komutanlığından 323, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığından ise  
2 personel çıkartıldı.
Aynı tarihli, 2’nci mükerrer 
sayıda yayınlanan 673 sayılı 

KHK ile Milli Savunma 
Bakanlığı Görev ve Teşkilatı 
Hakkında Kanun’un 1’inci 
maddesine şu fıkra eklendi: 
“Bakanlık merkez 
teşkilatındaki kadroların 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
rütbe karşılığı; müsteşar 
için orgeneral, Milli 
Savunma Üniversitesi 
Rektörü için korgeneral, 
müsteşar yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanı 
ve genel müdürler için 

tümgeneral, genel müdür 
yardımcıları 
ve müstakil daire 
başkanları için tuğgeneral, 
daire başkanları için ise 
albaydır. Bu kadrolara 
atananlar, kamu konutları 
ve askeri sosyal tesislerden 
rütbe karşılığı subaylar 
gibi istifade ederler. 
Askeri protokol 
münasebetlerinin 
düzenlenmesinde de aynı 
esas uygulanır.”

Arayıcı Başlık Teknolojilerine 
TÜBİTAK SAGE İmzası

SSM, Eylül Ayında 2 Projenin İhale İlanını Yayınladı

Sektörle İlgili KHK Düzenlemeleri Devam Ediyor
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Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

ile Japonya Havacılık ve 
Uzay Keşif Ajansı (Japan 
Aerospace Exploration 
Agency / JAXA) arasında, 
8 Eylül’de bir iş birliği 
protokolü imzalandı. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ile Japonya 
Uzay Teknolojileri Bakanı 
Yosuke Tsuruho tarafından 
imzalanan protokol ile 
ilgili değerlendirmelerini 
aktaran Bakan Arslan, 
uzun süredir, Japonya ve 
Türkiye arasında, uzay ve 
havacılık teknolojilerinde 
güzel bir iş birliği olduğunu 
söyledi. Amaçlarının, uzay 
ve havacılık teknolojileri 
alanında Japonya’daki 
kuruluşların tecrübelerinin, 
Türkiye’deki kurumlarla 
paylaşılması olduğunu 
ifade eden Bakan Arslan, 

iki ülke arasında, 6 yıldır 
bu alanda çalışmalar 
yapıldığını anlattı. Japonya 
ile uzay ve havacılık alanında 
gerçekleştirilen diğer iş 
birliklerine de değinen 
Bakan Arslan, bu kapsamda, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile geliştirilen UBAKUSAT 
deneysel uydusunun, yıl 
sonunda, Japonya’dan 
fırlatılarak yörüngesine 

yerleştirileceğini kaydetti. 
Bakan Arslan, “Uzay 
istasyonunda ortak deney 
süreçlerini başlattık iki 
ülke olarak. Bu konuda, 
deneysel uydu dışında, 
uzaydaki istasyonda 
malzeme deneyi de 
yapıyoruz. Bir malzemenin 
uzay istasyonunda test 
edilmesiyle ilgili, Sayın 
Bakanımıza malzeme teslim 

edeceğiz ve o malzeme 
de uzay istasyonunda test 
edilecek.” dedi.
Türkiye Uzay Ajansı’nın 
kurulmasında, Japonya’nın 
tecrübesinden de 
yararlandıklarını anlatan 
Arslan, uzay teknolojileri 
alanında uzman 
yetiştirilmesiyle ilgili eğitim 
süreçlerinin sürdürüldüğünü 
bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğünün düzenlediği 5’inci Özel Sektör  

Ar-Ge Merkezleri Zirvesi, 27-28 Eylül tarihlerinde, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Etkinliğin ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Törene; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, firma 
temsilcileri ve davetliler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bakan Dr. Özlü, şu bilgileri verdi: 
“2014 yılında, ülkemizdeki toplam Ar-Ge harcaması, 17,6 
milyar liraydı. Ar-Ge yoğunluğumuz, tarihimizde ilk defa, 
%1 seviyesini geride bıraktı. Ar-Ge harcamaları konusunda 
bizi en çok sevindiren husus, Ar-Ge harcamalarında, özel 
sektörün payının sürekli artıyor olmasıdır. Geçmişte bu oran, 
%25’ler seviyesindeydi; şimdi ise %50’lere yaklaştı. İlerleyen 
dönemde, bu oranı, %70’ler seviyesine doğru çıkarmayı 
hedefliyoruz. Özel sektörün daha fazla Ar-Ge harcaması 
yapmasını sağlayan en önemli unsurların başında, hiç 
şüphesiz Ar-Ge merkezleri geliyor. Şu anda, ülkemizde 

faaliyet gösteren 272 Ar-Ge merkezinde, 27.500 nitelikli 
personel çalışıyor. Bu Ar-Ge merkezlerimiz tarafından, 
bugüne kadar 4.000’e yakın patent başvurusu yapıldı; 
1.100’ün üzerinde patentin de tescili alındı.”
Bakan Özlü’nün konuşmasının ardından, ödül törenine 
geçildi. Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi Sıralamasına 
göre; ASELSAN, “Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü” ve 
“Ar-Ge Personel İstihdamı” kategorilerinde 1’inci; FNSS 
ise “Ticarileşme” kategorisinde 1’inci oldu. ASELSAN adına 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Murat Üçüncü, FNSS adına 
da Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı, ödüllerini 
Bakan Özlü ve Bakan Zeybekçi’den aldı.
STM, Öztiryakiler ve Katmerciler ise Ar-Ge merkezi belgesi 
almaya hak kazanan firmalar arasında yer aldı.
Ödül töreninin ardından, zirvenin açılışı için, ATO 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’na geçildi. Bakan 
Özlü ve beraberindeki heyet, aralarında; ASELSAN, FNSS, 
HAVELSAN, Hexagon Studio, Otokar, ROKETSAN ve 
TUSAŞ’ın da bulunduğu kuruluşların stantlarını tek tek 
gezerek, firma temsilcilerinden, projeleri hakkında bilgi aldı.

Uzay Alanında Türk-Japon İş Birliği Genişliyor

ASELSAN ve FNSS, Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerinin Zirvesi’nde
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ASELSAN ödülünü alırken. FNSS ödülünü 
alırken.
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ABD merkezli haftalık 
Defense News dergisi 

tarafından her yıl derlenen 
ve Çin dışında, dünyanın 
en büyük 100 savunma 
sanayisi firmasını listeleyen 
Defense News Top 100 
listesi, derginin 12 Eylül 
tarihli sayısına yayınlandı. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 
bu yıl da listede, ASELSAN 
ve TUSAŞ yer aldı.
ASELSAN, 2015’te 62’nci 
sırada yer aldığı listede, bu 
yıl 58’inci sıraya yükseldi. 
Toplam cirosu 1,025 milyar 
dolar olan ASELSAN’ın 
tüm faaliyetleri, savunma 
sanayisi ile ilgili oldu ve 
cirosunda, savunma dışında 
bir faaliyetten kaynaklanan 
gelir yer almadı. Firmanın 
savunma cirosu, dolar 
bazında, geçtiğimiz yıla 
göre, %7,49 azaldı.
TUSAŞ ise 886,55 milyon 
dolarlık savunma cirosu ile 
bu yıl listede 72’nci sırada 
yer aldı. TUSAŞ’ın savunma 
cirosu, dolar bazında 

%3,86 arttı. Geçtiğimiz 
yıl 78’inci sırada yer alan 
firmanın toplam cirosu ise 
1,034 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Böylece TUSAŞ, 
ciro bazında, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin en 
büyük firması hâline geldi.
Liste geneline bakıldığında 
ise tüm firmaların toplam 
cirosu, son 4 yılda olduğu 
gibi, bu yıl da düşüş 
gösterdi. 2014 yılında, 
385,8 milyar dolar olan 
toplam ciro, %7’den fazla 
bir düşüş ile 356,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 
Bununla beraber, Defense 
News dergisinde yer alan 
haberde; bazı firmaların 
tahmini veriler ilettiğine 
ve döviz kurunun, özellikle 
2015’te, Avrupalı ve Rus 
firmalar aleyhine değişim 
gösterdiğine dikkat çekildi. 
Liste genelinde, toplam 
ciroda savunmanın payı 
ise %73 oldu. Listedeki ilk 
10 firma için ise bu rakam, 
%54 olarak gerçekleşti.

Hacettepe Teknokent Yerleşkesi’ndeki ofisinde  
yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini, kendi binasında  

kurduğu Ar-Ge Merkezi’ne aktarmayı hedefleyen  
ONUR A.Ş., merkez ile ilgili yatırımlarını tamamlamasının 
ardından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez 
için gerçekleştirdiği tetkik sürecinden de başarıyla çıktı. 
Böylece ONUR A.Ş. Ar-Ge Merkezi, 22 Eylül itibarıyla  
tescil edilmiş oldu.

STM ile TEMSA, akıllı araçlara yönelik yeni teknolojiler 
geliştirme konusunda iş birliği yapacak. STM Genel 

Müdürü Davut Yılmaz ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer 
Çelik tarafından, 5 Eylül’de, İstanbul’da imzalanan iş birliği 
protokolü çerçevesinde, STM ve TEMSA; akıllı araçlar, 
büyük veri analitiği, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ve siber güvenlik konularında birlikte çalışmalar 
yürütecek.
İki yerli, öncü kuruluşun mühendislik tecrübelerini akıllı 
araç teknolojilerinde kullanmak için iş birliği yaptığını 
belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “İş birliği 
çerçevesinde, TEMSA tarafından geliştirilmekte olunan 
Smart Mobility programlarının hedeflediği değer ve 
çözümlerin etkinliğinin arttırılması planlanıyor. TEMSA, 
liderliğini sürdürdüğü otobüs pazarında üretimine devam 
etmekle birlikte; akıllı ulaşım çözümleri üreten, yenilikçi 
ve girişimci, fark ve değer yaratan teknoloji şirketi olma 
yolundaki vizyonuyla ilerliyor. Bu vizyon doğrultusunda; 
akıllı araçlar, elektrikli araçlar ve SMART 2020-akıllı 
fabrikalar başlıklı Smart Mobility programlarının 
gelişimine, STM ile yapılan bu iş birliğinin önemli katkısı 
olacak” dedi.
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ise “TEMSA ile 
gerçekleştireceğimiz iş birliğimizde, ‘TEMSA Smart 
Mobility programları’ kapsamında geliştirilecek ürünler, 
şehirlerin ulaşımını dijital dönüşümün hızıyla senkronize 
edecek. STM’nin özgün olarak tasarladığı ve ulaştırmanın 
yanı sıra farklı sektörlerde bağımsız çalışabilen, 
Türkiye’nin ilk ve tek büyük veri analitiği platformu  
OVERA (Optimizasyon Veri Analitiği), TEMSA tarafından 
üretilen elektrikli ve akıllı araçlar için teknoloji 
geliştirilmesinde kullanılacak.” şeklinde konuştu.
İş birliği sayesinde, TEMSA tarafından yürütülen Smart 
Mobility programları kapsamında ortaya çıkacak 
ihtiyaçlara, büyük veri algoritmaları kullanılarak ileri 
seviye veri analitiği, veri bilimi, optimizasyon uygulamaları 
ve çeşitli yazılımlar aracılığı ile STM ve TEMSA tarafından 
çözümler geliştirilecek. Bu süreçte, TEMSA akıllı 
araçlarından elde edilecek verinin siber güvenliği de STM 
tarafından geliştirilecek çözümlerle sağlanacak. Ayrıca, 
tüm dünyaya yayılmış TEMSA araçlarındaki sensörlerden 
toplanan verinin, STM ve TEMSA mühendislerince büyük 
veri analitiği uygulamaları ve veri bilimi yöntemleri 
aracılığıyla analizlerinin yapılması da hedefleniyor. Bir 
başka hedef ise TEMSA ve STM iş birliğinde, toplanan 
tüm bu verinin; ileri seviye büyük veri analitiği, yapay 
zeka ve optimizasyon teknikleri kullanılarak incelenmesi 
ve yorumlanmasıyla birlikte geliştirilecek akıllı ulaşım 
çözümlerinin dünya pazarına ticari ürün olarak  
sunulması.

STM, TEMSA’nın 
Çözüm Ortağı Olacak

ASELSAN ve TUSAŞ,
Defense News Top 100 
Listesinde Yükseliyor

ONUR A.Ş. Ar-Ge Merkezi 
Tescil Edildi
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Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 
(HUKD) Yönetim Kurulu Toplantısı, 

31 Ağustos’ta, İzmir’de gerçekleştirildi. 
Toplantıda, bu yılın sonuna kadar, Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
tarafından desteklenen, Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) 
programı kapsamında, yeni bir proje 
başvurusunun yapılmasına karar verildi. 
HUKD, son dönemde, Türkiye genelinden 
yeni üyelerin yanı sıra STM’nin de yeni 
üye olarak katılması ile hem gücünü arttırdı hem de URGE 
projeleri için yeterli sayıya ulaştı. Dernek, ilk projesi olan  
URGE13’ü başarıyla tamamlamıştı.
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 
ile iş birliği protokolü imzalanması için gerekli çalışmaları 
sürdüren HUKD Yönetim Kurulu, HUKD’nin yeni Internet 
sayfasını da hayata geçirdi. Ayrıca, HUKD’nin üyelerine 
verilen çeşitli hizmetler kapsamında ilki yayınlanan ve bu 
sayısının içeriği ve seçtiği konular beğenilen E-Bülten’in de 
yayınlanmasının devamı kararını aldı.
Toplantıda görüşülen bir diğer konu kapsamında, Ege 
Bölgesi’nde havacılık sektörüne giriş yapmak isteyen 
KOBİ’lerin bilgilendirilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve 

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin 
katkılarıyla “HUKD Sanayi Bilgi Günleri” tertiplenmesine 
karar verildi.
Yönetim Kurulu, üyesi olduğu EACP (European Aerospace 
Clusters Partnership / Avrupa Havacılık ve Uzay Kümleri 
Ortaklığı) üyesi diğer kümelerle imzaladığı iyi niyet 
anlaşmalarını çeşitlendirecek çalışmalara devam etme 
kararı da aldı. Bu kapsamda, Polonya’daki “Aviation Valley” 
havacılık kümelenmesi ile iş birliği protokolü, yakında 
imzalanacak.
HUKD’nin önümüzdeki dönemde katılım sağlayacağı 
etkinlikler ise Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA’16), High-Tech Port by MÜSİAD 
ve İstanbul Airshow 2016 Uluslararası Sivil Havacılık ve 
Havalimanları Fuarı olacak.

HUKD Yönetim Kurulu, Gelişim ve İlerleme için Toplandı
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HAVELSAN, 27-30 Eylül tarihleri arasında Bakü’de 
düzenlenen ADEX 2016 fuarı sırasında, Azerbaycan’ın 

AZAIRTECHSERVIS firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. 
Anlaşma, savunma ve bilişim alanında gerçekleştirilecek 
faaliyetleri konu alıyor. İki firma, öncelikli olarak komuta 
kontrol sistemleri ve simülasyon alanındaki projelerde iş 
birliği yapacak.
Anlaşmayı, HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Yüksel Öztekin ile Genel Müdür ve CEO Ahmet 
Hamdi Atalay, AZAIRTECHSERVIS adına ise Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Rahimov imzaladı. Anlaşma ile 
ilgili değerlendirmelerini paylaşan Atalay, “Birlikte 
çalışabileceğimiz iş alanlarının araştırılması için ilk adımı 
atmış bulunuyoruz. İlerleyen dönemlerde, bu çalışmaların 
projelere dönüşmesi için ekiplerimiz bir araya gelerek 
çalışacaklar. Bu önemli adımın, iki kurum için de hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Rahimov da “HAVELSAN’ın güçlü 
ve alanında büyük başarılara imza atmış bir şirket olduğunu 
biliyor, yakından takip ediyoruz. Bu iş birliği anlaşmasının, 

Azerbaycan projelerine güç katacağını ve önemli bir sinerji 
yaratacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.
Eylül ayının bir diğer gelişmesi kapsamında, HAVELSAN 
ile TÜBİTAK ULAKBİM, millileştirilmiş işletim sistemi 
PARDUS’un, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımını 
yaygınlaştırmak için, 9 Eylül’de iş birliği protokolü imzaladı. 
Protokolü, HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet 
Hamdi Atalay, HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü 
Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve TÜBİTAK ULAKBİM 
Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu imzaladı.
PARDUS, başta HAVELSAN olmak üzere, öncelikle 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlısı 
şirketlerde, Savunma Sanayii Müsteşarlığında, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine bağlı kurumlarda ve Milli Savunma 
Bakanlığında yaygınlaştırılacak. PARDUS’un bakımı ve yeni 
özelliklerinin geliştirilmesi konusunda da HAVELSAN ile 
TÜBİTAK iş birliği yapacak. Öncelikli kurumların ardından, 
PARDUS’un, diğer kamu kurumlarında da yaygınlaştırılması 
çalışmalarına devam edilecek.

Otokar’dan Haber 
Bülteni’nin 25’inci 

sayısı, Eylül ayında 
yayınlandı. Bültende yer 
alan ve daha önceden 
MSI Dergisi’nde haber 
olmayan gelişmeler şöyle 
sıralanıyor:

n COBRA II, yurt dışından ilk siparişini aldı. Bir Güney Asya
 ülkesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarında
 kullanmak için, COBRA II’yi tercih etti.
n ARMA 6x6, Körfez İş Birliği Konseyi (GCC / Gulf
 Cooperation Council) üyelerinin Yemen’deki ortak
 operasyonunda başarıyla görev yapmaya devam ediyor.
n Otokar, farklı Körfez ülkelerinden 2015 yılında aldığı 
 zırhlı araç siparişlerini teslim etmeye devam ediyor. Zırhlı
 İç Güvenlik Araçları ve URAL zırhlı personel taşıyıcıları,
 kullanıcılarının envanterinde yerlerini alıyorlar.
n ARMA 6x6, KAYA II, COBRA II ve COBRA, Kuzey Afrika

ve Körfez Bölgesi ülkelerinde, kullanıcılarla birlikte 
test edildi. Zorlu çöl koşullarında, hareket kabiliyeti ve 

canlı atış testlerinin icra edildiği faaliyetlerde; araçlar, 
sıcak iklime ve bu ülkelerin coğrafi koşullarına uygun 
olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

n Otokar, zırhlı araçlarına olan talebin artması ile teknoloji
yatırımlarına hız verdi. ALTAY tankından elde ettiği bilgi 
birikimini, zırhlı araçlarının tasarımına da yansıtan 
Otokar, kaynak metodunda yüksek koruma ihtiyacı 
olan araçların, araç ağırlığı ile dengeli tasarımına 
imkân veren bir kaynak yöntemi geliştirdi. Bu yöntemi, 
hızlı ve kaliteli uygulayabilmek için yapılan çift robotlu 
kaynak otomasyon hücresi, Otokar’ın zırhlı araçlarının, 
kullanıcılarına en hızlı ve kaliteli şekilde teslimatına 
imkân tanıyacak. Yöntem, ilk kez COBRA II araçlarının 
üretiminde kullanılmaya başlandı.

n Test merkezlerini tüm sektörün hizmetine sunan Otokar,
balistik ve mayın test altyapısı için uluslararası geçerliliği 
olan akreditasyon sertifikasını aldı. ISA (Uluslararası 
Akreditasyon Servisi) tarafından, ISO/IEC 17025:2005 
standartlarına uygun olarak hizmet verdiği onaylanan 
Otokar laboratuvarları, artık balistik ve mayın testleri için 
sertifikasyon verebilecek.

Son dönemde katıldığı fuarlardaki 
stant tasarımlarıyla da adından  

söz ettiren ROKETSAN, 6-9 Eylül 
tarihleri arasında Polonya’da 
düzenlenen MSPO fuarından ödülle 
döndü. Firmanın standı, 30 ülkeden 
yaklaşık 600 firmanın katılım sağladığı 
fuarda, “Uluslararası En İyi Stant 
Tasarımı Ödülü”ne layık görüldü.

HAVELSAN’dan 
Azerbaycan Açılımı

Otokar, COBRA II için
Yurt Dışından İlk Siparişini Aldı

MSPO Fuarında En İyi Stant Tasarımı Ödülü ROKETSAN’ın Oldu
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Bell Helicopter, 29 Ağustos’ta yayınladığı basın bülteni 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Orman Genel 

Müdürlüğü (OGM) envanterinde hizmet veren Bell 429 
helikopterlerinin, göreve hazırlık oranlarının %95’e 
ulaştığını duyurdu. Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör 
kullanımında, toplam 26 adet Bell 429 bulunuyor. Bunların 
11 adedi EGM; 5 adedi ise OGM envanterinde bulunuyor. 
Bell 429 helikopterleri, Türkiye’de, sağlık hizmetleri 
alanında da kullanılıyor.

TÜRKSAT ve Inmarsat’tan Stratejik İş Birliği

Bell 429, Türkiye’de 
Her An Göreve Hazır
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TÜRKSAT ile Inmarsat 
arasındaki stratejik 

iş birliğini tanıtmak için 
düzenlenen etkinlik, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın da katılımı ile 
27 Eylül’de, Ankara’da 
gerçekleştirildi. TÜRKSAT ve 
Inmarsat arasında,  
8 Mart’ta imzalanan  
iş birliği anlaşması, şu 
noktaları içeriyor:
n TÜRKSAT, Inmarsat’ın

ürün ve hizmetlerini, fiyat 
ve hizmet avantajlarıyla 
kullanıcılarına 
sunabilecek. Böylece 
TÜRKSAT, mevcut 
haberleşme uyduları 
üzerinden sağlayamadığı 
tüm hizmetleri, küresel 
seviyede sunabilecek.

n TÜRKSAT’ın kabiliyetleri
ve hizmetleri de Inmarsat 
tarafından, uluslararası 
platformda pazarlanacak. 
TÜRKSAT 4B ve 5B 
uyduları, Inmarsat’ın 
küresel haberleşme 
sistemine dâhil olacak.

n Türkiye’de bir yer
istasyonu kurulması 
planlanıyor.

Etkinlikte ilk konuşmayı, 
TÜRKSAT Genel Müdürü 
Cenk Şen yaptı. Inmarsat 
ile ortaklıklarının, sadece 
ticari bir ortaklık olmadığını 
ve teknoloji transferini de 
içerdiğini belirten Şen, 
Inmarsat ile stratejik 
projelerini şöyle sıraladı:
n TÜRKSAT, K-bant

terminallerinin Türkiye’de 
üretilmesi konusunda, 
Inmarsat ile iş birliği 
yapacak.

n Uçak seyahatlerinde
geniş bant Internet 
bağlantısı sağlayacak 
sistemin Türkiye’de 
yaygınlaştırılması için iki 
firma birlikte çalışacak.

Inmarsat CEO’su Rupert 
Pearce de kısa bir konuşma 
yaparak iş birliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Son konuşmayı gerçekleştiren 
Bakan Arslan, şunları 
söyledi: “[Bu anlaşma ile] 
TÜRKSAT, bölgesel ölçekli 

sunduğu mevcut uydu 
hizmetlerine ilave olarak 
mobil uydu haberleşme 
hizmetlerini de sunma 
imkânına kavuşmuş olacak. 
Inmarsat ürünlerinin kamu 
kurumlarına satışının 
gerçekleştirilecek olması 
ve bir ya da birden çok Türk 
üretici firmanın Inmarsat 
donanımlarını üretebilecek 
olması, bence önemli. 
Türkiye’deki kamu kurum 
ve kuruluşlarına, askeri 
kurumlara ve havacılık 
otoritesine Inmarsat 
ürünlerinin tanıtımı ve 
satışı, TÜRKSAT tarafından 
yapılabilecek. Bu iş birliği
kapsamında, ileride fırlatılacak  
olan Inmarsat uydularının 
olası yer istasyonlarının 
Türkiye’de kurulabilecek 
olması da yine önemsediğimiz 
bir durum. S-bant 
haberleşmesinin Türkiye’de 
yaygınlaştırılması maksadıyla 
çalışmalar yapılması, 
Inmarsat terminallerinin 
Türkiye’de üretilmesi için 
yapılacak çalışmalar, yine 

bence bu iş birliğinin önemli 
ayaklarından biri.”
Konuşmaların ardından, 
stratejik iş birliği ile 
kazanılan kabiliyetlerin bir 
kısmının tanıtılması için, 
Inmarsat Türkiye Müdürü 
Hilmi Tekinsoy kürsüye 
geldi. Tekinsoy’un verdiği 
bilgilerin ardından,  
Avusturya’da bir havaalanında 
yer alan terminalle, 
etkinlik alanındaki terminal 
vasıtasıyla Inmarsat ve 
TÜRKSAT uyduları arasında 
canlı bağlantı yapıldı.
Kokteyl alanında ise TÜRKSAT  
ve Inmarsat ile çalışan firmalar,  
stantları ile yer alarak 
katılımcılara çözümlerini 
sergileme fırsatı buldular.



Sivil ve askeri alanda faaliyet gösteren 
ve dünyanın en büyük uçak üreticisi 

konumunda olan Boeing, 15 Temmuz 
2016 tarihine denk gelen 100’üncü 
yaş gününü, Mayıs ayından bu yana 
dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlediği 
etkinliklerle kutluyor.
Boeing Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve Boeing International Başkanı 
Marc Allen, söz konusu etkinlikler 
kapsamında, 21-22 Eylül tarihlerinde, 
Ankara ve İstanbul’da; hükümet, sanayi 
ve üniversite temsilcilerini ziyaret etti.
Aynı program çerçevesinde, Boeing Türkiye Genel Müdürü 
Ayşem Sargın Işıl; Marc Allen ve beraberindeki heyeti, Türk 
sanayici ve işadamları ile üniversite ve basın temsilcilerinden 
oluşan küçük bir grup ile birlikte, 22 Eylül akşamı, 
İstanbul’da, Four Seasons Hotel Bosphorus’da verilen bir 
yemekte ağırladı.
Davetliler arasında; Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Nazif Zorlu, Kale Grubu Şirketleri Teknik ve Kimya 
Grubu Başkanı Osman Okyay, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik 
Nane ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
İbrahim Özkol’un yanı sıra Türk basınını temsilen Hürriyet, 
Sabah, HaberTürk ve MSI Dergisi temsilcileri yer aldı.
Misafirlerine “Hoş geldiniz!” diyen Ayşem Sargın Işıl, 
Boeing’in, 100 yıllık tarihinin 70 yılında Türkiye’de de faaliyet 

gösterdiğini vurguladı ve “Ben, Boeing’i, Türk Havacılık 
Ailesi’nin bir ferdi olarak görüyorum.” dedi.
Marc Allen ise yemekte yaptığı konuşmada; Boeing’in, 
havacılığa pek çok yenilik getiren girişimci ruhunu 100 
yıldır koruduğunu belirterek, her gün 9 milyon insanı 
güvenle uçurmanın büyük bir sorumluluk olduğunu; bu 
sorumluluğun altından iş birliği içinde oldukları paydaşları 
sayesinde kalkabildiklerini söyledi. Aynı günün sabahı, bu 
paydaşlardan biri olan TUSAŞ’ı ziyaret ettiğini belirten Allen, 
gördüklerinden çok etkilendiğini anlattı.
Allen’in konuşmasının odağında, paydaşların önemi ve 
Müşteri Esinli Yenilik (Customer Inspired Innovation)  
kavramı yer alıyordu. Önümüzdeki günlerde, Boeing’in 
Türkiye’deki faaliyetlerinin artmasını; global ölçekte  
ise uzay faaliyetlerinin öne çıkmasını izleyeceğiz gibi 
görünüyor.

Amerikan Hava 
Kuvvetlerinin, T-38 

uçaklarının yerini alacak 
eğitim uçağını seçmek 
için yürüttüğü ihaleye, 
yeni tasarım bir uçak 

öneren Boeing-Saab iş 
birliği, Boeing T-X uçağının 
lansmanını, 13 Eylül’de 
gerçekleştirdi. Tek motorlu, 
çift kuyruklu, pilotların  
arka arkaya oturduğu bir 

uçak olan Boeing T-X,  
yeni nesil muharip uçaklar 
ile benzer bir kokpite ve 
gömülü eğitim sistemine de 
sahip olacak. Pilot eğitimini 
destekleyecek yer eğitim 

sistemi de uçakla birlikte 
önerilecek. Boeing ve  
Saab, 2013 yılında 
imzaladıkları sözleşme 
uyarınca, uçağı birlikte 
geliştirdiler.

Boeing, 100’üncü 
Yaşını İstanbul’da da 
Kutladı

Eğitim Uçağı İhtiyacına Boeing-Saab Çözümü
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Türkiye için savunma ve havacılık sanayisi; sürekli gelişim 
gösteren, göstermek zorunda olan, önemli bir sektör.  
Savunma ve havacılık sektörü, dünyada olduğu gibi,  

ülkemizde de teknoloji ve inovasyon odaklı gelişiyor.
Dünya çapında rekabet edebilmek için, sadece ithal eden değil, 
ihracat odaklı üretim yapan ve hatta yüksek teknoloji ihraç eden bir 
sektöre sahip olmak zorundayız. Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmalı, 
yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bizler bunun bilinci 
ve ilerlemenin azmiyle, her güne yeni bir artı katarak yolumuzda 
ilerliyoruz. Başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olmak 
üzere, gerek ilgili Bakanlıklarımız gerekse Hükümetimiz, sektörün 
gelişimine önemli katkılar sağlıyor.  
Bu kapsamda, Ar-Ge’ye verilen desteğin, sektör için öneminin 
farkında olunması, bizleri yüreklendiriyor.
Bugün, dünya ile rekabet edebilen ürünler ortaya koyan, yenilikçi projeler geliştiren bir sektöre sahibiz. 
Eğitim uçağını tasarlayıp üreten, savaş gemisini suya indiren, farklı insansız hava aracı projeleri yürüten;  
helikopter, füze sistemleri, piyade tüfeği gibi ürünlerle geniş bir yelpazede uluslararası arenada boy gösteren 
bir sektörümüz var. Bu ürünlerimiz, şüphesiz ki ihracat performansımızı daha da yukarılara taşıyacak.
Sektörümüzün daha da büyümesi ve gelişmesi için, ihracat, kritik derecede önem taşıyor.  
Bu bakımdan dünyaya açılmaya, dünyayla entegre olmaya büyük önem veriyoruz. Kuzey Amerika’dan  
Afrika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar olan geniş bir coğrafyada, Türk savunma ve havacılık sanayi ürünleri,  
savunma ve güvenliğe hizmet ediyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak  
en büyük amacımız, Türkiye’nin ihracat rotasını daha da genişletmek ve yeni ülkeleri iş birliği listemize eklemek.  
Daha geniş coğrafyalarda var olmak, daha çok ülkenin savunmasına ve güvenliğine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
Daha geniş pazarlarda yer alabilmek için, kendinizi iyi tanıtıyor olmalısınız. Fuarlarda boy göstermek, 
ürünlerinizi sergilemek, kendinizi tanıtacağınız anlamına gelmiyor. Günümüz dünyasında iletişim, içinde  
kendine özgü dinamikleri barındıran ve profesyonelce idare edilmesi gereken özel bir alan olarak öne çıkıyor. 
Sunmuş olduğunuz ürün kadar, onu nasıl sunduğunuz da en az ürününüz kadar önemli bir hâle geldi. 
Tanıtımınızın, iletişimin temel yaklaşımlarına uygun olarak doğru yapılmasının, bilinirliğinize ve imajınıza olan etkisi, 
eskiye nazaran çok daha fazla. Tanıtım grubumuz Turkish Defence Allience (TDA) ile birlikte, 
sektörümüzle ilgili dünyanın önemli fuarlarına katılım sağlıyoruz.
İhracat rakamlarına baktığımızda, istikrarlı büyümemizin sürdüğünü ve Türkiye’nin başarılı sektörlerinden 
biri olduğumuzu görüyoruz. Yaşanan olağanüstü süreçlere rağmen, geçtiğimiz yıla kıyasla bu yılın 
Ocak-Ağustos ayları arasında, ihracatımızı %10 oranında arttırmayı başardık.  
Bu istikrarın, önümüzdeki dönemde de süreceğine inanıyorum.

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

İstikrarın Sembolü: 
Savunma ve 
Havacılık Sanayisi

18 - Ekim 2016
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Ölçekli plastik kara ara-
cı modellerinin yanı 
sıra çeşitli figür mo-

dellerinin de yarıştığı etkinli-
ğe, Türkiye’nin çeşitli şehir-
lerinden, her yaştan modelci 
ilgi gösterdi. Bu yıl yarışma-
nın jüri üyeleri arasında, bir 
de yabancı konuk yer aldı. 
Macar model ustası Gergo 

Szaszko, jüri üyeliği yapma-
nın yanı sıra Türk modelci-
lere bilgi ve tecrübelerini de 
aktardı.
2 gün süren etkinlikte, mo-
delcilikle ilgili çalıştaylar da 
düzenlendi. Yarışmanın ödül 
töreni, 4 Eylül’de gerçekleş-
tirildi. Ödül töreninin ardın-
dan, katılımcılar, test par-

kuruna geçerek, FNSS’nin 
PARS 8x8 ve ZMA 15 araçla-
rının gösterilerini izlediler. 
Ayrıca açık alanda; ZMA 15, 
KUNDUZ ve PARS 8x8 çıplak 
gövdeleri ile ZMA 15 üze-
rinde şekillendirilmiş Kai-
deye Monteli CİRİT, GPTZ,  
PARS 8x8 ve KUNDUZ araç-
ları sergilendi. FNSS’nin 
sürprizi ise sergi alanında 
bulunan M48 tankı oldu. Türk 
Silahlı Kuvvetleri envanterin-

  FNSS Askeri Kara Araçları
Plastik Model Yarışması,
             Uluslararası Nitelik
                 Kazanma Yolunda
FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması’nın 9’uncusu, 3-4 Eylül 
tarihlerinde, FNSS tesislerinde gerçekleştirildi. Yarışma, önceki yıllarda olduğu 
gibi, bu yıl da model severlerin, aileleri ile katıldığı, keyifli bir etkinlik oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Gökay
    Yalçın

Özgür Aydın 

Gergo Szaszko

Ziyaretçiler, FNSS’ye 
hibe edilen M-48 tankına 

yoğun ilgi gösterdiler.

Ziyaretçiler, FNSS’ye 
hibe edilen M-48 tankına 

yoğun ilgi gösterdiler.
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den çıkartılan tank, FNSS’nin 
girişimleriyle uluslararası 
antlaşmalara uygun olarak 
motoru ve silah mekanizma-
ları sökülmüş olarak firmaya 
hibe edildi ve ilk defa bu et-
kinlikte sergilendi.
Bu yılki etkinlik, HobbyTime 
ve Vallejo Acrylics’in des-
tekleriyle gerçekleştirildi. 
World of Tanks Türkiye top-
luluğu da etkinliğe geniş bir 
katılım sağladı.

Süreklilik
Vurgusu
Ödül töreninin sunuculu-
ğunu yapan FNSS Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Birim 
Yöneticisi Cem Altınışık, ko-
nuşmasında şunları söyle-
di: “İlk yaptığımız yarışmayı 
hatırlıyorum. Plastic Battle 
grubundan arkadaşlarla bir-
likte, çok küçük bir organi-
zasyonla başlamıştık. Küçük 
bir grup, inatla, yürekle ve 
samimiyetle bu işi sürdür-
mek istedik. Bir işi sürdü-
rebildiğiniz kadar varsınız. 

Sancar Buhur

Burak Çınar

Gergo Szaszko
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Seneye 10’uncusunu yapaca-
ğız; onu da uluslararası çapta 
yapmak istiyoruz.” Altınışık, 
yarışma ile ilgili istatistikleri 
de özetledi: “İlk yarışmada 19 
yarışmacımız vardı; bu sene 
73 yarışmacımız var. Yarış-
maya, 211 maket katılıyor.”
Ödül alanlar açıklanma-
dan önce, Gergo Szaszko da 
kısa bir konuşma yaptı: “Bu 
yarışma, ziyaret ettiğim en 
kuvvetli yerel yarışmalardan 
birisi. Bunun için sizleri teb-
rik ediyorum. Dışarıda güzel 
modeller var; önemli bir po-
tansiyel var. 
Ayrıntılar üzerinde daha 

çok çalışırsanız, daha çok 
öğrenirseniz, uluslararası 
etkinliklerde rahatlıkla boy 
gösterebilirsiniz. Sormak-
tan çekinmeyin. Tavsiye her 
zaman ücretsizdir. Soruyor-
sanız, doğru yoldasınızdır. 
Ben burada sorularınıza ce-
vap vermeye hazırım; ama 
gerçekten çok iyi Türk mo-
delcileriniz var ve onlardan 
öğrenebilirsiniz.”
Yarışmada ödül alanlar, 
Tablo 1’deki gibi açıklan-
dı. Ödül töreninin ardından 
araç gösterisi ile devam 
eden etkinlik, verilen kok-
teyl ile sona erdi.

KATEGORİ I 
1914 - 1945 arası 
Dünya Savaşları Askeri 
Kara Araçları (Usta)
Jüri, bu kategoride 1’inciliğe, 
2’nciliğe ve 3’üncülüğe layık
model bulamadı. Üç tane
Mansiyon ödülü verildi:
• Veli Vahap Saltık
• Murat Yılmazer
• Volkan Ayhan

KATEGORİ I
1914 - 1945 arası
Dünya Savaşları Askeri
Kara Araçları (Hobi)
1. Hakan Alakoç
2. Hasan Akyıldız
3. Koray Fenman

KATEGORİ II
1945’ten günümüze
Askeri Kara Araçları
(Usta)
1. Sancar Buhur
2. Veli Vahap Saltık
3. Volkan Ayhan
Bu kategoride Mansiyon
Ödülü alanlar:
• Hakan Güney
• Tolga Doğruer

KATEGORİ II
1945’ten günümüze
Askeri Kara Araçları
(Hobi)
1. Şeref Kalaycı
2. Levent Gökçen
3. Birol Ertem

KATEGORİ III
Askeri Figürler
1. Atilla Güç
2. Utku Yücelmiş
3. Doğu Sarhan Demir

KATEGORİ IV
Ölçekli Canlandırma
(Diorama)
1. Serhat Örter
2. Sancar Buhur
3. Yasin Soysal

KATEGORİ V
72 Ölçek (Usta)
1. Özgür Aydın
2. Mehmet Hakan Karlı
Jüri, bu kategoride
3’üncülüğe layık model 
bulamadı.

KATEGORİ V
72 Ölçek (Hobi)
1. Gökay Yalçın
2. Nafiz Cebecioğlu
3. Burak Çınar

KATEGORİ VI
48 Ölçek
1. Gökay Yalçın
2. Gürkan Özkan
3. Gökçe Coşkuncan
Bu kategoride Mansiyon 
Ödülü alanlar:
• Arda Kayra Çolak
• Alper Ahmet Doğruer
• Aysun Yalçın
• Erol Şen 
• Zafer Yakar

Tablo 1. 9’uncu FNSS Askeri Kara Araçları 
Plastik Model Yarışması’nın Sonuçları

Gökçe Coşkuncan
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MSI Dergisi: Bu seneki yarışmanın 
geçmiş senelerdeki yarışmalara göre 
farklılıkları var mı?
Cem ALTINIŞIK: Bu sene en önem-
li farklılık, yurt dışından gelen bir jüri 
üyemiz olması. Gergo Szaszko, Maca-
ristan’dan geldi. Oradaki model toplu-
luğunda çok önemli bir yeri olan, Ma-
caristan’da yapılan yarışmalarda jüri 
üyeliği, jüri başkanlığı yapan genç bir 
arkadaşımız. Çok iyi bir modelci. Tabii 
sadece jüride yer almak için gelmedi. 

Aynı zamanda bu yarışmanın, modelci-
lerin potansiyeli hakkında da fikir ver-
mesini; bizi en azından objektif olarak 
değerlendirmesini de istedik. Orta Av-
rupa’da modelcilik, dünya çapında en 
doruk noktada diyebiliriz: Ne ABD’de 
ne başka bir yerde böyle bir seviyede 
değil. Demografik olarak kadın, erkek, 
genç, yaşlı, her kesimden, çok büyük 
bir kitle tarafından izleniyor.

MSI Dergisi: Türkiye’deki modelcilerin 
demografik yapısı nasıl?
Cem ALTINIŞIK: Türkiye’de şu anda, 
orta yaş ve orta yaş üstüne doğru kay-
maya başladı. Genç nesilde şu an mo-
delciliğe pek bir ilgi yok; istediğimiz 
seviyede değil en azından. Bunun için 
uğraşıyoruz. Yarışmayı 9 senedir inatla 
yapıyoruz ve bunu mümkün olduğu ka-
dar duyurmaya çalışıyoruz. 

Yarışma,
Her Alanda

Gelişerek
Sürecek

Etkinlik sırasında, kendisi de 
bir modelci olan FNSS 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Birim Yöneticisi Cem Altınışık 

ile kısa bir söyleşi yaparak, 
yarışmanın mevcut durumunu 

ve geleceğini konuştuk.
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Aslında buraya gelmeyen, 
model yapan; ama bir toplu-
luk içine girmeye, yarışmaya 
ya da bir sergiye maket getir-
meye çekinen bir kitle de var. Biz 
bu kişileri de çekmeye çalışıyoruz.

MSI Dergisi: FNSS’nin bu yarışmaya 
verdiği desteğin önemi ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Cem ALTINIŞIK: Böyle organizasyonla-
rı yapmak, aslında hobicilerin işi değil. 
Bu insanların hepsi, meslek sahibi in-
sanlar. Bu işi boş zamanlarında, ailele-
rinden ve işlerinden arta kalan zaman-
larda yapan insanlar. Bu insanlardan, 
aynı zamanda bu işin organizasyonunu 
yapmalarını; bu iş için ayrıca zaman, 
kaynak ayırmalarını beklemek de biraz 
haksızlık olur. O yüzden, kurumların 
burada mutlaka devreye girmesi gere-

kiyor. Ben, FNSS’nin burada çok önemli 
bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. 
Çok büyük bir destek veriyor FNSS. Bu 
destek olmasaydı, yarışmanın süreklili-
ğini sağlamak mümkün olmazdı.
FNSS, tesis güvenlik belgesinin gerek-
lerini yerine getirerek, kapılarını halka 
açıyor. Türkiye’de bunun bir benze-
ri yok. Yarışmayı, sosyal tesisimizde 
yapıyoruz; ayrıca test parkurumuzda 
araç gösterisi gerçekleştiriyoruz. Tabii 
ki üretim, imalat, Ar-Ge gibi bölümle-
rimiz kapalı oluyor. Modelciler, buraya 
aileleri ile gelebiliyorlar ve keyifli bir 
pazar günü geçiriyorlar.
Şu an bu yarışmanın önemi, geçmiş yıl-
lara oranla çok daha arttı. Niye dersek, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, uzun yıl-
lar Ankara’daki müzesinde, uçak ma-
ket yarışmaları düzenlerdi. Bu yarışma 
ne yazık ki artık yapılmıyor. Dolayısı 

ile FNSS Askeri Kara Araçları 
Plastik Model Yarışması, An-

kara’da, askeri modelcilikle 
ilgili düzenlenen tek yarış-

ma hâline geldi.

MSI Dergisi: Yarışmanın geleceği ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cem ALTINIŞIK: Sürdürülebilirlik 
önemli bir konu ve bunu biz de düşü-
nüyoruz. Bu yarışmayı, 20 yıl daha gö-
türebilecek miyiz? Ben burada şunu 
görüyorum: Yarışmanın 9 yıldır devam 
etmesi, FNSS yönetiminin de konu-
yu müspet gördüğünü ortaya koyu-
yor. Yoksa arada kesilme olurdu, “Bu 
sene yapmayın, ne gerek var?” denirdi. 
FNSS, bu işin ne kadar önemli olduğu-
nun, bir nevi sosyal sorumluluk oldu-
ğunun bilincinde. 
Bu durum da yarışmanın geleceğine 
dönük, çok olumlu sinyaller veriyor.
Son yıllarda sponsorlar da artmaya 
başladı. Etkinliğe bu sene çok değişik 
bir katılım daha oldu: World of Tanks 
Türkiye’nin sosyal medya topluluğu. 
Onlar da burada online bir yarışma dü-
zenliyor.

Nafiz Cebecioğlu

Mehmet Hakan Karlı
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Zamanla yarışmaya katılan modellerin 
kalitesi de arttı. Biz, 5-6 yıl öncesinde 
ödül verecek maketi bile çok zor se-
çiyorduk. Hatta; “1’incilik ödülünü bu 
sene iptal edelim, dereceye girmeye 
hak kazanacak model bronz seviye-
sinde, sadece bronz verelim.” diye 
tartışıyorduk. Sonra “Böyle yaparsak 
küstürürüz, biraz daha teşvik edici ol-
malıyız, gelecekte bu zaten düzelecek-
tir.” dedik. Haklı da çıktık. Çünkü kalite 
gerçekten arttı. Şu an bazı kategoriler-
de, 2 tane 1’inci olması gibi durumları 
konuşmaya başladık.
Yıllar içerisinde, topluluğa, yeni ar-
kadaşlar eklendi. Tesisimiz şehir 
merkezinde değil; ulaşım bazı Anka-
ralılara bile zor gelirken Antep’ten, 
İzmir’den, İstanbul’dan, Bursa’dan, 
Eskişehir’den, Adana’dan ve Alman-
ya’dan arkadaşlarımız var bugün bu-
rada.  Bu da şunu gösteriyor: Bu in-
sanlar yıllardır geliyor, demek ki bir 
memnuniyet var. Bir gönül bağı oluş-
muş. Bunun daha çok kemikleşme-
si lazım. Bu bir hobi. Zaten yarışma 
kategorilerine baktığınızda, kategori-
lerin; “Usta” ve “Hobi” olarak bölün-
düğünü görürsünüz. Hobi kategorisi, 
insanları teşvik etmek için. Çünkü 
modelci, o maketi yapmak için evinde 
zamanını ayırıyor, belki ailesi ile daha 
az zaman geçiriyor.

MSI Dergisi: Gelecek sene, yarışma 
10’uncu kez düzenlenecek. Bu 
önemli dönüm noktası için ne gibi 
hazırlıklar yapıyorsunuz?

Cem ALTINIŞIK: Yurt dışında çok 
sevdiğimiz modelci dostlarımız var. 
Dünya da küçülüyor hâliyle. Bizim 
jenerasyonumuz; millet, ırk, dil, din 
farkına bakmıyor. Çok fazla ortak 
nokta bulabiliyoruz bizden önceki je-
nerasyona göre. Bizden sonraki jene-
rasyon, belki daha da iyi olacak. Ben 
bunu çok net bir şekilde gördüm. Yurt 
dışında tanıştığım bütün modelcilerle 
çok iyi arkadaş olduk. Çünkü çok or-
tak yönümüz çıktı. Bizi ayrıştıran çok 
az şey olduğunu keşfettik. Bu, yaptı-
ğımız işe de yansıdı. Büyük bir sinerji 
yarattı. Onlara 10’uncu yıldan bahset-
tiğimizde, birçoğu geleceğini belirtti. 
Bahsettiğim bu kişiler, dünya çapın-
da usta insanlar; hayatlarını bu işten 
kazanan, çok ünlü insanlar. Dolayısı 
ile yarışmayı biraz daha uluslararası 
boyuta taşıyacağız. Hatta uluslarara-
sı kategori yapacağız. Jürimizin en az 
yarısı, yabancılardan oluşacak. Bunu 
niye söylüyorum? Siz İngiltere’ye git-
tiğinizde, jüride, İngiliz jüri üyele-
rini görmüyorsunuz. Çünkü 
çok küçük bir grup us-
talaşabiliyor. 

Bir ülkeden 2-3 tane usta çıkarır-
sanız, bu zaten çok büyük bir başarı 
oluyor. Ayrıca uluslararası jüri, farklı 
bir bakış açısı da getiriyor. Her ülke-
nin kendi ekolü var. Bu bir sanat akı-
mı gibi aynı zamanda. Bizim de getir-
diğimiz bazı yenilikler var.
Uluslararası açılımın, sektörün tanıtım 
için de çok büyük bir katkısı olacak. 
Çünkü bu insanların, modelcilik cami-
asında, 10.000’lerce takipçisi var. Bu 
insanlar böyle faaliyetlere gittiklerin-
de, bunları paylaşıyorlar. Yarışmanın 
bilinirliği daha çok artıyor.

MSI Dergisi: FNSS ürünlerinin 
dünya çapında kullanımı artıyor. 
Örneğin, PARS ailesi, 2’nci ihracat 
başarısını da kazandı. FNSS 
ürünlerinin maketlerini ne zaman 
görmeye başlayacağız?
Cem ALTINIŞIK: Bu konuda planla-
rımız var. Tabii seri üretime geçen 
araçlar üzerinden gitmeyi hedefliyo-

ruz. FNSS’nin her projesinin ve 
müşterisinin farklı hassasi-
yetleri bulunuyor. Bunları 
da dikkate alarak araçları-
mızın model kitlerini çıkar-
mayı çok istiyoruz.

FNSS Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Birim 
Yöneticisi Cem Altınışık’a, 

zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 

bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Gösterilerini tamamlayan PARS 8x8 ve ZMA 15 önde; İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan iki cip ise arka planda görülüyor.

Gökay Yalçın
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MSI Dergisi: ICterra, hem sivil hem 
de kamu ve savunma sektörlerinde 
faaliyet gösteren bir firma. KOBİ 
boyutunda olsa da ICterra’nın, faaliyet 
gösterdiği alanlarda önemli bir yere 
ve etkiye sahip olduğunu görüyoruz. 
Firmanın geçmişi ve bugününden 
kısaca bahsedip, faaliyet gösterdiği 
alanlardaki konumu ve iş payı 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mehmet Arif SEZGİN: ICterra’nın çey-
rek asırlık bir öyküsü var. 1991 yılında, 
çok uluslu bir firma olan Siemens’in 
Ar-Ge departmanı olarak yolculuğu-
muza başladık. Firma, bu dönemde, 
Siemens’in dünya pazarında yer alan 
birçok telekomünikasyon ürününü 
desteklemeye yönelik yazılım geliştir-
me faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.
Genel Müdürümüz Vedat Uslu’nun, 
2013 yılında, şirket yönetimini ve his-
selerini devralması ile ICterra adını 
aldık ve milli bir yazılım mühendisliği 
firması hüviyetini kazandık. Bu tarihten 
sonra, yetkinliklerimizle hem iç paza-

ra hem de dış pazara çözüm ve hizmet 
sunabilmek için çalışmalarımızı yo-
ğunlaştırdık.
Kullanıcılarımıza, çok geniş bir pers-
pektifte fayda sunabileceğimiz bir alan-
da çalışıyoruz. Bugün bilgi teknolojileri; 
günlük yaşamda kullandığımız basit 
uygulamalardan, soframızdaki sütün 

üretilmesi ve evimize ulaşması gibi 
hayatımızı idame ettiren süreçlere 

ve ülke savunması gibi hayati işlevle-
re kadar pek çok alanda role sahip.
Yurt dışında, ağırlıklı olarak Avrupa 

Birliği pazarına yönelik faaliyetler gös-
teriyoruz. Telekomünikasyon alanında 
devam eden yazılım geliştirme proje-
lerimiz, faaliyetlerimizin bir bölümünü 
oluşturuyor. Bu projelere, yenilerini 
katarak devam ediyoruz. Bunun dışın-
da, geçtiğimiz dönemde, bir Japon fir-
ması olan Wacom ile uzun soluklu bir 
yazılım Ar-Ge iş birliğine adım attık. 
Çeşitli ürünlerindeki mobil uygulama-
larının geliştirilmesinde rol alıyoruz.
Yurt içinde de büyüme hedefimiz doğ-
rultusunda ilerliyoruz. Savunma ve  

Türkiye’nin Uzman Yazılım 
Mühendisliği Şirketi: ICterra

30 - Ekim 2016

Hikâyesi; çalışma hayatına Siemens’in Türkiye’deki 
Ar-Ge departmanı olarak başlayan ekibin, ayrı ve 
milli bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmesi 
ile başlayan ICterra, hem sivil hem kamu hem de 
savunma ve havacılık sektörlerinde, uzman yazılım 
mühendisliği şirketi olarak öne çıkıyor. ICterra’nın 
hikâyesini, çalışmalarını ve gelecek planlarını; 
ICterra Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Mehmet 
Arif Sezgin, ICterra Kamu ve Savunma Sektör 
Direktörü Hüseyin Ciğeroğlu ve ICterra Mühendislik 
Direktörü Özlem Şahin Gök’ten dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
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havacılık projeleri, kamu projeleri ve 
kurumsal pazara odaklanmış durumda-
yız. Bu sene, İstanbul şubemizi de hiz-
mete açarak kurumsal pazara yönelik 
faaliyetlerimizi güçlendirdik. Diğer ta-
raftan, kamu alanında, hâlihazırda yü-
rüttüğümüz projelere yenilerini ekleme 
yönünde önemli ilerlemeler kaydettik.
Savunma ve havacılık sanayisi ise özel 
önem verdiğimiz ve yoğunlaştığımız bir 
alan. Geçmişten gelen teknik yetkinlik-
lerimizi ve kurumsal tecrübemizi göz 
önüne alarak bu alanda sorumluluk 
alabileceğimizi değerlendirdik ve yola 
çıktık. Türkiye, önemli milli savunma 
projelerini yürütüyor ve bunlara yeni-
lerini ekliyor. Biz de bu projelerin ba-
zılarında, ana yüklenici firmalarımıza 
yazılım mühendisliği hizmeti sunmak 
sureti ile yer alıyoruz. Savunma ve 
havacılık sektörlerinde yazılım, diğer 
alanlardaki çalışmalardan oldukça 
önemli farklılıklar arz ediyor. Bu ne-
denle ilk etapta, bir takım altyapısal 
yatırımlar ve hazırlıklarla yola çıktık. 
ICterra’nın geçmiş tecrübeleri ve ku-
rumsal hafızası, savunma ve havacılık 
sektörüne süratle intibak etmemize 
büyük katkı sağladı.

MSI Dergisi: ICterra ile ilgili güncel 
verileri ve kurumsal yapınızı 
okuyucularımızla paylaşabilir 
misiniz? Yakın, orta ve uzun vadede 
bu rakamları hangi noktalara çekmeyi 
hedefliyorsunuz?
Mehmet Arif SEZGİN: İhracat hacmimi-
zi arttırmanın yanında yurt içi piyasada 
da hızlı bir büyüme stratejisi izliyoruz. 
Bilişim 500 araştırmasına göre, Tür-
kiye’de yazılım ihracatı kategorisinde, 
2013 yılında 8’inci sıradayken 2015’te 
6’ncı sıraya yükseldik. Genel katego-
ride yapılan sıralamada ise 240’ıncı  
sıradaki yerimizi 37 basamak iler-

leterek 203’üncü sırada yer aldık. 
ICterra, 2015 yılında, satış rakamlarına 
göre yaklaşık %40’lık bir büyüme ger-
çekleştirdi. 2016 için de yakın seviye-
lerde bir büyüme öngörüyoruz.
Diğer taraftan, 2015 verilerine göre; 
%35 yurt içi satışlar %65 ihracat olarak 
oluşan bölüşümü, orta vadede, %50-
%50 dengesine getirmeyi hedefliyoruz. 
Uluslararası firma olma kimliğimizi hiç 
kaybetmeden, aynı ölçüde iç pazara da 
hizmet sunma amacındayız. Tabii bu 
dengenin sağlanması ile şirket faali-
yetlerinin sürdürülebilir karakterinin 
güçlendirilmesini de hedefliyoruz.
ICterra’nın bugüne kadar ortaya koy-
duğu başarıların temelinde yer alan, 
bundan sonraki hedeflerini gerçekleş-
tirmede de güvendiği en önemli unsur 
kurumsallaşma. Büyüme hedefimiz 
doğrultusunda, proaktif ve dinamik iş 
yapma anlayışımızı koruyarak, kurum-
sal yapımızı güçlendirme yönünde ça-
balarımızı arttırdık: Özellikle savunma 
ve havacılık sektörü için önemli gördü-
ğümüz CMMI Development (Capability 
Maturity Model Integration) modelini 
esas alarak süreç iyileştirme çalışma-
ları gerçekleştirdik. Yönetim Sistemi-
mizi, CMMI, ISO 9001 (Kalite Yönetim 
Sistemi Standardı), ISO 27001 (Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) 
ve ISO 14001’i (Çevre Yönetim Sistemi 
Standardı) dikkate alarak, Entegre Yö-
netim Sistemi olarak yeniden yapılandır-
dık. Böylece yürüttüğümüz tüm faaliyet-
ler için tanımlamış olduğumuz süreçler 
dâhilinde, kurum genelinde standart 
uygulamaları hayata geçirdik. Bu yol-
la yalnızca yazılım geliştirme ve üretim 
süreçlerinde değil; şirketin tüm kurum-
sal fonksiyonlarında da süreçlerimizi 
oluşturduk, güncelledik ve uygulamaya 
aldık. Bu fonksiyonları sözleşme ve hu-
kuk, finans ve muhasebe, pazarlama ve  

v
Akıllı Tehdit İzleme Sistemi
Akıllı TEhdit İzleme Sistemi (ATES),  
ICterra tarafından, TÜBİTAK 
TEYDEB programı kapsamında, 
siber güvenlik alanında 
gerçekleştirilen bir Ar-Ge 
projesidir.
ATES sensörlerinde, hem mevcut 
açık kaynak yazılımlardan 
faydalanılmış hem de özgün saldırı 
tespit algoritmaları kullanılmıştır. 
Sensörlerin üstünde yer alan 
ATES Yönetim Merkezi, çok sayıda 
sensörün ergonomik bir kullanıcı 
arayüzü aracılığı ile yönetilmesi 
için geliştirilmiştir. Böylece, 
örneğin taşra teşkilatına sahip 
bir kamu kurumunun, çok sayıda 
yerel alan ağına yapılan saldırılar, 
aynı kurumun merkezinden 
izlenebilecektir. Yönetim Merkezinin 
diğer bir işlevi de sensörlerden biri 
tarafından üretilen tehdit bilgisinin, 
diğer sensörlere aktarılmasını 
sağlamaktadır.
Bilinen imza tabanlı saldırılar 
veya global IP kara listelerinde 
yer alan adreslerden gelen trafik 
birlikte değerlendirilerek saldırgan 
IP adresleri belirlenmekte ve 
önceliklendirilmektedir. ATES’e 
özgü izleme algoritmaları, 
trafiği ve içeriği izleyerek kara 
listelerde yer almayan saldırgan IP 
adreslerini de belirleyebilmekte ve 
derecelendirebilmektedir.
ATES sensörünün ağ içinde 
konumlandırılışı ile ilgili olarak, 
çeşitli seçenekler mevcuttur. 
Kurumsal politikalar uyarınca, 
yukarıdaki şekilde belirtilen A, B 
veya C seçenekleri tercih edilebilir. 
A seçeneğinde, İnternet’ten kurum 
ağına yönelen trafikteki genel 
saldırı yoğunluğuna ilişkin fikir 
edinme şansı mevcuttur.  
B ve C seçeneklerinde ise sırası 
ile DMZ ve kurumsal ağa yönelen 
saldırılar ve saldırılara hedef 
olan kurum bilgisayarlarının 
hangileri olduğu gibi detaylı bilgiler 
üretilebilmektedir.
Hâlen, ATES’in, bir ağın farklı 
noktalarındaki trafiği farklı 
sensörlerle dinleyerek, güvenlik 
duvarının “kara listeden gelen 
trafiği durdurma oranı” ve benzeri 
siber güvenlik önlemlerinin 
etkinliğinin ölçülmesini sağlayacak 
geliştirme çalışmaları sürmektedir.
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iş geliştirme, insan kaynakları, satınal-
ma ve ofis yönetimi, altyapı ve güvenlik 
olarak sıralayabiliriz. Şu an tüm bu sü-
reçler kapsamındaki çalışmalarımız be-
lirlenmiş performans kriterlerine bağlı 
olarak yürütülüyor ve takip ediliyor. Aynı 
şekilde, kurumsal altyapımızın güç-
lendirilmesi, süreç uygulamalarımızın 
etkinlik ve verimliliğin arttırılması için, 
birçok araç yatırımı da yapıldı. 
Doğal olarak, yönetim sistemi kapsa-
mında dikkate aldığımız standart ve 
modeller için çeşitli belgelendirme 
çalışmaları da sürdürüldü. Var olan 
ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 belge-
lerine, az evvel belirttiğim üzere, Nisan 
ayında CMMI Development Seviye-3 de 
eklendi. 
Tabii tüm bu çalışmalar ancak yetkin, 

konusunda uzman ve tam donanımlı 
çalışanlarla hayata geçirildiğinde ba-
şarıyı beraberinde getiriyor. Dolayısıy-
la İnsan Kaynaklarımız bizim en değer 
verdiğimiz kurumsal yapı taşımız.  
Bildiğiniz gibi, küreselleşme ve dijital-
leşme, özellikle içinde bulunduğumuz 
sektörün iş yapış şekillerini çok hızlı 
değiştiriyor; bu da sürdürülebilirlik ve 
iş kalitemiz açısından yeni yöntemlere 
çok hızlı adapte olmamızı ve yeni yet-
kinliklerle donatılmamızı gerektiriyor. 
Bu nedenle İK çalışmaları, şirketimiz 
yol haritasında çok önemli bir yer teşkil 
ediyor. İK faaliyetlerimiz, mühendis-
lik ekiplerimizle koordineli olarak ve 
stratejik bir plan dâhilinde yürütülüyor. 
Zira İK, takdir edersiniz, yazılım işinin 
en önemli nüvesi. Yazılım geliştirme, 

Savunma ve havacılık sektörlerinde yazılım, diğer alanlardaki 
çalışmalardan oldukça önemli farklılıklar arz ediyor. 
Bu nedenle ilk etapta, bir takım altyapısal yatırımlar ve 
hazırlıklarla yola çıktık. ICterra’nın geçmiş tecrübeleri ve 
kurumsal hafızası, savunma ve havacılık sektörüne süratle intibak 
etmemize büyük katkı sağladı.
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emek ve bilgi yoğun bir konu oldu-
ğundan, İK sürecini doğru çalıştırarak 
mühendislik birimlerine etkin destek 
vermemiz, kritik öneme haiz.
Başarılı bir işveren markası olma yo-
lunda, iş ve kurumsal hedeflerimizi, 
çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel 
hedefleri ile uyumlu hâle getirmeyi is-
tiyoruz. Çalışanlarımıza, yaptıkları işle 
fark yarattıklarını hissettirecek bir 
iş ortamı sunmak ve topluma hizmet 
eden bir markanın çalışanları olmak-
tan duyulan hazzı hep beraber paylaş-

mak da bizim için bir o kadar önemli.
Bugün itibarıyla 187 personelimiz 
var. Bunların %90’ı, yazılım mühen-
dislerinden oluşuyor. Büyüme hedef-
lerimiz doğrultusunda, hem bu sayıyı 
arttırmayı hedefliyor hem de yetkin-
liklerimizi zenginleştirip derinleştire-
cek yeni iş arkadaşları ile buluşmayı 
amaçlıyoruz.

v
ICterra: Küresel BT ve 
Danışmanlık Firması
Küresel bir bilişim teknolojileri (BT) 
hizmet ve danışmanlık firması olan 
ICterra, 25 yıldır, kapsamlı bilgi 
birikimi ve alan uzmanlığı ile farklı 
sektörlere yazılım Ar-Ge hizmetleri 
sağlıyor; yenilikçi ve müşteri odaklı 
ürünler geliştiriyor. Firma, dünyanın 
önde gelen BT firmaları ile kurduğu 
güçlü iş ortaklıkları sayesinde; 
müşteri ihtiyaçlarına özel, yüksek 
katma değerli BT çözümleri ve kaliteli 
danışmanlık hizmetleri sunuyor.
ICterra’nın çözüm sunduğu alanlar 
şöyle sıralanıyor:
• Yazılım Geliştirme,
• Yazılım Bakımı ve Desteği,
• Yazılım Danışmanlığı,
• Yazılım Testi,
• BT Servis Yönetimi ve
• Bilgi Güvenliği
Firma, bu alanlarda; anahtar teslim 
proje gerçekleştirme, mühendislik 
kaynağı sağlama, Ar-Ge ortaklığı ve 
stratejik iş ortaklığı modellerinde 
faaliyet gösterebiliyor.
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MSI Dergisi: ICterra’nın savunma 
ve havacılık alanında henüz ihracatı 
bulunmuyor; bununla birlikte, sivil 
alanda kazandığınız ihracat başarıları 
bulunuyor. Savunma sektöründe, 
KOBİ’lerin ihracat yapmasının 
önünde bir dizi zorluk olduğundan 
bahsediliyor. Siz, sivil alandaki 
tecrübelerinizden de yararlanarak, 
savunma alanında ihracat konusuna 
nasıl yaklaşıyorsunuz?
Mehmet Arif SEZGİN: Az önce değin-
diğim gibi, savunma ve havacılık ala-
nında yazılımın farklı bir karakteri var. 
Teknolojik derinlik ve stratejik konum,  
ihracat bağlamında ciddi etkenler. 
Teknoloji tarafında işler biraz daha 
kolay. Bugün Türk mühendisleri, he-
men her savunma sisteminde koşan 
yazılımlara hâkim olabiliyor, geliştir-
me yapabiliyorlar. Yeni projelerde bu 
yetkinlikler daha da artacak. ICterra da 
bu mühendislik ekiplerinin içinde yer 
almaya başladı ve yerli ürünlerimiz için 
yazılımlar geliştiriyor.
İsterseniz ihracat boyutunda, sivil ve 
savunma alanındaki son rakamla-
ra değinelim. Ekonomi Bakanlığımız 

başta olmak üzere, devletimizin bilgi 
teknolojileri sektöründe önemli teşvik 
mekanizmaları mevcut. Savunma tara-
fında ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı  
(SSM)’nın, ağırlıklı olarak offset uygula-
maları olmak üzere bir dizi teşviki var.
Diğer taraftan, sektördeki girişimler de 
artarak devam ediyor. Bunların etkile-
rini somut olarak görebiliyoruz. 2015 
rakamlarına bakacak olursak ülkemiz 
bilgi teknolojileri hizmet ve yazılım 
sektörünün toplam ihracat rakamı, bir 
önceki yıla göre iki kat artarak 2,2 mil-
yar liraya ulaştı. Bunun %60’ını, 1,360 
milyar lira ile yazılım ihracatı oluştur-
du. Bu rakam, 2014’e göre, yaklaşık 
%50’lik bir artışı gösteriyor. Burada altı 
çizilecek önemli bir konu da yazılımda 

%80’lik bir katma değer oluşuyor ol-
ması. Diğer taraftan, biz bu rakamları 
konuşurken, büyüme potansiyeli ile il-
gili bir fikir oluşturmak için, global ya-
zılım pazarının büyüklüğünün, 3 trilyon 
doların üzerinde olduğunun belirtilme-
sinde fayda var.
Sizin de belirttiğiniz üzere, savunma ala-
nında işler, sivil yazılım ihracatına göre 
biraz zorlaşıyor. Bu noktada ihracat  
KOBİ’ler için de, büyük ölçekli firmalar 
için de kolay değil. Bu alanda açıklan-
mış bir veri bulamadım; ancak bizim he-
saplarımıza göre, ülkemizin toplam di-
rekt yazılım ihracatının, sadece %7-8’lik 
bir bölümü, yani 90 milyon lira civarı, 
savunma alanında yapılıyor. Savunma 
alanındaki temel zorluk, teknolojiden 
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ziyade, konunun stratejik hassasiyeti 
ile ilgili. Bugün savunma sistemlerinde, 
yazılım giderek daha stratejik bir ko-
num alıyor. Bu durum da ülkelerin, bu 
alanda yurt içi kaynaklarına yönelmesi-
ne neden oluyor. Türkiye olarak biz de 
aynısını yapıyoruz. Özetle konu ihracata 
geldiğinde, diğer devletlerin de bizim 
gibi stratejik öncelikleri var.
İhracat ile ilgili girişimlerimiz oldu ve 
devam ediyor. Bu yönde yakın dönem-
de olumlu gelişmeler bekliyoruz ve 
gerçekleştiklerinde bunları duyurmayı 
ümit ediyoruz. Sözünü ettiğim hususlar 
bu alanda zorlayıcı bir ortam oluştursa 
da uluslararası çalışma tecrübemizin 
ve ülkemizin savunma sanayisi alanın-
da geldiği konumun, ilerlemeye katkı-
da bulunduğunu görüyoruz.

MSI Dergisi: Sivil sektörde de faaliyet 
gösteriyor olmanız, kamu ve savunma 
sektörlerinde gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalara nasıl katkı yapıyor? 
Teknoloji ya da proje yönetimi gibi 
konularda, sivil sektörden, kamu 
ve savunma sektörlerine taşıdığınız 
uygulamalar oluyor mu; ya da tersi 
söz konusu mu? Oluyorsa, örnekler 
verebilir misiniz?
Mehmet Arif SEZGİN: Savunma sana-
yisinin farklılığı, isterlerin zorluğundan 
ve standartların yüksekliğinden kay-
naklanıyor. Teknik ve idari süreçlerde 

de bazı farklılıklar olabiliyor. Yeni ye-
tenekler ve farklı bir disiplin kazanma 
gerekliliği de var tabii; ancak bu fark-
lılıklar, savunma projelerini yürütme 
prensiplerimizi veya alışkanlıklarımızı 
zorlayacak boyutta olmadı. Zira ihracatı 
sürdürebilmek de benzer bir disiplin ve 
üst kalitede mühendislik gerektiriyor. 
Hatta geçmişten gelen temel uzmanlık 
alanımız olan haberleşme alanındaki 
yazılım süreçlerinde ve ürünler bazın-
da, bir takım katkıların olduğunu da 
gördük. Örneğin, gizlilik nedeni ile deta-
yını veremeyeceğim bir askeri projede, 
tamamen yazılım tabanlı yeni nesil bir 
haberleşme ürününü hayata geçirdik. 
Benzer bir projemiz de yolda. Bu geliş-
meler bize güven veriyor gerçekten.

Ana Yüklenicilerimize 
Güvenilir Çözüm Ortağı 
Olmayı Hedefliyoruz
MSI Dergisi: ICterra, savunma 
sektöründe kendine nasıl bir rol biçiyor?
Hüseyin CİĞEROĞLU: Savunma sek-
töründe, ana yüklenici ve entegratör 
rolündeki şirket ve kurumların, belirli 
alanlarda güvenilir, orta ölçekli ana alt-
yüklenicilere, hem iş paketlerinin geliş-
tirilmesi hem de daha küçük ölçekli alt 
yüklenicilerin yönetilmesi hususlarında 
ihtiyacı olduğunu görüyoruz. SSM’nin, 
savunma ve güvenlik teknolojilerinde 
yerli savunma sanayisinin sürdürüle-
bilirliğini sağlamak amacıyla ortaya 
koymuş olduğu yol haritasının da bu an-
lamda önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Sanayi ve teknolojide derinleşmenin ve 
nitelik artışının yanı sıra yönetsel fonk-
siyonların da verimliliğinin arttırılması 
amacıyla SSM’nin öngörüsüne uygun 
olarak, ana yükleniciler ile küçük işlet-
meler arasında yer alan ve ana yükleni-
ciler için güvenilir iş ortağı pozisyonun-
da yer almak amacındayız. ICterra’nın 
bu anlamda kendine biçtiği rol; yazılım 
geliştirme ve mühendislik hizmetleri 
alanında ana yüklenicilerin güvenilir 
bir ortağı olmanın yanı sıra bu alanda 
iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alt 
yüklenicinin de yönetimini üstlenerek 
ana yüklenicilere bu anlamda yönetsel 
kolaylıklar da sağlamaktır.

Savunma sektöründe, yazılım geliştir-
me hizmetlerinin sunulması anlamın-
da önemli bir katkı verebileceğimizi 
değerlendiriyoruz. Dünya genelinde, 
mühendislik hizmetleri, önemli ölçüde 
know-how, ciro ve istihdam yaratan bir 
iş alanı olarak karşımıza çıkıyor. ICterra 
da 1991’den bu yana edindiği mühen-
dislik yeteneklerini, savunma sektörü-
nün hizmetine sunmaya ve bu alanda; 
anahtar teslim, iş ortaklığı kurma, alan 
bilgisine dayalı uzmanlık grupları oluş-
turma ve personel hizmeti verme gibi 
farklı modeller kurgulayarak savunma 
sektörünün ana yüklenicileri için güve-
nilir bir iş ortağı olmaya hazırdır.
ICterra’nın, savunma alanında, özel-
likle ürün geliştirip bunları pazarlama 
hedefi yok. Temel olarak biz bir mü-
hendislik firmasıyız. Müşterilerimizin 
özel ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler 
üretiyoruz. Kuşkusuz stratejik olarak 
önemli gördüğümüz ve telekomünikas-
yon, siber güvenlik gibi özel uzmanlık 
alanlarımızda, gerek devlet destekle-
rini gerekse öz kaynaklarımızı kullana-
rak, savunma sanayisinin ana yüklenici-
lerini hedefleyen ürünler geliştiriyoruz. 
Bu çalışmalarımız, hem çeşitli yurt dışı 
menşeli ürünlerin millileştirilmesi hem 
de teknolojik altyapımızın geliştirilmesi 
anlamında değerli olmakla birlikte, bu 
çalışmalarımızın çıktılarını, hazır ürün 
olarak pazarlama konusunda bir çalış-
mamız bulunmuyor.

MSI Dergisi: ICterra, ASELSAN 
Savunma Sistem Teknolojileri (SST) 
Sektör Başkanlığı tarafından, 
14 Mayıs’ta düzenlenen II. SST Tasarım 
Çözüm Ortakları Konferansı’nda, 
Yazılım Tasarım Başarı Ödülü aldı.  
Bu ödülü hangi projenizle aldınız? 
Bu projede neler yaptınız?
Hüseyin CİĞEROĞLU: Bu ödül, bir sü-
redir çeşitli savunma platformları için 
geliştirilen test simülatörleri projeleri-
miz dolayısıyla verildi. Bu projeler kap-
samında; analiz, tasarım, geliştirme ve 
test faaliyetlerini, ASELSAN SST Sek-
tör Başkanlığı denetiminde gerçekleş-
tirdik. Bunun yanı sıra SST Sektör Baş-
kanlığı ile anahtar teslim bir projede, 

Sanayi ve teknolojide derinleşmenin ve nitelik artışının yanı sıra 
yönetsel fonksiyonların da verimliliğinin arttırılması amacıyla 
SSM’nin öngörüsüne uygun olarak, ana yükleniciler ile küçük 
işletmeler arasında yer alan ve ana yükleniciler için güvenilir iş 
ortağı pozisyonunda yer almak amacındayız.
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bir platform için görüntüleme sistemi 
yazılımlarının geliştirilmesi konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve iş bir-
liğimiz artarak devam ediyor.

MSI Dergisi: Savunma alanında 
yürütmekte olduğunuz projelerle ilgili 
bilgi verebilir misiniz?
Hüseyin CİĞEROĞLU: Savunma sa-
nayisinde, anahtar teslimi ve belli bir 
konuda kapsamlı iş birliğinin ger-
çekleştirildiği, çerçeve anlaşmalarla 
projelerimizi gerçekleştiriyoruz. 2013 
yılında başladığımız savunma sanayisi 
alanındaki faaliyetlerimiz, hâlihazırda 
şirketimizin üçte birinin savunma sek-
törü projeleri kapsamında görevlendi-
rilmesi aşamasına ulaştı. Bu projelerin 
tamamı yazılım geliştirme projeleri 
olup, aviyonik yazılım geliştirme, yö-
netim yazılımları, haberleşme yazı-
lımları, arayüz yazılımları gibi çeşitli 
alanlarda görev alıyoruz. Bu projelerin 
tümü, daha önce belirttiğimiz çerçe-
vede, müşterilerimizin alana özel ihti-
yaçlarına bağlı olarak farklı modeller-
le -anahtar teslim, iş ortaklığı kurma, 
alan bilgisine dayalı uzmanlık grupları 

oluşturma gibi- ve farklı metodolojiler-
le -çevik, şelale, iteratif, spiral gibi- yü-
rütülüyor.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde yer 
almak istediğiniz projeler, katılacağınız 
ihaleler ya da çıkartacağınız ürünler 
hakkında bilgi verir misiniz?
Hüseyin CİĞEROĞLU: Gerek 25 yıllık 
deneyimimiz gerekse de güncel proje-
lerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız kapsa-
mında geliştirdiğimiz yetenekler, bilgi 
birikimi ve çalışma modelleri deneyim-
leri kapsamında, savunma sektöründe 
görev almak istediğimiz başlıca alan-
ları; aviyonik yazılımlar, haberleşme 

yazılımları, analiz yazılımları, arayüz 
yazılımları, siber güvenlik yazılımları 
ve yönetim sistemi yazılımları olarak 
belirtebiliriz. Aviyonik yazılım geliştir-
me alanında edindiğimiz yeteneklerin, 
genel planda emniyet-kritik yazılımla-
rın geliştirilmesi anlamında genişletil-
mesi; güncel yazılım teknolojilerinin, 
çerçeve yazılımlarının (framework) ve 
araçların savunma projelerine uygu-
lanması; sivil alanda geliştirilmiş bazı 
tema ve teknolojilerin savunma sektö-
rüne uyarlanması; siber güvenlik, web 
teknolojileri gibi alanlarda birikimleri-
mizi sektöre sunmayı amaçlıyoruz.
ICterra’nın teknolojik altyapısının ve 



Ekim 2016 - 41



MSI SÖYLEŞİ

42 - Ekim 2016

alan uzmanlıklarının geliştirilmesi ko-
nusunda Ar-Ge çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Devlet desteği ve öz kay-
naklarımız ile yürüttüğümüz bu Ar-Ge 
projeleri kapsamında; savunma sek-
töründe kullanılmakta olan yurt dışı 
menşeli ürünlerin millileştirilmesi, 
yürütmekte olduğumuz projelerin ürün 
hâline getirilmesi ve mevcut sistemle-
rin güncel teknolojiler ile yenilenmesi 
konusunda da çalışmalarımız devam 
edecek.

MSI Dergisi: Kamu ve diğer 
sektörlerde yaptığınız işlerin, savunma 
sektörü ile kesiştiği ve savunma 
sektörünü etkilediği noktalar var mı?
Hüseyin CİĞEROĞLU: İçişleri Bakan-
lığı’nda, yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte 
olduğumuz e-İçişleri Projesi, İçişleri Ba-
kanlığı merkez ve taşra teşkilatının, tüm 
iş ve işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılması için gerekli olan yazılımların 
idamesini, gelişen ve değişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni yazılımların geliş-
tirilmesini amaçlıyor. Bu yıl, altyapısı-
nı ASELSAN’ın yapmakta olduğu 112 
Acil Çağrı Merkezi yazılımlarının, yeni 

teknolojiler ile geliştirilmesi ve gün-
cellenmesi de sözleşmenin kapsamına 
alındı. Bu bağlamda, ICterra’nın, “Ulu-
sal E-Devlet Stratejisi” kapsamında ıs-
rarla vurgulanan e-dönüşüme destek 
vermek üzere, tüm kamu kurumlarının 
hizmetinde olduğunu belirtmek isterim. 
ICterra, savunma sektörü projelerinin 
yanı sıra yazılım Ar-Ge ihracatı, sivil 

sektör ve kamuya yazılım projeleri yapan 
bir şirket olduğundan, farklı sektörlerde 
elde ettiği tecrübeleri, savunma sana-
yisinin de hizmetine sunuyor. Bu niteli-
ğimiz çerçevesinde, ICterra’nın birçok 
sektörde faaliyet göstermesi sebebiyle 
güvenilir bir ana altyüklenici pozisyonu 
için önemli bir aday olduğumuzu düşü-
nüyoruz.
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Başarının Anahtarı 
Mühendislik Yetkinliği
MSI Dergisi: Bir firmanın yazılım 
konusunda yetkinliklerini; yazılım 
teknolojileri ve alan bilgisi olarak iki 
ana grupta inceleyebiliriz. Yazılım 
teknolojileri açısından baktığımızda, 
ICterra’yı farklı kılan noktaları nasıl 
sıralarsınız?
Özlem ŞAHİN GÖK: Birden fazla sek-
törde, yerli ve yabancı müşterilerine 
hizmet veren ICterra’yı rakiplerinden 
ayıran en önemli konuların başında, 
sahip olduğumuz ve sürekli geliştirdi-
ğimiz yazılım mühendisliği bilgi birikimi 
ve tecrübesi geliyor. ICterra mühendis-
lik ekibi, uzun yıllardır, Siemens’in glo-
bal Ar-Ge merkezlerinden biri olarak 
yüzbinlerce müşteri tarafından kulla-
nılan ve yılda birkaç kez yeni sürümleri 
çıkan ürünleri geliştiriyor. Bu boyuttaki 
ürünleri geliştirebilmek için; ürün yö-
netimi, proje yönetimi, yazılım geliştir-
me ve test süreçleri hâkimiyetinin çok 
iyi olması gerekiyor. ICterra mühendis-
lik ekiplerinin, farklı lokasyonlarda yer 
alan büyük yazılım ekiplerinin parçası 
olarak büyük ölçekli yazılım projeleri 
geliştirme, yönetme ve test etme ko-
nularında yetkin ve kendini ispatlamış 
olduğunu belirtmeliyim.
Elbette kurumsal bir şirket olarak bu 
tecrübe ve bilgi birikiminin yaygınlaş-
tırılmasına ve bireylerden bağımsız 
bir şekilde, tutarlı olarak uygulanıyor 

olmasına büyük önem veriyoruz; ama 
bunu yaparken çevikliğimizi korumaya 
yönelik gerekli önlemleri de alıyoruz. 
Aksi hâlde KOBİ olmanın en önemli 
avantajları olan; esneklik, innovasyon 
yeteneği, hedef/sonuç odaklılık ve do-
layısı ile hız ve maliyet avantajından 
gerektiği gibi faydalanamayız. Bunun 
için, proje ihtiyaçları doğrultusunda 
uyarlamalara imkân sağlayan; ICterra 
Entegre Yönetim Sistemimizi geliş-
tirdik. Bu sayede, süreçlerimizi, en iyi 
uygulamalar (“best-practice”ler) ve 
teknolojik altyapı ile de destekleyerek, 
projelere en uygun yaklaşımı belirliyor 
ve uyguluyoruz.

MSI Dergisi: Sizce bir mühendis neden 
ICterra’da çalışmak istemeli?
Özlem ŞAHİN GÖK: ICterra, her şeyden 
önce dinamik, değişime ve gelişime bü-
yük önem veren; ama aynı zamanda da 
kurumsallık sürecini uzun yıllar önce 
tamamlamış bir şirket. Bunun yanı sıra 
farklı sektörlerdeki yerli ve yabancı 
müşterilere hizmet veriyor olması da 
firmanın sağlamlığını arttırmanın yanı 
sıra iş çeşitliliği ve rotasyon imkânları 
anlamında da mühendislerimize farklı 
opsiyonlar sunabilmeyi sağlıyor.
ICterra, bir yazılım mühendisliği fir-
ması ve organizasyonel yapılanması 
da mühendislik anlamında ustalığın 
arttırılabilmesi ve sürdürülebilir ol-
ması üzerine kurgulanmış durumda. 
ICterra’nın başarısının arkasındaki en 
önemli etken, mühendislik yetkinliği-
mizdir. Dolayısıyla en önemli varlığımız 
da ekibimiz. Kariyer gelişimi anlamın-
da da mühendislik pozisyonlarına bü-
yük önem veriyor ve yatırım yapıyoruz.
Mühendislik yetkinliklerinin geliştiril-
mesi amacıyla sadece eğitimler değil 
aynı zamanda sektörde kendini ispatla-
mış yerli ve yabancı uzmanlarla çalıştay-
lar ve koçluk çalışmaları yapıyoruz. Ay-
rıca ICterra’ya yeni katılan çalışanların, 
her anlamda uyumlarını sağlayabilmek 
için, teknik ve kurumsal oryantasyonla-
rına büyük önem veriyor ve gerekli tek-
nik koçluk sürecini, istisnasız işletiyoruz.
Başarılı işlere imza atabilmek için, birlik-
te olmaktan keyif alan, birlikte çalışmanın 
yanı sıra sosyalleşmeye de önem veren 
hem yaratıcı hem de eğlenceli bir ekibiz.

ICterra, başarılarının gururunu yaşa-
yan; ama asla bunlarla yetinmeyen, 
sürekli gelişmek ve sınırlarını aşmak 
isteyen ve benim de 16 yıldır parçası ol-
maktan gurur duyduğum bir ekibe sa-
hip. Önümüzdeki yıllarda da bu ekibin 
parçası olmak isteyen yeni çalışanlarla 
birlikte, çok büyük başarılara imza ata-
cağımıza güvenim tam.

MSI Dergisi: 2015 yılında, cironuzun 
%8’ini Ar-Ge projeleri için harcadığınızı 
görüyoruz. Yürüttüğünüz Ar-Ge 
projeleri ile ilgili bilgi verir misiniz?
Özlem ŞAHİN GÖK: Ar-Ge projeleri,  
ICterra stratejik yol haritasında her zaman 
önemli bir yer tutuyor. ICterra için Ar-Ge 
projelerinin 3 farklı önemi bulunuyor;
n Stratejik iş birlikleri çerçevesinde
 çalıştığımız müşterilerimizin
 çözümlerinde katma değer
 yaratmak,
n Çalışanlarımıza, kendilerini
 geliştirebilecekleri yenilikçi
 alanlarda proje yapabilme
 imkânı sunmak ve mühendislik
 yetkinliklerimizi, akademik 
 iş birlikleri ile arttırmak,
n Ve en önemlisi, ICterra için
 stratejik değeri olan konularda ürün
 geliştirmek ve yetenek kazanmak.
Geçmişten günümüze üzerinde ça-
lıştığımız Ar-Ge projeleri de bu konu-
ların tamamı veya bir bölümüne hiz-
met ediyor. Örnek vermek gerekirse  
Siemens Kurumsal Telefon Çözümleri 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmamız sayesinde, mevcut telefon 
donanımlarına ilave yapılmadan USB 
kamera ile güvenli görüntülü görüşme 
yapılmasını sağladık. Bu çalışma pro-
jelendirilerek hem ICterra’ya ek istih-
dam hem de Siemens’e ek ürün satışı 
sağlamış oldu.
Ar-Ge projelerine atanmış tam zaman-
lı çalışanlarımızın yanı sıra dönem-
sel uygunluğu olan çalışanlarımızı da 
yetenek ve istekleri doğrultusunda, 
çoğunluğunu çevik yöntemlerle geliş-
tirdiğimiz uygun projelerde görevlen-
diriyoruz. Örneğin, yazılım ürünlerinin 
lisanslanması konusuna yenilikçi bir 
yaklaşım getiren ve farklı ihtiyaçları 
tek bir platformda, hem SaaS (Softwa-
re as a Service / Hizmet Olarak Yazılım)  

ICterra, bir yazılım mühendisliği firması ve organizasyonel yapılanması 
da mühendislik anlamında ustalığın arttırılabilmesi ve sürdürülebilir 
olması üzerine kurgulanmış durumda. ICterra’nın başarısının 
arkasındaki en önemli etken, mühendislik yetkinliğimizdir. 
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hem de yerinde kurulumlu sistemler 
için çözen BESEL (Bulut ve Entegre Sis-
temler için Lisanslama) projesi sayesin-
de ekibimiz; bulut mimarisi, imzalama 
ve şifreleme algoritmaları, güvenli ile-
tişim gibi konularda yetkinlik kazanıyor.
Siber güvenlik alanındaki çalışmaları-
mıza da değinmek istiyorum. Siber gü-
venlik, şirketimizin stratejik yol harita-
sında önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz 
yıllarda, Türkiye’nin, yerli siber güvenlik 
çözümleri eksikliğini gözler önüne se-
ren pek çok olay yaşandı. Bu olayların 
ardından yayınlanan Ulusal Siber Gü-
venlik Stratejisi ve Eylem Planlarında, 
yerli siber güvenlik sistemlerinin geliş-
tirilmesi önemli bir gereksinim olarak 
tekrar tekrar gündeme geldi. Yazılım 
geliştirme kültürüne sahip bir kuruluş 
olarak biz de bu alanda Türkiye’ye kat-
kı sunmayı düşünüyoruz. Bu alanda bir 
kaç Ar-Ge projesini gündemimize aldık 
ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bunlardan özellikle bahsetmek is-
tediğim, Akıllı Tehdit İzleme Sistemi 
(ATES). Bu sistemi, hem siber istihba-
rat üretme hem de uzaktan izleme ve 
yönlendirme kabiliyetine sahip olacak 

şekilde tasarladık. Böylece ATES’in, 
siber güvenliğin, talep eden kurumla-
ra hizmet olarak sunulmasına yardımcı 
olacağını düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra yazılım patentleme 
konusu da son günlerde gündemimiz-
de yer alıyor. Bu konuda, çalışanları ve 
idari ekibi yönlendiren tanımlı bir süre-
cimiz bulunuyor. Ayrıca şirket içi far-
kındalık eğitimleri düzenliyoruz. Önü-
müzdeki sene de üniversitelerin ilgili 
bölümleri ve sektörde bu konudaki far-
kındalığı arttırmaya yönelik seminerler 
düzenlemeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
Ar-Ge ve yenilik alanında hangi 
çalışmaları yapmayı hedefliyorsunuz?
Özlem ŞAHİN GÖK: Ar-Ge faaliyet-
lerimizi, hizmet verdiğimiz sektörler 
bazında ele almak yanlış olmaz diye 
düşünüyorum. Savunma sektörüne 
baktığımızda, yoğun olarak belirli ye-
teneklerin ve çözümlerin millileştiril-
mesi yönünde bir önceliklendirme var. 
Biz de bu kapsamda, ana yüklenicileri-
mizin ve Türk savunma sanayisinin ih-
tiyaçları doğrultusunda, çeşitli ürün ve 

çözümlerin yerlileştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapacağız. Söz konusu pro-
jeler; yazılım ve test araç gereçleri ve 
kütüphanelerinin yerlileştirilmesinden, 
siber güvenlik alanında dünya ile reka-
bet edecek yazılım ve donanım ürünleri 
geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 
ve boyutlarda olabilmekte.
Özel sektör ve kamuya baktığımızda ise 
yeni nesil bilgi sistemleri uygulamaları-
nın, veri madenciliği ve analitik konula-
rının, akıllı önerme sistemlerinin, web 
tabanlı iletişim altyapılarının ve süreç 
madenciliği gibi konuların ihtiyaçlar 
arasında olduğunu görüyoruz. Önümüz-
deki dönemde, bu konularda, kendi öz 
kaynaklarımız ve devlet destekleri ile 
çeşitli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

ICterra Strateji ve İş Geliştirme 
Direktörü Mehmet Arif Sezgin’e, 
ICterra Kamu ve Savunma Sektör 
Direktörü Hüseyin Ciğeroğlu’na ve 
ICterra Mühendislik Direktörü Özlem 
Şahin Gök’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdıkları ve verdikleri 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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KalDer, UKH ile Tür-
kiye’nin sağlam te-
mellere sahip yüksek  

rekabet gücüne erişebil-
mesi için bir mükemmellik 
felsefesi olan, Toplam Kalite 
Yönetimi’nin uygulanması-
nı yaygınlaştırmayı amaçlı-
yor. UKH’ye katılan kurum  
ve kuruluşlar; Toplam Kali-
te Yönetimi’ni benimsemek, 
Mükemmellik Modeli’ni 
uygulamak ve bu modeli 
temel alarak öz değerlen-
dirme yapmak konularında,  
KalDer ile iş birliği yapıyorlar.
HAVELSAN’ın UKH’ye ka-
tılımını belgeleyen iyi niyet 
bildirgesi için düzenlenen 
imza törenine; HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay,  
KalDer Ankara Şubesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Naz-
mi Karyağdı, HAVELSAN 
Komuta Kontrol ve Savaş 
Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Serdar Müldür, 
HAVELSAN Siber Güvenlik 
ve Bilişim Teknolojileri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yücel 
Bağrıaçık, HAVELSAN Kalite 
Test ve Süreç Yönetim Di-
rektörü Cenk Özen, KalDer 
Genel Sekreteri Aysun Pelek 
ve KalDer Proje ve Gelişim 
Sorumluları Oğuzhan Aydın 
ve Erkan Akbaba katıldı.

HAVELSAN,
Ulusal Kalite Hareketi’nde 

Sektörün Bayrağını
Devraldı

HAVELSAN, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’nin Ulusal Kalite 
Hareketi (UKH)’ne katılması ile ilgili iyi niyet bildirgesini, 
6 Eylül’de, kendi tesislerinde gerçekleştirilen bir törenle 

imzaladı. Böylece HAVELSAN, rekabet gücünü arttırma ve 
kurumsallaşma yolunda bir adım daha atmış oldu.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
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Ahmet Hamdi 
Atalay

Nazmi Karyağdı
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HAVELSAN, 
Önce Kaliteyi, 
Sonra Ödülleri 
Hedefliyor
İmzaların atılmasından önce 
değerlendirmelerini payla-
şan HAVELSAN Genel Mü-
dürü ve CEO’su Ahmet Ham-
di Atalay, şunları söyledi: 
“Ben de bir KalDer mensu-
buyum. Daha önce UKH’ye 
katılmış ve bu hareketin sa-
hadaki mensupları arasında 
yer almış biri olarak bugünü 
çok önemsiyorum. Bugün, 
biraz farklı bir konumda-
yım. UKH’yi, toplam kalite 
yönetiminin felsefe olarak 
bütün topluma, şirketlere 
ve yurt sathına yayılması-
nı hedefleyen bir hareket 
olarak görüyoruz. Biz de ilk 
önce şirketimizde bu felse-
feyi yerleştirmek istiyoruz. 
Bütün süreçlerimizde, iş 
yapış tarzlarımızda, her tür-
lü faaliyetlerimizde toplam 
kalite yönetimi unsurlarını 
kullanarak mükemmeliyete 
ulaşmayı hedefliyoruz. Biz 
kendimiz bunu yaparken de 
Türkiye’de de bu anlayışın 
yaygınlaşmasına sağlaya-
bileceğimiz bir katkı varsa 
bu katkıyı da sağlamak is-
tiyoruz. Bundan sonra da 
HAVELSAN olarak kalite ile 
ilgili ödüllerde adımızın geç-
mesini hedefliyoruz.”
Atalay, HAVELSAN’ın, UKH’ye 
katılımının, zaten iyi yaptığı 
şeyleri daha geliştirmek ol-
duğunu vurgulayarak şöyle 
devam etti: “Her gün yaptı-
ğımız işi bir önceki günden 
daha iyi yapmayı hedeflemek. 
Hep daha iyiye gitmek. İşte 
bu yönetim felsefesinin bizi 
götüreceği ya da götürmeyi 
hedeflediği şey bu. Türki-
ye’nin de çok ihtiyacı olduğu-
nu düşündüğüm bir anlayış 
bu. Biz HAVELSAN olarak 
bu anlayışı içselleştirmek ve 
tüm çalışanlarımıza benim-
setmek istiyoruz. Bu vesiley-
le az önce de söylediğim gibi, 
önce sektörümüzde, sonra 
Türkiye’deki başka alanlarda 
bir başarı hikâyesi yazmak 
istiyoruz. Çünkü bu tip şey-

ler, güzel başarı örnekleriyle 
daha iyi yaygınlaşıyor.”
Atalay, UKH’nin Türkiye 
için öneminden de bahset-
ti: “Türkler olarak biz çok 
önemli başarılara imza at-
mış bir milletiz. Her dönem-
de mucizeler yaratıyoruz. 
Ama nereye kadar mucize-
lerle gideceğiz? Mucizeler, 
olağanüstü başarılar, yine 
hayatımızda olacak; diğer 
yandan, olağanüstü başarı-
ların dışında bazı başarıla-
rı olağan hâle getirmek ve 
bunu belli bir sistematikle 
yapmak gerekiyor. Toplam 
kalite yönetimi, sistemli ol-
mayı öngörüyor. Önce sis-
tem var mı diye sorguluyor. 
Bu başarı, tesadüfi mi orta-
ya çıktı, anlık bir şekilde mi 
ortaya çıktı; yoksa sistema-
tik bir yaklaşımın sonucu 
mu? Toplam kalite yönetimi 
açısından, başarının ortaya 
çıkması, eğer sistematik bir 
yaklaşımın sonucuysa çok 
daha kıymetli. HAVELSAN 
olarak geçmişte pek çok ba-
şarılara imza attık. Bu başa-
rıları, biz bundan sonra daha 
sistematik hâle getirmek 
istiyoruz. Artık bizim rakip-
lerimiz, uluslararası firma-
lar. Son zamanlarda, önemli 
yurt dışı hamlelerimiz var.  
Oralara gittiğimizde, rakip-
lerimiz, kendi alanındaki 
ilk 10’a girmiş, ilk 3’e gir-
miş firmalar. Onlarla fiyat  
bazlı rekabet yapmak is-
temiyoruz; teknoloji bazlı 
rekabet etmek istiyoruz. 
Sunduğumuz ürün ve hiz-
metlerin kalitesiyle rekabet 
etmek istiyoruz, şu anda 
bunu da başarıyoruz… Biz 
toplam kalite yönetiminde, 
tüm paydaşlarımızla; hisse-
darlar, çalışanlar, müşte-
riler, içinde bulunduğumuz 
toplum, tedarikçilerimiz, iş 
ortaklarımız ile ilerlemek 
istiyoruz.”

Ayna Tutacağız
Atalay’ın ardından konu-
şan KalDer Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Karyağdı, amaçlarını  
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şu sözlerle anlattı: “İhracat-
taki artış, yenilikçilik ve ya-
ratıcılığın geliştirilmesinde 
yan sanayinin güçlendiril-
mesi gibi alanlarda, savun-
ma sanayimiz de büyük bir 
önem arz ediyor. Yönetim 
kalitesi dediğimizde, ku-
rumlarımızı, doğru gider-

lerle daha ileriye götürmek 
hedefleniyor. Doğru stra-
tejilerle, kaynakları doğru 
kullanmak suretiyle, hedef-
lere etkin bir şekilde ulaş-
mak amaçlanıyor. Bunun 
için de dünyada kabul gö-
ren, Avrupa Kalite Yönetim 
Vakfı (European Foundation 

for Quality Management / 
EFQM)’nın mükemmellik 
modelini, KalDer olarak 
Türkiye’de kullanmaktayız. 
Bu modeli, küreselleşme-
nin getirmiş olduğu avan-
tajlardan faydalanmak için 
bir kaldıraç gibi kullanarak; 
ülkemizin, kurumlarımızın, 
daha iyi noktaya gelmesini, 
daha iyi hizmet üretmesini 
amaçlamaktayız.”
Karyağdı, imzadan sonra 
atılacak adımları şöyle sı-
raladı: “Kurumun tama-
mını temsil edecek karma 
bir proje grubuna, EFQM  
Mükemmellik Modeli Eğiti-
mi verilecek. Eğitimin ardın-
dan, KalDer’in belirlediği, 
alanında uzman değerlendi-
riciler, HAVELSAN’ı, EFQM 
Mükemmellik Modeli kap-
samında değerlendirmeye 
tabi tutacak. Bir diğer de-
yişle HAVELSAN; liderlik, 
stratejiler, çalışanlar, iş bir-

likleri, kaynaklar, süreçler, 
ürün ve performans sonuç-
ları konularında kapsamlı 
bir değerlendirmeden ge-
çecek ve KalDer uzmanla-
rının desteğiyle yapmış ol-
duğu çalışmalarla kendine 
ayna tutmuş olacak. Bu de-
ğerlendirmenin en önemli 
özelliği, sadece finansal so-
nuçları değil, yönetilen tüm 
alanlarda kendini görme 
imkânını sunması. Çünkü 
pek çok kuruma baktığı-
nızda, sadece kâr odaklı ya 
da finansal tablolardan ha-
reketle sonuçlar takip edi-
liyor. Elbette bu doğru bir 
yaklaşım; ama tek başına 
yeterli bir yaklaşım değil. 
Tüm süreçleri, yönetim ya-
pısını da bunun içerisinde 
dengeli bir şekilde değer-
lendirmeye tabi tutmak ge-
rekiyor.”
Tören, imzaların atılmasının 
ardından sona erdi.
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Toplantıda, sektörün so-
runları ve bunlarla ilgi-
li çözüm önerileri de 

görüşüldü. Meclis Başkan 
Yardımcısı Haluk Bulucu 
tarafından yapılan sunumda 
dile getirilen ilk sorun, “Sa-
vunma sanayisine yönelik 
ihracat fonu ve kredi siste-
mi eksikliği” oldu. İhracatta, 
genelde, uygun koşullarda 
kredili satış imkânı sağlayan 
ülkelerin tercih edildiğini 
belirten Bulucu, Türkiye’nin 
de bu ülkeler arasında yer 
alabilmesi için, ABD tara-
fından uygulanan, Yabancı 
Askeri Finansman (Foreign 
Military Financing / FMF) 
benzeri bir mekanizmanın 
uygulanmaya başlaması ge-
rektiğini ifade etti.
İkinci sorun, “Sivil sektöre 
yönelik kamu alımlarında, 
savunma sanayisinin geliş-
tirdiği özgün teknolojilerin 
yeterli düzeyde kullanıla-
maması” olarak dile getiril-
di. Bu sorun, savunma sana-
yisinin sahip olduğu özgün 
teknolojilerden ve üretim 
kapasitesinden, kamu alım-
larında yeterince yararla-
nılmaması şeklinde ortaya 
çıkıyor. Çözüm önerisi kap-
samında da özellikle siber 
güvenlik gibi kritik konuları 
içeren projelerin ihaleleri-
ne, savunma sanayisi firma-
larının da davet edilmesi ve 
uluslararası ihalelerde, ana 
yüklenicilerin yerli firma 
olması şartı getirilmesi ge-
rektiği belirtildi.
Üçüncü sorun ise “Kamu 
İhale Kurumu’nda yerli üre-
tici aleyhine haksız rekabe-

tin giderilmesi” başlığı ile 
gündeme getirildi. Savunma 
sanayisini ilgilendiren kamu 
alımlarında, yerli üreticinin 
mal ve hizmete yerli katkı 
oranı dikkate alınmadığın-
dan, mal ve hizmetin tama-
mına yakınının yurt dışından 
getirildiği durumların ya-
şandığı belirtildi. Bu tür du-

rumlarda, ilgili yerli firma, 
montajı Türkiye’de gerçek-
leştirerek, ortaya çıkan ürü-
nü yerli etiketiyle pazarlaya-
biliyor. Burada çözüm önerisi 
olarak dile getirilen noktalar; 
yerli çözümlere %15’e ka-
dar fiyat avantajı sağlayan 
Bakanlar Kurulu kararının 
uygulanması ve yerli katkı 

oranının teşvik edilerek bu 
katkı oranında avans veril-
mesi şeklinde ifade edildi.
Toplantı, meclis üyelerinin 
yorum ve önerilerini dile 
getirmesinin ardından sona 
erdi.
MSI Dergisi olarak, yeni se-
çilen yönetime; TOBB Türki-
ye Savunma Sanayi Meclisi 
Başkanı Yılmaz Küçüksey-
han ile Başkan Yardımcıları 
Haluk Bulucu ve Yılmaz Gül-
doğan’a başarılar diliyoruz.

Yılmaz Küçükseyhan,
TOBB Türkiye Savunma
Sanayi Meclisi Başkanlığı’na 
Yeniden Seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Savunma Sanayi 
Meclisi’nin seçimli toplantısı, 
8 Eylül’de, Ankara’da gerçekleştirildi. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükçü’nün açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda yapılan seçimde, 
meclis başkanlığına, yeniden Yılmaz 
Küçükseyhan seçildi. Sayısı 2’ye çıkan 
başkan yardımcılıkları için yapılan 
seçimin sonucunda ise bir önceki 
dönemde de başkan yardımcısı olan 
Haluk Bulucu tekrar seçilirken diğer 
başkan yardımcılığı görevine ise 
Yılmaz Güldoğan seçildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
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OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, konulara, 
kümelenme bakış açısı ile yorum getirdi.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, 
görüşlerini meclis üyeleri ile paylaştı.
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High-Tech Port by MÜSİAD 
etkinliğinin 3’üncüsü, 9-12 Kasım 
tarihleri arasında, İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. Devletin 
zirvesinden etkinliğe nasıl bir katılım 
olacak?
Hakan KURT: Önceki fuarlarımızda 
olduğu gibi, bu fuarda da Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı 
söz konusu olacak. Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve 
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın 
yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet baş-
kanları, bakanlar, müsteşarlar ve diğer 
üst düzey yetkililer de etkinliğimizde 
bir araya gelecek.
Katılımla ilgili geçmiş faaliyetlerimiz-
den bir örnek verecek olursam: Geçtiği-
miz yıl Katar’da düzenlenen High-Tech 
Port etkinliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad 
Al Thani’nin resmi himayelerinde, Ka-
tar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al 
Thani’nin katılımıyla düzenlenmişti. 
Etkinlğe, iş dünyasının yanı sıra Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, 
Ürdün, Fas, Tunus, Cezayir, Güney Af-
rika Cumhuriyeti, Nijerya, Brezilya, 
Kolombiya, Şili, Malezya, Pakistan, En-
donezya, Gürcistan, Azerbaycan ve Uk-
rayna’dan askeri delegasyonlar ve alım 
heyetleri katılmıştı.

High-Tech Port by MÜSİAD’da yaşanan 
gelişimi, ilk iki etkinliğin istatistikleri 
ile bu yıl gerçekleşecek etkinliğin 
beklenen istatistiklerini karşılaştırarak 
anlatır mısınız?
Hakan KURT: 16’ncı Uluslararası  
MÜSİAD Fuarı ve 20’nci Uluslararası 
IBF kongresi kapsamında, bu yıl fua-
rımızı; Orta Doğu, Doğu Avrupa, Güney 
Asya ve Kuzey Afrika’dan 7.000’i aşkın 
iş adamı ve satın alma heyetinin ziyaret 
etmesini bekliyoruz. Türkiye’den 100’e 
yakın firmanın ürün ve hizmetlerini de 
sergileyebilecekleri fuarda, firmaların, 
aynı zamanda bu pazarlarda uzun so-
luklu iş birliği fırsatları yakalayacağına 
inanıyoruz.

2’nci High-Tech Port’a, 75 katılımcı 
firma ve 2.000’den fazla profesyonel 
ziyaretçi katılmış; 100’ü Katar kamu 
kurumları ile olmak üzere, 600’den 
fazla iş görüşmesi yapılmıştı. Ayrıca 
bu sinerji, 500.000.000 dolarlık iş geliş-
tirme hacmi yaratmıştı. İlk High-Tech 
Port ise Türkiye’de düzenlenmiş ve 71 
katılımcı firmayı, 51 devlet başkanı ve 
bakanı, 120.000 civarında ziyaretçiyi, 
600 kişilik alım heyetini ve 123 ülkeden, 
7.000’den fazla uluslararası iş insanını 
ağırlamıştı.

Etkinliği ziyaret etmesi beklenen 
yabancı heyet ve askeri 
delegasyonların güncel listesini 
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz? 
Bu heyetlerde kimler yer alacak?
Hakan KURT: High-Tech Port, Türki-
ye’nin, savunma ve havacılık sana-
yisindeki büyük atılımının dünyaya 
duyurulması; bu atılımın, dünya ile 
entegre olması için geliştirilmiş bir 
pazar geliştirme projesi. Projemiz, 
bugün geldiği aşama itibarıyla 20’yi 
aşkın ülkenin askeri delegasyonunu 

High-Tech Port by MÜSİAD:
Milli Yeteneklerle 
Küresel Güçler Oluşturmak

Bu yıl, 9-12 Kasım tarihleri arasında 3’üncüsü 
gerçekleştirilecek High-Tech Port by MÜSİAD 
etkinliği ile ilgili güncel bilgileri, High-Tech Port by 
MÜSİAD Genel Koordinatörü Hakan Kurt’tan aldık.
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bünyesinde toplayan; dost, kardeş 
ve müttefik ülkelerle Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık sanayisi markası 
adına en önemli iş geliştirme mer-
kezi niteliğinde. Bu yıl; Katar, BAE, 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, 
Umman, Ürdün, Fas, Tunus, Ceza-
yir, Nijerya, Güney Afrika, Brezilya, 
Şili, Kolombiya, Endonezya, Malezya, 
Pakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve 
Ukrayna’nın askeri delegasyonlarını 
ağırlayacağız.
Daha önce düzenlenen High-Tech 
Port’larda; Katar, BAE, Suudi Ara-
bistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ür-
dün, Fas, Tunus, Cezayir, Nijerya, Gü-
ney Afrika, Brezilya, Şili, Kolombiya, 
Endonezya, Malezya, Pakistan, Gür-
cistan, Azerbaycan ve Ukrayna gibi 

ülkelerin askeri delegasyonlarını, ha-
vacılık sektöründe ise OEM (Original 
Equipment Manufacturers / Orijinal 
Ekipman Üreticileri)’lerini ve ulusla-
rarası havayollarını ağırlamıştık.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 
High-Tech Port by MÜSİAD’dan bu yılki 
kazanımı neler olacak?
Hakan KURT: Bu yıl üçüncü kez dü-
zenleyeceğimiz High-Tech Port by 
MÜSİAD fuarının sloganı, “Milli yete-
neklerle küresel güçler oluşturmak.” 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
de yüksek teknolojinin lokomotifi, sa-
nayi. Türkiye’nin de son yıllarda bu 
alanda yaptığı atak göz önüne alın-
dığında, özellikle savunma ve hava-
cılık sanayisinde yüksek teknolojinin 
sergilenmesi, önemli bir gereklilik 
olarak ortaya çıkıyor. Biz, öncelikli 
olarak bu ihtiyacı giderme hedefiyle 
yola çıktık. Fuara, dünyanın ilgisi ve 
katılımı da her geçen gün biraz daha 
artıyor. Özellikle bu yıl, 3’üncü  
High-Tech Port’un akabinde, etkinli-
ğin; dünya çapında ilgi gören, çoku-
luslu firmaların ajandasında daimi 
yeri olan bir fuar hâline geleceğine 
inanıyorum. Ayrıca High-Tech Port’ta 
sergilenen ürünlerin kendisi kadar, 
alt sektörleri de öne çıkıyor. Bizler de 
bilhassa savunma ve havacılık sanayi-
si deyince, sadece “ürün pazarlama” 
algısının olmadığını özellikle vurgulu-
yoruz. Üstelik, “Bilgi paylaştıkça ço-
ğalır!” mottosundan hareketle, fuarı, 
çeşitli ülkelerle teknoloji paylaşımı da 
yapabildiğimiz bir merkez hâline ge-
tirmeyi de hedefliyoruz. Türk savunma 
ve havacılık sanayisi de yan sanayiden 

ana sanayiye, High-Tech Port vasıta-
sıyla dünya çapında bir pazarlama fır-
satı yakalıyor ki; bizim odak noktaları-
mızdan, motivasyonlarımızdan biri de 
Türk savunma ve havacılık sanayisini, 
dünyaya, doğru ve gerçekçi bir şekilde 
anlatabilmek. Ek olarak her yıl geniş-
leyen bir coğrafyadan katılım oluyor 
ki; bu da Türk savunma ve havacılık 
sanayisi için yeni pazarlar, yeni iş bir-
liği fırsatları demek.

Yurt içi ve yurt dışı menşeli sektörel 
basın kuruluşlarının etkinliğe 
ilgisinin ve desteğinin giderek 
arttığını gözlemliyoruz. Hem sizin 
bu kuruluşlardan beklentilerinizi 
hem de katılımcı firmaların bu basın 
desteğinden nasıl faydalanacağını 
anlatır mısınız?
Hakan KURT: Evet, hem yurt içi hem de 
yurt dışı sektörel basın kuruluşları, et-
kinliğimizi yakından takip ediyor. Sek-
töre katma değer sağlayan High-Tech 
Port by MÜSİAD’ın, sektöre ve sektörü 
yakından takip edenlere duyurulma-
sında medyanın rolü çok büyük. Bu 
desteğin devam etmesini bekliyoruz. 
Katılımcı firmalarımızın da fuarda ya-
pacağı çalışmaları ve sektöre katkıla-
rını medya aracılığıyla anlatmaları ve 
tanıtmaları, onları bir adım öne taşıya-
caktır.

Eklemek istediğiniz başka bir 
konu var mı?
Hakan KURT: Fuarın bu yılki sloganı, 
“Milli yeteneklerle küresel güçler oluş-
turmak.” Tüm sektörü, High-Tech Port 
by MÜSİAD’a katılmaya ve yetenekleri-
ni sergilemeye davet ediyoruz.
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Sıra Dışı Bir Başlangıç
Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nin 19 Ocak 2005 tarihli 
toplantısında, son derece farklı bir şey oldu. Daha önce Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Stratejik Hedef Planları veya On Yıl-
lık Tedarik Planlarına girmemiş hiçbir proje hakkında karar al-
mamış olan SSİK, o gün, TSK tarafından beyan edilmiş bir ihti-
yaç olmaksızın Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (TBTEU) 
programının başlatılmasını kararlaştırdı. Bu, Türk savunma ve 
havacılık sanayisi açısından da çok önemli bir karardı.
SSM ve TUSAŞ arasında, 15 Mart 2006 tarihinde imzalanan 
sözleşme ile program resmen başlamış oldu. Hv.K.K.lığı 
ise programa, ancak 2008 yılında “gözlemci” ve 2012 yılın-
da resmen “taraf” olarak dâhil oldu. Bu çerçevede, imzadan 
yaklaşık 10 yıl sonra, 11 Temmuz 2016’da alınan sertifika da  
19 Ocak 2005 tarihli SSİK kararı ile aynı mertebede önemlidir.
HÜRKUŞ, belki de bu sıra dışı başlangıcın etkisiyle sonra-
ki yıllar boyu, özellikle programın dar boğazlarında pek çok 
eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştirilere karşı da bugüne ka-
dar -belki de zorunlu olarak- genellikle tecrübe eksikliğine, 
finansal kaynakların mütevazılığına veya müşterinin zorlu-
ğuna atıfta bulunan; yani “maçı sahasında kabul eden” ce-
vaplar geldi.
Bu noktada, HÜRKUŞ’u ve onu yapıp uçuranları yerme-
ye veya övmeye kalkmadan önce, başkalarının bu işi nasıl 
yaptıklarına bir göz atalım. Sonra da olumlu veya olumsuz 
değerlendirmelerimizi, öğrendiğimiz bu bilgilere dayanarak 
yapalım.

Neden Turboprop?
Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri, 1988 yılında, temel pilot 
eğitimi için ortak bir platform kullanmak yolunda uzlaşınca, 
ortaya 700 uçaklık büyük bir ihale, yani JPATS (Joint Primary 
Aircraft Training System / Müşterek Temel Uçak Eğitim Sis-
temi) çıktı. Amerikan Silahlı Kuvvetleri, 1995 yılında, JPATS 
için turboprop bir uçağı tercih edince, tüm dünyada, temel 
askeri pilot eğitimi için bu tür uçakların tercih edilmesi yö-
nünde bir eğilim oluştu.

JPATS’da yarışan 7 uçağın, yalnızca 2’si turboprop mo-
torluydu: Beechcraft ile iş birliği yapan İsviçreli Pilatus’un  
PC-9’u ve Brezilyalı Embraer’in EMB-314 Super Tucano’su. 
İpi göğüsleyen, Beechcraft-Pilatus PC-9 Mk 2 oldu. Şimdi-
lerde T-6 Texan II diye bilinen uçak da PC-9’un yoğun ta-
dilat görmüş bir versiyonudur. Bugün, Pilatus geni taşıyan 
uçaklar turboprop eğitim uçağı pazarının 3’te 2’sini elinde 

HÜRKUŞ:10 Yıl Gerçekten
Uzun Bir Süre mi?

HÜRKUŞ, Farnborough International 
Airshow esnasında, 11 Temmuz’da 
yapılan bir törenle EASA (European 
Aviation Safety Agency / Avrupa Havacılık 
Emniyeti Ajansı) ve SHGM (Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü)’den Tip Sertifikasını 
alarak, uluslararası sivil havacılık 
kurallarına uygun tasarlanan ilk Türk 
uçağı namıyla tarihe geçti. Bu başarı, 
başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
(Hv.K.K.lığı), Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve TUSAŞ olmak 
üzere, projede emeği geçen herkesin 
göğsünü kabartsa da HÜRKUŞ’un 
tasarım ve sertifikasyon sürecinin 
çok uzun olduğuna dair eleştiriler de 
duyuluyor. Bu makalede, “HÜRKUŞ ile 
ilgili çalışmalar çok mu uzun sürdü?” 
sorusunun cevabını arayacağız.
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com
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tutuyorsa bunda JPATS tercihinin payı büyüktür. Bu arada, 
turboprop motorlu uçakların, dünya temel eğitim uçağı pa-
zarının, yalnızca %40’ını teşkil ettiğini not etmekte fayda var.

HÜRKUŞ ve Diğerleri
Askeri turboprop eğitim uçaklarının (kabaca) ikinci neslini 
oluşturan programların çoğu, 1990’larda başlamıştır. Bun-
ların başlıcaları; JPATS için Pilatus ve Beechcraft (şimdi-
lerde Textron’un bir parçası oldu) tarafından geliştirilen T-6 
Texan II, Hv.K.K.lığının da yakından tanıdığı KAI yapımı KT-1, 
Embraer EMB-314 Super Tucano ve Pilatus PC-21’dir.
Şekil 1’de, söz konusu programların geliştirme süreleri 
ve belli başlı aşamaları yer almaktadır. Bunların öncülleri 
olan; PC-7, PC-9 ve EMB-312 de aile ağacını tamamlamak 
için şekle eklenmiştir. Dikkatli okurların gözünden kaçma-
yacak olan, PC-7’nin ilk uçuşunun, sözleşmeden yaklaşık  
7 sene önce gerçekleşmiş olması, bir hata değildir. Pilatus, 
piston motorlu PC-3 modelinin turboprop bir versiyonunu, 
daha 1966’da uçurmuş; ancak bir kaza, programın 1973’e 
kadar duraksamasına neden olmuştur. Benzer bir şekilde, 
EMB-312’nin program başlangıcı ile sözleşme arasındaki  
7,5 sene; Neiva Universal isimli şirket tarafından geliştiril-
mekte olan, Caraja rumuzlu tandem (pilotla öğrencinin arka 
arkaya oturduğu) turboprop uçağın tasarım bilgilerinin, bazı 
tasarımcılar ile birlikte, 1973 yılında Embraer’e ulaşmış ol-
masından kaynaklanmaktadır.

Bu detayları bir kenara bırakacak olursak Şekil 1’in en dik-
kat çekici yanı, bahse konu dört geliştirme programı ile  
HÜRKUŞ Geliştirme programının (doğru adıyla TBTEU Ge-
liştirme programı) süre açısından çok da farklı olmadığıdır.
Ayrıca yine Şekil 1’e bakarak, aynı soyağacından gelen uçak-
ların birbirleri ile pek çok ortak yanı olmasının, geliştirme 
sürelerini pek de kısaltmadığını söyleyebiliriz.
Şekil 2’de ise yine aynı programların, sözleşmeden hizmete 
girene ve ilk uçuştan hizmete girene kadar geçen süreleri in-
celenmiştir. TBTEU programında seri bir üretim öngörülme-
diği için, sertifikasyon tarihi, “ilk kabul”e, yani hizmete girişe 
denk varsayılmıştır. Burada en önemli nokta, HÜRKUŞ’un, 
ilk uçuştan hizmete girene kadar geçirdiği sürenin, bu tür 
programların ortalama süresinden kısa olmasıdır.

Şekil 1. HÜRKUŞ 
sınıfındaki 

farklı uçakların 
geliştirme süreleri 

ve belli başlı 
aşamaları.

Şekil 2. HÜRKUŞ sınıfındaki çeşitli uçakların, sözleşmeden hizmete girene ve ilk uçuştan hizmete girene kadar geçen süreleri.
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30 Adımda HÜRKUŞ-A
TBTEU programında, SSİK kararından sonra geçen  
11,5 sene boyunca neler yapıldığının detayları ise Şekil 3’te 
yer almaktadır. Yapılan faaliyetler; sözleşme görüşmeleri, 
tasarım, üretim, yer testleri, uçuş testleri ve sertifikasyon 
olarak gruplanmıştır. Bu tür bir geliştirme programında; 
tasarım, üretim ve test faaliyetlerinin, programın son gü-
nüne kadar sürdüğü bir gerçektir. Ancak süreçlerin ilişkisi-
nin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler,  
uygun kilometre taşlarında bitmiş olarak gösterilmiştir.
HÜRKUŞ geliştirme sürecinde yapılan faaliyetler özetlene-
cek olursa (Şekil 3’te bir zaman hattına yerleştirilmiş olan) 
aşağıdaki 30 kritik adım öne çıkar:
1. Ocak 2005 SSİK Kararı
2. Mart 2006 Sözleşme İmzası
3. Temmuz 2006 Sistem İhtiyaçları Gözden Geçirme
4. Aralık 2006 Kavramsal Tasarım Gözden Geçirme
5. Şubat 2007 EASA Tasarım Organizasyon Onayı Başvurusu
6. Temmuz 2007 Ön Tasarım Gözden Geçirme
7. Ağustos 2008 Rüzgâr Tüneli Testleri
8. Aralık 2008 Tip Sertifikası Başvurusu
9. Mart 2009 Kritik Tasarım Gözden Geçirme
10. Temmuz 2009 İlk Parça Kesimi
11. Nisan 2010 Elevator Montaj Başlangıcı
12. Ekim 2010 Basınçlandırma Sistemi Testleri
13. Kasım 2010 Kanat Montaj Başlangıcı
14. Aralık 2010 Gövde Montaj Başlangıcı
15. Mayıs 2011 Kanopi Kuş Çarpması Testleri
16. Eylül 2011 İniş Takımı Düşürme Testleri
17. Aralık 2011 Fırlatma Sandalyesi Testleri
18. Aralık 2011 İklimlendirme Sistemi Rig Testleri
19. Ocak 2012 Hidrolik Sistem Rig Testleri
20. Mayıs 2012 Kanat-Gövde Montajı
21. Haziran 2012 HUR01 Fabrika Çıkışı
22. Temmuz 2012 EASA Tasarım Organizasyonu Onayı
23. Haziran 2013 Dikey Rüzgâr Tüneli
24. Haziran 2013 Yer Titreşim Testleri
25. Ağustos 2013 HUR01 İlk Uçuş
26. Aralık 2013 HUR02 Fabrika Çıkışı
27. Eylül 2014 HUR02 İlk Uçuş
28. Ekim 2014 Dikey Rüzgâr Tüneli
29. Ocak 2015 Yapısal Statik Testlerin Tamamlanması
30. Temmuz 2016 Tip Sertifikasyonu

Esas Oğlan: HÜRKUŞ-B 
HÜRKUŞ-A’nın ortaya çıkmasını sağlayan sıra dışı TBTEU 
programı, hem SSM hem Hv.K.K.lığı hem de TUSAŞ için 
bir “öğrenme” programı olmuştur. Gerçekten de yukarıda  
yer alan 30 faaliyet adımının neredeyse üçte biri, ilgili taraf-
larca ilk kez bu program kapsamında deneyimlenmiştir.
Asıl mesele, bu deneyimleri, Hv.K.K.lığının, 15 adet  
HÜRKUŞ-B sipariş ettiği, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı  
(YNTEU) programına taşımaktır.
Yine Şekil 3’te de yer alan YNTEU’nun takviminin önemli  
kilometre taşları şöyledir:
1. Eylül 2013  SSİK Kararı
2. Aralık 2013  Sözleşme İmzası
3. Haziran 2018  İlk Teslimat
4. Aralık 2019  Son Teslimat
Burada, Haziran 2018 tarihi ile ilgili şu açıklamayı yapmak 
gerekir: Uçakların teslim tarihleri ile ilgili açık kaynaklarda 
net bilgiler yer almadığından, sözleşme imzası esnasında, 
ilk teslimatın 2018 yılı içinde yapılacağına dair verilen be-
yanatlar esas alınarak, Haziran 2018 tarihi varsayılmıştır.  
Geleneksel, ayda bir uçak hızı ile yapılacak teslimatların, 
2019 yılının sonuna kadar sürmesi beklenebilir.

Şekil 3. TBTEU programında 11,5 sene boyunca gerçekleştirilen kritik faaliyetler. 
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HÜRKUŞ’un A ve B modelleri arasındaki fark, kokpitte yer 
alan bir seri cihaz değişikliğinden ibarettir ki, TUSAŞ, bu tür 
entegrasyonları, ASELSAN ile birlikte veya tek başına, en az 
4 programda daha gerçekleştirmiştir. Bu gözle bakıldığında, 
YNTEU takvimi fazlasıyla korumacıdır. Bu nedenle TUSAŞ 
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın, Farnborough’daki 
sertifikasyon töreninden bu yana yaptığı, ilk teslimat tarihini 
2017’ye çeken beyanatlar, mutluluk vericidir.
TUSAŞ’ın YNTEU programındaki performansı, Türk havacılık 
sanayisinin geleceği açısından son derece belirleyici olacaktır.

Peki Sonra?
2005’te, TBTEU programının başlarında, TUSAŞ’ın  
HÜRKUŞ’u rakiplerinden ayırdığını ifade ettiği; gelişmiş 
entegre aviyonikler, kabin basınçlandırma, koltuk fırlatma 
sistemi ve uçak üzeri oksijen üretim sistemi gibi özellikler,  
10 yıl sonra artık “yenilik” olmaktan çıkmıştır.
Öte yandan, “sivil sertifikasyon” bugün itibarıyla 2005’lerde 
olduğundan daha değerlidir. HÜRKUŞ’un en büyük rakibi 
konumunda olan PC-21, daha maliyet etkin sivil bakım usul-
lerinin uygulanabilmesinin yanı sıra askeri olmayan kanal-
lardan ihracat imkânı vermesi gibi nedenlerle İsviçre Sivil 
Havacılık Otoritesi’ne sertifiye ettirilmiştir. 

Şekil 4’te, HÜRKUŞ ve muhtemel rakiplerinin azami sürat ve 
servis tavanı verileri, karşılaştırmalı olarak gösterilmekte-
dir. HÜRKUŞ’un yarıştan düşmemiş olması ve lideri (PC-21) 
izleyen “ana-grup” (bisikletçi terimiyle “peloton”) içinde, tek-
nik özellikleriyle kuvvetli bir rakip olarak yer alıyor olması, 
umut vericidir. Bu durum –Hv.K.K.lığının uçaktan memnu-
niyetini sık sık dile getirmesi kaydıyla- HÜRKUŞ’un gireceği 
uluslararası ihalelerde şanslı olacağının bir göstergesidir. 
Yalnız burada, önümüzdeki 8-10 yıl boyunca, turboprop eği-
tim uçaklarına pek fazla talep olmayacağının öngörülmekte 
olduğunu da hatırlatalım.
Konjonktür doğru okunursa askeri pilot eğitiminde; başlan-
gıç, temel, tekamül, taktik ve silah eğitimi benzeri aşamala-
rın yavaş yavaş terk edilmekte olduğu; onun yerine, gömülü 

simülasyon sistemleri aracılığıyla; elektronik-harp, radar 
ve silah sistemleri gibi ancak avcı uçakları üzerinde 

alınabilecek eğitimlerin de maliyet etkin, kullanı-
mı kolay, fakat kuvvetli platformlar üzerinde veril-

mesi yoluna gidildiği görülecektir.
Bu nedenle Pilatus PC-21 paketinin içinde, uçağın yanı sıra 
sentetik eğitim araçları, bilgisayar destekli eğitim ve sınıf 
eğitimlerini birlikte pazarlamaktadır. Bu paket sayesinde, 
farklı kokpitler için; elektronik-harp, radar, silah sistemi, 
taktik durum göstergeleri ve veri-linkleri eğitimleri, aynı 
uçak üzerinde verilebilmektedir. Ayrıca, tıpkı yerdeki simü-
latörlerde olduğu gibi, öğretmenin, uçuş anında, kendi kok-
pitinden, öğrencinin göstergelerine, ikaz veya arıza verileri 
enjekte etmesi mümkün olabilmektedir.
Bu bakış açısıyla gerek Hv.K.K.lığının uçuş eğitim ihtiyaçla-
rına kapsamlı bir yanıt verebilmek gerekse uluslararası iha-
lelerde tercih edilebilir olmak için, TUSAŞ’ın, bu konuyu da 
gündemine alması gerekecektir.

Sonuç
Yukarıda anlatılanlar, iki madde hâlinde özetlenebilir:
1. HÜRKUŞ-A’nın geliştirme sürecinin, piyasadaki diğer
 uçaklardan çok da farklı olmadığı görülmektedir.
 HÜRKUŞ’un çok geciktiğini söylemek hakkaniyetli değildir!
2. TUSAŞ, HÜRKUŞ’u, sadece Hv.K.K.lığına değil, 
 dünyaya da satmak istiyorsa uçak pazarlamaktan,
 eğitim sistemi pazarlamaya geçmeli; bu konuda 
 iş birliklerine girmekten kaçınmamalıdır.
Uluslararası sivil sertifikasyona sahip ilk Türk uçağı HÜRKUŞ, 
Türkiye’ye hayırlı olsun.

Şekil  4. HÜRKUŞ 
ve muhtemel 
rakiplerinin azami 
sürat ve servis 
tavanı verileri.
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Etkinlik öncesinde, HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay, basın mensupları ile kahvaltıda 
bir araya geldi. Basın mensuplarının çeşitli sorularını 

yanıtlayan Atalay; siber tehditlerle ilgili kısa bir ufuk turu ya-
parak, günlük hayatı etkileyen çeşitli konularda da bilgiler 
verdi.
Atalay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’ye 
yönelik siber saldırıların artıp artmadığı ile ilgili bir soru-
ya, şöyle cevap verdi: “HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji 
Merkezi (SİSATEM)’nde, 7/24 Türkiye’nin çeşitli kritik ku-
rumlarını izliyoruz. Dolayısıyla şunu net olarak söyleyebili-
riz ki, Türkiye’ye yönelik öyle iddia edildiği gibi çok ciddi bir 
saldırı olmuş değil. Ama saldırı var mı? Her an var zaten. 
Her yere var. Yıllardır olageldiği gibi Türkiye, siber güvenlik 
konusunda, dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor… Ge-
nelde saldırıyı yapan ya da saldırıya maruz kalan ilk 10 ülke 
arasında yer alıyoruz maalesef.”
Atalay, HAVELSAN’ın, son 1 yıldır anayurt güvenliği ile ilgili 
çalışmalara da yoğunlaştığını belirterek, bu konudaki faali-
yetlerini şöyle özetledi: “Burada kritik alan güvenliğinden, 
kritik tesis güvenliğine ve kritik altyapıların siber tehditle-
re karşı korunmasına kadarki çok geniş yelpazede, güven-
lik çözümleri ve güvenlik hizmetleri üretiyoruz. Türkiye’deki 
MOBESE sisteminin yenilenmesi gündemde. ASELSAN’ın 
önderliğinde, ASELSAN-HAVELSAN konsorsiyumu olarak, 
Türkiye’deki MOBESE sistemini yeniliyoruz. Böylece, Tür-
kiye’nin her tarafında binlerce IP kamera ile yolların ve çe-
şitli kritik alanların izlenmesi sağlanmış olacak. Bir başka 
faaliyetimiz olarak BOTAŞ’ın boru hatları güvenliği ile ilgili 
bir projemiz var. Yine ASELSAN ile birlikte yapıyoruz bunu. 
İstanbul’da inşa edilen 3’üncü havaalanının güvenliği ile ilgili 
de bir proje üzerinde çalışıyoruz.”

HAVELSAN: Siber Güvenlik 
Mükemmeliyet Merkezi
Atalay, buluştay ile ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’de, si-
ber güvenlik alanında faaliyette bulunan firmaları bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz. Onları davet ettik. Siber güvenlik, 
son derece kritik bir konu; ulusal güvenliğin hakikaten çok 
önemli ve ayrılmaz bir parçası. Biz de HAVELSAN olarak si-
ber güvenlik alanına; hem Türkiye’nin yazılım alanında faa-
liyet gösteren en büyük ve en köklü firması olmamız hase-
biyle hem bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
ait bir misyon şirketi olmamız nedeni ile ağırlık veriyoruz.  

HAVELSAN, potansiyel iş ortaklarının 
kabiliyetlerini öğrenmek ve onlara, 
projelerini ve çalışmalarını anlatmak 
amacıyla son dönemde, “buluştay” 
adını verdiği etkinlikler düzenliyor. 
Bunlardan, iş ekosistemine yönelik 
olan 2’ncisi, siber güvenlik temasıyla, 
20 Eylül’de, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Etkinlikte; HAVELSAN, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi arasında, bir iş birliği 
protokolü de imzalandı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

HAVELSAN, 
Siber Güvenlik 
Ekosistemini 
Genişletiyor
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Tabiri caizse durumdan vazife çıkardık siber güvenlik konu-
sunda. Bu konuda Türkiye’nin eksiği olan milli ve yerli çö-
zümler ve bu çözümlerin hizmet olarak kamu kurumlarına 
sunulması konusunda, son 3 yıldır çalışıyoruz. Son 1 yıldır da 
yoğun olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu alanda, 
kendimizi, Türkiye’nin siber güvenlik mükemmeliyet merke-
zi olarak görüyoruz. Bu misyonla, bu alanda faaliyet gösteren 
bütün firmaları, ekosistemimizin altına davet ediyoruz. Şu 
anda pek çok firmayla birlikte çalışıyoruz. Bugün yapacağı-
mız toplantıda, birlikte çalışabileceğimiz başka firmalarla da 
temas kurup onlarla hangi alanda iş birliği yapabileceğimizi 
anlamaya çalışacağız. Bunu niye 
yapıyoruz? Birkaç sebebi var. Bir 
tanesi, bütün dünyada olduğu 
gibi, Türkiye’de de siber güvenlik 
alanında uzman eksikliği var. O 
nedenle biz bir model geliştirdik. 
SİSATEM’de çeşitli kurumların 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-
ler düzenliyoruz ve bir yandan da 
Türkiye’nin ihtiyacı olan siber gü-
venlik uzmanlarını yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Bir yaz okulu açtık. 
Ama aynı zamanda, bu merkez-
de, kurumların ihtiyacı olan siber 
güvenlik hizmetlerini, yönetile-

bilir hizmet (managed ser-
vice) mantığıyla, belli servis 
garantileri ile bir hizmet 
olarak sunuyoruz. Şu anda 
birtakım kamu kurumlarıyla 
ve bakanlıklarla belli nokta-
ya gelmiş faaliyetlerimiz var. 
Burada şunu teklif ediyoruz 
ilgili kurumlara: Siber gü-
venlik elemanı açığı, açık ve 
net. Kamu personel rejimine 
tabi insanlarla siber güvenlik 
hizmetini vermek çok kolay 
değil. Çünkü 7/24 çalışmak 

gerekiyor. Ayrıca siber güvenlik uzmanları da çok pahalı 
elemanlar; bunları da kamu personel rejimi ile istihdam et-
mek kolay değil. Konunun bir de şöyle bir boyutu var: Eğer 
siber güvenlik uzmanınız yoksa hangi teknolojik yatırımı ya-
parsanız yapın, kendinizi güvenceye almanız mümkün değil. 
Çünkü o teknolojik sistemleri işletecek, konfigüre edecek, 
bunları ayakta tutacak, o uzmanlardır. O uzmanlar yoksa o 
cihazlar tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. O nedenle de 
biz kurumlara şunu teklif ediyoruz: Gelin, siz herhangi bir 
uzman istihdam etmek zorunda kalmayın. Buna ilişkin bir 
teknolojik yatırım yapmak zorunda kalmayın. Kendinizi bize 
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emanet edin. Biz sizin, hizmet olarak her türlü siber güvenlik 
ihtiyacınızı karşılayalım. Bizim bir uzmanımız, birden çok ku-
ruma hizmet edecek, böylece her kurumda 10’ar kişiyi istih-
dam etmek yerine, 10 kurumda 100 kişi yerine, biz 100 kişiyle 
belki 50 kuruma hizmet verebilir duruma geliyoruz. Böylece 
de daha az sayıda uzmanla daha çok sayıda kurumun güven-
liğini sağlamamız söz konusu oluyor. Bütün bunları yapar-
ken SİSATEM, aynı zamanda bir Ar-Ge laboratuvarı olarak 
ürün geliştiriyor. İnandığımız ve hep söylediğimiz bir şey var: 
Siber güvenlik alanında kendi milli, yerli ürünlerinizi geliş-
tirmediğiniz sürece, güvende olduğunuzu söyleyemezsiniz, 
iddia edemezsiniz… Şu anda 11 projemiz var, 11 ürün ge-
liştiriyoruz. Tüm bunları yaparken de sadece HAVELSAN’ın 
kendi kaynaklarını, yeteneklerini değil, iş ekosistemimizdeki 
tüm yeteneklerini kullanarak, Türkiye’nin kendi yerli, milli 
çözümlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.”
Atalay, SİSATEM’in hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarla il-
gili sorulara verdiği cevapta, merkezin; Başbakanlık, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Ba-
kanlığı ve Sayıştay gibi kamu kurumları ve finans sektörüne 
hizmet verdiğini belirtti.
Atalay, siber güvenlik teması ile Nisan ayında gerçekleştir-
dikleri 2’nci Üniversite Sanayi İşbirliği Buluştayı’na da ayrı 
bir parantez açtı: ”Türkiye’de, bu alanda, akademik dünyada, 
kimlerin çalıştığını bulmak için bir arayışa girdik ve Türki-
ye’deki bütün üniversitelerle temas kurduk. Buluştay vesi-

lesi ile 110 civarında bilim adamının, bu konuyla ilgilendiğini 
öğrenmiş olduk. Bunların arasında, yaklaşık 10 tanesi ile 
doğrudan proje ilişkimiz var. Buluştay vasıtası ile tanıştı-
ğımız akademisyenlerle bir ağ kurduk. İletişim hâlindeyiz. 
Onların projelerinden haberdar oluyoruz. İhtiyacımız olan 
alanlarda, onlara başvuruyoruz. Hatta onlara, çeşitli yüksek 
lisans ve doktora tezi konuları da veriyoruz. Bizim ilgilendi-
ğimiz alanlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarının ya-
pılması hâlinde, biz o çalışmaları destekliyoruz.”

HAVELSAN-ODTÜ-Bilkent Üniversitesi  
İş Birliği
Basın toplantısının ardından, buluştayın programı, Atalay’ın 
açılış konuşması ile başladı. Daha sonra HAVELSAN, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Bilkent Üniversitesi 
arasında, kurumsal ve sürekli birliktelik için İş Ekosistemi 
Protokolü; Atalay, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Atalar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök 
tarafından imzalandı.
Etkinliğin öğlene kadarki oturumlarında gerçekleştirilen 
konuşmaların ardından, sektörde siber güvenlik alanında 
faaliyetleri gösteren davetli firmalarla HAVELSAN yetkilileri 
arasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi. HAVELSAN’ın 
siber güvenlik iş ekosistemi kapsamında iş fırsatları ve iş 
birliği alanları görüşülerek, bu kapsamda firma envanteri ile 
yetenek matrisi oluşturuldu.
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Başta Airbus A320 ve 
Boeing 737 ürün ai-
leleri olmak üzere, 

Rusya ve Çin tarafından da 
geliştirilmekte olan uçaklar 
dikkate alındığında, 120-230 
kişilik tek koridorlu uçak 
pazarında, yoğun bir reka-
bet yaşanıyor. Mevcut du-
rumda, bu sınıftaki uçaklar 
için rekabet eden iki motor 
alternatifinden birisi olan 
GE LEAP, hâlen yarışı önde 
götürüyor. GE, rekabetçi bir 
motor ortaya çıkartmak için 
performansı yükseltirken, 
maliyetleri de kontrol altına 
almayı hedefledi. Bu neden-
le LEAP motorunun üretim 
süreçleri, önemli teknolo-
jileri barındırıyor. Yekpare 
pale-disk (blisk) de bu tek-
nolojiler arasında yer alı-
yor. Eskiden, kompresörün 

dönen parçaları, disk ve pa-
lelerden oluşan çok sayıda 
alt parçanın bir araya geti-
rilmesi ile üretilirdi. Blisk’te 
ise motorun kompresör ka-
demesi, yekpare olarak üre-
tilen pale ve disklerden olu-
şuyor. Tek parça metalden 
üretilen blisk kullanımı, mo-
torun yakıt verimini arttırır-
ken, ağırlığını da azaltıyor.
LEAP motorlarına ait kom-
presör blisk parçalarının, 
GE’den sonra dünyadaki 
2’nci tedarikçisi konumun-
da bulunan TEI, yüksek ge-
ometrik karmaşıklığa sahip 
5 adet kompresör blisk’inin 
üretiminden sorumlu. Böy-
lece TEI, bir anlamda, tek 
koridorlu uçak piyasasının 
kritik üretim hattında yer 
alıyor. Çünkü Airbus ve Bo-
eing, gelecek yıllarda, aylık 

uçak üretim sayısını 50’li 
rakamlara taşımayı planlar-
ken; GE’nin, her ay 100’ün 
üzerinde motor teslim et-
mesi gerekecek.
TEI İleri İmalat Teknolojileri 
Binası’nda üretilecek mo-
tor parçaları ile 2035 yılına 
kadar, yaklaşık 2 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştiri-
leceği hesaplanıyor. Mevcut 
durumda, kapasitesinin bir 
kısmı kullanılan binanın tüm 
yatırımları, kademeli olarak 
2019 yılında tamamlanacak. 
Binaya, toplamda yaklaşık 
110 milyon dolarlık yatırım 
yapılacak. TEI İleri İmalat 
Teknolojileri binası, 300 ki-
şiye istihdam sağlayacak. 
TEI’nin, Milli Eğitim Bakan-
lığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının des-
tekleri ile yürüttüğü İş Başı 
Eğitim Programı kapsamın-
da yetiştirilen 31 teknisyen 
de binada görev yapacak.

TEI’nin Hedefleri 
Büyük
Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık, Kültür ve Turizm Baka-
nı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi 
Azmi Çelik, Muharip Hava 
Kuvveti Komutanı Orgene-
ral Hasan Küçükakyüz, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı Genel Müdürü 
(E) Korgeneral Orhan Akbaş, 
TEI Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Liman ve TUSAŞ Ge-
nel Müdürü Muharrem Dört-
kaşlı başta olmak üzere, çok 
sayıda üst düzey davetlinin 
katıldığı törende, ilk konuş-
mayı, TEI Genel Müdürü ve 
CEO’su Prof. Dr. Mahmut 
Faruk Akşit yaptı. Prof. Dr. 
Akşit, açılan tesis ile ilgili 
rakamsal bilgileri verdikten 
sonra, binanın özelliklerine 
değindi: “Binamızda her şey 
yeni nesil. Binanın aydınlat-
masının, ısıtmasının, soğut-
masının ve bütün tezgâhların 

TEI, Zirve Tırmanışında 
Bir Adım Daha Attı
Tek koridorlu yolcu uçağı piyasasında, dünyanın en çok 
satan motoru unvanına sahip General Electric (GE) LEAP 
motoruna parça üretmek için kurulan TEI İleri İmalat 
Teknolojileri Binası’nın açılışı, 21 Eylül’de, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da 
katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

Prof. Dr. Mahmut 
Faruk Akşit
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bir ağ üzerinden izlenmesini 
sağlayan yazılım sistemimiz 
var. Her şey dijital.”
Prof. Dr. Akşit, TEI’nin mev-
cut durumu ve gelecek plan-
ları ile ilgili de şunları söyledi: 
“Biz TEI olarak, dünyada en 
çok satan motorun, dünya-
daki en büyük tedarikçisi ko-
numundayız. Şu an itibarıyla 
dünyada, gökyüzündeki sivil 
veya askeri bütün uçakların 
içinde, en az iki uçaktan biri, 
TEI’de, bu kampüste üreti-
len parçalarla uçuyor… He-
defimiz, 10-20 yıl içinde, bu 
rakamın 2’de 1’den; 5’te 3’e, 
5’te 4’e çıkması ve TEI’nin, 

dünya havacılık sektöründe 
en üstteki sıralarda yerini 
alması. 2014’ün sonundaki, 
yaklaşık 260 milyon dolarlık 
satış ve ciro rakamını, 10 yıl-
da 2’ye, 20 yılda da 3’e katla-
ma hedefi koyduk kendimize. 
Şu an itibarıyla kesinleşmiş 
aldığımız siparişler toplamı,  
3 milyar dolardır. Geçen yıl 
itibarıyla 300 milyon dolar 
olan ciromuzu göz önüne 
alırsanız bu şirketin, 30 yıllık 
geleceğini bir nevi teminat 
altına aldık. Daha da ileriye 
doğru; bu binalarla, yatırım-
larla sıçramamızı yapacağız.”
Prof. Dr. Akşit’in konuş-

masının ardından sahne-
ye çıkan General Electric 
Aviation Askeri Sistemler 
Satış Pazarlama ve İş Geliş-
tirmeden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Mike Wilking, ge-
leceğe yönelik yatırımların 
sürdürüleceğini belirtti ve 
30 yılı geçen bu ortaklık ile 
TEI’nin, dünyanın sayılı mo-
tor tedarikçilerinden birisi 
konumuna gelmiş olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Aynı zamanda Eskişehir 
Milletvekili olan Kültür ve 
Turizm Bakanı Nabi Avcı 
da yaptığı kısa konuşmada, 
TEI’nin, Eskişehir için taşıdı-
ğı öneme değindi. Hem sos-
yal hem de eğitim alanında 
gerçekleştirdiği projelerle 
sadece Eskişehir sanayisine 
değil, Eskişehir sosyal haya-
tına da büyük değer kattığını 
ifade etti.

Yeni Hedef
Nitelik Artışı
Törende son konuşmayı, 
Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık yaptı. Işık, askeri gücün 
önemine vurgu yaparak, son 
yaşanan olaylara değindi: 
“TSK’nın, 15 Temmuz ak-
şamı içinden çıkan hainleri 
temizlemekte gösterdiği di-
rayet de her türlü övgünün 
üstündedir. 15 Temmuz, 
bizim için ağır bir tecrübe 
oldu. Ama bir daha böy-
le bir olayın yaşanmaması 
için alınması gereken tüm 
yapısal tedbirleri belirledik  
ve almaya başladık. Bunlar-
dan en önemlisi de TSK’nın, 
gereksiz tüm yüklerinden 
arındırılmasıdır. TSK’nın ha-
rekât kabiliyetinin çok daha 
yükseltilmesi; istihbaratı-
nın ve eğitiminin daha çok 
ön plana çıkarılmasıdır.  
Bu noktada, dünyadaki  

Mike Wilking Nabi Avcı Fikri Işık
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demokratik ülkelerde Milli 
Savunma Bakanlığının yap-
ması gereken, buna mukabil 
Türkiye’de, Genelkurmay 
Başkanlığının yaptığı bütün 
işleri, Genelkurmay Baş-
kanlığının üstünden aldık. 
Bunları artık Milli Savunma 
Bakanlığı ya da diğer ilgili 

bakanlıklarımız yapacak.” 
Bakan Işık, savunma ve 
havacılık sanayisi ile ilgili 
değerlendirmelerini de şu 
sözlerle paylaştı: “TSK’nın 
caydırıcı gücünü daha fazla 
arttırmak, en temel önce-
liğimiz. Savunma sanayisi, 
Türkiye için kritik öneme sa-

hiptir. %24’lerden aldığımız 
savunma sanayisindeki yer-
lilik oranını, bugün %60’lara 
getirdik. Nitelik artışını da 
sağladık. Ama şimdi, artık 
Türkiye için yeni hedef, bu 
nitelik artışını çok daha yu-
karılara çıkarmak. Yerlilik 
oranını %80’lere getirmek, 

niteliği de çok daha uç nok-
taya taşımak. Artık Türki-
ye, bir problem olduğunda, 
başkasından almakta zor-
lanacağı tüm teknolojileri 
kendisi geliştirmeye başladı 
ve bu konuda emin adım-
larla yürüyoruz. İşte TEI’nin 
tesisleri de bunun güzel ör-
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neklerinden biri. Bugün dün-
yadaki iki tedarikçiden biri 
konumunda olan bir fabrika-
nın açılışını yapıyoruz. Ama 
daha güzel müjdelerimiz, 
çalışmalarımız var. Kendi in-
sansız hava araçlarımız için, 
%100 kendi malımız olan 
dizel motoru ürettik. Şimdi 
yeni hedefimiz, GE ile bütün 
dünyaya satacağımız; başka-
sının kısıtlamasına tabi ol-
mayan, bize ait olan bir yerli  
uçak motorudur. Önümüz-
deki 5 yıl içerisinde, Türkiye, 
kendi yerli uçak motorunu 
yapacak. Bunu da Eskişe-
hir’de yapacak.”
Bakan Işık, konuşmasında, 
özel sektörden beklentile-
rini de dile getirdi: “Türki-
ye’de istiyoruz ki özel sektör, 
sadece üretimde olmasın.  
Özel sektör, aynı zamanda 
Ar-Ge yapsın. Özel sektör, 
daha çok mühendislik yap-
sın. Özel sektör, sadece 
ürün satan değil, bilgi satan 
konuma da yükselsin. Bunu 
yaparken de gitsin, dünya-
daki şirketlerle ortaklıklar 
da kursun. Artık küreselle-
şen dünya, adeta küçük bir 
köy hâline geldi. Ben bizim 
köyde, sadece bizim evde 
yaşarım, komşuya gitmem 
anlayışı yok. Bu anlayışla 
yolumuza devam edeceğiz. 
Biz istiyoruz ki, özel sektör, 
savunma sanayisine daha 
fazla girsin. Onların bu ala-
na girdiklerinde, karşılaştık-

ları sorunların bilincindeyiz. 
Özellikle test ve sertifikas-
yon probleminin çözümü 
için bir model geliştirdik. 
KOBİ’lerimize, işletmeleri-
mize, gerekirse hibe destek 
vereceğiz. Yeter ki siz bu 
sertifikasyon sorununu çö-
zün. Gerekirse size sermaye 
vereceğiz, bize geri ödeye-
ceksiniz; ama şunda karar-
lıyız: hiçbir engeli önümüzde 
bırakmayacağız.”
Bakan Işık, konuşmasının 
sonunda, TEI için de bir pa-
rantez açtı ve “Genel Mü-
dürümüzün üstün gayreti  
var, kendisini tebrik ediyo-
rum; ama Genel Müdürümü-
zün arkasını sağlam tutan, 
TEI’nin çalışanlarıdır.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardın-
dan, TEI’nin yürüttüğü, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı koordinasyonuyla ger-
çekleştirilen İş Başı Eğitim 
Programı’nı tamamlayan  
31 teknisyene, kurum kimlik 
kartları, Bakan Işık ve Ba-
kan Avcı tarafından takdim 
edildi. Daha sonra sahnede 
gerçekleştirilen kurdele ke-
simi ile İleri İmalat Tekno-
lojileri Binası resmi olarak 
hizmete girdi.
Tören programı, Bakan Işık 
ve Bakan Avcı’nın, üretim 
sahasına geçerek bir blisk 
parçasının üretimini başla-
tan düğmeye basması ve te-
sis turu ile son buldu.
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Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Birbirinden ilginç anı-
larla dolu olan “25 
Yılın Hikâyesi”, satışa 

sunulmadı ve prestij kitabı 
olarak sektör paydaşlarına 
ulaştırıldı. Olaylara farklı bir 
bakış açısıyla yaklaşan ki-
tap, aynı zamanda, FNSS’nin 
25 yıllık bilgi ve deneyimle-
rinin önemli bölümünü de 
paylaşıma açıyor.
FNSS’nin Genel Müdürü ve 
CEO’su K. Nail Kurt’un kita-
bın önsözünde belirttiği gibi, 
kıdemlilerinin bir araya ge-
lip “zamanda yolculuk” adını 
verdikleri sohbetlerin yazıya 
dönüşmesi, kitabın omurga-
sını oluşturmuş. FNSS’nin 
kurucuları, yöneticileri ve 
mesleğin duayenleri ile ya-
pılan röportajlar, bu kişilerin 
anlattıkları anılar ve derle-
nen bilgiler ve belgeler, 400 
fotoğraf ile birlikte sunu-
lunca, ortaya, 460 sayfalık, 

film tadında bir kitap çıkmış. 
Olayların, olayları yaşayan 
kişilerin anıları ile birlikte 
aktarılması ise kitabın okun-
masını daha da keyifli hâle 
getirmiş.
Dokuz bölümden oluşan ki-
tabın ilk bölümünde, ZMA 
(Zırhlı Muharebe Araçları) 
Projesi ve FNSS’nin doğuşu 
anlatılıyor. Hikâye; Kara Kuv-
vetleri Komutanlığının, ZMA 
için 1984 yılında ihtiyaç bildir-

mesiyle başlıyor. Tedarik sü-
reci, Savunma Sanayii Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (SaGeB, şimdiki 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı, SSM) aracılığı ile başla-
tılıyor ve dünyanın önde ge-
len araç üreticilerine teklife 
çağrı dosyası yayınlanıyor. 
Hızla gelişen olaylar, NUROL 
Holding ile FMC Corporati-
on’un yollarını kesiştiriyor ve  
24 Temmuz 1986’da, ara-

larında bir mutabakat zaptı 
imzalayan FMC ve NUROL,  
27 Ekim 1986’da, ZMA tek-
lifini SaGeB’e sunuyor.  
1 Temmuz 1987’de ise 
NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
ile FMC arasında imzalanan 
ortak girişim anlaşması ile 
FMC-NUROL Savunma Sa-
nayii A.Ş. (FNSS) adı resmiyet 
kazanıyor. ZMA Projesi’nde 

Devletin savunma sanayisi kurma vizyonu kapsamında, 
1990 yılında faaliyete geçen ve Türkiye’nin ilk özel savunma 
sanayisi şirketi ve yabancı partnerli ilk ortak girişimi olarak 
tarihe adını yazdıran FNSS; hakkında merak edilen birçok 
soruya ve sektörün gelişimine ışık tutan “25 Yılın Hikayesi” 
isimli prestij kitabının dağıtımını, Ağustos ayında tamamladı.

 25 Yılın Hikâyesi:
   FNSS, Türkiye’nin İlk Özel 
Savunma Sanayisi Şirketi

FNSS Savunma Sistemleri 
A.Ş. Adına Sahibi:  

FNSS Genel Müdürü ve 
CEO’su K. Nail Kurt

Yayın Koordinatörleri:
İnan Güven, Haluk Bulucu
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ZMA üretim hattından 
bir görünüm.

Kuruluşu SSM tarafından açılan bir 
ihaleye dayanan FNSS, artık özgün 

ürünleri ile Türkiye’nin savunma 
alanındaki ihracat rekorlarına imza 
atıyor. Fotoğrafta, ikisi de FNSS’nin 

özgün tasarımları olan SABER kulesi 
taşıyan bir PARS 8x8 görülüyor.
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de ipi göğüsleyen, FMC’nin 
aracı oluyor ve SaGeB, 1988 
yılının Ocak ayında, FNSS 
ile müzakerelere başlıyor. 
Müzakerelerin ardından, 15 
Ağustos 1989’da, proje söz-
leşmesi imzalanarak yürür-
lüğe giriyor. FNSS üretim te-
sislerinin temel atma töreni 
ise 6 Aralık 1989’da gerçek-
leştiriliyor.
Kitapta; FNSS’nin 2015 yılına 
kadar olan 25 yıllık macerası 
ise 5’er yıllık periyotlar hâlin-
de, lisans altında üretilenler-
den yerli tasarım özgün ola-
rak üretilen araçlara kadar 
olan ürünlerin evrimini de 
içerecek şekilde, yine anılar 
eşliğinde anlatılıyor.

İhracat Rekortmeni
Kitapta, FNSS ile ilgili baş-
lıca kilometre taşları, şöyle 
sıralanıyor:
n	 FNSS, ilk yurt dışı

pazarlama denemesini, 
Kuveyt’te yaptı. 
Pazarlama faaliyetlerinin 
ilk meyvesini ise 
1997 yılında, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne, 

133 adet ZMA satışı 
gerçekleştirerek aldı.

n	 1999 yılında, Amerikalı
ortağın teklifi ile Hüseyin 
Esenergül, genel 
müdürlük görevine 
atandı. FNSS’de, genel 
müdür yardımcısı 
hariç, Amerikalı 
yöneticiler, yerlerini Türk 
yöneticilere bıraktı. FNSS 
Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt, bu konuyla 
ilgili kitapta şöyle diyor:  
“Yönetim Türkleşirken, 
FNSS tipik bir Türk 
şirketine değil, hibrit bir 
şirkete dönüştü. Anne 
babanın en iyi genlerini 
alan melez çocuklar gibi 
FNSS; Türk ve Amerikan 
kültürünün en iyi 
özelliklerini aldı.”

n	 2000 yılında, Malezya ile
211 adet ZMA’yı  
kapsayan ve değeri  
280 milyon doları bulan 
bir sözleşme imzalandı.  
Bu, o yıllarda, Türkiye 
adına, tek kalemde en 
büyük savunma sistemi 
ihracatı idi.

v
Kabul Muayenede de Sektörün Öncüsü
FNSS, tarihi boyunca dersler çıkartarak ve kendini 
geliştirerek çözdüğü problemlerin ilkini, ZMA Projesi’nin 
sözleşmesi uyarınca, Hollanda’nın DAF firmasından gelen, 
20 adet ZMA’nın kabul aşaması sırasında yaşıyor. TSK’nın, 
o güne kadar bu tip araçları ya hibe olarak ya da satın 
alarak, yurt dışından hazır bir şekilde envanterine 
katmış olması, ZMA Projesi’ndeki gibi bir kabul muayene 
aşamasının yaşanmaması; kontratta da kabul aşamasının 
detaylarının belirtilmemesi, kabul muayene sürecini 
çözülmez hâle getiriyor. Ayrıca; araç üzerinde, test 
kriterlerine uymayan atışlar yapılması sonucunda “zırh 
deliniyor!” spekülasyonlarının medyaya yansıması da işin 
tuzu biberi oluyor. Neyse ki sorun, SSM, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve FNSS temsilcilerinden oluşan toplam 
10 kişilik bir ekibin ABD’ye gitmesiyle çözülüyor. FNSS’nin 
ürettiği ZMA’ların zırh korumasında sorun olmadığı; 
sorunun koruma tanımının ve zırhın nasıl test edileceğinin 
sözleşmede yer almamasından kaynaklandığı anlaşılıyor.

ZMA testlerinden bir kare
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n	 Geliştirme çalışmaları
2002 yılında tamamlanan 
AKINCI ZMA, Suudi 
Arabistan ve Malezya 
orduları tarafından tercih 
edildi.

n	 FNSS, 2005 yılında, 
PARS tekerlekli araç 
ailesinin ilk prototipini 
ortaya çıkarttı.

n	 FNSS, 2005-2006 yılları
arasında, İkinci Körfez 
Savaşı’nda, Amerikan 
ordusuna ait M113’lerin 
zırhlandırılması ve 
saldırılara karşı dayanıklı 
hâle getirmesi işini aldı 
ve yaklaşık 2.000 aracın 
modernizasyonunu, çok 
kısa bir sürede, başarıyla 
gerçekleştirdi.

n	 FNSS, 2005 yılında, 
Suudi Arabistan’da ilk 
işini aldı ve günümüze 
kadar uzanan ortaklık 
başladı. Suudi 
Arabistan’daki yerli ortak 
Al Esnad firmasının 

sahibi Ahmed Bin Jubair 
ile 2014 yılında, FNSS 
Middle East (M.E.) Co. 
Ltd. kuruldu.

n	 PARS’ın bir sürümü
olan AV-8 aracının 
2010 yılında Malezya 
tarafından seçilmesi 
ile FNSS, kendine ait 
tek kalemde en büyük 
ihracat rekorunu, 559 
milyon dolarla kırdı.

n	 FNSS, 2007 yılında
SAMUR, 2009 yılında 
da KUNDUZ araçlarının 
geliştirme sözleşmelerini 
imzalayarak TSK’ya, 
dünyanın en modern 
istihkâm araçlarını özgün 
olarak geliştirerek 
teslim etti.

n	 FNSS’nin toplumsal   
 sorumluluk faaliyetleri

arasında önemli bir yere 

sahip olan, FNSS Askeri 
Kara Araçları Plastik 
Model Yarışması, 2008 
yılından bu yana her yıl 
düzenli olarak yapılıyor. 
Bir diğer yarışma, 
MILDESIGN tasarım 
yarışması ise 2011 yılında 
yerel, 2015 yılında ise 
uluslararası ölçekte 
düzenlendi.

n	 FNSS, 2015 yılında,
Endonezya’nın Hafif 
Tank Projesi’nde rol 
almaya başladı. FNSS, 
projeyi, Endonezya’dan 
Pt. Pindad firması ile 
yürütüyor.

Kitapta, ortak girişim şir-
ketlerine ortalama 5 yıl 
ömür biçildiği bir ortam-
da, FNSS’nin, 25 yıldır 
varlığını sürdürmesine de  
dikkat çekiliyor. Geleceğe 
güvenle ve umutla bakan 
FNSS’nin hedefi, 2018 yılın-
da 500 milyon dolarlık ciro-
yu yakalamak.

ZMA testlerinden bir kare



Ekim 2016 - 73



MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

74 - Ekim 2016

Meksika’nın 206’ncı Bağımsız-
lık Günü, 8 Eylül’de Ankara’da  

CerModern’de verilen bir resepsi-
yonla kutlandı. Meksika Büyükelçisi  
Martha Barcena Coqui, Meksika As-
keri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Gus-
tavo Ramirez Palacios, Deniz Ataşesi  
Deniz Albay Jorge Antonio Medina  
ve Meksika Büyükelçi Yardımcısı  
Alejandra Martínez davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; Dışişleri Ba-
kanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü 

Büyükelçi Ali Kaya Savut, Türk Silah-
lı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da  
görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler 
ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Martha Barcena, açılış konuş-
masında, Türkiye’nin maruz kaldığı terör 
eylemlerine ve darbe girişimine değine-
rek “Meksika, önceki terör saldırılarında 
olduğu gibi Türk Devletine karşı yapılan 
darbe girişimini de ivedilikle kınayarak 
desteğini açıkça göstermiştir. Meksika, 
ülkedeki ve bölgedeki gelişimin teme-
linin güçlü, demokratik ve istikrarlı bir 
Türkiye olduğu kanısındadır.” dedi. 
Büyükelçi Savut da yaptığı konuşmada, 
Meksika ve Türkiye arasındaki benzer-
liklere değindi ve iki ülke arasındaki 
dostluk ilişkilerinin dünyaya örnek ol-
duğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Meksikalı Res-
sam Sandra Pani’nin “Ağaç Olmak” 
isimli sergisinin açılışı yapıldı.

Meksika
Bağımsızlık Günü 
Resim Sergisi ile 
Kutlandı

Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğg. Gustavo Ramirez Palacios ve Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio Medina, AMAC üyeleri ile beraber.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü 
Büyükelçi Ali Kaya Savut

Soldan sağa: Meksika Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğg. Gustavo Ramirez Palacios, 
Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio Medina, Meksika Büyükelçi Yardımcısı Alejandra Martínez

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
T

üm
 f

ot
oğ

ra
fl

ar
: ©

 M
SI

 D
er

gi
si



Ekim 2016 - 75



MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

76 - Ekim 2016

Slovakya Milli Günü (Anayasa Günü), 
20 Eylül’de, tarihi Ankara Palas Dev-

let Konukevi’nde verilen bir resepsi-
yonla kutlandı. Resepsiyonda, Slovak-
ya Milli Günü’nün yanı sıra, Ordu Günü 
ve Slovakya’nın Avrupa Birliği Dönem 
Başkanlığına getirilmesi de kutlandı. 
Slovakya Büyükelçisi Anna Turenico-
va, Savunma Ataşesi Tuğgeneral Jozef 
Viktorin ve Slovakya Büyükelçiliği Baş 
Müsteşarı Branislav Hradsky, eşleriy-
le beraber davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Milli Eğitim Bakanı İsmet  
Yılmaz, Ak Parti Şanlıurfa Milletve-
kili ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşa-
rı Büyükelçi Engin Soysal, Dışişleri  
Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yar-
dımcısı Büyükelçi Murat Salim Esenli,  

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,  
Ankara’da görevli diplomatlar ve ya-
bancı ataşeler ile çok sayıda davetli 
katıldı.
Büyükelçi Turenicova, açılış ko-
nuşmasında sanatın önemine de-
ğinerek, “Sanatı, bu güzel müziği,  
Türk dostlarımıza ve sizlere getirme-
ye karar verdik. İçtenlikle ve kuvvet-
le umut ediyoruz ki, hoş melodiler-
den oluşan bir konser biçimindeki  

sanatı dinledikten sonra dünya daha 
barışçıl olacak.” dedi. Slovakya’nın 
Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 
esnasındaki hedeflerine ilişkin ise 
şunları söyledi: “Bizleri ayırmaktan 
çok birleştiren sorunlar ve projele-
re odaklanacağız. Avrupa Birliğinin 
genişleme ajandası, Slovak Başkan-
lığının önceliklerinden olduğu için, 
Slovakya bu konuda da Türk partner-
leriyle içten ve yoğun bir diyalog için-
de olmakla ilgileniyor.”
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 
Slovakya’nın Avrupa Birliği Dönem 
Başkanlığına değinerek, “Türkiye, 
Slovakya’nın bağımsızlığını kazandığı 
ilk günden itibaren, ilk tanıyan ülke-
lerden birisidir. NATO’da müttefikiz 
ve Avrupa Birliğinde beraber çalış-
mak istiyoruz.” dedi. 
Sanat temalı resepsiyonda, Bratis-
lava Slovak Devlet Tiyatrosu sanat-
çıları, Soprano Eva Hornyakova ve  
Tenor Miroslav Dvorsky verdikleri 
konserle, davetlilere keyifli bir ak-
şam yaşattı. Resepsiyon, kokteyl  
ile sona erdi.

Slovakya 
Milli Günü’nde 
Sanat Esintisi

Soldan sağa: Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Bay Turenicova, Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef Viktorin, Bayan Viktorin, Slovakya Büyükelçiliği 
Baş Müsteşarı Branislav Hradsky

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova 

Bratislava 
Slovak Devlet 
Tiyatrosu 
sanatçıları; 
Soprano Eva 
Hornyakova ve 
Tenor Miroslav 
Dvorsky
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Şili Cumhuriyeti’nin 206’ncı Bağım-
sızlık Günü ve Ordu Günü, 22 Ey-

lül’de, Ankara’da düzenlenen bir re-
sepsiyonla kutlandı. Şili Büyükelçisi 
Hose Manuel Silva, Şili Kara, Deniz, 
Hava ve Savunma Ataşesi Albay Osval-
do Vallejos Martinez ve Şili Büyükelçi-
liği Konsolosu Rodrigo Reyes, eşleriyle 
beraber davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Anka-
ra’da görevli diplomatlar ve yabancı 
ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Silva, açılış konuşmasında 
Türkiye ve Şili arasındaki tarihsel dost-
luğa değinerek, “1926 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti ile başlayan diplomatik 
ilişkilerimizin 90’ıncı yıldönümünü kut-

luyoruz. 1941 yılında Ankara’da büyü-
kelçilik açan, bölgemizdeki ilk ülkeyiz. 
2009 yılında Türkiye ile serbest ticaret 
anlaşması görüşmeleri başlatan da ilk 
ülkeyiz.” dedi. 
Büyükelçi Silva’dan sonra bir konuşma 
yapan Şili Kara, Deniz, Hava ve Savun-
ma Ataşesi Albay Martinez, Türkiye ve 
Şili Silahlı Kuvvetleri arasındaki ikili 
görüşmelerin 2004 yılında “Eğitim, Sa-
vunma Sanayisi, Bilim ve Teknoloji İş 
Birliği Anlaşması”nın imzalanmasıyla 
başlamış olduğunu ve askeri personel 
değişim programlarının yoğunlaştırıl-
ması ve 2006 yılında Şili tarafından Tür-
kiye’de, 2008 yılında da Türkiye tara-
fından Şili’de savunma ataşeliklerinin 
kurulması ile perçinlendiğini ifade etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükel-

çi Gün’de kısa bir konuşma yaparak 
Şili’nin Bağımsızlık Günü ve Ordu Gü-
nü’nü kutladı.
Resepsiyon video gösterileri ve kokteyl 
ile devam etti.

Şili Milli Günü’nü Yeni Büyükelçi Kutladı

Soldan sağa: Polonya Savunma Ataşe Vekili Yb. Slawomir Cecha, Kanada Savunma Ataşesi Dz. Alb. Ivan Allain, ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. Benjamin T. Pipes, 
Yunanistan Savunma Ataşesi Alb. Lazaros Kampouridis, Şili Cumhuriyeti Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Osvaldo Vallejos Martinez, 
İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez Tapia, İngiltere Deniz ve Hava Ataşesi Yb. Bryan Hunt, Meksika Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio Medina, 
Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. Martin Sovic, Genelkurmay Yabancı Askeri Ataşe Şube İrtibat Subayı Dz. Bnb. Köksal Işık

Soldan sağa: Şili Büyükelçiliği Konsolosu Rodrigo 
Reyes, Bayan Martinez, Şili Kara, Deniz, Hava ve 
Savunma Ataşesi Alb. Osvaldo Vallejos Martinez, 
Bayan Silva, Şili Büyükelçisi Hose Manuel Silva

Dışişleri 
Bakan 
Yardımcısı 
Büyükelçi 
Ahmet Muhtar 
Gün
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Polonya Milli Günü, 22 Eylül’de Po-
lonya Büyükelçiliği’nde verilen bir 

resepsiyonla kutlandı. Polonya Büyü-
kelçisi Mieczyslaw Cieniuch, Polonya 
Misyon Şefi Yardımcısı Robert Roki-
cki, Polonya Savunma Ataşe Vekili 
Yarbay Slawomir Cecha ve eşi davet-
lileri girişte karşıladı. Resepsiyona, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar ve ya-
bancı ataşeler ile çok sayıda davetli 
katıldı.
Büyükelçi Mieczyslaw Cieniuch, açı-
lış konuşmasında, günün anlam ve 
önemini şöyle ifade etti: “Bu özel 
bayram, Polonya askeri geleneğin-
de köklü bir yere sahiptir. Kutlama-
lar, Polonya Bolşevik Savaşı’nda bir 
dönüm noktası olan Varşova muha-
rebesindeki zafere ithaf edilmiştir.  
15 Ağustos 1920’de, Polonya Ordusu, 
Bolşevikler’in Varşova’ya ilerleyişi-
ni durdurmuştur. Bu savaş başarısı 
yalnızca Polonya askerlerinin parlak 
bir askeri operasyonu, kararlılığı, ce-
sareti ve fedakârlığı sonucu değildi. 
Aynı zamanda tüm ulusun seferber-
liği ve vatanseverliği sayesinde elde 
edilmiştir.” Büyükelçinin konuşma-
sını müteakip resepsiyon, kokteyl ile 
devam etti.

Polonya Milli Günü 
Ankara’da Kutlandı

Soldan sağa: Danimarka Savunma Ataşesi Tuğg. Steen Ulrich, Meksika Deniz Ataşesi Dz. Alb. Jorge Antonio Medina, Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı  
Yb. Martin Sovic, Belarus Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Yb. Sergei Sidomonidze, Ukrayna Deniz Ataşesi Dz. Yb. Denys Shevchenko, Bulgaristan Kara, Deniz  
ve Hava Ataşe Yardımcısı Bnb. Nikolay Pavlov, Polonya Savunma Ataşe Vekili Yb. Slawomir Cecha, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı  
Bnb. Nurgali Sadyk, Ukrayna Kara Ataşesi Alb. Sergiy Stoianenko, Endonezya Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yusliandi Ginting, İspanya Savunma Ataşesi 
Alb. Felipe Sanchez Tapia, Çin H. C. Savunma Ataşesi Kur. Alb. QinLi ZHENG 

Soldan sağa: Bayan Cecha, Polonya 
Savunma Ataşe Vekili Yb. Slawomir 
Cecha, Polonya Misyon Şefi Yardımcısı 
Robert Rokicki, Polonya Büyükelçisi 
Mieczyslaw Cieniuch
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Suudi Arabistan’ın 84’üncü Bağım-
sızlık Günü, 22 Eylül’de, Ankara’da 

verilen bir resepsiyon ile kutlandı. Su-
udi Arabistan Büyükelçisi Dr. Adel Siraj 
Saleh Merdad, Büyükelçilik personeli 
ile beraber davetlileri girişte karşıla-
dı. Resepsiyona; Başbakan Yardımcı-

sı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, BBP Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuv-

vetleri mensupları, Ankara’da görevli 
diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok 
sayıda davetli katıldı.  
Milli Marşların okunmasını müteakip 
Büyükelçi Merdad, Başbakan Yardım-
cısı Kurtulmuş ile birlikte pasta kesti. 
Ardından, Suudi Arabistan’ın gele-
neksel kılıçlı halk oyunu gösterisi ya-
pıldı. Resepsiyon, verilen kokteyl ile  
sona erdi.

Suudi Arabistan Milli Günü’ne 
Hükümetten Üst Düzey Katılım

Soldan sağa: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suudi Arabistan Büyükelçisi Dr. Adel Siraj Saleh Merdad, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Suudi Arabistan 
Büyükelçisi 
Dr. Adel Siraj 
Saleh Merdad, 
Büyükelçilik 
personeli 
ile beraber 
davetlileri girişte 
karşılarken.

Etkinliğe katılan AMAC üyeleri
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Norveç Askeri Ataşesi Albay Espen 
Sanna ve eşi Lill-Karin, 23 Eylül’de 

Ankara’da  “Yaza Veda Partisi” düzen-
ledi. Espen ailesinin davetlileri girişte 

karşıladığı geceye Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensupları, Ankara’da görevli 
diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok 
sayıda davetli katıldı.

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

Norveç Askeri Ataşeliği’nden Yaza Veda Partisi

Norveç Askeri 
Ataşesi Alb.
Espen Sanna

Peru Silahlı Kuvvetlerinin 39’uncu 
yıldönümü, 23 Eylül’de, Ankara’da 

verilen bir resepsiyon ile kutlandı. Re-
sepsiyona katılan Türk Silahlı Kuvvet-
leri mensupları, Ankara’da görev yapan 
yabancı askeri ataşeler ve çok sayıda 
davetli, Peru Büyükelçisi Luis Manuel 
Santiago Marcovich Monasi ve Savunma 
Ataşesi Albay Henry Mario Acosta Ber-
nuy tarafından girişte karşılandı.
Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi 
Monasi, Peru için bugüne kadar hayatını 
feda edenleri andı ve iki ülke ilişkileri-
ne değinerek, “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Peru’ya yaptığı dost-
ça ziyaret, ilişkilerimizin güçlenmesine 
yardımcı olan bir ziyaret oldu. Tüm kal-
bimizle, Türkiye’nin bütün yurttaşları 
için demokrasi ve huzur içerisinde bir 
yaşam sürmelerini sağlayacak bir yol 
bulmasını diliyor ve umuyoruz.” dedi.
Savunma Ataşesi Albay Bernuy, yaptığı 
konuşmada, “Peru Silahlı Kuvvetleri, 
tarihinde kimi zaman zafer, kimi za-
man yenilgi yaşamış olsa da, ‘Son kur-
şunumuza dek savaşmaya devam ede-
ceğiz!’ sloganıyla asla silahlarını terk 
etmemiştir.” dedi. 
Etkinlik, verilen kokteylin ardından 
sona erdi.

Peru Silahlı 
Kuvvetler Günü’nde 
Barış Mesajları

Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta Bernuy 
AMAC üyeleriyle beraber.

Soldan sağa: Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Mario Acosta Bernuy, Peru Büyükelçisi Luis Manuel 
Santiago Marcovich Monasi 








