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BAŞYAZI

SSM, 31 Yaşında

G

ündeminde sektörü bekleyen çok sayıda etkinlik olsa da Kasım
ayının, bu ayı sektör açısından farklı kılan bir başka yanı daha
mevcut: Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, 31’inci kuruluş yıldönümünü geride bırakacak olması.

‘…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.”

Geride kalan 31 yıla baktığımızda, 1985 yılının Kasım ayında kurulan
SSM’nin, kendisine kanunla verilmiş olan modern savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin modernizasyonunun sağlanması görevleri kapsamında yürüttüğü ana sistem
tedariki projeleri ile attığı tohumların, bugün, birer birer ürünlere
dönüştüğünü görebiliyoruz.

Yabancı yatırımcılara yönelik benzer bir mesaj, 11-13 Ekim tarihleri
arasında icra edilen ICDDA’da konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’dan, bu kez Rolls-Royce üzerinden geldi:

Bu ürünlerin bir kısmı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla görev yapıyor; hatta bazıları, yurt içinde envantere girmeyi bile beklemeden,
ihraç edilebiliyor.
ALTAY ana muharebe tankının seri üretimi için hazırlıkların sürdüğü,
T129 ATAK helikopterinin yurt dışında testlere ve ihalelere katıldığı,
n MİLGEM’in ihracatı için geriye saydığımız,
n Bir zamanlar yurt dışından silahlı İHA temin etmeye çalışırken
bugün İHA’ların silahlandırılabildiği,
n Yurt dışındaki çeşitli modernizasyon projelerinin Türk firmaları
tarafından üstlenilmeye başlandığı ve Türk savunma ve havacılık
sanayisi adına, burada sayamadığımız daha nice gelişmenin
yaşanmakta olduğu bir süreçten geçtiğimizi düşünürsek, atılan
adımların ne kadar önemli ve değerli olduğunu daha iyi
anlayabiliriz. Dolayısıyla SSM’nin de…
Yurt dışından hazır alım modelinde yürütülen projeler ile başlayan
çalışmalar; SSM’nin yönetiminde, bugün, platform seviyesinden, alt
sistem geliştirme seviyesine doğru derinleşme rotasında ilerliyor.
n
n

Problemlerin Çözümünde de Adres SSM
Yasa ile kendisine verilen görevler kapsamında SSM’nin tedarik projeleri tarafındaki rolünün önemini gösteren bir gelişme, 30 Ekim-1
Kasım tarihleri arasında Washington DC’de icra edilen, 35’inci TAİK
ve ATC Ortak Yıllık Konferansı’nda yaşandı. Konferans, bir süredir,
Türkiye’nin talep ettiği çeşitli silahların ihracatına ABD makamlarının
izin vermemesi ile başlayan krizin de kısmen çözülmesine vesile oldu.
Edindiğimiz bilgilere göre, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in konuşması ve konuya müdahil olmasından sonra, çeşitli
platformlarda kullanılacak 7,62 mm’lik makinalı tüfeklerin Türkiye’ye
satışı için gerekli izinler kısa süre içerisinde verildi.
SSM’nin, Türkiye’nin, hem savunması hem de savunma sanayisinin
gelişmesi açısından önemini ve yerini net bir şekilde ortaya koyan
benzeri örneklerin sayısını çoğaltmak mümkün.
Eylül ayının sonu itibarıyla hem organizasyonunda hem de kadrolarında değişiklikler yapılan SSM’nin, önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri
faaliyetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmesi de bekleniyor.
Bu vesileyle MSI Dergisi olarak SSM’nin, 31’inci kuruluş yıldönümünü
kutluyoruz.

“Dünyada özellikle havacılık alanında en bilinen markalardan Rolls-Royce’nin CEO’su, geçtiğimiz günlerde ülkemizdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Başbakanımızla görüşmeler yaptılar.
Rolls-Royce, geçen yıl Türkiye’de teknoloji merkezi kurmak için bir
protokol imzalamıştı. Artık ölçek büyütmekte kararlılar. Hem Türkiye’yi Ar-Ge merkezi olarak kullanmak istiyorlar hem de Türkiye’ye
teknoloji transfer edip birlikte üretim yapmak istiyorlar… Türkiye’de
uyguladığımız teşvik sistemi, dünyadaki en iddialı teşvik sistemi olma
özelliğini taşıyor… Sizlere şu önemli noktayı da söylemek istiyorum,
Türkiye’de yerli-yabancı yatırımcı ayrımı yok. Yerli yatırımcıların yararlandığı her türlü imkânlardan ve kıstaslardan, yabancı yatırımcılar
da yararlanabilir.”
Bu noktada, Bakan Işık’ın mesajını almış görünen Rolls-Royce firmasının atağı ve 5 Ekim’de, Rolls-Royce CEO’su Warren East’in,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi önemli. Her ne kadar görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi paylaşılmamış olsa da East’in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü
sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafa dikkat
çekmek istiyoruz.

TUSAŞ’ta Bayrak El Değiştirdi
TUSAŞ’tan 21 Ekim’de yapılan açıklamayla Doç. Dr. Temel Kotil’in
TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevine atandığı; TUSAŞ Eski Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın ise TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Danışmanı olarak görevlendirildiği duyuruldu.
25 yılı aşkın bir süredir Türk havacılığına hizmet eden Muharrem
Dörtkaşlı, TUSAŞ’ı, Türk savunma ve havacılık sektörün zirvesine
taşımayı başarmış bir isim olarak bayrağı devrediyor. Bu süreçte,
TUSAŞ’ın tüm paydaşlarını da oyunun bir parçası hâline getirmeye
ve TUSAŞ’ın büyümesini tabana yaymaya çalıştığına şahitlik ettik.
Veda mesajında, kendini bundan sonra da bu camianın bir parçası
olarak göreceğini belirten Dörtkaşlı’ya, önümüzdeki süreçte de başarılar diliyoruz.
Dörtkaşlı’dan bayrağı devralan Doç. Dr. Temel Kotil de aslında sektörün yakından tanıdığı bir isim. Sektör, kendisini daha çok THY’de
yaptığı çalışmalarla tanısa da öğrencilik yıllarımızda kendisinden
ders aldığımız bir hocamız olması vesilesiyle bizde ayrı bir yeri olduğunu da belirtelim.
Havacılığın hizmet ve bakım, onarım ve yenileme tarafındaki başarılarını, sanayi tarafında da sürdüreceğine inandığımız Temel Hocamıza,
TUSAŞ’ın dümeninde başarılar diliyoruz.

Hatırlayalım…
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TEI İleri İmalat Teknolojileri Binası’nın, 21 Eylül’deki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye
yatırım yapan şirketlerin her zaman kârlı çıktığının altını çizmiş ve
hem Türk özel sektör firmalarına hem de yabancı firmaların Türk savunma ve havacılık sanayisine yatırım yapmasına yönelik şu sözleri
söylemişti:

Ekim ayının ardından Kasım ayının gündeminde de çok sayıda etkinlik var: SSM’nin desteğiyle icra edilen ve MSI Dergisi’nin de resmi
yayını ve basın sponsoru olarak katkı verdiği 3’üncü Kara Sistemleri Semineri ve High-Tech Port by MÜSİAD İstanbul etkinliklerinin
yanı sıra Türkiye’nin milli katılımla yer alacağı IDEAS fuarı. Özellikle
Pakistan’da düzenlenecek IDEAS fuarından, Türk savunma ve havacılık sanayisi adına önemli haberler gelmesini bekliyoruz. Bu etkinlikler başta olmak üzere, Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle
paylaşacağımız Aralık sayımızla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

“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...”

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

Yatırım Vurgusu Sürüyor
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SSYKK ve SSİK Kurgusu İç Güvenlikle Genişliyor

S

© SSM

avunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu (SSYKK) ve Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) üyelerinin listesi,
29 Ekim 2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 676 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile güncellendi. Söz konusu kararnamenin
30’uncu maddesi uyarınca, İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü SSYKK üyesi; 31’inci maddesi uyarınca da İçişleri
Bakanı SSİK üyesi oldu. SSİK’nin sekreterliğini yapmakta olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kuruluş kanunda
2011 yılında yapılan değişiklik ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat
Teşkilatı başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarının bazı tedarik projelerini de yürütmeye başlamıştı.
Bu son değişiklik ile birlikte, bu kurumların bir bölümünü temsilen, İçişleri Bakanı da karar alma mekanizmalarına
dâhil edilmiş oldu.

© SSM

SSİK,
Başbakan
Yıldırım
Başkanlığında
İlk Kez
Toplandı

S

avunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK),
gündeminde yer alan
konuları görüşmek ve
bunlarla ilgili karar almak
amacıyla Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında,
28 Ekim’de toplandı. Başbakan Yıldırım’ın SSİK’ye
ilk defa başkanlık yapması nedeniyle toplantıda,
öncelikle SSM’nin görev alanları ve tedarik fonksiyonları
ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun son durumu
hakkında bilgi arz edildi. Toplantı sonrasında, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan basın
açıklamasında, görüşülen konular ve alınan kararlar
şöyle sıralandı:
n Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında,
ikinci parti siparişi karara bağlandı. Türkiye’nin sipariş
ettiği ilk parti uçaklar, hâlen imal ediliyor ve 2018
yılından itibaren teslim edilecekler. İkinci parti uçakların
teslimatının ise 2021-2022 yılları arasında gerçekleşmesi
planlanıyor.
n SSM, şu projeler kapsamında sözleşme görüşmelerine
başlanması hususunda yetkilendirildi:
l Elektronik Destek (ED) Sistemi Projesi,
6 - Kasım 2016

Portatif Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi,
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi
		 Projesi,
l Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası
		 (MMEHBB) Projesi,
l Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon
		 Sistemi (EHKKKS) Projesi,
l TSK Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi,
l Geliştirilmiş Gizleme Ağı Projesi,
l Uzun Ufuk Lojistik Destek Projesi,
l Komuta Kontrol Uçağı (KKU) Lojistik Destek Projesi,
l Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Muhtelif İhtiyaçları
Kapsamında Gemi Temini ve SEAHAWK Helikopterlerinin
Modernizasyonu Projesi.
n Ayrıca ürün odaklı alt sistem, bileşen ve teknolojilerin
kazanılması hedefiyle teknolojik yetkinlik düzeyinin
ileri seviyelere taşınabilmesi için Ar-Ge’ye ayrılan yıllık
kaynağın arttırılmasına karar verildi.
l
l
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SSM Projeleri Hız Kesmiyor

B

alistik Koruyucu Yelek (BKY) Projesi’nin sözleşmesi,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Nurol Teknoloji
Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. arasında imzalandı.
Proje sözleşmesinin imzalandığı, SSM tarafından
11 Ekim’de yapılan basın açıklaması ile duyuruldu.
Projenin sözleşme görüşmeleri, Başbakanlık tarafından
2 Eylül’de verilen karar ile başlatılmıştı. Projede, Emniyet
Genel Müdürlüğünün ihtiyacına yönelik, 180.000 adet
balistik koruyucu yelek, azami oranda yerli imkân ve
kabiliyetler kullanılarak tedarik edilecek ve teslimat,
11 ayda tamamlanacak.
SSM, Ekim ayında, bir dizi proje için daha bilgi istek
dokümanı ve teklife çağrı dosyası yayınladı:
n 3 Ekim’de, GÖKTÜRK-3 projesinde kullanılacak
sentetik açıklıklı radar faydalı yükü için bilgi istek
dokümanı yayınlandı. İngilizce hazırlanan dokümanda,
faydalı yükün, özgün olarak geliştirilecek uydu
platformuna entegre edileceği belirtildi. Proje ile
ilgilenen firmalar, cevaplarını, 21 Ekim’e kadar SSM’ye
ilettiler. Cevap veren firmaların listesi, haberin yayına
hazırlandığı tarihte, henüz açıklanmamıştı.
n Çok Rotorlu Vurucu İnsansız Hava Aracı Araştırması
Bilgi İstek Dokümanı ve Nano İnsansız Hava Aracı
Araştırması Bilgi İstek Dokümanı, 14 Ekim’de
yayınlandı. Dokümanların yayınlanması ile ilgili yapılan
açıklamalarda, isim dışında, projeler ile ilgili başka
bir bilgi yer almadı.
n Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bilgi Sistemi (MBS)
Modernizasyonu Projesi İhale İlanı, 18 Ekim’de
yayınlandı. Proje; MSB’nin kanun, yönetmelik ve
yönergelerde tanımlanan görev alanlarında etkinliğini
arttırmayı; MSB personeline, Türk Silahlı Kuvvetlerine,
Bakanlıklara, diğer kamu kurumlarına ve vatandaşa
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n

verilecek hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamayı
amaçlıyor. MBS Modernizasyonu Projesi kapsamında,
MSB’de kullanılan ve ihtiyaç duyulan modüllerin
geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan donanımların temin ve
tesisi ile iş sürekliliğini sağlamak üzere,
Felaket Kurtarma Merkezi’nin tesisi gerçekleştirilecek.
İhalenin ön yeterlilik şartları arasında, “CMMI-DEV
en az seviye 3 sertifikasyonuna sahip olunması” da
yer alıyor. 31 Ekim’e kadar teklife çağrı dosyasını alan
firmalar şöyle sıralandı: Altay Kollektif Şti., AYESAŞ,
HAVELSAN, ICterra, MilSOFT, Natek Bilişim
ve STM.
Hafif ve Ağır Silah Mühimmatlarının Yurt İçinde
Yapılabilirliğine İlişkin Bilgi İstek Dokümanı,
26 Ekim’de yayınlandı. Dokümanın yayınlanması ile
ilgili yapılan açıklamada, proje ismi dışında başka
bir bilgi yer almadı.

STA’da Komuta-Kontrol ve Haberleşme Sistemleri ASELSAN’dan

A

SELSAN tarafından
30 Eylül’de Borsa
İstanbul’a yapılan
açıklamada, Silah Taşıyıcı

8 - Kasım 2016

Araçlar (STA) projesi
kapsamında, firma ile FNSS
arasında, komuta kontrol
ve haberleşme sistemleri

tedarikini konu alan,
toplam bedeli 34.000.200
avro olan bir sözleşme
imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşme
kapsamında teslimatlar,
2017-2020 yıllarında
gerçekleştirilecek.
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avunma Sanayii için
Araştırmacı Yetiştirme
Programı (SAYP)’nın
en yeni katılımcıları;
Çankaya Üniversitesi,
ANOVA ve Nurol Makina
oldu. 10 Ekim’de Çankaya
Üniversitesi’nde düzenlenen
törenle Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM),
Çankaya Üniversitesi,
ANOVA, ASELSAN, BİTES,
HAVELSAN, Nurol Makina,
ROKETSAN, TUSAŞ ve
STM arasında SAYP
protokolü imzalandı.
Törende açılış konuşmasını,
Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamdi
Mollamahmutoğlu yaptı.
Prof. Dr. Mollamahmutoğlu,
“SSM’nin patronajında;
firmalarla üniversiteler
arasında teknoloji transferi
anlamına gelen ilişkilerin
kurulması ve bu
doğrultuda, yüksek
nitelikli eleman
yetiştirilmesi, Türkiye’nin
geleceği bakımından
kaçınılmaz, göz ardı
edilemez, ertelenemez
bir gereklilik. Biz Çankaya
10 - Kasım 2016

SAYP, Çankaya Üniversitesi,
ANOVA ve Nurol Makina ile Genişliyor
Üniversitesi olarak bunun
bilincindeyiz.” dedi.
Daha sonra SSM Teknoloji
Yönetimi Grubu Müdür
Vekili Damlagül İnceçam
tarafından, SAYP’ı tanıtan
bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumun ardından,
protokole imza atan
firmaların yetkilileri,
sırasıyla kürsüye gelerek
kısa birer konuşma yaptılar:
n ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı İsmet Atalar,
“ASELSAN olarak
Başkent Organize Sanayi
Bölgesi’nde, önümüzdeki
dönemde bir Test ve
Entegrasyon Üretim
Merkezi kuruyoruz.
Özellikle hava savunma
alanlarında faaliyet
gösterecek. Bu yeni
yerleşkeye en yakın
üniversite, Çankaya
Üniversitesi. Üniversiteniz
ve bizim için bunun
bir fırsat olduğunu
düşünüyorum.” dedi.

n

ANOVA Kurucu Ortağı
ve Simülasyon Direktörü
Dr. Emre Öztürk, “Bu
program kapsamında
yüksek lisans veya
doktora yaparken
ANOVA’da çalışacak
olan genç mühendisler,
nitelikli Ar-Ge elemanı
olarak yetişip, belki
firmamızda, belki ana
sanayi firmalarında iş
hayatına devam eder.
Belki bir kısmı bizler gibi
girişimci olup start-up
ya da spin-off
şirketler kurar ve
savunma sanayisi için
katma değer yaratırsa
o zaman mutluluğumuz
gurura dönüşecek.
ANOVA olarak savunma
sanayisinde nitelikli
araştırmacı bulma
zorluğunun bilinciyle
7 yıldır, muhtelif
üniversitelerde, esas
işimiz olan simülasyon
teknolojileri konusunda,

n

n

4’üncü sınıf ve yüksek
lisans dersleri veriyoruz.
Çankaya Üniversitesi’nde
de bu öğretim yılında,
3’üncü kez bu dersi
açacağız.” şeklinde
konuştu.
BİTES Genel Müdürü
Uğur Coşkun, “Çankaya
Üniversitesi’nin nitelikli
araştırmacıları ve istekli
akademisyenleriyle
birlikte çalışmamız
konusunda her iki tarafın
da motivasyonunun
yüksek olduğunu
değerlendiriyorum.”
dedi.
HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay, şunları söyledi:
“HAVELSAN ve benzeri
ticari kuruluşların
ilgilenemediği
bazı konuların,
üniversiteler tarafından
gerçekleştirilmesi
gerektiğinin öneminin
altını çizmek istiyorum.

© MSI Dergisi

n

Örnek vermek gerekirse
bizler ticari şirketleriz.
Bütün işlerimizi,
belli bir fizibilite
çerçevesinde yapmak
durumundayız. Kısıtlı
kaynaklarımızı, doğru
hedeflere yöneltmek
durumundayız. Ar-Ge’nin
de bazen bununla çelişen
tarafları var. Bazen
göle maya çalmak da
gerekiyor. Ama bunu
ticari şirketlerin her
zaman yapabilmesi
çok mümkün değil.
Üniversitelerin bize
bu yönde katkıları
olabileceğini
düşünüyorum.”
Nurol Makina
Genel Müdür Yardımcısı
Melih Şahin, “SAYP’a
ilk adımımızı Çankaya
Üniversitesi’nin
paydaşlığında atıyoruz.
Katılımımızı genişletmek
ve yaymak, ana
düşüncelerimizden birisi.
Önemli olan bundan
sonra bir an evvel sahaya
inebilmek.” şeklinde
konuştu.

n

n

ROKETSAN Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Sartuk
Karasoy, “Eskiden
mülakatlarımızda
yüksek lisans yapmayı
veya doktora yapmayı
düşünüyor musun diye
sorardık. Şimdi eğer
almaya niyetlendiysek
SAYP projesi yapmak
istiyoruz. ‘Biz
yönlendireceğiz. Bunu
baştan kabul ediyor
musun?’ diye soruyoruz.
Bu yaklaşım mülakat
süreçlerine dâhil edilince,
sayı artmaya başladı.
Herhâlde orada doğru
bir şey yaptık. Çünkü
çalışanlarımız hocasıyla
direkt konuşuyor ve konu
SAYP projesine göre
şekilleniyor.” dedi.
STM Genel Müdür
Yardımcısı Cebrail
Uçur, şunları söyledi:
“Ürününüzü, aile
bireylerine her
zaman satarsınız.
Bu başarı değildir.
Marifet, komşunuza
satabilmenizdir.
Uzak komşunuza

n

satabilmenizdir. Biz de
savunma sanayisindeki
ürünlerimizi, kendi
ordumuza, kendi
devletimize satmanın
yanı sıra yurt dışını da
hedefliyoruz. Bu da
ancak inovasyon, kalite
ve prestij döngüsünün
doğru kurulması ile
mümkün. Bu döngünün
doğru kurulması ve
kurulduktan sonra
işlemesinin yegâne yolu
ise teknik uzmanlarımızın
araştırmacı ruhlarını
kaybetmemeleridir.
Bunun için de mutlak
surette, asıl işi
araştırmacılık olan
üniversitelerimizden
beslenmek gerekiyor.”
TUSAŞ Ortak Hizmetler
Grup Başkanı Bekir Ata
Yılmaz ise şöyle konuştu:
“Üniversiteler ile beraber
yapmamız gereken bir
takım işler var. O kadar
çok alan var ki. SSM’nin
sektöre güvenerek
verdiği sorumluluklar
kapsamında her aldığımız
projede, yeni teknolojiler

gerekiyor. Temel bir
takım araştırmalar
gerekiyor. Burada da
sadece şirketin iş gücü
değil, üniversitelerimiz
ile iş birliği de giderek
daha önem kazanıyor. Bu
bakımdan SAYP projesini
çok önemsiyoruz.”
Törenin son konuşması,
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal
Sami Tüfekçi tarafından
gerçekleştirildi. Dr. Tüfekçi,
şunları söyledi: “Biz bunu
kurgulamışız; ama belki de
farkında olmadan çok önemli
bir kıvılcımı ateşlediğimizi
görüyoruz. Burada, offset
borçları karşılığında bazı
projeleri şirketler, üniversite
hocaları ve öğrencileri ile
yapmakla kalmıyorlar, aynı
zamanda, aslında birbirlerini
tanımış oluyorlar. Yıllardır
hep konuşulan ‘Üniversitesanayi iş birliği nasıl olmalı,
nasıl yapmalıyız?”ı da
aslında bir bakıma çözmüş
bulunmaktayız.”
Tören, plaket sunumu ve
toplu fotoğraf çekimiyle
sona erdi.
Kasım 2016 - 11
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AMAC Üyeleri, BİTES ve
Nurol Makina’yı Ziyaret Ettiler

A

© MSI Dergisi
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nkara’da görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin
oluşturduğu Ankara Military Attache Corps (AMAC /
Ankara Askeri Ataşeler Birliği) üyeleri, 18 Ekim’de
BİTES’i; 19 Ekim’de ise Nurol Makina’yı ziyaret ettiler.
BİTES yetkililerinden şirket kuruluşu, amacı, mevcut imkân
ve kabiliyetleri ile faaliyetleri hakkında brifing alan
AMAC üyeleri, daha sonra:
n Kara, hava ve deniz platformlarına ve insansız
platformlara yönelik yeni nesil arttırılmış gerçeklik
destekli eğitim, bakım ve operasyon sistem çözümleri,
n Entegre sanal gerçeklik sistem çözümleri,
n Lidar tabanlı 3-boyutlu iç mekân haritalama ve
n Bakım personeline yönelik giyilebilir arttırılmış
gerçeklik tabanlı destek uygulaması,
konularında hazırlanan stantlarda ürünleri incelediler ve
yetkililerden bilgi aldılar. Ziyaret sırasında, AMAC Başkanı
Slovakya Askeri Ataşesi Tuğgeneral Jozef Viktorin, üyeler
adına, ziyaret anısı olarak BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun’a bir plaket takdim etti.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nurol Makina’nın
tesislerini ziyaret eden AMAC üyelerine, İş Geliştirme Uzman
Yardımcısı Kaan Özelçi tarafından, firmayı ve firmanın üretim
yetenekleri ile ürünlerini tanıtan bir sunum yapıldı. Sunumun
sonunda, Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard
Schöberl, AMAC üyeleri adına, Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Anıl Karel’e, ziyaretin anısına plaket takdim etti. Daha
sonra fabrikayı gezen AMAC üyelerine, üretimi devam eden
ürünler hakkında bilgi verildi ve üretimi biten ve teslim
edilmek için hazırlanan EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli
Zırhlı Araçları gösterildi. Toplu olarak çekilen fotoğraf ve
AMAC üyelerine fabrikada verilen öğle yemeğinin ardından,
ziyaret son buldu.

© MSI Dergisi

12 - Kasım 2016

Kasım 2016 - 13

SAVUNMA HABER

© GE

MSI

HAVELSAN, Quantum3D Satın
Alımını Tamamladı

H

G

E Türkiye tarafından 31 Ekim’de
yapılan açıklama ile GE Havacılık
Türkiye Genel Müdürü İsmail
Sami Özdemir’in, GE Türkiye ve
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
Bölgesi Satış Müdürü ve Yöneticisi
olarak atandığı bildirildi. Özdemir,
Türkiye’nin yanı sıra 11 ülkenin daha
satış operasyonlarını yönetecek.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak
Mühendisliği bölümünde tamamlayan
İsmail Sami Özdemir, GE Havacılık’ta,
Türkiye ve Orta Doğu’dan sorumlu
Teknik Müdür olarak çalıştıktan
sonra, Londra’ya atandı ve bölge satış
operasyonlarını yönetti. 2010 yılında
Türkiye’ye dönerek GE Türkiye’ye
katılan Özdemir, 17 yıllık havacılık
kariyeri süresince, çeşitli ödüller ve
başarılar kazandı.
Bölgedeki tüm havayolları ile
stratejik iş birlikleri kuran Özdemir,
çok sayıda satış kampanyası yönetti
ve GE’nin, Türkiye’deki havacılık
endüstrisindeki varlığını önemli
ölçüde arttırdı. Bu başarılarından
dolayı Ağustos ayı itibarıyla GE
Türkiye ve BDT Bölge Satış Müdürü
ve Yöneticisi olarak atanan Özdemir,
yeni pozisyonu kapsamında;
Türkiye, Rusya, Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Tacikistan,
Kırgızistan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve
Moldova’daki satış operasyonlarını
yönetecek.
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İsmail Sami
Özdemir,
GE Türkiye ve
BDT Bölgesi
Satış Müdürü
ve Yöneticisi Oldu

AVELSAN’ın, ABD’de yerleşik
simülatör teknolojileri geliştiricisi
Quantum3D’yi satın alması ile ilgili
süreç tamamlandı. 2015 yılının
Mayıs ayında, IDEF 2015 fuarı
sırasında kamuoyuna duyurulan
satın alma ile ilgili bürokratik
işlemlerin tamamlandığı, HAVELSAN
tarafından, 6 Ekim’de açıklandı.
Açıklamada, merkezi Kaliforniya’da
bulunan ve kamu ve özel sektör
için eğitim ve simülatör çözümleri
sağlayan Quantum3D’nin,
HAVELSAN’a güç katacağı;
HAVELSAN’ın, böylece hem görüntü
üreteçlerini özgün olarak sağlama
imkânına kavuştuğu ve hem de
Quantum3D ile ABD’nin yerel
firmalarından birisi hâline geldiği
vurgulandı.
Quantum3D, ürünlerinin fikri
mülkiyet haklarını ve üretim
hatlarını muhafaza ederek Kaliforniya
ve Florida’daki ofislerinde faaliyete
devam edecek. Mevcut Quantum3D
ürünlerinden; gerçek zamanlı
görsel simülasyonlar için ödüllü
MANTIS yazılımı, Indepence
IDX serisi görüntü jeneratörleri ve
GeoScapeSE serisi görsel
veri bankası ürünleri, önceden
olduğu gibi, Quantum3D Markası

altında pazar aramaya devam
edecek.
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksel Öztekin, satın alma ile ilgili
olarak, “Orada bir fırsat vardı,
biz de bu fırsatı görerek stratejik
planlarımız çerçevesinde harekete
geçtik. Bu satın alma ile yaratılan
sinerjinin katma değerinin yüksek
olacağı inancındayım. Her iki
kurum da büyük fayda
sağlayacaktır. Bu vesile ile
işlemlerin tamamlanmasında emeği
geçenlere de teşekkür
etmek istiyorum.” dedi.
HAVELSAN Genel Müdürü ve
CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ise
“Bu satın alma Türkiye’de bir ilk
niteliğindedir. İlk kez bir Türk şirketi,
yüksek teknolojili böyle bir satın
alma gerçekleştirmiştir. Silikon
vadisinde yaşanan teknolojik
gelişmelere erişimimiz ve bu
gelişmelerin HAVELSAN ürünlerinde
kullanımı kolaylaşmış olacak.
%100 ABD markası olarak tanınan
Quantum3D şirketinin HAVELSAN
ile birlikte dünya çapında güçlü
bir sinerji yaratarak tüm dünyada
adından söz ettirecek bir şirket
olacağına inanıyorum.” şeklinde
konuştu.
Quantum3D, çözümleri ile firmaların,
sadakat seviyesi yüksek simülasyonlar
geliştirmesine yardımcı oluyor.
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FİGES, ANSYS Kullanıcılarını Bir Araya Getirdi
katma değeri yüksek ürünler
ortaya çıkartmak için
çalışacaklarını ifade etti.
Dr. Öğüt’ün konuşmasının
ardından, ANSYS Orta Doğu
Bölge Müdürü Roberto
Garcia, “ANSYS Ürün

Stratejileri ve Ar-Ge”
başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. ROKETSAN
Yapısal, Termal, Dinamik
ve Analiz Test Birimi
Yöneticisi Bülent Acar’ın
“Küresel Rekabette Sonlu

Elemanların Yeri ve Önemi”
başlıklı sunumunun
ardından, konuşmacılara
plaket takdim edildi.
Konferans, öğleden sonra
ise düzenlenen oturumlarla
devam etti.
© MSI Dergisi

NSYS Türkiye
Distribütörü FİGES,
20’nci ANSYS Kullanıcıları
Konferansı’nı, 18 Ekim’de,
Ankara’da düzenledi.
Konferans, FİGES Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Tarık
Öğüt’ün yaptığı açılış
konuşmasıyla başladı.
Dr. Öğüt, konuşmasında,
ANSYS yazılımının
kullanıldığı alanlara örnekler
vererek, günlük hayatta
pek çok yerde kullanılan
cihazların tasarımında
ANSYS yazılımından
yararlanıldığına dikkat çekti.
FİGES’in, 26 yıldır ANSYS
yazılımıyla mühendisleri
desteklediğin belirten
Dr. Öğüt, Türkiye’nin
2023 hedefleri çerçevesinde,

Yörüngede 20.000 Tur

H
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ava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı),
30 Eylül’de yaptığı açıklamada, GÖKTÜRK-2
uydusunun, yörüngedeki 20.000’inci turunu,
14 Eylül’de tamamladığını duyurdu.
18 Aralık 2012 tarihinde uzaya gönderilen
GÖKTÜRK-2 uydusu, yaklaşık 4 yıllık süre
içerisinde, Ahlatlıbel, Ankara’da, Hv.K.K.lığına
bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığında
bulunan uydu yer istasyonu ile yaklaşık 8.000
defa iletişim kurdu ve 7.000 adetten fazla
görüntüleme görevini başarıyla icra etti. Bu
süre zarfında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kamu
kuruluşlarının uydu görüntü talepleri karşılandı;
Dünya’nın çeşitli bölgelerinden görüntüleme
yapılarak 20.000.000 kilometrekarelik alan
kapsandı. Kapsanan bu alanın, yaklaşık
3.000.000 kilometrekarelik kısmı Türkiye
Portekiz’in başkenti Lizbon’un GÖKTÜRK-2 tarafından 14 Eylül’de çekilen görüntüsü.
üzerinde bulunuyor.
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OSSA, EACP Üyeliğine Kabul Edildi

O

STİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Avrupa Havacılık
Kümelenmeleri Birliği (European Aerospace Cluster Partnership/
EACP) üyeliğine kabul edildi. OSSA’nın üyeliğe kabulü, 24-28 Ekim
tarihleri arasında, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen EACP Genel
Kurulu’nda kararlaştırıldı. EACP’nin genel kurulunda bir sunum yapan OSSA
Koordinatörü Hilal Ünal, OSSA’nın EACP’ye sağlayacağı katkıları anlattı.
Ünal, sunumunda ayrıca; OSSA’nın zengin veri tabanına, iş birliği imkânlarına,
Avrupa havacılık alanında sunacağı teknolojiye, insan kaynaklarına, ürün
kalitesine ve maliyet düşürücü yönlerine dikkat çekti.
Avrupa havacılık sanayisinin yaklaşık %90’ını temsil eden ve 16 ülkeden
40 havacılık kümelenmesini kapsayan EACP; ortak projeler yürütmek,
kümelenmeler arasındaki iş birliklerini geliştirmek, bilgi paylaşmak ve
Avrupa havacılığının geliştirilmesi amacını taşıyor.

© Dz.K.K.lığı

Dz.K.K.lığının Lojistik Filosu
Yenileniyor

D

eniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın ihtiyaçları
kapsamında Selah Tersanesi’nde inşa edilen YÜZBAŞI
GÜNGÖR DURMUŞ lojistik destek gemisi, 8 Ekim’de icra
edilen törenle denize indirildi. Törene; Başbakan Binali
Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve çok
sayıda davetli katıldı. Ayrıca, gemiye ismi verilen ve
1998 yılındaki tatbikatta şehit olan Yüzbaşı Güngör
Durmuş’un eşi, 2 kızı ile anne ve babası da katılımcılar
arasında yer aldılar. Törenle ilgili bilgilendirme,
Dz.K.K.lığının 12 Ekim’de yayınlanan bilgi notu ile yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu,
törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizde böyle modern
askeri gemilerin inşa edilmiş olması, özel sektör
tersanelerimizin inşa kabiliyetinde ulaştığı yüksek seviyenin
en somut göstergesidir. Deniz Kuvvetlerinin harbe hazırlık
durumu, en üst seviyededir. Verilecek her türlü göreve
hazırdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.
Tören, YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ lojistik destek
gemisinin, denizcilik geleneklerine uygun olarak,
Başbakan’ın eşi Semiha Yıldırım tarafından denize
indirilmesi ile son buldu.

YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ; 106,51 metre boy, 16,80 m
genişlik ve 6.150 ton yakıt taşıma kapasitesine sahip.
Gemide, helikopter pisti de bulunuyor. Saatte 12 deniz
milinin (yaklaşık 22 km/saat) üzerinde sürat yapabilen
gemi, 9.500 deniz mili (yaklaşık 17.594 km)
seyir siasına sahip olacak. ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ
ismini taşıyacak olan aynı tipteki ikinci geminin inşasına da
hâlen Selah Tersanesi’nde devam ediliyor. Her iki lojistik
destek gemisinin de 2017 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

STM, Siber Tehditlerle ilgili Bilgilendirmeye Devam Ediyor

S

TM,
Haziran-Eylül
aylarını kapsayan
STM Siber Tehdit
Durum Raporu’nu,
19 Ekim’de
yayınladı.
Raporda öne çıkan bilgiler
ve tespitler şöyle sıralanıyor:
n Fidye yazılım saldırıları,
küresel ölçekte %172
oranında arttı. Türkiye,
Avrupa bölgesinde,
fidye yazılım saldırılarını
18 - Kasım 2016

n

en fazla yaşayan ülke
durumundayken,
Dünya’da ABD ve
Brezilya’dan sonra
üçüncü sırada yer
alıyor.
Rapor, kişisel ve kurumsal
verilere zarar verilmesi
veya bu tür verilerin
çalınması, yolsuzluk,
hırsızlık, dolandırıcılık
şeklinde sınıflandırılan
küresel siber suçlardaki
artışa işaret ediyor.

n

Türkiye’de, özellikle
son dönemde, on-line
bankacılık siber
korsanların hedefinde.
Tespitler, Türkiye’nin,
11.516 saldırı ile Avrupa
bölgesinde en fazla
on-line bankacılık saldırısı
alan ülke olduğunu;
Türkiye’yi, 4.880 saldırı
ile Almanya’nın ve
3.529 saldırı ile
Fransa’nın izlediğini
gösteriyor.

Öne çıkan siber tehditlerin
başında, sanayi ve
mühendislik şirketlerinin
verilerinin çalınması ve
kötü amaçlı kullanılması
riski yer alıyor. Buna
gerekçe olarak Endüstri
4.0 uygulamalarının
yaygınlaşması gösteriliyor.
Raporda, ayrıca kişilere
yönelik siber tehditlerle ilgili
bilgiler de yer alıyor. Rapora,
şu adresten erişilebilir:
http://bit.ly/2eryGq9
n
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TTAF Savunma,
Orta Doğu Pazarına FNSS
ile Açılıyor

T
TUSAŞ’ın Dümeni,
Doç. Dr. Temel Kotil’e Emanet

T

20 - Kasım 2016

© AYESAS

USAŞ’tan 21 Ekim’de yapılan açıklamayla şirketin
genel müdürlüğü görevine, Doç. Dr. Temel Kotil’in
atandığı bildirildi. Görevini Doç. Dr. Kotil’e devreden
Muharrem Dörtkaşlı ise TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Danışmanlığı görevini yürütecek.
1959 yılında doğan Doç. Dr. Kotil, İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden,
1983 yılında mezun oldu. 1986’da, ABD’nin Ann Arbor
kentindeki Michigan Üniversitesi’nin Uçak Mühendisliği
Bölümü’nde yüksek lisansını; 1987’de, aynı üniversitede
Makina Mühendisliği Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını;
1991’de de yine Michigan Üniversitesi’nde Makina
Mühendisliği Bölümü’nde doktorasını tamamladı.
Doç. Dr. Kotil, 1991-1993 yılları arasında, İTÜ Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde, Havacılık ve İleri
Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini
yaptı. Bu fakültede Yardımcı Doçent ve Doçent olarak
hizmet veren Doç. Dr. Kotil, aynı fakültede Bölüm
Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da
Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama
ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan
sonra, 2001 yılında, ABD’de, Illinois Üniversitesi’nde,
misafir profesör olarak çalıştı ve daha sonra, New
York’ta, AIT Inc.’de, Araştırma ve Mühendislik Bölümü
Başkanlığı görevini yürüttü.
2003 yılında, THY’deki kariyerine, Teknik Genel Müdür
Yardımcısı olarak başlayan Doç. Dr. Kotil, 2005 yılında,
THY Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerine; 2015 yılında da THY Genel Müdürlüğü ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine atandı.
Doç. Dr. Kotil ayrıca, 2006 yılında, IATA Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçildi. 2010 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
seçildiği Avrupa Havacılık Birliği (Association of
European Airlines / AEA)’nin ise 2012 yılında Başkan
Yardımcısı; 2013 yılında da Başkanı oldu. 2014 yılında,
DEİK Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu’na
üye oldu.
Evli ve dört çocuk babası olan Doç. Dr. Kotil’in, birçok
araştırma ve bilimsel yayını bulunuyor.

TAF Savunma A.Ş. sektörün önde gelen kara platformu
üreticilerinden FNSS ile bir Orta Doğu ülkesi için
üretilecek PARS 6x6 ve PARS 8x8 araçlarının kablo demeti
(kablaj / harness) tasarımı ve üretimi işine yönelik
anlaşma imzaladı.
8 Eylül’de imzalanan anlaşma kapsamında TTAF
Savunma, araçların silah kulelerinin kablo demeti
tasarımı ve üretiminde de görev alacak. Anlaşmayla ilgili
değerlendirmelerini paylaşan TTAF Savunma Genel Müdürü
Ergün İşgör, “Bu anlaşmayla TTAF Savunma’nın ürünleri,
Türk savunma sanayisinin ihracat rekortmeni FNSS’nin
bu proje kapsamında üreteceği araçlarla birlikte,
ihraç edilmiş olacak.” dedi.
Anlaşmaya göre, Ekim ayı içerisinde üretilen prototip
kablo demetlerinin testlerinin tamamlanmasının ardından,
Aralık ayı içerisinde seri üretim sürecinin başlaması
planlanıyor. Teslimatları 2019 yılının ikinci yarısına
kadar tamamlayacak olan TTAF Savunma, FNSS’nin,
2015 yılının son aylarında, dost ve müttefik bir Orta Doğu
ülkesi ile imzaladığı bu yeni ihracat projesi kapsamında
yeni iş paketleri almak için de çalışmalarını
sürdürüyor.

AYESAŞ, ANAS
ile İş Birliği Yapacak

A

YESAŞ, 2’nci
Azerbaycan Uluslararası
Savunma Fuarı (ADEX 2016)
sırasında, 28 Eylül’de,
Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi (ANAS) ile
bir mutabakat muhtırası
imzaladı. Buna göre
AYESAŞ ve ANAS, savunma
projeleri başta olmak üzere
potansiyel projelerde iş

birliği yapacak. Anlaşma
kapsamında AYESAŞ
ile ANAS’ın enstitüleri,
havacılık ve savunma
projelerinin alt
sistemlerine yoğunlaşacak.
Ayrıca, Azerbaycan ve
Türkiye’nin yanı sıra
üçüncü ülke pazarları
için de ortak çalışmalar
yürütülecek.
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ANKA Blok B ile HÜRKUŞ’un Kabul İşlemleri Tamam

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından
31 Ekim’de yapılan açıklamada, ANKA Blok B insansız
hava aracı (İHA)’nın kabullerinin, 10-14 Ekim tarihleri
arasında, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığında başarıyla
tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bahse konu sistemin geliştirilmesi ile SSM’nin başlatmış
ve hayata geçirmiş olduğu gece ve gündüz, yağmur, kar ve
sis gibi olumsuz hava koşulları altında ve bulut üstünden
dahi keşif gözetleme yeteneğine sahip olan SARPER Faydalı
yük sisteminin Blok B uçağına entegrasyonu başarıyla
tamamlamıştır. İHA’ların keşif gözetleme faaliyetlerinde görev
yapma kabiliyetini kısıtlayan bulutlanma probleminin, bu

faydalı yükün entegrasyonu ile büyük ölçüde ortadan kalkacağı
değerlendirilmektedir.”
HÜRKUŞ ile ilgili haber ise 18 Ekim’de, SSM ve TUSAŞ
tarafından yayınlanan basın bültenleri ile geldi. HÜRKUŞ’un,
11 Temmuz’da, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European
Aviation Safety Agency / EASA) ve Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü (SHGM)’den CS-23 gereksinimlerine göre tip
sertifikası almasının sonrasında, prototip uçak için başlatılan
SSM kabul süreci, 14 Ekim’de tamamlandı ve uçağın
mülkiyet ve kullanım hakkı, TUSAŞ’a geçti. Projede üretilen
ve sertifikasyon testlerinde kullanılan 2’nci prototip uçağın
kabulünün ise Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

© TUSAŞ

© TUSAŞ

Murat Özpala (solda) ve Murat Keleş (sağda)

T

USAŞ test pilotları
Murat Özpala ve Murat
Keleş, kurucu üyeleri
arasında; Neil Armstrong,
Charles Lindbergh, Chuck
Yeager gibi öncü test
pilotlarının yer aldığı,
Deneysel Test Pilotları
Topluluğu (Society of
Experimental Test Pilots
/ SETP)’nun asli üyeliğine
seçilen ilk Türk pilotları
oldular. 1956 yılında,
22 - Kasım 2016

SETP’ye Üye İlk Türk Pilotları,
Murat Özpala ve Murat Keleş Oldu
Lancaster, Kaliforniya’da
kurulan SETP’nin, dünya
çapında, 2.500 civarında
astronot ve test pilotu
üyesi bulunuyor. Doğası
gereği yüksek risk taşıyan
test uçuşlarının can ve
mal kaybı yaşanmadan
emniyetli şekilde icra
edilebilmesi felsefesini

rehber eden topluluk, uçuş
testlerinde yaşanmış acı
tecrübelerden öğrenilen
derslerin, uluslararası
seçkin bir ortamda
paylaşılmasına olanak
tanıyor. Topluluk, her
yıl, 8’i ABD’de, biri de
Avrupa’da olmak üzere,
toplam 9 uluslararası

katılımlı konferans
düzenliyor. TUSAŞ test
pilotları Murat Özpala ve
Murat Keleş’in, SETP’nin
60’ıncı kuruluş yıldönümü
sempozyumunda topluluk
üyeliğine kabul edilmeleri,
TUSAŞ tarafından 20
Ekim’de yayınlanan basın
bülteni ile duyuruldu.

Kasım 2016 - 23

MSI

ÖZEL HABER

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

Z

irve kapsamında düzenlenen sergi, geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi, yine Ankara Congresium’da yer alırken, etkinliğin
ödül töreni ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe
Millet Cami Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene; Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürü Doç. Dr. İlker Murat
Ar başta olmak üzere, üst
düzey yetkililer, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.
Törende ilk konuşmayı, Doç.
Dr. Ar gerçekleştirdi. Doç.
Dr. Ar, Ar-Ge merkezlerinin
performansını ölçmek için
gertçekleştirdikleri endeks
çalışmasını anlattı: “Türkiye’de, Ar-Ge alanında özel
sektör firmalarının performanslarının düzenli olarak
ölçüldüğü ilk çalışma, Ar-Ge
merkezleri performans endeksi çalışmasıdır. Endeks
kapsamında; girdi, süreç ve
çıktı temel bileşenleri altında 33 adet gösterge kullanıl24 - Kasım 2016

ASELSAN ve FNSS,
Özel Sektör Ar-Ge
Merkezlerinin Zirvesinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji
Genel Müdürlüğü tarafından, 2012 yılından beri düzenlenen
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nin 5’incisi,
27-28 Eylül tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.
Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde, sektörü,
aldıkları birinciliklerle ASELSAN ve FNSS temsil etti.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

maktadır. Ar-Ge personeli,
Ar-Ge yatırımı, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim,
ticarileşme ve fikri mülkiyet
yetkinliği başlıkları altında toplanan bu göstergelere ilişkin veriler, her yıl
Ar-Ge
merkezlerimizden
toplanmakta, ardından çeşitli uluslararası yöntemler
kullanılarak analiz edilmekte
ve endeks sonuçlarına göre
genel sıralama, sektörel sı-

ralama ve bileşen bazında
sıralama elde edilmektedir.
Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonucunda
elde edilen bulgular, her bir
Ar-Ge merkezi için ayrı ayrı
değerlendirilmekte ve her
bir Ar-Ge merkezine özel
Performans Endeksi Değerlendirme Raporu hazırlanarak, Ar-Ge merkezlerinin
yöneticilerine iletilmektedir. Bu yönüyle çalışmanın,

Ar-Ge merkezlerimizin hangi
alanda güçlü olduğuna ve
hangi alanlarda kendisini geliştirmesi gerektiğine
ilişkin bir öz değerlendirme
aracı olduğu ifade edilebilir.”

Özel Sektör Eliyle
Yapacağız
Doç. Dr. Ar’ın ardından kürsüye gelen Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, özel sektöre
ve devlet desteklerine vurgu

Nihat Zeybekci

bu ülkede, özel sektör eliyle
yapacağız. Ekonomi Bakanlığının dizayn ettiği, yeni bir
ihracat seferberliğinin başlangıcı olan ihracat destek
ve teşviklerimiz var. Yüksek
teknolojinin ihracatına maddi
destek veriyoruz. Orta-yüksek teknolojiye de vermeye
başladık. Çünkü baktık gördük ki sadece yüksek teknolojiye destek verdiğimiz
zaman, altyapısı yoksa orta-ileri teknoloji zenginliğiniz
yoksa ileri teknoloji olmuyor
kendiliğinden.”

4’üncü Sanayi
Devrimine Hazırlık
yaptı: “1,5 dolar, 1,6 dolar
civarındaki ihracat/kilogram
fiyatımız 2 doların üzerine
çıktığında, bu, bizim milli gelirimizi 15.000 dolara çıkartacak. Bu da ihracatta 225250 milyar dolar aralığına
doğru çıkmak demek. Bunu
yapmak için de ezberlerimizi
değiştirmemiz lazım… ‘Devlet eliyle’ [anlayışından] vazgeçmemiz lazım. Özel sektör
eliyle… Her ne yapacaksak

Törenin son konuşmasını,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü yaptı.
Bakan Özlü, farklı sektörlere ve teknolojiye bakış açısını şöyle özetledi: “Ar-Ge ve
inovasyon, bazı sektörlerin
değil, bütün sektörlerin konusudur. ‘Sadece yüksek
teknolojili sektörlerde Ar-Ge
yapılır.’ anlayışı doğru bir anlayış değildir. Her sektörün
ürünlerini veya üretim süreçlerini sürekli geliştirmesi
gerekiyor. Bu açıdan, her
Kasım 2016 - 25
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ASELSAN ödülünü alırken

Dr. Faruk Özlü

sektörün de 4’üncü sanayi devrimine en iyi şekilde
hazırlıklı olması icap ediyor. Yeni sanayi devriminin,
firmalarımızı ve sanayimizi
ciddi bir şekilde etkileyeceğini biliyoruz. Pro-aktif bir
anlayışla bu sürece ilişkin
hazırlıklarımızı
şimdiden
başlattık… 4’üncü sanayi
devrimiyle ilgili tüm politikaları ve politika araçlarını bu
platform aracılığıyla belirleyecek ve hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde,
başta TÜBİTAK’ın yeniden
yapılandırılması ve Sınai
Mülkiyet Kanun tasarısının

yasalaşması olmak üzere,
ülkemizde teknoloji üretiminin önünü açacak reformları
gerçekleştireceğiz.”
Bakan Özlü, Ar-Ge çalışmaları ile ilgili şu bilgileri de
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 seviyesin-

deydi; 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.”

Sektörün Liderleri
ASELSAN ve FNSS
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
Bakan Özlü, ASELSAN standında
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Özlü ve Bakan Zeybekci’den
aldı. STM, Öztiryakiler ve Katmerciler ise Ar-Ge merkezi
belgesi almaya hak kazanan
firmalar arasında yer aldı.
Ödül töreninin ardından,
serginin açılışı için, Ankara Congresium’a 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.

ASELSAN’dan Ar-Ge
için 912 Milyon Lira

28 - Kasım 2016
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Zirve ile ilgili bir basın bülteni yayınlayan ASELSAN,
Ar-Ge çalışmaları ile ilgili
güncel rakamları paylaştı.
ASELSAN bünyesindeki 5
Ar-Ge Merkezi’nde, yak-FNSS ödülünü alırken
laşık 2.600 personel görev
yapıyor. Bu merkezler- değil, kritik teknolojilerin
de ASELSAN, sadece ürün sahibi olmak için de çalışıve sistem geliştirmek için yor. ASELSAN, 2015 yılında,

712 milyon lira dış kaynaklardan, 200 milyon lira da
öz kaynaklarından olmak

üzere, toplam 912 milyon
liralık Ar-Ge harcaması
yaptı.

Kasım 2016 - 29

ÖZEL HABER

© FNSS

MSI

FNSS ekibi, ödülleri ile birlikte.

FNSS PARS 4x4’ü
Sergiledi
FNSS, etkinlikte, Silah Taşıyıcı Araçlar ihalesini kazanan
PARS 4x4 aracını sergiledi.
Lansmanı, geçtiğimiz yıl düzenlenen IDEF 2015 fuarında
gerçekleştirilen PARS 4x4;
ileri gözetleme, anti-tank
ve komuta kontrol gibi özel
maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

HAVELSAN, etkinlikte, bir
dizi geliştirme projesini
sundu. Bunların arasında,
akustik algılayıcılarla ateş

© FNSS

HAVELSAN
ATEŞKES Dedi

Bakan Özlü, PARS 4x4
ile ilgili bilgi aldı.

eden keskin nişancıların yerini tespit eden ATEŞKES sis-

temi, ziyaretçilerden gördüğü
ilgi ile öne çıktı. HAVELSAN’ın,

“Defence Out of a Box” (DOOB)
adıyla bilinen komuta kontrol

HAVELSAN ekibi bir arada.

© HAVELSAN
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Bakan Özlü, ROKETSAN ürünlerini inceledi.

ve
bilgi
sistemi
ile
HAVELSAN’ın, deniz platformlarına yönelik çalışmalarına
ev sahipliği yapan İstanbul’daki Deniz Savaş Yönetim Sistemi
Teknolojileri Merkezinin çözümleri de tanıtılan ürünler
arasında yer aldı.
HAVELSAN, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürlüğü
tarafından derlenen İşbirliği ve Etkileşim listesinde ise
127 Ar-Ge Merkezi arasından
4’üncü olarak sektörün
zirvesine oturdu. Listede,
HAVELSAN’ın yanı sıra 8
sektör firması daha yer

aldı. İşbirliği ve Etkileşim
alanında sektörün birincisi
HAVELSAN:
n Kamu destekli
üniversite-sanayi iş
birliği projeleri dönemsel
harcamasının toplam
proje harcamasına oranı,
n Firmalar arası Ar-Ge
iş birliği içeren projelerin
harcamasının toplam
proje harcamasına
oranı ve
n Üniversite-sanayi
işbirliği kapsamındaki
diğer projelerin
dönemsel harcamasının
toplam proje

harcamasına oranı
konularında değerlendirildi.
Bu alandaki başarıda üniversite-sanayi ve firmalar
arası iş birliklerinde izlenen stratejinin büyük bir
etkisi olduğunu söyleyen
HAVELSAN Teknoloji ve
Akademi Direktörü Doç.
Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, konu ile ilgili değerlendirmelerini şöyle iletti:
“Üniversite-sanayi iş birliği alanında gerçekleşen bu
önemli sıçrayışta, pek çok
üniversiteden
akademisyenlerin geniş katılımıyla
gerçekleştirilen ve proje

fikirlerinin paylaşıldığı ‘Buluştay’ların önemli katkısı olmuştur. HAVELSAN,
üniversite-sanayi iş birliğine, akademisyenlerle yaptığı çalışmalar ve düzenlediği
‘Akademi Günleri’ ile devam
ederek hem yeni teknolojilere hem de insan kaynağına
ulaşmada en önemli yöntemlerden biri olarak görmektedir.”

Hexagon Studio
Yine İlgi Odağı
Hexagon Studio, geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi, bu yıl da
standı ile ziyaretçilerin ilgiBakan Özlü,
Hexagon
Studio’nun aks
tasarımları ile
ilgili bilgi aldı.
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Bakan Özlü, ANKA-B ile
ilgili son durumu, maketini
incelerken dinledi.

sini çekti. Firma, M1 ve N1
sınıfı araçlar için geliştirmiş
olduğu torsiyonel tip arka
aks ile patent başvurusunu
yaptığı ön aks tasarımlarını
sergiledi. Kinematik tasarımı sayesinde, 8,6 metre dönüş çapına olanak sağlayan
ön aks, Türkiye’de bu sınıftaki ilk ürün olma özelliğini
taşıyor.

Türk Havacılığının
Dünyadaki Yüzü
TUSAŞ, zirvede, Türk Havacılığının Dünyadaki Yüzü”
sloganıyla yer aldı. Firma,
standında, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği özgün ürünlerinin maketlerini sergiledi.
Firma tarafından zirve katılımı ile ilgili yapılan açıklamada, teknoloji politikasını,

“Küresel ölçekte sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlaması için teknolojinin temel
kaldıraç olarak konumlandırılması.” olarak belirleyen TUSAŞ’ın, ihracatı
dâhil, tüm satışlarında teknoloji yoğunluğunu arttırmayı hedeflediği vurgulandı.
2009 yılının Ocak ayında
Ar-Ge Merkezi Belgesi alan

TUSAŞ’ın Ar-Ge merkezlerinde, 1.000’den fazla
Ar-Ge ve destek personeli
çalışıyor. Bu merkezlerde;
ürün geliştirme, teknoloji
geliştirme, süreç yeniliği,
organizasyonel yenilik ve
kavram çalışmaları olmak
üzere, geniş bir çeşitlilikte,
50’nin üzerinde proje yürütülüyor.
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IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
(UIB Turkiye) Genel Müdürü Murat ÇİFTÇİ:

“KOBİ’ler için sigorta büyük
kurumsal firmalar veya holdinglerden
daha önemli bir ihtiyaç, zira
yaşanacak bir hasarın maddi
sonuçlarını kapatabilecek
mali rezervleri bulunmayabiliyor.”
Sigorta, diğer sektörlerde olduğu gibi savunma ve havacılık sektörü için
de önemli bir konu. Özellikle KOBİ’ler için, sigorta, riskleri azaltma ve
kurumsallaşmayı sağlama yolunda öne çıkan araçlardan birisi. IBS Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş. (UIB Turkiye) Genel Müdürü Murat Çiftçi, savunma ve
havacılık sektöründe sigorta konusundaki sorularımızı cevaplandırdı.
IBS’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi
verebilir misiniz? Kaç çalışanınız var?
2015 yılı cironuz nedir? Bunda savunma
ve havacılık sektörünün payı hakkında
bilgi verebilir misiniz?
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği
(UIB Türkiye) olarak, yaklaşık 20 yıllık
bir geçmişe sahibiz. İngiliz ortağımız da
önümüzdeki sene 30. yılını kutlayacak.
Deneyimli kadromuz ve güçlü mali yapımız ile sigorta brokerliği sektöründe
istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
ediyoruz. Kısa ve orta vadeli hedeflerimiz yurt içi ve yurt dışında organik ve
inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek. Bu nedenle gündemimizde yeni
satın almalar ağırlıklı olarak yer alıyor.
85 kişilik uzman, nitelikli ve deneyimli
kadromuz ile büyüyen ve kurumsallaşan
bir organizasyon olmakla beraber hâlen
profesyonelliği amatör bir ruh ile harmanlayarak hayata geçirebiliyoruz, geleneksel ve moderni bir arada dengede
tutabiliyoruz… Bu da bizi rakiplerimizden farklı ve güçlü kılıyor. Savunma ve
havacılık sektöründe brokerlar arasında
lider konumdayız. 2015 yılı itibarıyla 100
milyon USD lik bir prim üretimimiz var.
UIB’nin Türkiye’deki ortağı
konumundasınız. Bu, IBS’ye nasıl bir
güç katıyor?
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İngiliz Lloyd’s brokeri olan UIB dünyanın 6’ncı büyük brokeri… UIB rakiplerinden farklı coğrafyalarda da güçlü olmayı hedeflemiş ve başarmış bir şirket.
“Zor bölgelerin brokeri” olarak biliniyor. Avrupa ve Uzak Doğu’daki varlığına
ilaveten Ortadoğu, Afrika, Rusya, Türki
Cumhuriyetler ve İran’da yerel ekipler
ve stratejik işbirlikleri ile rakiplerinden
daha yerelleşmiş bir konumu var. Bizimle bu coğrafyalarda işbirliği yapmak
isteyen müşterilerimiz ve partnerlerimiz bizim bu coğrafyalardaki gücümüzü biliyor ve bundan faydalanıyorlar.
UIB’nin ayrıca kendisini bir reasürans
brokeri olarak pozisyonlamış olması da
acenteler, captive acenteler ve sigorta
şirketleri nezdinde daha yakın ve güvenilir bir partner olarak algılanmasına
yardımcı oluyor. IBS olarak bir yandan
müşterilerimize retail olarak hizmet
verirken bir yandan da reasürans bacağındaki bu güvenilir partner imajı
ile büyüyoruz. Retail broker kimliği ile
UIB’den gelen reasürans DNA’mızı çok
iyi harmanladık ve bu anlamda rakiplerimizden farklıyız.
Savunma ve havacılık sektörü ile ilgili
gelecek hedeflerinizden bahsedebilir
misiniz? Çalıştığınız şirket sayısı
ya da ciro ile ilgili hedefleriniz var mı?

Savunma ve havacılık sektörü bizim en
çok önem verdiğimiz sektör diyebiliriz.
Bu firmalara hizmet vermeyi ticari bir faaliyet ötesinde, yerel ortaklığı ama global kimliği olan bir şirket olarak, daha
çok milli bir görev olarak görüyoruz.
Savunma ve havacılık sanayinin Türkiye’de son yıllarda geldiği nokta heyecan
verici ve IBS olarak bu sektörlerde en
deneyimli, en büyük pazar payına sahip
şirket olarak bu hizmeti vermekten gururluyuz. Amacımız bir yandan savunma
ve havacılık sanayinin milli bilgilerinin
yerel olarak muhafaza edilmesini sağlamak ve iki sektördeki deneyimimizi
bu şirketlerin bilançolarını korumak
için harmanlamak. Bu sektörlerde dünyadaki gelişmeleri çok sıkı takip ediyor
ve milli savunma ve havacılık sanayinin
yurtdışındaki rakipleri ile rekabet etmesine yardımcı olacak maliyetler ile en
geniş teminatları sunuyoruz. Amacımız
bu sanayi kollarında lider pozisyonumuzu korumak ve geliştirmek.
Savunma ve havacılık sektöründe hangi
firmalarla çalışıyorsunuz?
Şu anda sektörün lideri konumundaki
şirketler dâhil olmak üzere birçok firma
ile işbirliğimiz hâlen devam ediyor. Bu
pozisyonumuz gün geçtikçe güçleniyor;
çünkü deneyim ve uzun yıllara dayanan

Sigorta Brokeri
Sigorta veya reasürans sözleşmesi
yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu
sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin
seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız
davranarak ve teminat almak isteyen
kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek
sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık
çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde
sözleşmelerin uygulanmasında veya
tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı
meslek edinen kişiyi tanımlar (5684
sayılı Sigortacılık Kanunu). Acenteler,
müşterilerine, ellerindeki çözümleri
pazarlarken brokerlar, hem ulusal hem
de uluslararası piyasada en doğru ve
uygun çözümü arayarak müşterilerine
sunarlar.

tecrübemiz en önemli referanslarımız.
Genelde bu sektörlerde yerellik, bilgi
gizliliği, tecrübe, referans çok önemsendiği için de doğal olarak IBS ismi müşterilerin karşısına güvenilir bir partner
olarak çıkıyor ve biz de bu imajımızın
hakkını iyi hizmet ile veriyoruz.
IBS olarak savunma ve havacılık
sanayisine yönelik çeşitli sigorta
çözümleri sunuyorsunuz. Öncelikle,
savunma ve havacılık sanayisi
firmalarının sigorta yaptırma konusunda
nasıl bir motivasyonları olmalı?
Sigorta yaptırarak ne kazanıyorlar,
yaptırmayarak neleri kaybediyorlar?
Savunma ve havacılık sanayinde yatırımlar ve projeler gün geçtikçe daha
komplike hâle geliyor, firmalar arasında işbirliği kaçınılmaz olarak artıyor ve yatırım tutarları büyüyor.
Firmalar açısından sigorta yaptırırken
en büyük motivasyon projelerin, prototiplerin geliştirilmesi sürecinde doğru
sigorta çözümleri ile sabit kıymet ve sorumluluk sigortaları açısından milli savunma sanayinin bilançosunun korunması olmalıdır. Birbiri ile iç içe geçen
projelerin, farklı firmalar arasındaki
işbirliklerinin sigortalanması noktasında bu konuda gerçek hasar tecrübeleri
olan sigortacıların çözüm sunmasının

kritik önemde olduğunu söyleyebilirim
ki biz pozisyonumuz itibarıyla adetsel
olarak bu konuda en fazla hasar tecrübesine sahip şirketiz.
Büyük yatırımların ve ciroların söz konusu olduğu bu sektörlerde yüksek risk
unsuru nedeniyle “self-retention” ayrıca bir risk teşkil ediyor. Özellikle havacılık sektöründe ilgili yönetmelikler ve
mevzuatlar dikkate alındığında Sorumluluk sigortaları zorunludur. Dolayısıyla
sorumluluk poliçesi olmayan havacılık
şirketlerinin uçuş faaliyetleri gerçekleşememekte ve prosedürleri sekteye
uğramakta. Bunun dışında operasyonların büyüklüğü ve olası bir hasarda
katlanılması muhtemel masrafların
astronomik seviyelere çıkabilme olasılığı ilgili sigortalara olan ihtiyaç noktasında oldukça dikkat çekici.
Hasar öncesi risklerin yönetilmesi ve
minimizasyonu ile ayrıca danışmanlık
hizmetleri verilmekte ve dolayısıyla sigorta maliyetlerindeki tasarruflar noktasında artan faydalar sağlanabilmekte.
Sigorta konusunda bahsedildiğinde,
doğru sigortanın yaptırılması konusu da
öne çıkıyor. Bazı durumlarda, şirketler,
doğru sigortayı yaptırmadıkları
için, sigortalarının kapsamadığı
durumlarla karşılaşabiliyorlar ya da

sigortaya aslında gereğinden fazla
para ödeyebiliyorlar. IBS bu konuda
şirketlere nasıl destek oluyor?
Örnekler verebilir misiniz?
Savunma ve havacılık sanayinde günümüzde büyük projelerin çoğu firmalar
arasında konsorsiyum olarak yapılıyor.
Kamu direkfitleri neticesinde bir firma
ürün üzerinde çalışmasını tamamladıktan sonra diğer firma devreye giriyor ve
projeyi geliştirmeye devam ediyor. Bu
perspektiften bakıldığında standart sigorta çözümleri ile bu sektörde hasarı
doğru tazmin etmeniz mümkün görünmüyor, sigorta primine dair en büyük
verimsizlikler de bu noktada oluşuyor.
Özellikle bu sektörde yanlış dizayn edilen sigorta poliçelerinin hasar tazmini
noktasında yetersiz kaldığına maalesef şahit olduğumuz durumlar oldu ve
poliçeyi biz yapmamış olsak bile bu hasarların çözümü konusunda müşterilere destek vermeye çalışıyoruz. Doğru
sigorta paketi dizayn edildikten sonra
bunun için en uygun maliyeti yaratmak
bizim işimiz...
Sigorta brokerinin burada müşterisini doğru yönlendirmesi çok önemli. Çalışmaya başladığımız şirketlerden bir tanesinde önceki aracısının
reasürans piyasalarına ulaşımı olmadığından kendisine sadece lokal çözümler sunulmuş ve bunun neticesinde
hava araçlarına klasik fabrikalara sunulan yangın poliçesi yaptırılmıştı. Bir hasar anında bu şekilde yanlış kurgulanmış
poliçelerin çalışması mümkün değil. Hâlen birçok kurum kağıt üzerinde sigortalı
gözüküyor lakin almış oldukları teminat
karşı karşıya oldukları risklere cevap
vermeyecek durumda. Burada doğru bir
risk danışmanı talihsiz bir kaza duruKasım 2016 - 35
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munda karşı karşıya kalınacak milyon
dolarlık tazminat riskini bertaraf edebilir.
Geniş bir çözüm kümeniz yer alıyor.
Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Projelerimiz
için
özelleştirilmiş
entegre iş modellerimiz ve köklü deneyimimiz ile birlikte başta
müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız için lokal ve global değer
yaratan çözümler sağlıyoruz. Bunlar
arasında; Ürün Sorumluluk Sigortası, Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası, Ürün Garanti ve Geri Çağırma
Sigortası, Mal Varlığı ve Operasyon
Sorumluluk Sigortası, Uzay ve Uydu
Sigortası, Makina Kırılma Sigortası, Siber Riskler, Nakliyat Sigortaları,
Yönetici Sorumluluk Sigortası ve
Sağlık Sigortaları yer alıyor. Bu sigortalar, ürün ve hizmet gamımızın sadece belli bir bölümünü ifade etmekte.
Tüm bu sigortalara uzman ve tecrübeli
ekibimiz yönetiminde farklı alternatiflerde çözüm getirilebilmektedir.
KOBİ’lerin sigorta konusuna
yaklaşımları nasıl? KOBİ’lere bu
konuda önerileriniz var mı?
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KOBİ’ler ne yazık ki sigortayı hâlâ ihtiyaçtan ziyade maliyet olarak görüyorlar, bu nedenle de yaklaşımları zorunlu sigortalar hariç çekimser. Oysa ki
KOBİ’ler için sigorta büyük kurumsal
firmalar veya holdinglerden daha önemli bir ihtiyaç, zira yaşanacak bir hasarın
maddi sonuçlarını kapatabilecek mali rezervleri bulunmayabiliyor. Sektörde KOBİ’lerin faaliyetlerine özel düzenlenmiş
özel ve geniş kapsamlı ürünler mevcut.
KOBİ’lere önerilerimiz sigortayı işletmelerinin faaliyeti için maliyetten ziyade ihtiyaç olarak görüp, verilecek tavsiyeleri de
dikkate alarak kendilerini koruyacak
olan en uygun paketi ile sigorta koruması altına girmeleri. Sigorta maliyetlerini fizibilitelerinin mutlaka içerisine
koymaları gerekir. 2016 yılının ekonomik konjonktür anlamında zor geçtiğinin farkındayız, yıl boyunca bazı şanssız
hadiseler yaşadık. KOBİ’ler, sigortaya maliyetten ziyade kurumsallaşma
adına bakmalıdırlar. Uluslararası ana
yüklenici firmalar Ürün Sorumluluk gibi sigortaları iş yaptırdığı
bütün firmalardan talep etmektedirler.
Bu tür sigortalar maliyetleri arttırmaktan ziyade KOBİ’lerin yaptıkları

üründeki sorumluklarını ortadan kaldırmaktadır.
Savunma ve havacılık sanayisinde;
Ar-Ge, fuar katılımı, tanıtım gibi
bir dizi konuda devlet destekleri
bulunuyor. Sigorta konusunda da
destekler var mı?
Bu konuda kanunlaşmış, daimi hâle gelmiş bir devlet desteği yok ama tabii ki iş
bazında sigorta anlamında vergi muafiyetleri sağlanabilmekte. Şu an global
anlamda savunma ve havacılık sanayinin
bulamadığı, bulmakta sıkıntı yaşadığı
teminatlar yok ama sigorta anlamında
bir gün böyle bir konjonktür yaşanır ise
devlet tarafından belirli teminat havuzlarının oluşturulması konusunda biz öncülük etmekten büyük keyif duyarız.
Eklemek istediğiniz başka bir konu
ya da konular var mı?
Firmanızın başarısının sürdürülebilir olması ve seneler içerisinde artabilmesi
için yanınızda mutlaka alanında uzman
bir sigorta brokerinin olması lazım. Yanlış kurgulanmış bir sigorta programına
maruz kalacak büyük ölçekteki hasarlar
firmalarının tüm geçmişini tüketebilir.
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Dirk Gerthenrich

Dr. Björn Lach

R

heinmetall’in davetlisi olarak katıldığımız ve yoğun
bir programa göre planlanan etkinliğin ilk gününde, tarihi Kummersdorf Atış Sahası gezildi. Berlin’in
güneyinde bulunan saha, 1945 yılına kadar, Alman Silahlı
Kuvvetleri tarafından, yeni silah ve ekipman geliştirmek ve
bunları test etmek için kullanılmış. Basın mensuplarına sahayı gezdiren Krauss Aviation Müdürü Christian Bergner,
İkinci Dünya Savaşı sırasında, A1 ve A2 roketlerinin sıvı yakıtlı motorlarının geliştirme ve test çalışmalarının burada
başladığını ve bu motorların, hem ABD’nin ve Avrupa’nın
hem de SSCB’nin uzay çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurguladı.
Etkinliğin ikinci gününde ise Rheinmetall’in faaliyet gösterdiği farklı alanlarla ilgili bir dizi sunum yapıldı:
n Dr. Björn Lach, Rheinmetall’in Polonya ve Endonezya için
yürüttüğü Leopard 2 modernizasyon çalışmalarını,
n Dirk Gerthenrich, günümüzün ve geleceğin ana
muharebe tankı ana silahlarını,
n Dr. Jan-Phillipp Weisswange, güvenlik güçlerine
yönelik çözümlerini,
n Alain Tremblay, kamu ve sınır güvenliği çözümlerini,
n Dr. Marc Lemmermann, mobil sağlık ve
hastane çözümlerini,
n Stefan Klaes, hava aracı simülasyon çözümlerini,
n Heiko Schmidt, tek er modernizasyon sistemlerini,
n Fabian Ochsner ise alçak irtifa hava savunma
sistemlerini anlattı.

Leopard 2 Modernizasyonunda
Adres Rheinmetall

Leopard 2 tankındaki,
Rheinmetall tarafından sağlanan
alt sistemler ve mühimmat.
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Rheinmetall’in, faaliyetleri ile ilgili
gelişmeleri uluslararası sektörel yayın
kuruluşlarının temsilcileri ile paylaştığı
Defence Talks 2016 etkinliği,
6-7 Ekim tarihlerinde, Berlin’de
gerçekleştirildi. Etkinlikte,
Rheinmetall’in, ana muharebe
tanklarından hava savunma
sistemlerine, eğitim sistemlerinden
mobil sağlık ve hastane çözümlerine
kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri
ile ilgili son gelişmeler hakkında basın
mensuplarına bilgi verildi.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Bu tabloda Rheinmetall, Leopard 2 modernizasyon çalışmalarında, akla ilk gelen firmalardan biri olarak öne çıkıyor.
Firmanın, Leopard 2 A4 sürümü üzerine şekillendirilen Modüler Modernizasyon Konsepti, şu niteliklere sahip:
n Müşterilerin tercihlerine göre şekillendirilebilen
sistematik ve modüler yaklaşım,
n Tankı MLC70 sınıfı içerisinde tutan çözüm kümesi,
n Diğer ana muharebe tanklarına ve zırhlı muharebe
araçlarına da uyarlanabilen çözümler.
Modüler Modernizasyon Konsepti; hareket kabiliyeti, komuta-kontrol, beka ve vuruş kabiliyeti konularında iyileştirmeler içeriyor.
Hareket kabiliyeti kapsamında, sürücünün çalışma şartları, sürücü kamerası ve sürücü görüntü ve kontrol birimi ile
iyileştiriliyor. Rheinmetall’in bu konudaki çözüm paketinin
© Rheinmetall

Leopard 2 tanklarının 120 mm ana silahı, bu silahın mühimmatı ve tankın atış kontrol sistemi, Rheinmetall imzasını
taşıyor. Tankın tasarım ve geliştirme sürecinde de rol alan
Rheinmetall, ayrıca Almanya ve Hollanda için 978 adet tankın
üretimini de gerçekleştirmiş. Tankın günümüzde
kullanılan A4 ve A6 sürümlerinin kulelerinde
yer alan sistemlerin ise %60’ı Rheinmetall
tarafından sağlanıyor.

Rheinmetall,
Geleceğin
Tankına Hazır

130 mm’lik Ana Silah Geliyor
Batı dünyasında kullanılan tank toplarının büyük bir çoğunluğu, Rheinmetall imzası taşıyor. Firma, topların yanı sıra bunlar
tarafından kullanılan mühimmatı da tasarlayıp üretiyor.
© MSI Dergisi

Kummersdorf Atış Sahası gezisinden bir kare.

~

~

~

© Rheinmetall

en dikkat çeken bileşeni ise komutan freni. Özellikle meskûn
mahalde yapılan operasyonlar
için geliştirilen ek bir emniyet
~
mekanizması olan bu sistem
sayesinde, tank komutanı, tankı, gerektiğinde tamamen durdurabiliyor.
Komuta-kontrol ile ilgili modernizasyon paketinde; durumsal
farkındalık sistemi, tank komutanı için sayısal periskop, geliştirilmiş gece görüş ve yedek güç Rheinmetall’in 130 mm’lik tank topu
ünitesi yer alıyor.
Rheinmetall, Leopard 2’lerin
gelişen tehditlere karşı koyabilmesi için, tankın; balistik ve
mayın koruma seviyelerini de arttırıyor. Ayrıca, tanka bir dizi
pasif ve aktif kendini koruma yeteneği ekliyor: Aktif kendini
koruma sistemi, ROSY, SOLAR SHIELD ve gelişmiş bir soğutma sistemi. Rheinmetall’in sis sistemi ROSY; TV, elektro-optik, kızılötesi ve lazer güdümlü füzelere karşı etkili bir
sis perdesi oluşturabiliyor. Rheinmetall, sistemin 0,6 saniyede koruma sağladığını ve kalıcılığı ile çoklu saldırılara karşı
koyabildiğini vurguluyor. SOLAR SHIELD ise sıcak iklimlerde kullanım için geliştirilmiş, güneş ışınlarının kızılötesi ize
olumsuz etkilerini azaltan, aynı zamanda radar izini de azaltan bir kamuflaj çözümü.
Vuruş kabiliyetine yönelik çözüm paketi ise elektrik motorlarının kullanımını, uzaktan komutalı silah sistemini ve DM 11
mühimmatını kullanım kabiliyetini içeriyor.
Rheinmetall, Modüler Modernizasyon Konsepti ile Endonezya ve Polonya Leopard 2 A4 modernizasyon ihalelerini kazanmayı başardı. Konseptin modüler niteliğine uygun olarak,
Endonezya’daki program:
n Mürettebat için iyileştirilmiş iklimlendirme sistemini,
n Arttırılmış balistik korumayı,
n DM11 mühimmatı kullanım kabiliyetini,
n Arka sektörü gören kamerayı ve
n Elektrik motorlarını içeriyor.
Polonya ise tanklarını Leopard 2 A5 seviyesine getirecek bir
çözümü tercih etti. Modernizasyon çalışmalarında Leh firmaları da rol alacaklar.

Son yıllarda, dünya genelindeki çatışmalarda yaşananlar ve
özellikle Rusya’nın, başta T-14 Armata ana muharebe tankı
olmak üzere zırhlı birliklerini modernize etmeye başlaması,
askeri uzmanları, mevcut tankların etkinliği üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Hareket kabiliyeti ve beka gibi konuların
yanı sıra tankın ana silahı da bu kapsamda ele alınan konulardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde, tankların, hem modern zırhlı birliklere karşı koyabilmesi hem de piyadeye ateş
desteği sağlayabilmesi gerekiyor.
Rheinmetall yetkilileri, Batılı uzmanların, Rusya’nın yeni ana
muharebe tankı ile son yıllarda modernize edilmiş tanklarının zırhlarının dayanıklılığı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığına dikkat çekiyorlar. Örneğin, son yıllarda, Rus tanklarının üzerinde, eskiden bloklar hâlinde seçilebilen reaktif
zırhlar görülmüyor.
Tankların ana silahları ile ilgili bir diğer gelişme de muharebe mesafesinin artması. Etkinlikte yapılan sunumda, daha
önceden 2.000 m civarında olan tank muharebesi mesafesinin, 4.000 m’ye kadar çıktığı belirtildi.
Rheinmetall’in bu belirsiz ortamda, tankların etkinliğini korumak için önerdiği çözümlerden bir tanesi, ana silahın çapını, 120 mm’den 130 mm’ye çıkarmak. Firma,
130 mm’lik 3 adet top sistemini hazır hâle getirmek için
çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi atışa hazır ve topun, bu yıl sonuna kadar, sabit test düzeneğinde ilk atışını gerçekleştirmesi planlanıyor. Rheinmetall,
130 mm’lik topun etkinliğini, aynı hedefe, hem 120 mm’lik
hem de 130 mm’lik topla atış gerçekleştirerek göstermek
istiyor.
Silahlı kuvvetlerin 130 mm’lik topu kullanmaya karar vermesinin, mevcut tankların geleceği ile ilgili önemli etkileri
olacak. 130 mm’lik top; sadece kendi boyutları, geri tepme
kuvveti ve kullanacağı mühimmatın boyutları ile farklı bir
tasarıma ihtiyaç duymayacak. Ayrıca, mühimmatın ağırlığının artması nedeniyle otomatik yükleyici kullanımını da bir
zorunluluk hâline getirecek. Bu nedenlerle Rheinmetall, şu
anda, 130 mm’lik topun, ancak yeni tasarlanan bir tankta
kullanılabileceğini öngörüyor. Diğer yandan, müşterilerinin
talep etmesi durumunda, topun Leopard 2’ye entegrasyonu
da ele alınabilecek.
Rheinmetall’in tankların etkinliğine yönelik bir diğer çözümü de mühimmat. Geleneksel zırh delici mühimmatın
yanı sıra firma, genel kullanıma yönelik, havada infilak eden
programlanabilir mühimmat (Air Burst Munition / ABM)
çözümü de sunuyor. Bu tür mühimmatın, tanklara karşı
kullanıldığında, optik sistemlerine hasar vererek tankları
iş göremez hâle getirme potansiyeli de bulunuyor.
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M

evcut planlamalara
göre, Katar’a sevk
edilen ilk botlar;
QC 710 ve QC 711 borda numaralı ARES 75 HERCULES
sınıfı ve QC 806 borda numaralı ARES 110 HERCULES
sınıfı botlar oldu. Botların
kullanıcıya teslimatının ise
önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılması planlanıyor.
DIMDEX 2014 fuarı sırasında
imzalanan sözleşmeye göre,
ARES Tersanesi tarafından,
5 adet 24 m’lik ARES 75
HERCULES, 10 adet 34,5 m’lik
ARES 110 HERCULES ve
2 adet 48 m’lik ARES 150
HERCULES’in inşa edileceği
projenin ilk botu, Temmuz
ayında denize indirilmişti.
İnşası ile ilgili hazırlıkların
tamamlandığı ARES 150
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ARES Tersanesi, Katar’a
Teslimata Hazırlanıyor
Katar Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında
3 farklı modelde, toplam 17 adet kompozit gövdeli botun inşa
çalışmalarını sürdüren ARES Tersanesi, projenin ilk 3 botunu,
19 Ekim’de Katar’a, özel bir nakliye gemisi ile gönderdi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

sınıfı ilk botun ise gelecek
sene sonunda denize indirilmesi bekleniyor.
Botlara entegre edilmesi
planlanan silahlar konusunda, ASELSAN’ın 30 mm
MUHAFIZ ve 12,7 mm STAMP
çözümlerinin kullanılmasına yönelik ASELSAN ile bir
niyet anlaşması da yapılmış
durumda. Silah sistemlerinin botlara entegrasyonu
çalışmalarının da kısa süre
içerisinde tamamlanması
planlanıyor. ARES Tersanesi tarafından gerçekleştirile

cek entegrasyon çalışmaları kapsamında, ilk 8 bota
ilişkin çalışmalar Katar’da;
geriye kalan 9 bota ilişkin
çalışmalar ise Antalya’da
yapılacak. Silah sistemleri
ile birlikte, bu sistemlerin
güvenilirliğini yüksek seviyede tutmak ve idame edilebilirliği sağlamak için, yedek
parçalar da teslim edilecek.
Konu ile ilgili MSI Dergisi’ne açıklama yapan ARES
Tersanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Mert Kalafatoğlu,
suya indirilen ARES 75 ve
110 HERCULES sınıfı süratli
devriye botlarının, beklentilerin ve isterlerin üzerinde

bir performans gösterdiğini
ifade etti ve şunları söyledi: “ARES, mevcut üretim
altyapısıyla ve teknolojisiyle günümüzde, Avrupa’nın
açık ara en büyük; dünyanın da en büyük 2 kompozit
gövdeli gemi üreticisinden
biridir. En ileri kompozit
gemi inşa tekniklerini uygulayan ARES; inşa sürecinde, modern ekipman ve
sistemlerin yanı sıra en ileri
kompozit malzemeleri kullanıyor. Tüm gövde üretimlerimizde, vakum infüzyon
teknolojisini uyguluyoruz ve
sıfır hatalı gövde üretimleri
gerçekleştiriyoruz. Hâlen,

Antalya Serbest Bölge’de, 3
farklı üretim tesisinde, yaklaşık 18.000m2 kapalı alanda
çalışıyoruz. Yakın zamanda
da kapalı üretim alanımızı, 25.000 m2’ye çıkaracağız.
Mevcut projemizle ilgili olarak, şu anda müşteri tarafından talep edilen üretim
ve teslim takviminin önünde
olduğumuzu, çok net bir şekilde ifade edebilirim. Katar
İçişleri Bakanlığı’ndan gelen
bir heyet tarafından, tersanemizdeki üretim aşamaları
denetlendi. Müsteşar seviyesindeki ziyaret ve inceleme, bizim açımızdan son
derece başarılı ve memnun
edici sonuçlandı. Bununla
birlikte Katar’da, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığının
425 personeline, operatör ve
bot seviyesi bakım eğitimleri
vermeye başladık ve botlarla ilgili teknik dokümantas-

Tüm fotoğraflar: © ARES Tersanesi

yon teslimimizi de ARES 75
HERCULES ve ARES 110
HERCULES sınıfı için tamamladık.
Yurt içinde de mevcut savunma sanayisi projelerinde
var olma ve yerli savunma
sanayimizi daha da ileri götürme gayretlerimiz, artarak
devam ediyor. Malumunuz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tesisleri ile yüzer ve
dalar unsurlarını barındıran
üslerinin denizden güvenliğini sağlamayı amaçlayan
proje kapsamında, 8 adet
süratli devriye botu, yurt
içinden tedarik edilecek.
ARES, bu projenin en güçlü
üretici adaylarından biridir.
12 Ocak tarihinde yayımlanan ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından ihaleye çıkılan projeye, 25 Mart
tarihinde teklifimizi sunduk.
Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanan proje
için, Savunma Sanayii İcra
Komitesi’nin kararını bekliyoruz. Benzer şekilde, Sualtı
Taarruz Timleri harekât imkân ve kabiliyetini arttırmak
amacıyla ihaleye çıkılan Yeni
SAT Botu Tedarik Projesi’nde de özgün tasarımımızla
önde gelen adaylarından
biriyiz. Bu ihalenin sonuçlarının da yakın zamanda
Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından resmi olarak
ilan edilmesini sabırsızlıkla
bekliyoruz. Bu projelerin de

ARES 110 HERCULES
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ARES 75 HERCULES

tamamlanmasıyla birlikte,
milli güce dayalı daha etkin
bir deniz gücü ile dünya denizlerinde, Türkiye’nin gücünün arttırılmasına katkı
sağlamayı ümit ediyoruz.
Öte yandan, hâlihazırda teklife çağrı dosyası hazırlık
aşamasında olan Türk Tipi
Hücumbot Projesi’nde de
özgün, iddialı, hızlı ve denizcilik kabiliyetleri yüksek bot
tasarımımızla en önde gelen
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üreticilerden biriyiz. Projeye ilişkin Savunma Sanayii
Müsteşarlığımızca yayımlanan Bilgi İstek Dokümanına,
yanıtlarımızı ve ürün çözümlerimizi detaylı bir şekilde
sunduk. Projenin en iddialı
üretici adaylarından biri olduğumuzu gururla paylaşabilirim.
Son olarak şunu ifade etmek
isterim ki biz; genç, dinamik
ve araştırmacı ekibimizle

yenilikçi, farklı ve yaratıcı
çözümlerimizle varız. ARES,
ülkesi için çalışmaya ve ülkesini dünyada en iyi şekilde
tanıtmaya ve temsil etmeye
devam edecektir. Bu noktada, ARES’in faaliyetlerine,
MSI Dergisi’nde yer verildiği
ve var olan farkındalığımızın
daha da artmasına katkıda
bulunulduğu için, MSI Dergisi ekibine de şükranlarımı
sunarım.”

Rolls-Royce de 19 Ekim’de
yaptığı basın açıklaması ile
söz konusu botların tahrik
sistemleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. ARES 75 ve
110 HERCULES serisi devriye botları, MTU 12V2000M84
dizel ana makinaları ve
Rolls-Royce Kamewa 50A3
serisi su jetleri ile donatılıyor. Rolls-Royce, proje kapsamında, toplamda 46 ana
makina ve su jeti sağlayacak.
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İstanbul Airshow,
Sivil Havacılıktaki
Son Durumu
Yansıttı

İstanbul’da, 1996 yılından 2014 yılına
kadar AIREX adıyla, 2014 yılından bu
yana ise İstanbul Airshow adı altında,
iki yılda bir düzenlenen Uluslararası
Sivil Havacılık ve Havalimanları
Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik
Zincir Platformu’nun 11’incisi,
6-9 Ekim tarihleri arasında, Atatürk
Havalimanı’nın Genel Havacılık
Apronu’nda gerçekleştirildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

“Beştepe” isimli Boeing
737-800 yolcu uçağı,
protokol üyelerinin
katıldığı bir törenle
THY’ye teslim edildi.

44 - Kasım 2016

Feyzan Erel

F

uarın açılış törenine;
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal
Ekşi (Ekşi, bugün THY Genel Müdürü olarak görev
yapmaktadır.), Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü Funda Ocak, Türk
Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel
Kotil (Doç. Dr. Kotil, bugün
TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.),
Sierra Nevada Corporation (SNC) CEO’su ve TRJet
Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Özmen, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener ve
Mint Fuarcılık Genel Müdürü
Feyzan Erel’in yanı sıra savunma ve havacılık sektörünün temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.
Tören alanında, HÜRKUŞ ile
yapımı devam eden 3’üncü
havalimanının maketi de
sergilendi.

Törende ilk konuşmayı, Mint
Fuarcılık Genel Müdürü Feyzan Erel yaptı. Erel, 3’üncü
havalimanının devreye girmesiyle Atatürk Havalimanı’nın 2018’den itibaren rahatlamasının beklendiğini;
böylece İstanbul Airshow’un
altyapısını güçlendirme fırsatının ortaya çıkacağını ve
etkinliğin çok daha ileriye
gideceğini belirtti.

İlham, Vizyon
ve İmkân
Erel’den sonra kürsüye gelen Sierra Nevada Corporation CEO’su ve TRJet Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Özmen, TRJet’in faaliyetleri ile
ilgili bilgiler verdikten sonra
şöyle devam etti: “TRJet;
Boeing, Airbus ve Embraer
gibi, ürünlerinin montajını
kendi tesislerinde yapacak;
diğer tüm işleri, TUSAŞ başta olmak üzere Türk havacılık sanayisine ve KOBİ’lere
dağıtacak… Uçağımız neden
70 kişilik? Daha fazla koltuk kapasiteli yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Ancak

Fatih Özmen

Mustafa Sani Şener

bizim ABD’de, çok uzman
kuruluşlarla yaptırdığımız
pazar araştırması sonucunda, dünya havacılık sektöründe, 2025 yılı sonrasında,
30-70 bandında, binlerce
bölgesel yolcu uçağı ihtiyacı
olacağı tespit edildi. O yüzden, şimdilik 70 kişilik uçağı hedefledik. Ayrıca pazara
2023 yılından sonra girmeyi
hedeflediğimizden, şu anda
rekabetin çok az olduğu bir
segmente odaklandık. Çünkü bu segmentte, 4.000 tane
uçak uçuyor şu anda. Üretilen uçak sayısı ise sıfır.”
Özmen, Türkiye’ye katkıları
ile ilgili ise şunları söyledi:
“Türkiye’ye ve Türk gençlerine verebileceğimiz 3 tane
şey var: İlham, vizyon ve
imkân. İlham, benim eşimle
olan Amerika hikâyem. İyi
niyetle ve dürüstlükle çalışmanın karşılığının alınabileceğini göstermek. Vizyon;

uçak gibi yüksek teknoloji
bir ürünün ilk defa Türkiye’de tasarlanması, üretilmesi ve tüm dünyaya buradan satılarak Türk küresel
markasını yaratmak. İmkân
ise yine bölgesel milli uçak

projesiyle yapılan, bizim
şahsi ve Türk hükümetinin
yatırımları ile yaratılan istihdam, tecrübe ve olanaklar.”
Özmen’in ardından, TAV
Havalimanları İcra Kurulu
Başkanı Mustafa Sani Şener

de kısa bir konuşma yaptı ve
İstanbul Airshow’un gelişimini büyük bir mutlulukla
izlediklerini belirtti.
Açılış töreninde bir sonraki konuşmacı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi
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İlker Aycı

Başkanı İlker Aycı oldu. Aycı,
savunma ve havacılık sektöründe yapılanlarla THY’nin
misyonu arasında bağlantı kurarak şunları söyledi:
“Kendi uçağını, helikopterini, insansız hava aracını yapmak, kendi uydularını fırlatmak, kendi tankını yapmak…
Önümüzde bu tip ödevleri
başarıyla yerine getirmeye
adım adım devam eden bir
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Ahmet Arslan

anlayış varken, biz de THY
olarak görevimizi yerine getireceğiz. 3’üncü havalimanıyla havacılık sektörümüzü
başka bir boyuta taşıyacak
olan bir mega projenin içerisinde, yine önemli rollerden
birini üstlenip, İstanbul’un
bir dünya hub’ı olarak görevine, yoluna devam edebilmesi için elimizden gelen
tüm desteği vereceğiz.”

Türkiye’de Uzay
Ajansı Kurulacak
Törenin son konuşması,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan tarafından yapıldı.
Bakan Arslan, konuşmasının
başında, Türkiye’deki havayolu taşımacılığı sektörünün
güncel durumu hakkında rakamsal bilgiler verdi: “Uçuş
ağımız, 3 katın üzerinde bü-

yüdü. Anlaştığımız ülke sayısı 81 iken bugün bu 166’ya
çıktı. Dış hat seferlerimiz,
115 ülkede 282 noktaya çıktı. Uçak sayısı, 162’den 528’e
çıkmış durumda.”
Parça ve sistemlerin üretilmesi ve dünyaya pazarlanması için attıkları adımlar
nedeniyle Savunma Sanayii
Müsteşarlığına ve TUSAŞ’a
teşekkür eden Bakan Arslan,

ASELSAN, sivil havacılığa
yönelik radar çözümünü
sergiledi.

“Yakın zamanda eğitim uçağı HÜRKUŞ’un sertifikasyonunu tamamladık. EASA’dan
da sertifikalandırılmış bir
uçağı Türkiye’de geliştirme
kabiliyetini kazanmış olmak,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kazandığı kabiliyetler açısından önemliydi.
ANKA’yı, ATAK helikopterlerini milli imkânlarla üretiyor
olabilmemiz, bence önemli
bir aşama. İnsansız hava
aracını üretmek ve bugün
silahla donatıyor olabilmek,
bence havacılık sektörünün
artık üretim anlamında da
geldiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli.”
diye konuştu. Bakan Arslan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin, artık bir uzay
ajansı kurumuna ihtiyacı
olduğunu gördük ve uzay
ajansı kurulmasıyla ilgili süreçleri tamamladık. İnşallah
yakında meclise sevk ederek yasalaşmasını da sağlamış olacağız. Böylece havacılık ve uzay endüstrisinde
de dünyanın sayılı ülkeleri

arasına girmek konusunda
yürümeye devam edeceğiz.”
Açılış konuşmalarının ardından, “Beştepe” isimli
Boeing 737-800 yolcu uçağı,
protokol üyelerinin katıldığı bir törenle THY’ye teslim
edildi. Beştepe, Boeing 737
Yeni Nesil (Next Generation)
ürün ailesinin, üretimi tamamlanan 6.000’inci uçağı
olma özelliğini taşıyor.

ASPİLSAN da etkinliğin katılımcıları arasında yer aldı.
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Kabin içi eğlence sistemi SKYFE’yi sergileyen HAVELSAN, önemli konukları ağırladı.

Savunma ve havacılık sanayisi firmalarının stantları
ile yer aldığı fuar, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir tarafından da
ziyaret edildi. Prof. Dr. Demir, fuarın ikinci gününde,
stantları tek tek ziyaret ederek, firmaların çalışmaları
hakkında bilgi aldı.

HAVELSAN, SKYFE
ile Boy Gösterdi
HAVELSAN, fuarda, THY
Teknik ile birlikte geliştirdiği ve THY’nin 44 uçağına
entegrasyonu devam eden
kabin içi eğlence sistemi
SKYFE’yi sergiledi. SKYFE,
HAVELSAN standını ziyaret
eden Bakan Arslan tarafından da kullanıldı. Bakan
Arslan, sistemi, dünyanın
diğer havayollarının uçaklarında da görmeyi dilediğini
belirtti. Bakan Arslan’a ayrıca, HAVELSAN tarafından
geliştirilmekte olan B737800NG simülatörü hakkında
da bilgi verildi.

nine, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl ve Kale
Grubu Başkan Yardımcısı
Osman Okyay katıldı.
Törende bir konuşma yapan Boeing Türkiye Genel
Müdürü Ayşem Sargın Işıl,
“Bizim için Kale’nin bu sözleşmeyi imzalıyor olması;
diğer tedarikçileri geride
bırakarak, öne çıkarak, bu
güveni telkin ederek bizimle
çalışacak olması, bize büyük gurur veriyor… Biz Kale
ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl, 20’nci
yılımızı tamamlayacağız ve
şimdiye kadar, bizim, hemen hemen her ticari programımızda çalıştık Kale ile.

Etkinlikteki
tek imza,
Boeing ve
Kale Havacılık’tan
geldi.

KALE Havacılık,
Boeing’e Krueger
Flap Üretecek
Fuarın tek imzası, 7 Ekim’de,
Boeing ve Kale Havacılık
arasında, Boeing 777-300 ve
2017’de üretimine başlanması beklenen 777X uçaklarının Krueger flaplarının üretimi için imzalanan sözleşme
oldu. Düzenlenen imza töre48 - Kasım 2016

Kale Havacılık, turbojet motorunu sergiledi.
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Jakub Hoda, Sadettin Saran’a
bir plaket takdim etti.

Çok güzel, güvene, başarıya dayalı bir geçmişimiz
var. Önümüzdeki günlerde,

bizden daha çok haber alacaksınız. İki tane dileğimi
dile getirmek istiyorum. Bir
TİMSAN, farklı ihtiyaçlara
cevap veren araçlarını
sergiledi.

50 - Kasım 2016

tanesi, Kale ile daha da büyüyerek çalışmayı diliyorum
önümüzdeki dönemde de.
Bizi hiçbir zaman yanıltmadılar. Hiçbir zaman tedarikimizi aksatmadılar ve hep
en üst kalitede üretim yaptılar. Ama ikinci bir dileğim
var. Kale gibi daha pek çok
Türk şirketiyle de bu tür anlaşmaları imzalamayı diliyorum. Türkiye’yi bir sonraki
seviyeye taşıyacak olan bu
üst teknoloji ürünlerin, Türkiye’de daha da artmasını
diliyorum.” dedi.
Sargın’dan sonra söz alan
Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Türkiye’de, Boeing Performans
Mükemmellik Ödülü alan ilk
tedarikçi olduklarını belirtti
ve proje ile ilgili şu bilgileri
verdi: “Krueger flap, uçağın
inişi sırasında süzülmesini
sağlayan ve uçağın üzerindeki hareketli parçalardan
bir tanesidir. Bu parçaların
üretimi ve montajı, Kale Havacılık’ta yapılacak ve Boeing’e teslim edilecek.” Sözleşmeye ilişkin soruları da
cevaplayan Okyay, yaklaşık
400 uçak için, 9 sene içerisinde, 20 milyon dolarlık bir
iş hacminden bahsetti. Ok-

yay, Boeing’in üretim hızını
her geçen gün arttırdığını;
bu durumda, 4-5 senede de
belirlenen bu rakama ulaşılabileceğini ifade etti.
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir de törende kısa bir konuşma yaptı
ve şunları söyledi: “Türkiye,
üretim kalitesinde zaten bir
yere geldi. Bu artık bizim rutinimiz oldu ve bu rutini, Boeing
ve diğer bazı şirketler keşfettiler, keşfetmeye devam
ediyorlar… ‘Türkiye’nin kabiliyetine, dinamiğine güvenin’
diyoruz bütün global şirketlere. Bu mesajı işitenler, her
zaman kârlı çıkacaktır.”

Bell’den Saran’a
Başarı Plaketi
Bell Helicopter’in Türkiye
Yetkili Distribütörlüğünü 15
yıldır sürdüren Saran Havacılık, açık alanda farklı Bell
modellerini sergiledi. Fuarda, Saran Havacılık’ın, operasyon ve bakım alanındaki
faaliyetlerindeki
başarısı
nedeniyle, Bell Helicopter
Avrupa Başkanı Jakub Hoda
tarafından, Saran Group
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Saran’a bir plaket
verildi.

TEI; LEAP,
TS1400
ve PD170’i
Öne Çıkarttı
TEI, standında, GE LEAP
motoru için, GE’nin yanı
sıra dünyadaki tek tedarikçi olarak ürettiği yüksek
geometrik
karmaşıklığa
sahip, 5 kademe blisk parçaları ile Özgün Helikopter
projesi için geliştirmekte
olduğu, TS1400 motorunun ve MALE sınıfı insansız
hava araçları için geliştirmekte olduğu PD170 motorunun modellerini öne
çıkarttı. Firma, ayrıca, insansız hava araçları ve hedef uçaklar için geliştirdiği,
TP38 turboprop ve TJ90
turbojet motorlarını da sergiledi.
TS1400 motorunun teknik
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Deniz Seviyesi Standart
Hava Azami Kalkış Gücü:
1.400 shp

TEI standında, LEAP motorunun
parçalarını inceledi.
n

Deniz Seviyesi Standart
Hava Azami Tek Motor
30 saniye) Gücü: 1.660 shp

n

Azami Kalkış
Gücü / Ağırlık:
8,54 shp/kg

n
n

Servis Tavanı: 20.000 ft
Çıkış Şaftı Hızı:
23.000 rpm
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Etkinlik sırasında THY Genel Müdürlüğü görevini
sürdürmekte olan Doç. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Uçak Grup
Başkanı Özcan Ertem ile birlikte, HÜRKUŞ’un önünde.

TUSAŞ, Sivil
Havacılığa Katkılarını
Vurguladı

Tören alanında, sertifikasyonu tamamlanan HÜRKUŞ’u
sergileyen TUSAŞ, standında ise özgün ürünlerinin
maketleri ile yer aldı. Sivil
havacılıkta da önemli çalışmalara imza atan ve yolcu
uçaklarının kritik gövde yapısalları alanında, tek kaynak üretici ve risk paylaşımcı
ortak olarak Airbus, Boeing,
Bombardier ve Spirit gibi firmalarla çalışan TUSAŞ, fuar
süresince, bu iş birliklerine

ve sivil havacılığa yaptığı hizmetleri vurguladı.

Honeywell,
Yakıt Maliyetlerini
Düşürüyor
Sivil havacılıkta geniş bir
ürün portföyü ile yer alan
Honeywell, bağlantılı (connected) uçak hizmetleri seti
GoDirect’in bir parçası olan
Fuel Efficiency yazılımını
öne çıkarttı. THY tarafından
da tercih edilen bu yazılım çözümü, uçağın o anki
yakıt tüketimi ve yakıttan
nasıl tasarruf edilebilece-

Honeywell DSI Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül, firmanın çözümlerini anlattı.
52 - Kasım 2016

ği konularında, havayoluna
anlık analizler ve öneriler sağlıyor. 100’den fazla
hazır analiz raporunu içeren yazılım, havayolunun var
olan bilgisayar sistemleri ile
entegre olabiliyor. Yazılım,
bir taraftan Avrupa Birliği

Emisyon Bildirim Sistemi
yönetmeliğine tam olarak
uyum sağlamayı garantilemek için geniş kapsamlı
raporlar sağlarken, çeşitli
muhtemel yakıt tasarrufu girişimlerini de titiz bir
şekilde izliyor.

Rolls-Royce Türkiye CEO’su
Patrick Regis, Bakan
Arslan’a çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
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S

iber Uzay, en yaygın
kabul görmüş tanımıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayımlanmış olan
2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi dokümanında belirtildiği şekliyle, “Tüm
dünyaya ve uzaya yayılmış
durumda bulunan bilişim
sistemlerinden ve bunları
birbirine bağlayan ağlardan
veya bağımsız bilgi sistemlerinden oluşan sayısal ortam” olarak tanımlanmaktadır.
Benzer şekilde Siber Güvenlik de:
n Siber Uzayı oluşturan
bilişim sistemlerinin
saldırılardan korunmasını,
n Bu ortamda işlenen
bilgi ve verinin;
gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirliğinin güvence
altına alınmasını,
n Saldırıların ve siber
güvenlik olaylarının
tespit edilmesini, bu
tespitlere karşı tepki
mekanizmalarının
devreye alınmasını
ve sonrasında ise
sistemlerin, yaşanan
siber güvenlik olayı
öncesi durumlarına geri
döndürülmesini
ifade etmektedir.
Karmaşık bir yapıda olan
Siber Uzay’ın güvenliğinin
tam olarak sağlanmasının
ne kadar güç olduğu ise
bilinen ve yaşanan bir gerçektir. Diğer taraftan, Siber
Uzay’ın güvenliğinin sağlanmasının olabildiğince ulusal
kaynaklarla ve yerli olarak
geliştirilmiş
teknolojiyle
sağlanması, yukarıda belirtilen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi dokümanının
1.6 numaralı maddesinde;
“Siber Güvenliğin, gizliliğin
ve mahremiyetin sağlanmasında kritik teknolojilerin ve ürünlerin ülkemizde
üretilmesi, üretilemiyorsa,
dışarıdan alınan teknoloji ve
ürünlerin salt bu maksatla
ve güvenle kullanılabilmesini sağlayacak önlemlerin

HAVELSAN:

Türkiye’nin Siber Güvenlik
Mükemmeliyet Merkezi

alınması” ifadesiyle yer almaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı (TSKGV),
bu gerçekten hareketle,
misyonu ile uyumlu, öncü
bir rol üstlenmiş ve:
n Kritik siber güvenlik
ürünlerinin HAVELSAN
ana sorumluluğunda
olması,
n Bu ürünlerin
HAVELSAN’ın kendi
bünyesinde ve siber
güvenlik ekosistemi
içindeki yerli firmalarla
geliştirilmesi ve
n Türkiye’de kamu ve
özel sektörün ihtiyaç
duyacağı siber güvenlik
hizmetlerinin HAVELSAN
tarafından sağlanması
yönünde karar almıştır.
HAVELSAN, bu kapsamda,
TSKGV firmaları arasında,
ana sorumlu olarak koordinatör; üstlendiği misyon

gereği, Türkiye’deki siber
güvenlikle ilgili çalışan sektör firmaları için ise deyim
yerindeyse “şemsiye” bir
firma olarak entegratör rolündedir ve Türkiye’nin, siber güvenlik mükemmeliyet
merkezidir.

Merkez Üs SİSATEM
TSKGV, siber güvenlik konusunda geliştirilecek yerli teknoloji ve ürünler ile verilecek
hizmetler için önemli yatırımlar yapmış; bu maksatla “Siber
Savunma Teknoloji Merkezi
(SİSATEM)” ismiyle 23 Mart
2016 tarihinde açtığı tesis,
siber savunma ve güvenlikte
HAVELSAN’a ve dolayısıyla ülkeye, bir milli yetenek kazandırmıştır.
SİSATEM, HAVELSAN bünyesinde 2015 yılında kurulmuş
olan Siber Güvenlik Direktörlüğünün altında hizmet
vermektedir. Siber Güvenlik

Direktörlüğü, HAVELSAN’ın
en yeni ve en hızlı büyüyen
birimidir.
SİSATEM çatısı altında
HAVELSAN’ın temel
yetkinlikleri:
n İhtiyaç duyan kamu ve
özel sektör
müşterilerinin (özellikle
kritik altyapı kurumları
olarak değerlendirilen
finans, enerji,
telekomünikasyon ve
sağlık kurumları) bilişim
sistemlerini siber tehdit
ve saldırılara karşı 7/24
izlemek, uyarmak ve
korumak,
n Kurumların ihtiyaç
duyacağı, değişik
seviyelerde siber
güvenlik eğitimlerini
vermek,

© Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji Merkezi (SİSATEM)’nin resmi açılışı, geniş katılımlı bir tören ile 23 Mart’ta gerçekleştirildi.
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lunan teknolojik altyapıyla
kesintisiz ve güvenilir bir
şekilde vermektedir. HAVELSAN
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, dünyadaki
rakipleri arasında en yeni
ve etkin teşkilat ve teçhizata sahip merkezlerden
birisidir.

Ekosistemle
İş Birliği
Siber güvenlik alanında geliştirilmekte olan yazılımların bir kısmı, HAVELSAN’ın
organizasyon yapısındaki personel tarafından bir kısmı ise
Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren ve HAVELSAN
projelerinde katkı sağlayabilecek olan yerli firmalar tarafından, ancak yine
HAVELSAN’ın kontrolünde ve
katma değerine sahip olarak
ekosistem anlayışıyla yürütülmektedir. Bazı ürünler ya da ürün modülleri,
ekosistem içindeki firmalar
tarafından geliştirilse de

bu ürünlerin çekirdek tasarımları ve diğer siber güvenlik ürünleriyle entegrasyon
ihtiyaçlarını belirleyen çerçeve mimarileri, her zaman
HAVELSAN’ın yetkinlik alanında kalmaktadır. Ekosistem firmalarının tespitinde,
söz konusu projeler için
fiyat-kalite-performans kriterleri son derece önemlidir. Bu kriterleri sağlayacak
olan firmalar, her zaman
ekosistem içinde tercih sebebi olacaklardır.
HAVELSAN’ın bu yazılımları geliştirmede göz önünde bulundurduğu diğer
bir konu, yazılımları geliştiren personelin, ihtiyacı tam
olarak karşılayacak alan
bilgisine sahip olması ve
muhtemel müşterilerle birlikte çalışmasıdır. Ayrıca,
bu yazılımlar, uluslararası
muadillerinden daha ileri
teknoloji ve güvenlik seviyesinde, sertifikalı olacak şekilde geliştirilmektedir.

HAVELSAN, siber güvenlik
yazılımlarının geliştirilmesinde inovasyon (yenilikçilik)
prensibine önem vermekte;
ayrıca, TÜBİTAK ve benzeri
kurumların teknoloji ve ürün
geliştirme programlarına
katılmakta; bu programlar
doğrultusunda, milli ve özgün, katma değeri yüksek
çalışmalar yapmaktadır.
HAVELSAN, diğer temel ilgi
alanlarında olduğu gibi, siber güvenlik alanında da
TSKGV şirketleri ve diğer
ana yüklenicilerle, sinerji
grupları içinde, tüm siber
güvenlik projelerini değerlendirmektedir.
HAVELSAN, siber güvenlik
alanında temel olarak teknoloji geliştiren ve hizmet
sunan bir firma olmasının
yanı sıra bu alanda, ulusal
standart ve kriterlerin belirlenmesi ve sektöre yön verilmesi konusunda da ilgili
kamu otoritelerine destek
sağlamaktadır.

© MSI Dergisi

Yeni ürün ve
teknolojiler ile zararlı
yazılımları (malware)
test ve analiz etmek,
n Kritik seviyedeki
siber güvenlik ürünlerini,
yerli olarak ve yüksek
teknolojik mimari
ve tasarımla
geliştirmektir.
HAVELSAN, siber güvenlik
faaliyetleri
kapsamında,
siber saldırı tespit ve uyarı,
yüksek güvenlikli özel bulut, web sayfaları takip, yeni
nesil güvenlik duvarı, web
uygulama güvenlik duvarı,
balküpü, veri sızıntısı önleme, açık kaynak istihbarat değerlendirme ve siber
tatbikat sistemi yazılımlarını geliştirmektedir
Kamu ve özel sektör müşterilerine yönelik hizmetini
ise
SİSATEM
içindeki
Siber Güvenlik Operasyon
Merkezinde görev yapan,
her konunun uzmanı personeli ve bu merkezde bun
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desteği ile kendi siber güvenlik yazılımlarına sahip olmak
istemektedirler. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, gelecekte TSKGV’nin yurt dışına siber güvenlik hizmet ve
ürün satışlarının artacağına;
diğer bir deyişle ihracat hacminin yükseleceğine işaret
etmektedir.
Sonuç itibarıyla, sivil ve askeri ortamlarda, artık “5’inci
boyut” olarak kabul edilen
siber ortamın güvenliğinin
sağlanması, bu konudaki
yetkinliğin arttırılması ve
dost ve müttefik ülkelerle bu
alanda iş birliği yapılması;
tüm bunlar için siber güvenlik ve savunma çözümlerinin yerli olarak ve yenilikçi
bir anlayışla geliştirilmesi
kaçınılmazdır. Savunma ve
havacılık sanayisinin, alanında lider olan bir yazılım
firması olarak HAVELSAN,
bu konunun öneminin ve gereğinin bilincinde, tüm kay-

© HAVELSAN

HAVELSAN’ın
hedefinde,
kamu ve özel sektör kurumlarının bilişim sistemlerini siber saldırılara karşı
korumanın yanı sıra gerek
milli gerekse NATO komuta ve kontrol sistemlerine
çözümler üretme ve bu sistemlerin siber savunması da
bulunmaktadır. Yeni geliştirilmekte olan askeri uçak
projelerinden hava savunma sistemlerine, askeri link
sistemlerinden komuta ve
kontrol sistemlerine kadar
tüm sistemlerin siber güvenlik korumasının sağlanması, HAVELSAN’ın temel
hedefleri arasındadır.
Son olarak, siber savunma
ve güvenlik kapsamındaki
yerli pazarın yanı sıra dost
ve müttefik ülkeler de pazar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ülkeler,
HAVELSAN’dan bu konuda hizmet almak ve HAVELSAN’ın da

nakları, imkân ve kabiliyetleri ve TSKGV’nin desteği ile
Türkiye’nin siber güvenlik

mükemmeliyet merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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Etkinliğin sürprizi, ressam Hikmet Çetinkaya’nın,
açılış konuşmaları tamamlanana kadar geçen sürede,
canlı olarak bu tabloyu yapması oldu.

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın himayesinde ve OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile advanced business events
(abe) organizasyonunda gerçekleştirilen ICDDA 2016’nın
ilk gününde, açılış oturumu
ve bir dizi konferans düzenlendi. Etkinliğin diğer
2 gününde ise konferanslar
devam ederken bire-bir iş
görüşmeleri yapıldı. Katılımcı firmalar, yeteneklerini
sergiledikleri stantlarında,
planlı görüşmelerinin yanı
sıra diğer görüşmelerini de
gerçekleştirdiler.
ICDDA 2016’ya, 33 ülkeden
200 firma ve 2.000’e yakın
kişi katıldı. Katılımcı firmalar, etkinlik süresince, kendi
belirledikleri firmalarla toplamda 5.400 iş görüşmesi
yaptılar. Etkinlikle ilgili rakamsal verilerin değişimi,
Şekil 1’deki gibi gerçekleşti.
Katılım ve gerçekleşen iş
görüşmesi rakamları hakkında görüşlerine başvurduğumuz OSSA Koordinatörü
Hilal Ünal, şunları söyledi:
“Bu sene 3’üncüsü gerçekleşen etkinliğimize, 33 ülkeden, savunma ve havacılık sektörünü temsilen 200
firma ve 2.000’e yakın kişi
katılım gösterdi. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz bir
önceki etkinliğimize katılan
toplam 250 firmaya kıyasla
58 - Kasım 2016

bu yıl daha az firmanın etkinlikte yer almasının, dışarıdan bakıldığında yanıltıcı
olabileceğini düşünüyoruz.
Açıkça ifade etmek gerekirse ülkemizde yaşanan
terör olayları ve 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası birçok yabancı firma, ülkemize
gelmekten vazgeçmişlerdi.
Ancak OSSA olarak, yoğun
bir çalışma temposuna girerek ve yurt dışı firmaları
ile sürekli iletişim hâlinde
olarak ülkemize gelmekten
çekinen çok sayıda firmayı
bu kararından vazgeçirdik.
Bu süreçte, yurt dışında
faaliyet gösteren ve daha
önce katılacaklarını bildiren KOBİ’lerin bir bölümü,
tüm çabalarımıza rağmen,
ülkemize gelmekten duydukları endişeyi ve etkinliğe
katılamayacaklarını bildirdiler. Biz de yurt dışı katılımcı
KOBİ’lerin bu kararını, etkinliğimize katılan yerli KOBİ’lerimizin yararına
çevirerek kendilerine çok
daha fazla ikili iş görüşmesi ayarlanmasını sağladık.
Sonuçta, yurt dışından katılım gösterecek ana sanayi
firmalarını, yoğun çalışma
temposu ile ülkemize gelmeye ikna etmek ile kalmadık, yurt dışından katılacak
KOBİ’lerden doğan boşluğu,
ülkemiz KOBİ’lerine daha
fazla iş birliği fırsatı sağlayarak doldurduk.”

ICDDA, KOBİ’leri
2023 Hedeflerine
Taşıyacak
KOBİ’lerle ana yüklenici firmaları bir araya
getiren Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation
Days in Defense and Aerospace / ICDDA)
etkinliğinin 3’üncüsü, 11-13 Ekim tarihleri
arasında, Ankara’da gerçekleştirildi.
ICDDA, bu yıl da KOBİ’lerin, Türkiye’nin
savunma ve havacılıktaki 2023 hedeflerine
ulaşması için vereceği katkının miktarını
arttıracak bir etkinlik oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Şekil 1. ICDDA etkinlikleri ile ilgili rakamsal verilerin değişimi
(Grafik, ölçeklendirme için, Toplam Görüşme verisi 100’e, Firma verisi
10’a bölünerek çizilmiştir).

Hilal Ünal

Satın Alma Gücü
Vurgusu

Etkinliğin açılış oturumu,
yine önemli mesajların verildiği bir platform oldu. İlk
konuşma, OSSA Koordinatörü Hilal Ünal tarafından
yapıldı. Ünal, katılımcılara
“Hoşgeldiniz!” diyerek, etkinlikle ilgili istatistiki bilgileri verdi.
Ünal’ın ardından kürsüye
gelen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
da kısa bir konuşma yaptı.
Aydın, ihracat hedeflerine vurgu yaparak şunları
söyledi: “Şu anda 2 milyar
dolarlık bir ihracattan söz
ediliyor; ama esas hedef,
10 milyar dolarlar mertebesinde olduğuna göre, bunu

Orhan Aydın

nasıl
gerçekleştireceğiz?
Küçük işletmelerimizi, ana
tedarikçilerimizi ve yurt dışındaki çözüm ortaklarımızı
buluşturarak, bunu geliştirmenin çabasını hep birlikte
sarf edeceğiz. Tabii Türkiye,
savunma ve havacılıkta, aynı
zamanda ciddi bir satın alma
potansiyeli olan önemli bir
müşteri. Bu satın alma gücümüzün heba edilmemesini ve yönetilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Bu anlamda,
ülkemizin en önemli hava
taşımacılık kurumu olan
Türk Hava Yolları’nın uçak
alımları, bütün firmalarımızı, bütün sektörümüzü
ve sanayimizi çok yakından
ilgilendiriyor. Onların satın
alacağı uçaklardaki sanayi

Muharrem Dörtkaşlı

katkısının
arttırılmasını,
sanayi olarak çok önemsiyoruz. Bunun arttırılmasını,
bütün taraflardan ve burada
bulunan muhataplardan istemeyi bir görev sayıyorum.
Bu, sektörün gelişmesi için
çok önemli bir fırsattır.”

TUSAŞ, Alt
Yüklenicileriyle
Büyüyor
Bu yıl da etkinliğin platin
sponsoru olan TUSAŞ adına
konuşmayı, TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
(Dörtkaşlı, bugün TUSAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanlığı görevini yürütmektedir.) yaptı. Dörtkaşlı,
öncelikle çok sayıda yabancı
konuğun da yer aldığı din-

leyici kitlesine, 15 Temmuz
darbe girişimi ile ilgili mesajlarını iletti: “15 Temmuz
sürecinin sonunda, özellikle yurt dışı müşterilerimize,
üretim hatlarımızda ve yerel
tedarik sistemimizde herhangi bir aksama olmadığını
göstermiştik. Bir kez daha
yabancı müşterilerimiz için
vurgulamak istiyorum ki;
15 Temmuz sürecinden sonra, ihracatımızda ve yerel
tedarikimizde hiçbir aksama olmadı. Başta bakanlığımız ve müsteşarlığımız
olmak üzere, devletimizin
yoğun desteğini gördük.
Ertesi sabahtan itibaren,
kendi içimizde kullandığımız tabirle sistemimiz tıkır
tıkır çalışmaktadır ve hiçbir
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Nurettin Özdebir

taahhüdümüzü geciktirmedik. Hepsini zamanında gerçekleştirdik. Bu taahhüde
katkıda bulunan, çoğunluğu
OSSA üyesi tedarikçilerimiz.
İş yoldaşlarımızla beraber,
çalışmalarımız artan bir motivasyonla devam ediyor.”
Dörtkaşlı, devam eden projelerle ilgili özet bilgiler de
verdi. Bu sırada, Özgün Helikopter’in ilk uçuşu için, 2018
yılının Eylül ayını hedeflediklerini açıkladı.
Sivil havacılıkta iş almak
için gerekenlere de değinen
Dörtkaşlı, “Sivil havacılıkta,

Şuay Alpay

nihai tahlilde, siz rekabet
gücünüzle konuyu bir yere
kadar getiriyorsunuz; ama
en son değerlendirme, stratejik bir kıymetlendirme ile
yapılıyor ve burada, ülkenizin büyüyen ekonomisinin,
satın alma gücünün de etkisi oluyor. Dolayısıyla burada,
devletimizin ve büyük tedarikçilerimizin de desteklerini bekliyoruz.”
Dörtkaşlı, alt yüklenicilere
verdikleri işlerin son durumunu, şöyle özetledi: “Önceki etkinlikten bu yana, 2
yıl içerisinde, yardımcı sa-

Bilal Aktaş

nayimize aktardığımız işin
hacmi, aşağı yukarı %50
artmış durumda. Yıllık tedarikimiz; 1,1 milyon parçadan 1,6 milyon parçaya çıkmış durumda. Aynı dönem
zarfında, yan sanayimizde
kullanmış olduğumuz tezgâh sayısı da %30’luk bir
artışla 700 tezgâhtan 900
tezgâha çıkmış durumda…
Dışarıya yönlendirebileceğimiz işlerin, bugün itibarıyla
%46’sını yardımcı sanayimizle paylaşıyoruz. Bu, 1,8
milyon saate denk geliyor.
Bu 1,8 milyon saat, 2005

yılında, biz TAI hisselerini
yabancı hissedarlardan aldığımız dönemde, TAI’nin
toplam iş yüküdür. Önümüzdeki yıl için hedeflediğimiz
bütçe, 2,2 milyon saattir.
2020 yılında da verilebilir
işin %70’ini dışarıya vermiş
olacağız… Mevcutta TUSAŞ,
hâlen 1.500 civarında yerli
firmadan; malzeme, ekipman ve hizmet alıyor. Bunların 12’si stratejik ortak.
OSSA, bizim en önemli ortağımız; çalıştığımız firmaların
yaklaşık %45’i, OSSA üyesidir. Kümelenmelerin önemli
Tedarik Zinciri İş Birliği başlıklı panel
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OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ

SSI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Şahin Yurtdaş

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir

SSI sponsorluğunda düzenlenen gala yemeğinde, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, katılımcılara teşekkür etti. SSI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Şahin Yurtdaş, SSI ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin gelişimini anlattı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise Türkiye’ye ve
Türk sanayisine yatırım yapacakların her zaman kazanacağını vurgulayarak, firmaları Türkiye’ye çağırdı ve SSM’nin desteğini ifade etti.

olduğunu değerlendiriyoruz
ve tedarikçilerimizle daha
hızlı ve doğrudan iletişim
kurabilmek için, TUSAŞ’ın
Akıncı yerleşkesi bitişiğinde, SSM’nin önderliğinde,
Ankara Sanayi Odası’nın da
katkılarıyla Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi’ni kuruyoruz. OSSA üyesi firmalarımızdan, son 2 yıl içerisinde,
20 tanesi Airbus tarafından,
12 tanesi de Boeing tarafından onaylandı. Bu firmalardan 9 tanesi, Airbus ve Boeing’e doğrudan iş yapıyor.”
Dörtkaşlı, Airbus ve Boeing
gibi üreticilerin, artık 1’inci
seviye tedarikçi sayılarını
azaltmayı; az sayıdaki bu
tedarikçilerini, “süper tedarikçi” hâline getirmeyi ve
bunların 2’nci ve 3’üncü seviyedeki tedarikçileri yönetmesini beklediğini anlattı.
TUSAŞ’ın da böyle bir rol
için hazır olduğunu vurguladı.
Dörtkaşlı, son olarak, Airbus ve Boeing’e daha yakın
olmak için; Hamburg yakınlarında yerleşik bir firmayı
satın aldıklarını; Denver’da
da %100’ü kendilerine ait bir
şirket kurduklarını anlattı.
Dörtkaşlı’nın ardından, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özde62 - Kasım 2016

bir de kısa bir konuşma yaptı
ve savunma sanayisinin önemine ve Ankara’nın sektöre
sağladığı katkılara değindi.

Yerli-Yabancı
Yatırımcı Ayrımı Yok

Açılış oturumunun son konuşmasını, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Şuay Alpay
yaptı. Alpay, savunma sanayisinde yerlilik oranını %80’e
çıkartmayı hedeflediklerini
belirtti ve “Biz, Türkiye’nin
sanayisine, yan sanayisine
ve KOBİ’lerine tereddütsüz
güveniyoruz.” dedi.
Yabancı yatırımcılara yönelik önemli mesajlar da veren Alpay, şunları söyledi:
“Dünyada özellikle havacılık alanında en bilinen markalardan Rolls-Royce’nin
CEO’su, geçtiğimiz günlerde
ülkemizdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın
Başbakanımızla görüşmeler yaptılar. Rolls-Royce,
geçen yıl Türkiye’de teknoloji merkezi kurmak için bir
protokol imzalamıştı. Artık
ölçek büyütmekte kararlılar. Hem Türkiye’yi Ar-Ge
merkezi olarak kullanmak
istiyorlar hem de Türkiye’ye teknoloji transfer
edip birlikte üretim yapmak istiyorlar… Türkiye’de
uyguladığımız teşvik sis-

temi, dünyadaki en iddialı
teşvik sistemi olma özelliğini taşıyor. Başbakanımızın deyişiyle hazır giyim ve
konfeksiyon mantığı değil,
terzi usulüyle çalışıyoruz ve
çalışmaya devam edeceğiz.
Her yatırımı ayrı ayrı değerlendireceğiz ve o yatırımın ihtiyacına uygun teşvik
ve desteği oluşturacağız.
Mesela bir proje için nitelikli istihdam gerekebilir,
bir diğerinde yatırım veya
enerji maliyetlerinin aşağı
çekilmesi gerekli olabilir.
Tüm bunları ayrı ayrı değerlendirip projeye özgü
elbise dikeceğiz. Sizlere şu
önemli noktayı da söylemek
istiyorum, Türkiye’de yerli-yabancı yatırımcı ayrımı
yok. Yerli yatırımcıların
yararlandığı her türlü imkânlardan ve kıstaslardan,
yabancı yatırımcılar da yararlanabilir.”
ICDDA 2016, açılış oturumunun ardından, ilk gün;
sivil havacılık, deniz projeleri, kara sistemleri, anayurt
güvenliği ve tedarik zinciri
ile ilgili düzenlenen 5 konferans oturumu ile devam
etti. Diğer 2 gün boyunca,
bir yandan ikili görüşmeler
devam ederken bir yandan
da firma sunumları gerçekleştirildi.

Kurum ve Firmalar
Güncel Durumu
Anlattı

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konferans oturumlarında, kurum ve firmalar,
faaliyetleri ve beklentileri
ile ilgili güncel durumu anlattılar. Bu oturumlarda
öne çıkan konular şunlar oldu:
n Savunma Sanayii
Müsteşarlığı
Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş,
devam eden sanayi
katılımı/offset (SK/O)
sözleşmesi sayısını
94 olarak verdi. 2015’te,
10 tane SK/O sözleşmesi
tamamlandı. Yürüyen
sözleşmelerin toplam
bedeli ise 9,4 milyar
dolar ve bunların türüne
g öre dağılımı; %58
ihracat, %36 sanayi
katılımı ve %6 teknolojik
iş birliği şeklinde.
n ASELSAN Tedarik Zinciri
Direktörü Murat
Aslan, firmanın alt
yüklenicilerine sağladığı
imkânlara vurgu yaptı.
Buna göre, ASELSAN
tarafından alt yüklenici
çalışanlarına, toplam
25.000 saat eğitim verildi;
350 adet makina ve teçhizat
da alt yüklenicilere
hibe edildi. Firma, alt
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Savunma ve havacılık sektörünün her kesiminden davetliler, gala yemeğinde bir araya geldi.

n

n

yüklenicilerinin, ek bir
garanti olmadan, kendisi
ile imzaladığı sözleşmeyi
referans göstererek,
banka kredisi almasının da
önünü açtı. Alt
yüklenicilere sağlanan bir
diğer kolaylık, hammadde
ve malzeme gibi
alımların, gerektiğinde
ASELSAN’ın üzerinden
gerçekleşmesi oldu.
Sektörün en genç
oyuncularından BNA,
kamuoyunun karşısına,
ICDDA ile çıktı. BNA
Program Yöneticisi Emre
Gürdamar, firmanın;
sayısal sistemler, sayısal
uçuş ve motor kontrol
sistemleri, hidrolik
sistemler ve yakıt
sistemleri konularında
ana alt yüklenici (Tier
1) rolünü üstlenmeyi
hedeflediğini belirtti.
TRJet Genel Müdürü
Cem Uğur, amaçlarının,
hem ticari başarı hem
de sektörü geliştirmek
olduğunu; önümüzdeki
aylarda yapacakları
tedarikçi seçimlerini
de bu iki kriteri de
sağlayacak şekilde
gerçekleştireceklerini
ifade etti. Uğur, Ankara’da
üretilecek ilk uçağın,
2020 yılında havalanacağı
haberini de verdi.
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Etkinlikte, çeşitli
firmalar, alt
yüklenicilerle ilgili
faaliyetlerini anlatırken
bu konudaki vizyonunu
ve misyonunu açıklayan
tek firma, TUSAŞ oldu.
TUSAŞ Strateji ve
Sözleşmeler Şefi Eray
Akçakoca, TUSAŞ’ın
tedarik zinciri ile ilgili
vizyonunu; “Özgün ve
entegre sistemlerin
üretimini desteklemek
için dünya genelinde
rekabetçi, üretken ve
yetenekli bir tedarik
zinciri yaratmak.” olarak
açıkladı. Misyonunu ise
şöyle ifade etti: “Seçilmiş
iş paketlerini aktarmak
ve alt yüklenicileri
geliştirmek.”
Boeing Tedarik Yönetimi,
Uçak, Yapısal ve
Malzemeler Başkan
Yardımcısı John Byrne,
Boeing uçaklarının
maliyetinin %65’inin
alt yüklenicilerin
iş paketlerinden
oluştuğuna dikkat çekti
ve alt yüklenicilerin
başarısında; tasarım
ve imalatta kalite,
zamanında teslimat,
ürünlerin desteklenmesi
ve rekabetçi
fiyatlandırmanın öne
çıktığını belirtti.

n

n

Navantia Türkiye
Genel Müdürü Jorge
Garcia-Monedero,
Havuzlu Çıkarma
Gemisi (LPD) Projesi
kapsamında, 100
milyon avroluk offset
yükümlülükleri olduğunu
ve bunu 10 sene içinde
tamamlayacaklarını
belirtti. Navantia,
Kategori A SK/O
kapsamında, Delta
Marine ile tasarım
ve mühendislik
faaliyetlerini; AYESAŞ
ile de entegre platform
yönetim sistemi
konusunda faaliyetleri
yürütüyor. İhracatı
kapsayan Kategori B
SK/O kapsamında
ise Navantia, farklı
projelerinde, Türkiye’den
tedarik edilecek
ürünlerin kullanımı,
Türk tersaneleri ile
iş birlikleri ve Türk
firmalarına tasarım iş
paketlerinin verilmesi
gibi konularda
çalışmalarını
sürdürüyor.
Premium AEROTEC
Yönetim Kurulu Üyesi
Joachim Nagele,
TUSAŞ ile A400M
gövde parçası ve
A320 uçaklarının S19
bölümü ile ilgili iyi bir

n

n

iş birliği yürüttüklerini
hatırlattı. Nagele,
Premium AEROTEC’in,
TRJ-328’in geliştirilmesi
ve endüstrileşmesi
konusunda destek
olabileceğini;
firma bünyesinde,
eski Dornier
çalışanlarının
bulunduğunu belirtti.
Rolls-Royce Türkiye
Havacılık Müşteri İş
Yöneticisi Görkem
Kiriş Gümüşel,
Rolls-Royce’nin,
5 Eylül 2015’te
TÜBİTAK ile imzaladığı
protokol uyarınca
kurmakta olduğu
Gelişmiş Üretim ve
Teknoloji Merkezi
(Advanced Manufacturing
and Technology Centre /
AMTC)’ne vurgu yaptı ve
firmanın diğer ülkelerde
kurduğu benzer
merkezlerden örnekler
verdi.
ThyssenKrupp Marine
Systems (TKMS) Dolaylı
Offsetler Yöneticisi
Tim Krabbes, Yeni Tip
Denizaltı Projesi’ndeki
offset çalışmalarının
bilgi transferi,
yatırım ve pazarlama
desteği konularında
yoğunlaşacağını
söyledi.
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Savunma Sanayisi Sözleşmelerinin
Feshi ve Sonuçları
Günümüzde en ileri teknoloji ürünü sistemlerle donanmış olan, yaptığı teknolojik
atılımlarla ve gerçekleştirdiği projelerle gücünü her geçen gün daha da arttıran
Türk savunma sanayisi, bu alanda yatırım yapan girişimciler ve şirketler için de
önemli bir pazar hâline gelmiştir. Bugün birçok yatırımcı, savunma sanayisi
projelerine dâhil olmakta veya alt yüklenici ya da taşeron sıfatıyla, söz konusu
projelerin gerçekleştirilmesi için malzeme ve hizmet temin etmektedir.
Kasaroğlu Hukuk Bürosu / info@kasaroglu.av.tr

S

avunma sanayisi kapsamında gerçekleştirilen projelerde ve yapılan alımlarda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından projeler için hazırlanan standart
sözleşmeler kullanılmaktadır. Akdedilen alt yüklenicilik
sözleşmelerinin de birebir SSM’nin standart sözleşmelerinden aktarılan hükümlerle düzenlenmesi (“Flow Down”
Sözleşmeler), ana sözleşmelerdeki, özellikle iş sahibi lehine
düzenlenmiş ağır hükümler nedeniyle, alt yükleniciler açısından ciddi yaptırımlara neden olabilmektedir.
Özellikle, savunma sanayisi sözleşmelerinin iş sahibi tarafından feshi, yükleniciler açısından ciddi maliyetlere yol
açmakta ve kâr elde etme amacıyla akdedilen sözleşmelerin birçoğu, firmalar açısından önemli birer zarar kalemine dönüşmektedir. Bu nedenle yüklenicilerin savunma
sanayisi sözleşmeleri kapsamındaki sorumluluklarının ve
maruz kalabilecekleri olası yaptırımların analizi önem taşımaktadır.
Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde, savunma sanayisi
sözleşmelerinin feshi ve sonuçları konuları incelenecektir.

1. Yüklenicilerin Temel Sözleşmesel
Sorumlulukları
SSM ile yapılan sözleşmeler, genellikle bir ürünün, yüklenici
tarafından, sözleşmedeki teknik şartnameye uygun olarak
yapılması ve teslim edilmesine ilişkindir. Yani bu tarz sözleşmelerin konusunu, çoğunlukla mevcut ve hazır bir ürünün
teslimi değil, idarenin ihtiyaç duyduğu ürünün teknik şartnameye uygun olarak üretilmesi suretiyle teslim edilmesi oluşturur. Bu nedenle bu tarz sözleşmeler, standart alım-satım
sözleşmelerinden farklı bir karaktere sahiptir.
Sözleşmenin her iki tarafına borç yükleyen bu sözleşmeler,
Türk Borçlar Kanunu kapsamında “Eser Sözleşmesi” olarak
nitelendirilmektedir. Şöyle ki; bir eser sözleşmesinde, yüklenici taahhüt ettiği işi sözleşme gereklerine uygun olarak
tamamlayıp teslim etmekle; iş sahibi ise bu işe ilişkin olarak
sözleşmede belirlenen bedeli yükleniciye ödemekle yükümlüdür. Yani; sözleşme kapsamında, her iki tarafın da bir borcu ve bir alacağı vardır.
Eser sözleşmeleri ve dolayısıyla SSM’nin standart sözleşmeleri dikkate alındığında, bu sözleşmeler kapsamında
yüklenicinin başlıca yükümlülüğü; işi süresinde ve teknik
şartname ile sözleşmeye uygun olarak tamamlamaktır. Bu
sorumluluğun ihlali hâlinde, yüklenicinin farklı yaptırımlara
maruz kalması söz konusu olacaktır.
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2. Yüklenicilerin Maruz Kalabileceği Yaptırımlar
Bir yüklenicinin, yukarıda belirtilen sorumluluklarını ifada
temerrüde düşmesi hâlinde maruz kalacağı yaptırımlar da
hem sözleşmelerde hem de Türk Borçlar Kanunu’nda ayrı
ayrı düzenlenmiştir.
2.1. Sözleşmesel Yaptırımlar
SSM’nin standart sözleşmelerinde, genellikle iki türlü fesih
düzenlenmektedir. Bunlardan birincisi, yüklenicinin kusuru hâlinde iş sahibine sözleşmeyi haklı nedenle feshetme
yetkisi tanırken; diğeri ise yüklenicinin kusuru olmaksızın
sözleşmenin iş sahibi tarafından sebepsiz feshine olanak
sağlar. Bu her iki fesih hâlinin sonuçları da yüklenicinin
hak ve yükümlülükleri açısından farklılık arz eder.
2.1.1. Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshi
İş sahibi, yüklenici ile akdettiği eser sözleşmesini, belirli
hâllerin oluşması durumunda, derhal veya belirli süreli bir
bildirimle feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu hâllerin
ortaya çıkmasını müteakip, iş sahibi, çoğunlukla yükleniciye, söz konusu ihlali gidermesi için bildirimde bulunarak
belirli bir süre tanımakta ve bu süre içerisinde yüklenici
ilgili ihlali gidermezse sözleşmeyi feshetmektedir. Haklı
Sebeple Fesih hâlinin söz konusu olması ve iş sahibine sözleşmeyi bu surette feshetme hak ve yetkisinin tanınması,
sözleşmeden sözleşmeye değişiklik göstermekle birlikte,
genellikle:
n Yüklenicinin, sözleşme kapsamındaki herhangi bir
yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya
n İflas etmesi, konkordato ilan etmesi, tasfiyesine karar
verilmesi veya malları için kayyum atanmış olması
hâllerinin varlığı hâlinde söz konusu olmaktadır.
Sözleşmesi, yukarıda belirtilen nedenlerle haklı sebeple
fesih maddesi uyarınca feshedilen yüklenicinin; yine sözleşmeden sözleşmeye değişiklik göstermekle birlikte, sözleşmenin feshinden doğan ana yükümlülükleri:
n Sözleşmenin feshedilen bölümü için kendisine iş sahibi
tarafından yapılan ödemeleri, yine sözleşmede belirtilen
faiz oranı ile birlikte iş sahibine ödemek ve
n Üretimi feshedilen kalemlerin, SSM tarafından üçüncü
kişilerden temin edilmesi hâlinde, bunlardan
kaynaklanan ek maliyetleri karşılamaktır.
Bunlara ilaveten, yüklenicinin maruz kalacağı en önemli
yaptırım ise; sözleşmenin imzasıyla birlikte yüklenici tara-

fından sunulan kesin teminat mektubunun, SSM tarafından
nakde çevrilmesi olacaktır.
Sözleşmenin, iş sahibi tarafından kısmen feshedilmiş olması hâlinde; yüklenicinin, sözleşmenin feshedilmeyen
kısmına ilişkin sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri aynen devam edecektir.
Hâl bu olmakla birlikte, standart SSM sözleşmelerinde,
yükleniciye hiçbir zaman sözleşmeyi feshetme yetkisi tanınmamakta; ancak iş sahibinin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi hâlinde, yüklenicinin de Türk Borçlar Kanunu
kapsamında, ilgili sözleşmeyi her zaman feshetme yetkisi
bulunmaktadır.
Örnek olarak verilebilecek, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin
E. 2010/6550 K. 2011/6667 sayılı ve 17.11.2011 tarihli kararına konu olayda; yüklenici ve iş sahibi arasında bir eser
sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşmenin akdedilmesini müteakip sözleşmede düzenlenen hükümler çerçevesinde, iş
sahibi tarafından yükleniciye ödemeler yapılmıştır. Ancak;
yüklenici akdedilen sözleşme kapsamındaki işe, iş takvimine uygun olarak başlamamış ve kullandığı malzemeler,
sözleşme konusu işin yapımına uygunluk göstermemiştir.
yüklenicinin eser sözleşmesinin hükümlerine uymaması
nedeniyle; söz konusu sözleşme, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilmiş ve iş sahibi, sözleşme kapsamında
yapmış olduğu ödemelerin iadesini istemiştir.
Olayın yargıya taşınması neticesince, Yargıtay 15. Hukuk
Dairesi; yüklenicinin, eser sözleşmesinden kaynaklanan
yükümlülüğünü gerektiği gibi yerine getirmemesini, iş sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için haklı sebep saymış
ve sözleşmenin feshedilen kısmı için, iş sahibi tarafından
yapılmış ödemelerin, yüklenici tarafından iş sahibine faizi
ile birlikte iade edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
2.1.2. Sözleşmenin Sebepsiz Feshi
İş sahibi, sözleşmelerde, genellikle herhangi bir sebep
belirtmeksizin belirli bir süre önceden yapacağı fesih bildirimi ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisini
elinde bulundurmaktadır. Bu hak, sözleşmelerde, iş sahibi
lehine tek taraflı olarak düzenlenmekte ve genellikle yüklenicilere sözleşmeyi sebepsiz olarak feshetme hakkı tanınmamaktadır.
Sözleşmenin iş sahibi tarafından bu şekilde feshedilmesi
hâlinde, iş sahibi, yüklenicinin fesih bildirimini aldığı tarihe
kadar tamamlamış/ifa etmiş veya kısmen tamamlamış/kısmen ifa etmiş olduğu tüm iş ve hizmetleri ve bunlara ilişkin
dokümanları, bedellerini ödemek suretiyle teslim almakla
yükümlüdür. Bu durumda, iş sahibi ayrıca; sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sunulmuş olan tüm teminat
mektuplarını da iade edecektir.
Yine aynı haklı nedenle fesih durumunda olduğu gibi, sözleşmenin İş Sahibi tarafından kısmen feshedilmiş olması
hâlinde; yüklenicinin, sözleşmenin feshedilmeyen kısmına
ilişkin sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri aynen devam edecektir.
Bu konuda örnek olarak verilebilecek, Yargıtay 15. Hukuk
Dairesi E. 2010/7098 K. 2012/350 sayılı ve 27.01.2012 tarihli kararına konu olayda; yüklenici ve iş sahibi arasında bir
eser sözleşmesi akdedilmiştir. 05.10.2006 tarihinde, iş sahibi, sebepsiz olarak sözleşmeyi feshetmiştir.
Olayın yargıya taşınması neticesince, Yargıtay 15. Hukuk
Dairesi; eserin tamamlanmasından önceki bir aşamada,
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iş sahibinin, yapılmış işlerin bedelini vermek ve yüklenicinin zarar ve ziyanını tazmin etmek şartı ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceğine; yüklenicinin zararı hesaplanırken, yüklenicinin fesih tarihine
kadar yaptığı giderlere (menfi), eser tamamlanmış olsaydı
o tarihte elde edilecek net kâr (müspet) eklenerek toplam
zarar miktarının bulunacağına hükmetmiştir.
2.2. Kanuni Yaptırımlar
Öncelikle işin borçlu, yani yüklenici tarafından süresinde
veya teknik şartname ile sözleşmeye uygun olarak tamamlanmaması hâlinde, yüklenici, kanunen “mütemerrit”, yani
“taahhütlerini yerine getirmeyen” olarak addedilir. Bu durumda, Türk Borçlar Kanunu’nun 125’inci maddesi, iş sahibine, yani alacaklıya, üç tane seçimlik hak tanır.
Bu seçimlik haklardan ilki, “aynen ifa ile birlikte gecikme
zararının tazminini” talep etmektir. Bu hakkı kullanmayı
tercih eden iş sahibi, yüklenicinin sözleşme kapsamındaki
borçlarını yerine getirmesini istemek ve buna ilaveten yaşanan gecikme nedeniyle doğan zarar ve ziyanlarına ilişkin
tazminat davası açmak hakkına sahiptir. Ancak belirtmek
gerekir ki, iş sahibinin bu hakkını, Türk Borçlar Kanunu’nun 146’ıncı maddesinde düzenlenen 10 yıllık bir zamanaşımı süresinde kullanması gerekmektedir.
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise bu kapsamda iş sahibi tarafından talep edilecek olan gecikme
zararına nelerin dâhil olduğudur. Genel olarak gecikmeden doğan zarar, iş sahibinin, yüklenici yükümlülüklerini
sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmiş olsaydı sahip
olacağı malvarlığı ile yüklenicinin taahhütlerini gecikmeyle
yerine getirmesi sonucunda sahip olduğu malvarlığı arasındaki farkı ifade eder. Bu zararın kapsamına, iş sahibinin gecikme yüzünden yaptığı masraflar gibi fiili zararlar
ile birlikte, borcun ifasının gecikmesi yüzünden iş sahibinin
yoksun kaldığı kâr da girer.
İş sahibinin ikinci seçimlik hakkı ise “aynen ifa yerine borcun ifa edilmemesinden doğan zararın tazminini” talep
etmektir. Burada iş sahibi, yüklenicinin sözleşme kapsamındaki borçlarını aynen yerine getirmesini istemekten ve
buna ilaveten yaşanan gecikme nedeniyle doğan zarar ve

ziyanlarını talep etmekten vazgeçtiğini bildirerek, borcun
ifa edilmemesinden doğan müspet zararını yükleniciden
talep edebilmektedir. Bu durumda iş sahibinin müspet zararının hesabında, kural olarak aynen ifadan vazgeçtiği tarih esas alınacaktır.
İş sahibinin bu kapsamdaki son hakkı ise “sözleşmeden
dönme ve menfi zararın tazminini” talep etmektir. Bu hakkını kullanan iş sahibi, sözleşmenin yerine getirilmesinden
ve gecikme nedeniyle doğan zarar ve ziyanı istemekten
vazgeçtiğini derhal bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Bu hâlde, fesih geriye etkili olarak borç ilişkisini
ortadan kaldırır. Yani; sözleşmeyi fesheden iş sahibi, borcunu ifa yükümlülüğünden kurtulmakla birlikte, borcunu
daha önce ifa etmişse de Türk Borçlar Kanunu’nun 77 ve
diğer maddelerindeki “sebepsiz zenginleşme” hükümlerine göre, yaptığı ödemeyi geri isteyebilecektir. Aynı şekilde,
o tarihe kadar yüklenici tarafından teslim edilen ürünleri
de aksine bir anlaşma olmadığı takdirde, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre yükleniciye iade edecektir.
Sözleşmeyi bu şekilde fesheden iş sahibi, Türk Borçlar
Kanunu’nun 125’inci maddesinin ikinci paragrafı uyarınca,
sözleşmenin geçersizliğinden doğan zararın (menfi zarar)
ödenmesini de yükleniciden talep etme hakkına sahiptir.

3. Sonuç
Sonuç olarak; sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi
nedeniyle yüklenici, hem sözleşmesel hem de kanuni bir
takım yaptırımlara maruz kalabilmektedir. Bu nedenle;
ihale aşamasında, yükleniciye sunulan standart tip sözleşme ile idari şartname dikkatle incelenerek; sözleşmesel
ve kanuni risklere ilişkin bir risk analizi yapılmalı, maruz
kalınabilecek yaptırımlar tespit edilmeli ve fiyatlandırma
ile iş programı, bu doğrultuda yapılmalıdır. Bununla beraber, iş sahibi ile imzalanacak sözleşmelerde yer alan hükümler, yansıtma yoluyla alt yüklenicilerle yapılacak olan
sözleşmelerde de yer almalı ve bu şekilde, alt yüklenicilerin kusuru nedeniyle iş sahibi ile yapılan sözleşmenin
feshedilmesi hâlinde, maruz kalınabilecek zararlara ilişkin, zararın ilgili alt yükleniciye rücu edilmesine olanak
sağlanmalıdır.

Kasaroğlu Hukuk Bürosu Hakkında
Kasaroğlu Hukuk Bürosu, ağırlıklı olarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar, Telekomünikasyon, İnşaat Hukuku ve Savunma
Sanayisi Projeleri şeklinde sıralanabilecek dört ana alanda uluslararası hukuk danışmanlığı hizmeti sunan bir hukuk
bürosudur. Savunma sanayisi alanında hatırı sayılır deneyimi olan Kasaroğlu Hukuk Bürosu, bu alanda, yerli ve
yabancı birçok şirkete danışmanlık hizmeti vermiş ve bu şirketlerin SSM ile yapmış oldukları, savunma sistemleri
tedariki ve modernizasyonuna ilişkin sözleşmelerde, onları başarıyla temsil etmiştir. Offset yükümlülükleri,
savunma sanayisi proje sözleşmeleri ve alt yüklenicilik sözleşmeleri kapsamında, yerli ve yabancı birçok müvekkile
danışmanlık hizmeti sunan Kasaroğlu Hukuk Bürosu; uzun yıllardır bu alanda hizmet vermektedir.
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SAVTEK, Sektörün Ar-Ge ve
İnovasyon Gündemine Ayna Oldu
Prof Dr. Mustafa İlhan Gökler

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

M

illi Savunma Bakanlığı (MSB), Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
ODTÜ-BİLTİR Merkezi ve
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD) koordinasyonunda
düzenlen SAVTEK 2016’da,
2 gün boyunca, toplam
31 oturum gerçekleştirildi. 129 bildirinin sunulduğu
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oturumların başlıkları; Silah
Sistemleri, Füze, Yakıt, Platformlar, İHA, Zırh, Kompozit,
Görüntü İşleme, Modelleme- Simülasyon, Simülatör,
Elektronik Bilgi Sistemleri,
Otopilot, Radar, Sonar, Kızılötesi, Yazılım, Teknoloji
Yönetimi, Karar Destek Sistemleri ve Savunma Sanayinde Derin Öğrenme olarak
sıralandı. Ayrıca 8 sponsor
oturumunun yapıldığı etkin-

SAVTEK 2016 8’inci Savunma
Teknolojileri Kongresi,
12-14 Ekim tarihleri arasında,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’nde gerçekleştirildi. Sunulan
bildiriler, savunma ve havacılık
alanında yapılan araştırmaların son
durumunu ortaya koyarken, etkinlik
sırasında gerçekleştirilen
iki panel ise sektörün Ar-Ge,
inovasyon ve Endüstri 4.0 konularına
bakışını yansıttı.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

likte, “Siber Güvenlik” ve
“Dünyanın En Büyük Elektromanyetik Problemlerinin
Sayısal Çözümleri ve Savunma Sanayii Uygulamaları”
başlıklı sunumlar da davetli
konuşmacılar tarafından yapıldı. Kongrede, oturumların
yanı sıra 12 Ekim’de “Savun-

mada İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi” ve 14 Ekim’de
“Savunma için Endüstri
4.0” başlıklı iki panel de
düzenlendi. Önceki yıllarda
olduğu gibi bu yıl da kongrenin yapıldığı merkezin fuaye alanında firma stantları
yer aldı.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

SASAD Yol
Haritasını Çizdi

Kongrenin açılış oturumunda
ilk konuşmayı, ODTÜ-BİLTİR
Merkezi Başkanı Prof Dr.
Mustafa İlhan Gökler yaptı.
Prof. Dr. Gökler, SAVTEK’in,
savunma alanında, Türkiye’de düzenlenen ilk kongre
olduğuna ve önemli bir işlevi yerine getirdiğine vurgu
yaptı. Ardından kürsüye ge-

Selçuk Yaşar

len ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Verşan Kök’ün gündeminde ise üniversite-sanayi iş birliği vardı. Prof.
Dr. Kök, SSM’nin yürüttüğü
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP)’nın başarılı bir model
olduğunu; iş birliğini daha
da arttırmak için yeni modeller geliştirilebileceğini
belirtti.

Prof. Dr. Kök’ün ardından,
SASAD Yönetim Kurulu
Başkanı
Selçuk
Yaşar,
“2016 Yılında Türk Savunma ve Havacılık Sanayiine
Bakış” başlıklı bir sunum
yaptı. Yaşar, sunumunda,
sektörün geliştirdiği özgün
ürünlerden ve sektörün
ihracat başarılarından örnekler verdi. Sektörün
mevcut durumu ile ilgili şu

rakamsal bilgileri de paylaştı:
n 2010-2015 yılları
arasında, sektörün cirosu
%20’lik bir artış kaydetti.
İhracattaki artış ise
%120 oldu.
n Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçlarının yerli
kaynaklardan
karşılanma oranı
%60’a ulaştı.
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Dr. Celal Sami Tüfekçi

2010-2015 yılları
arasında, öz kaynaktan
Ar-Ge harcaması %100,
devlet kaynaklı Ar-Ge
harcaması %25, toplam
Ar-Ge harcaması ise
%35 arttı.
Yaşar, gelecekte hazır olunması gereken teknoloji ve
tehditleri de sıraladı:
n Otonom, insansız
ve akıllı sistemler,
n
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Yunus Emre Karaosmanoğlu

n
n
n
n
n
n

n

Düşük reaksiyon
süreli sistemler,
Sürü sistemler,
Uzay konuşlu tehditler,
Görünmezlik
teknolojileri,
Biyolojik tehditler,
Hipersonik silah
sistemleri ve hava
platformları,
Yönlendirilmiş enerji
silah sistemleri,

Kendi kendine karar
verebilen otonom
sistemler,
n Siber tehditler ve siber
güvenlik teknolojileri ve
n Giyilebilir teknolojiler.
Sektörün şu anda kişi başı
cirosunun 156.000 dolar civarında olduğunu belirten
Yaşar, 2023 yılı için, yaklaşık 100.000 kişinin çalıştığı
ve kişi başı cironun 250.000
n

dolar olduğu bir sektörü
hedeflediklerini belirtti. Bu
hedeflere ulaşmak için ise
sektörün; inovasyon kapasitesini, Ar-Ge kaynaklarını, kalifiye insan kaynağını,
üniversite-sanayi iş birliği
çalışmalarını, teknolojik birikimini, cirosunu, ihracatını
ve verimliliğini, dünya ortalamasının üzerinde arttırmak
zorunda olduğunu vurguladı.
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“Savunmada İnovasyon
ve Teknoloji Yönetimi”
başlıklı panelin
panelistleri

Ar-Ge Faaliyetleri
SSM’de Toplanıyor

Açılış oturumunun bir sonraki konuşmacısı, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
oldu. Konuşmasına, sektörün ulaştığı noktayı özetleyerek başlayan Dr. Tüfekçi,
önümüzdeki dönemde Ar-Ge
faaliyetleri ile ilgili şunları
söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye
başlayan özgün ürünlerimizin ihtiyaç duyduğu, yurt
dışı bağlılığın giderilmesine yönelik temel teknoloji
alanlarında yapılan Ar-Ge
çalışmalarının bir bütünlük
içerisinde hayata geçirilmesi ve edinilen kazanımların
sürekliliğin teminatı olan
altyapının oluşturulması, savunma sanayimizin öncelikleri arasındadır. Malumunuz
olduğu üzere, son zamanda
Milli Savunma Bakanlığı
ve Müsteşarlığımızın yeniden
yapılanması sürecinde, Ar-Ge
faaliyetlerini, daha güçlü bir
şekilde yönetebilmek için
SSM altında birleştiriyoruz.
Bu entegrasyonla oluşturacağımız sinerji ile çok
daha yüksek hedeflere daha
kısa
zamanda
varmayı
amaçlıyoruz.”
Dr. Tüfekçi, sektörün Ar-Ge
harcamaları ile ilgili de şu
bilgileri verdi: “Savunma ve
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havacılık sektöründe, 2015
yılında, yaklaşık 287 milyon
doları öz kaynaklardan olmak üzere, Ar-Ge için 904
milyon dolar harcadığımızı görüyoruz. Bu rakam,
toplam sektör cirosunun
%18’ine tekabül etmektedir
ve önemli bir oran olduğunu
düşünüyoruz. Şirketlerin öz
kaynak harcamasıyla yapılan Ar-Ge, toplam cironun
%5’inin üzerindedir.”
Açılış oturumunun son konuşmasını, Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu yaptı. Karaosmanoğlu, 8’inci kez düzenlenen
SAVTEK’in süreklilik kazandığını ve ulusal bilgi birikimine önemli katkılar yaptığını vurguladı. Etkinliğin,
tedarik makamlarının da isteklerini sunabildiği, önemli
bir platform olma özelliğini
taşıdığını belirtti.

Sektör, İnovasyona
Yaklaşımını Anlattı
Kongrenin ilk gününde,
“Savunmada İnovasyon ve
Teknoloji Yönetimi” başlıklı
panel, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. İrem Dikmen Toker
başkanlığında gerçekleştirildi. Panel katılımcıları;
SSM Ar-Ge Daire Başkanı
Dr. Şaduman Aziz, Otokar

Zırhlı Araçlar Alt Sistemler Direktörü Akif Akfert,
HAVELSAN Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Tolga Erol,
TEI Yapısal Mühendislik Müdürü Bilkay Gülaçtı, TUSAŞ
Teknoloji Yönetimi Müdürü
Hakan İşci, ROKETSAN Balistik Sistemler Mühendislik
Direktörü Mehmet Anıl Ünal
ve FNSS Ar-Ge Müdürü Caner Taşan olarak sıralandı.
Prof. Dr. Toker, paneli başlatmadan önce yaptığı kısa konuşmada, inovasyon ile fark
yaratma konusunda şunları
söyledi: “Biz genelde savunma sanayisi deyince, hep
Ar-Ge projelerini düşünüyoruz, iyi araştırmacılar yetiştirmek istiyoruz, müfredatımızı
geliştirmek istiyoruz. Ama
hedef inovasyonsa biraz daha
yaratıcı iş birlikleri düşünülebilir. Bunlardan bir tanesi,
ODTÜ’de kurulmuş olan
Tasarım Fabrikası. Burada disiplinler arası ekipler,
bir fikir oluşturmak için çalışıyor. İlk katılımcıları da
savunma sanayisi firmaları oldu. Firmalar, Tasarım
Fabrikası’nda; Eğitim ve Mimarlık Fakülteleri gibi farklı
bölümlerden gelen kişilerle
çalıştılar.”
Panelin ilk konuşmasını,
SSM Ar-Ge Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz yaptı.
Dr. Aziz:

Dünya genelinde Ar-Ge
yatırımlarının 2/3’ünün
özel sektör tarafından
yapıldığı,
n Türkiye’de, 2014
yılında özel sektör
Ar-Ge harcamasının
1/4’ünün savunma
sanayisi tarafından
gerçekleştirildiği ve
n Türkiye’nin, 2023 yılında,
85 milyar liralık Ar-Ge
harcaması yapmasının
öngörüldüğü bilgilerini
verdi.
Bu bilgilerden hareketle
2023 yılında sektörün Ar-Ge
harcamasının 12 milyar liraya
ulaşacağı tahmininde bulundu.
Dr. Aziz, “Nasıl bir teknoloji
yönetimi?” sorusunun cevabını, “Kurum stratejisi ile
uyumlu, sistematik bir yol
haritası çerçevesinde, organizasyon içerisinde, etkin
bir birim tarafından, makro
politikalar göz önünde buldurularak gerçekleştirilen
teknoloji yönetimi.” olarak
verdi.
Otokar Zırhlı Araçlar Alt
Sistemler Direktörü Akif
Akfert, sunumunda, Otokar’ın, yeni teknolojileri ne
zaman ve nasıl devreye aldığını anlattı. Otokar, yeni
teknolojileri, projeler kapsamında devreye alabildiği gibi, stratejik kararlarla
proje öncesinde çalışman
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lar da gerçekleştirebiliyor.
Bu teknolojileri de kademeli
olarak devreye almayı tercih
ediyor. Akfert, bu konuda
örnek olarak, geliştirdikleri
Askeri Araç Dijital Elektronik Altyapısı’nı verdi. Bu
altyapı, Otokar’ın öngörüsü
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ile ilk olarak ARMA 6x6 ve
ARMA 8x8 için geliştirildi
ve uygulandı. Daha sonra
ALTAY tankında ve TULPAR
ve COBRA II araçlarında da
kullanıldı.
HAVELSAN Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Tolga Erol,

sunumunda, bu yılın ilk
çeyreğinin sonunda başlattıkları Teknoloji Yönetimine Geçiş (TYG) projesinden
bahsetti. Bu proje öncesinde, HAVELSAN içinde teknoloji panelleri gerçekleştirildi
ve ortak modüller ve altyapı-

lar tespit edildi. Daha sonra
süreçlerin olgunlaşması ve
gelişmesi için proje başlatıldı. Proje kapsamında;
taksonomi
oluşturulması,
teknoloji hazırlık seviyesi
(TRL) ölçme sisteminin tasarlanması, teknolojik yetkinlik
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“Savunma için Endüstri 4.0” başlıklı panelinin panelistleri

değerlendirmesi, bileşen yeniden
kullanımının
sağlanması,
teknolojik varlık kütüphanesi
oluşturtulması, teknoloji yol
haritasının oluşturulması ve
yönetim metriklerinin belirlenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Erol, projenin
son aşamasında bulunduklarını belirtti.
TEI Yapısal Mühendislik Müdürü Bilkay Gülaçtı, “Uçak
Motor Tasarımında Yeni
Teknolojiler ve Teknoloji Yönetimi” başlıklı sunumunda,
uçak motorlarında kullanılan teknolojilerle ilgili çalışmalarını anlattı.
TUSAŞ Teknoloji Yönetimi
Müdürü Hakan İşci, sunumunda; kamu, sanayi, üniversite ve araştırma kurumlarının Ar-Ge ve inovasyon
konularında sinerjik iş birliği modeli olan üçlü sarmal modelinden bahsetti ve
buna örnek olarak TUSAŞ’ta
kurulan Döner Kanat Teknoloji Merkezi’ni verdi. İşçi,
teknolojiyi geliştirmek için
bir gösterim platformunun
olmasının önemine de değindi. Bu konuda verdiği örnek ise ATAK helikopterinde
kullanılan teknolojilerin bir
bölümünün
geliştirildiği,
ARGE 2004 projesi oldu.
ROKETSAN Balistik Sistemler Mühendislik Direktörü
Mehmet Anıl Ünal, sunumunda, inovasyonu destekleyen
ve engel olan unsurlardan
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bahsetti. Başarılı bir örnek
olarak, TRG-122 güdümlü roketinin yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesini verdi.
Panelin son sunumunu gerçekleştiren FNSS Ar-Ge Müdürü Caner Taşan, FNSS’nin
bu konudaki çalışmalarını
şöyle özetledi:
n FNSS’nin, piyasa
tarafından tetiklenen bir
Teknoloji Yol Haritası
belirleme yaklaşımı
bulunuyor.
n FNSS, şirket stratejisini
ve yerli yan sanayinin
ve üniversitelerin
yetkinliklerini göz önüne
alarak iş birlikleri ve
stratejik ortaklıklar
kuruyor.
n Yapılacak iş birliklerinde;
üniversite, araştırma
merkezi, mükemmeliyet
merkezi, yan sanayi
ve KOBİ ekosistemi
dengesini gözetiyor.

Endüstri 4.0 Sektörü
Değiştirecek
SAVTEK 2016’nın ikinci paneli ise 14 Ekim’de, Prof.
Dr. Mustafa İlhan Gökler’in
başkanlığında ve “Savunma
için Endüstri 4.0” başlığı altında gerçekleştirildi.
Panelin ilk konuşmasını yapan SSM Sanayileşme Daire
Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Özden Özben, Endüstri 4.0
kavramının savunma ve havacılık sektörü tarafından uygu-

lanması ile ilgili oranın %32
olarak verildiğini, bunun 5 yıl
içinde %76’ya yükselmesinin
beklendiğini belirtti. Özben,
savunma sanayisi alanında
potansiyel Endüstri 4.0 proje
konularını şöyle sıraladı:
n Sektörel standardizasyon
ve firmaların uluslararası
kabul gören seviyelere
çekilmesi,
n Üretim sistemlerinin,
yetkinliklerinin ve üretim
kapasitelerinin, merkezi
ve anlık izlenebilmeleri;
bu doğrultuda bilgi
sistemlerinin ve
endüstriyel iletişim
mekanizmalarının tesis
edilmesi,
n Disiplinler arası
etkileşim ile SSM
projelerinin sivil
endüstriyel yetkinlikler
tarafından da
kullanımının sağlanması
ve
n Üretime yönelik yapısal
iyileştirme çalışmaları.
Özben, SSM’nin, sektörün
endüstriyel yetkinliğini değerlendirmesi ve puanlandırması için EYDEP adlı
projeyi yürüttükleri bilgisini
verdi ve bu konuda şunları söyledi: “Yaklaşık 8 aylık
süreç boyunca, tüm vakıf
şirketlerinin içinde bulunduğu bir çalışma grubuyla
birlikte, savunma sanayisi
firmalarının endüstriyel yetkinliklerinin veri tabanının

oluşturulması ile ilgili soru
setleri oluşturuldu. Soru setleri, sahada pilot çalışmayla
birlikte değerlendirildi ve şu
anda gelmiş olduğumuz durumda, endüstriyel yetkinlik
envanterinin çıkartılması için
gereken bir veri tabanı oluşmuş durumda. Uygulamaya
geçtikten sonra, yüzlerce
belki de binlerce firmamızın endüstriyel yetkinlikleri
sınıflandırılarak, seviyelendirilerek, anlamlandırılarak
SSM veri tabanında yer alacak. Bu konu tamamlandığında, Endüstri 4.0 için kritik
bir veri tabanı sunacağını değerlendiriyoruz.”
Daha sonra, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetim
Genel Müdür Yardımcılığı
Teknoloji Transfer Müdürlüğü’nde kıdemli lider olarak
görev yapmakta olan mühendis Alper Gerçek, “Endüstri 4.0 Savunma Sektörü
için Neler Sağlayabilir?”
başlıklı sunumu yaptı. Gerçek, savunma sektöründe
Endüstri 4.0 kullanımı ile
sağlanabilecek
yararları
şöyle sıraladı:
n Robot ve otomasyon
kullanımı ile siparişlerin
daha kısa zamanda
sağlanması,
n Ürün kalitesinde
üretim kökenli sorunların
giderilmesi, her zaman
aynı kalitede ürün
temini,

TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkanı Yılmaz Küçükseyhan,
değerlendirmelerini paylaşan dinleyiciler arasında yer aldı.

n

n

n

n

n

n

n
n

Tasarım içeren ürünler
için ürünün hazır olma
süresinde azalma,
Süreç kontrolünde
iyileşme ve daha kolay
gözlem yapabilme,
Veri analitiği metoduyla
doğru zamanda doğru
karar verebilme desteği,
Birden fazla firmanın
katılımı ile gerçekleşen
ürünlerde, ortak sayısal
bir dil kullanabilme
imkânıyla ürün yaşam
döngüsünün olumlu
etkilenmesi,
Eğitimlerde, arttırılmış
gerçeklik ve giyilebilir
ürün teknolojisi
kullanımı ile kalitenin
yükseltilmesi ve
maliyetin düşürülmesi,
Sorunların çözüm
sürecinde kısalma ve
maliyet etkinlik,
Lojistik harcamalarının
düşürülmesi ve
Ürünün sahada kullanımı
esnasında hata,

kullanıcı eğilimleri ve
zayıf noktalar hakkında
otomatik veri toplanması.
Gerçek, Endüstri 4.0 kapsamındaki teknoloji ve çözümlerin birbiri ile bağlantılı
sistemleri gerektirdiğini; bu
durumun, siber güvenlik
konusunu daha önemli hâle
getireceğini de vurguladı.
Gerçek’in ardından sunumunu gerçekleştiren Hexagon
Studio Genel Müdürü Tolga
Kaan Doğancıoğlu, Endüstri 4.0’ın Almanya’da ortaya
çıkmasının ve benzer şekilde
GE’nin öncülüğünde ABD’de
ortaya çıkmasının sebebinin,
üretimin ve buna bağlı olan
mühendislik ve tasarımın
kendi ülkelerinden kaçmasını engellemek olduğunu
söyledi. Doğancıoğlu, konuşmasına şöyle sürdürdü:
“Almanya, Endüstri 4.0 potansiyelini gerçekleştirirse
önümüzdeki dönemde, en az
%15-25 seviyesinde maliyet
avantajı elde edebilir. Bu da

Türkiye’nin mevcut rekabet
avantajını tamamen azaltabilir. Türkiye, artık mühendislik ve tasarım işlerinde,
yüksek teknolojili ürünlerde
düşük maliyetli ülke sınıfında yer almıyor.” Doğancıoğlu, bu durumdan, savunma
ve havacılık sektörünün de
etkileneceğini belirtti.
Doğancıoğlu, Endüstri 4.0
ile ilgili geliştirme projelerine aktarılan kaynak konusuna da değindi ve şunları
söyledi: “Bir taraftan sanayi
devrimini
ıskalamayalım,
Endüstri 4.0’da olalım di-

yoruz; bir taraftan da buna
kaynak ayırırken yeterince cömert davranmıyoruz.
Bunları birlikte değerlendirmemiz lazım. 2016 yılında,
Avrupa Birliği’nin sanayide
dijitalleşmeyle ilgili çağrılarının toplam bedeli, yaklaşık
150.000.000 avro.”
Panel, ODTÜ-BİLTİR Merkezi Endüstri 4.0 Platformu Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Şeyda Ertekin ve
Siemens’ten Hakan Özdemir’in, Endüstri 4.0 ile ilgili
genel konuları kapsayan sunumları ile sona erdi.
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Mühendislik Hizmetleri, Test ve
Ölçüm Sistemleri için Adres BİAS
Ömür, performans, dayanım testleri,
Vibrasyon ve şok testleri ve
l Tip onay testleri.
BİAS’ın, servo-mekanik test altyapısının yetenekleri şöyle
sıralanabilir:
l Aynı anda 4 ayrı test yapabilme,
l 1,5-150 kN arası 11 silindir,
l 70 kN yüksek frekanslı 2 silindir,
l Parçaya özel iklim kabini uygulaması,
l Pendulum darbe test düzeneği (ECE R21) ve
l FOBS (ağırlık düşürme) test düzeneği (ISO 3449).
BİAS’ın Vibrasyon-Şok Sistemi (Sarsıcı); 50 kN (sine/random),
150 kN şok ve 100 mm strok özelliklerine sahiptir.
BİAS’ın ölçüm altyapısı ise; modal sarsıcılar, data loggerlar,
akustik kamera, empedans tüpü ve benzeri her türlü sensörden oluşmaktadır.
l
l

Zırhlı Araç Üzerinde İvme ve Strain-Gauge Ölçüm Hizmeti
3 Eksen
Yorulma
Test
Sistemi

Giriş
1997 yılında kurulan BİAS, bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’da faaliyette bulunmaktadır. BİAS; test sistemleri, ölçüm cihazları ve özel makinalar geliştirmekte ve üretmektedir. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile endüstriye, ürün geliştirme süreçlerine mühendislik desteği vermiş ve vermeye
devam etmektedir.

Test ve Ölçüm Hizmetleri
Test ve ölçüm konusunda geniş bir altyapısı bulunan BİAS’ın
test merkezi; TÜV-SUD, TÜV Avusturya, SGS ve VCA gibi
kurumların, IEC 17025 onaylı test laboratuvarıdır. Verilen
test-ölçüm hizmetlerinin bazıları aşağıdadır:
l Saha testlerinden ölçüm,
l Yol verisi toplanması ve işlenmesi,
l Modal testler,
50 kN
Elektro-Dinamik
Sarsıcı (Titreşim
ve Şok)

Mühendislik Hizmetleri

BİAS tarafından verilen mühendislik hizmetleri şunlardır:
l Mekanik tasarım,
l Mukavemet hesapları,
l 1D-3D CFD analizleri,
l Titreşim-akustik analizleri,
l Taşıt dinamiği hesapları,
l Mekanizma hesapları,
l Termal analizler,
l Yorulma ve ömür hesaplamaları ve
l Şok, çarpma, çarpışma ve düşme simülasyonları.

Yerli Test Sistemleri Üretimi

Tüm fotoğraflar: © BİAS

BİAS, 2016 yılı itibarıyla 60’ın üzerinde yerli test sistemi üretmiştir. BİAS’ın bu alandaki çözümleri şöyle sıralanmaktadır:
l Dayanım-ömür test sistemleri,
l Pendulum test sistemi,
l Düşürme test sistemleri,
l Rot-rotil test üniteleri,
l ECE R107 test sistemi,
l Debriyaj test sistemi,
l Deprem sarsma tablası ve
l Rüzgâr tüneli.
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CAE çalışmalarından bir
örnek: Esnek Çoklu Cisim
Dinamiği Analizi

Yerli Ölçüm Sistemleri Üretimi

BİAS’ın ölçüm sistemi çözümleri şunlardır:
l Empedans tüpü,
l Genel amaçlı NVH analizörü,
l Pedal kuvveti ölçüm cihazı,
l Özel tip mobil kantar,
l Lövye kuvvet sensörü,
l Direksiyon efor sensörü ve
l Özel tip kuvvet sensörleri.

BİAS’ın geliştirdiği yerli NVH Analizör Yazılımı’nın ekranı

Özel Sistem Tasarım ve İmalatı

BİAS, aynı zamanda; savunma, havacılık ve uzay sektörüne yönelik; özel makina ve sistem analizi, tasarımı, prototip üretimi, testi ve nihai ürün üretimi hizmetleri vermektedir. Ayrıca özel üretim sistemleri, transfer sistemleri,
PIV travers uygulamaları ile üretim otomasyon sistemleri konusunda da geniş bir tecrübeye sahip olan BİAS,
konusunda lider kuruluşlara hizmet vermeye devam etmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi
Rüzgar Tüneli

Destekleyen Kuruluş
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Hasan Büyükdede

Ayşem Sargın Işıl

Doç. Dr. Temel Kotil

Boeing, İş Ortaklıklarını, SAHA
İstanbul Üyeleri ile Genişletecek
Türkiye’den daha fazla firmanın Boeing’in global tedarik zincirine dâhil olması
için fırsat sağlamak ve Türkiye’de havacılık sektörünün uzun vadedeki gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Boeing ve SAHA İstanbul Havacılık
Tedarikçi Zirvesi, 14 Ekim’de, Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi.
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
avunma, Havacılık ve Boeing tedarikçisi olmayan
Uzay
Kümelenmesi 100’den fazla firmadan temDerneği (SAHA İstan- silciler katıldı.
bul) ev sahipliğinde düzen- Boeing’i tanıtan kısa film
lenen zirveye, Milli Savunma gösterimiyle başlayan zirBakan Yardımcısı Şuay Alpay venin açılış konuşmasını,
ve Savunma Sanayii Müste- SAHA İstanbul Yönetim Kuruşarı Prof. Dr. İsmail Demir lu Başkanı Hasan Büyükdede
başta olmak üzere, davetli- yaptı. Büyükdede, “Boeing
ler ve çoğunluğu hâlihazırda gibi firmalardan beklenti-

S
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© Boeing

Türk Hava Yolları da
yeni nesil Boeing 737 MAX
uçaklarını tercih eden
hava yolları arasında
yer alıyor.

miz, sertifikasyon ile ilgili
konularda destek vermeleri;
denetçileri veya kabul heyetleri eliyle kabuller yaparak
sanayicilerimizin önünü açmalarıdır.” dedi. Büyükdede,
Boeing’e, Türk şirketleriyle
ilişki kurma sürecinin hızlanması için Teknopark İstanbul
içinde bir ofis açmasını da
önerdi.

İlk Adım
Büyükdede’den sonra kürsüye gelen Boeing Türkiye
Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl, “Bu etkinlik bir ilk.
Bunu, önümüzdeki günlerde yapacağımız pek çok
etkinliğin ilk adımı olarak
görmek istiyorum.” dedi.
Türkiye’nin, Boeing için sadece büyüyen hava taşımacılığı sektörü ile değil, rekabetçi sanayisi ve yetişmiş
insan kaynağı ile de önemli
bir ülke olduğunu vurgulayan Işıl, İstanbul Airshow
sırasında, Kale Havacılık ile
Boeing arasında imzalanan
sözleşmeyi örnek vererek
şöyle devam etti: “Bence bu,
Türk sanayisine olan güvenin bir göstergesi ve umarım ki Kale gibi daha pek çok
şirketle bu tür anlaşmalar
yapılacak; Boeing’in tedarik
zincirinde, Türk sanayisinin
adı daha çok geçecek. Bugün biz, Türkiye’den, yılda
160 milyon dolar gibi alım
yapıyoruz. Şimdiye kadar
yarattığımız iş hacmi, 1,4
milyar doları bulmuş du-

Orhan Birdal

rumda. Türkiye, Boeing’in
bütün yeni nesil uçaklarına parça üretiyor. Yani her
uçağımızda Türkiye’den bir
parça var. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin payını
arttırmamız lazım. TUSAŞ
ve Kale Havacılık gibi şirketler, tasarım safhasında da
Boeing’e destek oluyorlar…
Bildiğiniz gibi, bu yıl Boeing’in 100’üncü yılı. Boeing,
Türkiye’de de 70 yıldır var.
Benim ümidim, önümüzdeki
yüzyılın tamamında Türkiye
olsun ve alanları çeşitlendirelim.”
Etkinlikte, THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil
(Doç. Dr. Kotil, bugün
TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.) de
kısa bir konuşma yaptı ve
Boeing’in, Teknopark İstanbul’da ofis açmasının yararlı olacağını belirtti. Doç.
Dr. Kotil, şu mesajı da iletti:

Şuay Alpay

“Sürekliliği olmayan bir şey
gelişemez. Havacılık bu topraklarda, Osmanlı Devleti
zamanında başlamış; ama
süreklilik olmadığı için gelişmemiş. Ama artık süreklilik var.”

Ortak Girişim
Şirketi Beklentisi
Doç. Dr. Kotil’in ardından,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal
bir konuşma yaptı ve şunları
söyledi: “Büyük firmalarla
iş birliği yapmak, tedarikçi
zincirinde önemli bir rol alabilmek için büyük firmalarla
beraber hareket etmek, bu
işin olmazsa olmazı. Firmalarımız da bunun bilinciyle
zaten büyük firmalarla temas hâlindeler. Bugünkü
toplantının, bu teması daha
da güçlendireceğini, daha
nitelikli hâle getireceğini

John Byrne

düşünüyoruz… Boeing’den
bizim beklediğimiz, artık
sadece şirketlerimizle belli
parçaları üretmek konusunda çalışması değil, ortak girişimlerde bulunması.
Ortaklık kurması, onlarla
müşterek hareket etmesini
bekliyoruz. Aslında bu, hem
bizim sanayimizi geliştirecek hem de Boeing’e taze
bir kan verecektir diye düşünüyoruz.”

Kazan-Kazan
Fırsatı
Açılış oturumunun son konuşmasını, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Şuay Alpay yaptı. Alpay, konuşmasında, şu noktalara dikkat
çekti: “Mevcut ve potansiyel
Türk tedarikçilerin Boeing’in
tedarik zincirindeki rolünü
arttırmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, gelecek için
kazan-kazan fırsatları sun-

Kasım 2016 - 83

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

maktadır. Bu tarafıyla da çok
kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz… Milli Savunma
Bakanlığı olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz.
Zirveye,çoğunluğuhâlihazırda
Boeing tedarikçisi olmayan
birçok şirketimiz katılıyor.
Zirve kapsamında, Boeing
yetkilileri ve katılımcı firmalar arasında önemli görüşmelerin yapılacağını ve
hem yerli firmalarımız hem
de Boeing açısından yeni
fırsatların, iş imkânlarının
ve yeni alanların doğmasına
vesile olacağını ümit ediyorum… Boeing’in Türkiye’de
ayak izini daha belirgin olarak görmek istiyoruz. Somut
adımlar bekliyoruz.”
Konuşmaların
ardından,
Boeing Tedarik Yönetimi,
Uçak, Yapısal ve Malzemeler Başkan Yardımcısı John
Byrne, “Havacılık Mevcut
Pazar Görünümü ve Boeing
ile Çalışmak” başlıklı bir
sunum yaptı. Byrne, sunumunda, pazar öngörüleri,
Boeing’in alt yüklenicileri ile
ilişkileri, alt yüklenicilerden
beklentiler gibi konulara değindi. Sunumunun sonunda,
Türkiye ile ilgili amaçlarını;
iş ortaklıklarını genişletmek ve eğitime verdikleri
desteği ve Türkiye’deki varlıklarını arttırmak olarak sıraladı.
Etkinlik, şirketler arası ikili
görüşmeler ve yönetici paneli ile sona erdi.
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MSI Dergisi: 11 ve 12 Ekim’de ICDDA
(Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri)
etkinliği kapsamında sunumlar
gerçekleştirdiniz; 14 Ekim’de ise SAHA
İstanbul üyeleriyle bir araya geldiniz.
Türk havacılık sektörü ile ilgili
izlenimleriniz nasıl?
John BYRNE: Bu etkinlikler boyunca
edindiğim izlenim, Türkiye’nin çok çeşitli kabiliyetlere sahip olduğu ve pek
çok Türk firmasının, savunma sektöründen veya diğer sektörlerden ticari havacılık pazarına geçmek istediği
yönünde. Bunu başarıyla gerçekleştirebilmenin yolu da tedarikçilerin faaliyetlerini sürekli geliştirerek maliyet
ve teslimat kalitesi açısından küresel
sektörde rekabetçi olabilmesinden
geçiyor.
MSI Dergisi: Türkiye’deki gündeminiz
nasıldı? ICDDA ve SAHA İstanbul
etkinliklerinin dışında başka
görüşmeleriniz de oldu mu?
John BYRNE: Ziyaretimizin iki boyutu
vardı. İlk olarak, istekli tedarikçilerle
Boeing Ticari Uçaklar’ın tedarik zincirine yönelik gereksinimlerini paylaşabileceğimiz ve tedarikçilerin başarılı
olabilmeleri için onlardan beklentilerimizi iletebileceğimiz çeşitli etkinlikler
düzenledik. Ayrıca Boeing’in tedarikçisi olmak isteyen firmaların, kabiliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için
uzun süren görüşmeler gerçekleştirdik. Bunların dışında, mevcut tedarikçilerimize de ziyaretlerde bulundum.
MSI Dergisi: Türkiye ziyaretiniz
boyunca kaç Türk firması ile
görüştünüz?
John BYRNE: Ziyaretimiz boyunca,
Boeing ekibi olarak 100’den fazla Türk
firması ile görüşme gerçekleştirdik.
MSI Dergisi: Ziyaretiniz esnasında
sözleşmeye bağladığınız herhangi bir
iş oldu mu?
John BYRNE: Yeni sözleşme imzalamadık; ama ileriye yönelik fırsatlar
hakkında konuştuk. Havacılıkla ilgili
sözleşmelerin zaman aldığını unutmamak gerekir. Yeni tedarikçiler söz konusu olduğunda, bir firmanın Boeing’in
tedarik zinciri gerekliliklerini yerine
getirip getiremeyeceğini ya da nasıl
yerine getirebileceğini değerlendirmek
ve havacılık alanındaki tedarikçilerin
uçaklarla ilgili sıkı düzenlemelere uygun hareket edeceklerinden emin ol84 - Kasım 2016

Gördüklerimizden Etkilendik
Etkinlik sırasında, Boeing Tedarik Yönetimi, Uçak, Yapısal ve Malzemeler
Başkan Yardımcısı John Byrne ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı da bulduk.

mak zaman alıyor. Türk tedarikçileri,
sürece dâhil etme konusunda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz ve yeni
bir bilgi söz konusu olduğunda bunu
duyuracağız.
MSI Dergisi: Boeing’in tedarikçisi
olmak isteyen Türk firmaları hangi
alanlarda kendilerini geliştirmeli?
John BYRNE: Hem sektör geneli hem
de Boeing’in müşterileri, daha az maliyetle daha çok değer yaratmak peşinde. Tedarikçilerin de bu yeni performans ve maliyet-etkinlik seviyesinin
gerektirdiklerini anlaması ve bu gereklilikleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul etmesi lazım.
MSI Dergisi: Boeing programları
kapsamında Türk firmaları için nasıl
bir potansiyel öngörüyorsunuz?
John BYRNE: Hâlihazırda Boeing’in
üretim faaliyetlerine destek olmak
üzere bize Türkiye’den ürün sağlayan
pek çok tedarikçi ile çalışıyoruz ve hem
mevcut hem de yeni tedarikçilerimizle
olan bağlantılarımızı güçlendirdikçe,
önümüzdeki yıllarda bu firmaların sayısının artacağı beklentisi içindeyiz.

Tedarikçilerin Boeing’e iş yapabilmek
için göz önünde bulundurmaları gereken en önemli şey; yenilik, kalite, teslimat ve maliyet konularında Boeing
müşteri gereksinimlerine ve taleplerine cevap verebilecek düzeyde rekabetçi
avantaja sahip olmaları. Böylece Boeing ve küresel tedarik zincirimiz, başarısını sürdürmeye devam edecektir.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
John BYRNE: Gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve SAHA-Boeing iş birliği etkinliği süresince gördüğümüz kabiliyetlerden ve Türk havacılık sektörü ile
ilgili öğrendiklerimizden çok etkilendik. Devlet, üniversiteler ve özel sektör
arasındaki iş birliği, Türkiye’nin havacılık alanındaki kabiliyetlerini geliştirmeye ve arttırmaya yönelik çok kuvvetli
bir zemin hazırlamış durumda.

Boeing Tedarik Yönetimi, Uçak,
Yapısal ve Malzemeler Başkan
Yardımcısı John Byrne’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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STM, Siber Güvenlik Hizmetlerine
tarafından,
CTF’16 ile Devam Ediyor STM
ilki, geçen sene

B
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u sene yarışmada;
89 erkek, 7 kadın katılımcı; kamu kurum ve
kuruluşlarından 3, özel sektörden 6, üniversitelerden
ise 17 olmak üzere, toplam
26 takım oluşturarak yarıştı. Geçen sene, toplam katılımcı sayısı 73, takım sayısı
20 olarak gerçekleşmişti.
Takımlar, etkinlik için oluşturulan siber ortamda; kriptoloji, tersine mühendislik,
Wi-Fi gibi konularda, kasıtlı olarak yaratılan sistem
açıklarını bularak, toplam
5 kategoride mücadele etti.

Siber Güvenlik için
4 Koldan Çalışıyoruz

Tüm gün süren etkinlik, sabah yapılan ve protokolün de
katıldığı açılış oturumu ile
başladı. Açılış konuşmasını
yapan STM Genel Müdürü
Davut Yılmaz, STM’nin yayınladığı son Siber Güvenlik
Tehdit Raporu’na değinerek,
şunları söyledi: “Bu rapora
göre, Türkiye, şu anda en
çok siber saldırıya maruz
kalan ülkeler arasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada ise
3’üncü sırada. Aslında baktığımız zaman, çok vahim bir

tablo. Bu tabloyu lehimize
çevirebilmek adına, ülke
olarak uzun vadeli, sistemli
ve çok stratejik yatırımlar
yapmak ve önlemler almak
durumundayız. Aslında biz
de STM olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda
en büyük yatırımlarımızdan
bir tanesi, şu anda Türkiye’de ilk ve tek; dünyada
ise çok az örneği olan, saldırı gerçekleşmeden saldırıyı görme potansiyeline
sahip, yani reaktif değil
proaktif yaklaşıma dayalı,
Siber Füzyon Merkezi… Her

27 Ekim’de
düzenlenen
Capture The Flag
(Bayrağı Yakala)
siber güvenlik
yarışmasının
ikincisi, yine
Ankara’da,
20 Ekim’de
gerçekleştirildi.
Geçen seneye
göre katılımın
biraz daha arttığı
yarışma, siber
güvenlik konusunda
farkındalık yaratma
ve konuya ilgi
çekme işlevini
görmeye devam etti.
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
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Davut Yılmaz

3 ayda bir, siber güvenlik anlamında Türkiye’nin bir nevi
röntgenini çekip, bu röntgeni inceleyip, analiz edip burada bulduğumuz sorunları

Prof. Dr. İsmail Demir

kamuoyuyla paylaşıyor; bir
nevi farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yine bu
anlamda, önümüzdeki ay
başlayacağımız başka bir et-

Ömer Korkut

kinliğimiz ise siber güvenlik
eğitimleri olacak. Ancak
bunlar, şu anda Türkiye’de
verilmeyen, çok önemli, çok
özel siber güvenlik eğitimleri olacak. Bu anlamda baktığımız zaman, Türkiye’deki
kalifiye personel ihtiyacını,
belli bir ölçüde de olsa gidermeyi hedefliyoruz.”
Yılmaz, CTF’ye de ayrı bir
parantez açtı: “Diğer bir etkinliğimiz CTF… Buradaki
temel motivasyonlarımızdan
bir tanesi, siber güvenliğe
dikkat çekmek, bu konuda
bir farkındalık oluşturmak.
Başka bir amacımız da bu
konuda çalışan şirketleri,
kurumları, onların uzmanlarını veya bu alana girmek
isteyen gençleri bir araya
getirip onların bilgilerini test
etmek.”

Farkındalığı ve İlgiyi
Arttırma Faaliyeti
Yılmaz’ın ardından, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir de kısa bir
konuşma yaptı. Prof. Dr. Demir, Savunma Sanayii Müsteşarlığının siber güvenlik
alanındaki faaliyetleri ve yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Bir milli güvenlik sorunu hâline gelmiş bir konuda,
Savunma Sanayii Müsteşarlığının bir kenarda durması
beklenemez. Müsteşarlığımız bünyesinde, ilgili dairelerimizi harekete geçirmiş
durumdayız. Ancak bu [faaliyetleri], konunun sorumlusu
ve önderi anlamında değil;
ama üstümüze düşeni yapmak, farkındalığı arttırmak
ve bu konuda ülke genelin-

de yapılan faaliyetlerin bir
ucundan tutmak anlamında
algılayabiliriz. Geçen sene
ilki yapılan CTF yarışmasının
2’ncisini bu sene tertiplediklerinden dolayı, STM yönetimine teşekkür ediyorum.
Bu bir farkındalık arttırma
faaliyeti olduğu kadar, ilgiyi
arttırma faaliyetidir.”
Açılış konuşmalarının ardından başlayan CTF yarışması, gün boyu sürdü ve
yarışmanın tamamlanması
ile birlikte, kapanış oturumu
ve ödül törenine geçildi. Kapanış oturumunda, STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Korkut, rakamsal bilgilere
yer verdiği bir konuşma yaptı. Korkut, iş gücü ile ilgili
şunları söyledi: “Şu anda,
küresel ölçekte 1.000.000
siber güvenlik uzmanı pozisyonu boş. 2019 yılında, bu
rakam düşmeyecek ve şimdikinin yarısı kadar artarak,
1.500.000’a çıkacak. Dolayısıyla gelecek vaat eden bir
alan.”
Korkut’un
konuşmasının
ardından, ödül törenine geçildi. Çağın Hasan Dönmez,
Mazlum Ağar ve Kadir Çetinkaya’dan oluşan Goddles
Brrokles takımı, 1470 puan
alarak 1’inciliğin ve 10.000
liralık ödülün sahibi oldu.
1083 puan alan Bulamadık
grubu yarışmacıları; Hakkı
Yüce, Murat Yılmazlar, Robin Dimyanoğlu ve Mücahit Karadağ 2’nci olurken,
RTFM grubu yarışmacıları;
Ali Ağdeniz, Halil İbrahim
Azak, Selim Yıldız ve Semih
Demirci de 3’üncü sırada yer
aldı.
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Taner Düvenci

HAVELSAN ve BİTES,
Gelecek için Güçlerini Birleştiriyor

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

T

örende ilk konuşmayı,
HAVELSAN
Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci yaptı ve
şunları söyledi: “Bugün bizler için önemli bir gün. Biz,
HAVELSAN olarak, özellikle
iş ortaklarımızla büyüyeceğimizin farkındayız. Bir
organik büyümeden ziyade,
inorganik bir büyümeyle
hem ekosistemimizi hem
iş sistemimizi geliştirmek
düşüncesindeyiz. Bugüne
kadar beraber çalıştığımız
konularda, BİTES’in ne kadar etkin ve yetkin olduğunu gördük. Bundan sonraki
çalışmalarımızda, geçmişten aldığımız derslerle hem
kendimiz hem şirketimiz
hem ülkemiz ve Türk savunma sanayisi için önemli
yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İmza töreninin
hepimize hayırlı olmasını
diliyorum.”
Düvenci’nin ardından söz
alan BİTES Genel Müdürü
Uğur Coşkun, iki firma arasındaki iş birliğinin tarihçesine değinerek, şöyle konuştu: “Bizim HAVELSAN ile
birlikte iş yapmamız, 2005
yılında, o dönemde Avrupa’nın en önemli helikopter
eğitim simülasyon projesi
olan HELSİM ile başladı.
88 - Kasım 2016

HAVELSAN ve BİTES arasında, eğitim ve simülasyon
konularını kapsayan iş birliği anlaşması, 24 Ekim’de,
HAVELSAN’da düzenlenen ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş ve
her iki firma yetkililerinin katıldığı törenle imzalandı.
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

Geride bıraktığımız süreçte, HAVELSAN’a, elimizden
geldiğince değer katmaya
çalıştık. HAVELSAN’ın simülasyon ve eğitim teknolojileri bölümüne kattığımız
değerle bizim de büyüyeceğimizi öngördük. Öyle de
oldu. Yapmış olduğumuz
başarılı projelerin ardından,
onlarca başarılı çalışmaya
beraber imza attık. Başarılı işler gerçekleştirdik. Bu
süre içerisinde, bir aile gibi
olduk. 12 yıllık çalışmanın
sonrasında, birlikte çalışmak adına böyle bir mutabakatın imzalanması, bizim
için mutluluk verici.”
SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş da değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı: “Bu, Müsteşarlık
olarak, bizim özellikle olmasını istediğimiz tür bir iş
birliği. HAVELSAN’ın, artık
uluslararası alanda kendini
daha çok göstermesi adı-

na beklentilerimiz yüksek.
Fırsatlar var. Uluslararası
alanda güçlü olmanın en
büyük parametrelerinden
biri de iş ekosistemlerinde
güçlü ortakların olması…
HAVELSAN’ın, gerek yazılım
gerek simülasyon ve özellikle son dönemde siber alandaki gelişmelerini dikkatle
izliyoruz. Mutluluk verici.
HAVELSAN’dan
beklentimiz de bu iş ekosistemini,
BİTES gibi diğer firmalara
da yayarak, sanayinin topyekûn kalkınması yönünde
katkı vermesi.”
Törenin son konuşmasını yapan HAVELSAN Genel
Müdürü ve CEO’su Ahmet
Hamdi Atalay ise şunları
söyledi: “2023 için, kendimize 1,5 milyar dolarlık bir
ciro hedefi koyduk. Çok kabaca bir hesap yaptığımızda,
bizim sektörde kişi başına
düşen ciro 250.000 dolardır.
1,5 milyarı hesapladığımız-

da, yaklaşık 6.000 kişi yapıyor. Hâlbuki bizim, 6.000
kişi olmak gibi bir niyetimiz
yok. HAVELSAN nüfusu olarak yarısına bile varmak istemiyoruz. Ama 6.000 kişilik
bir iş gücü gerektiren bir
hedeften bahsediyoruz. İhtiyaç duyulan diğer kaynağı,
iş ekosistemimiz içerisinde
olan firmalardan karşılamayı hedefliyoruz. Onlarla
daha hızlı büyüyeceğimize,
daha güçlü ve daha rekabetçi olacağımıza inanıyorum.
Yaklaşık 1 senedir, bunun
altyapısını oluşturmaya çalıştık. Bir altyapı oluşturuldu. Şu anda bize müracaat
eden firmalar, İnternet sitemizden müracaat yaptıktan
sonra, bağımsız bir denetim
firması tarafından, bizim
oluşturduğumuz kontrol listesi üzerinden denetleniyor.
Yapılan denetim sonucunda,
bu firmaların, tabir-i caizse
bir filmini çekiyoruz. Güçlü

yönleri neler, zayıf yönleri
neler, bizim hedef kriterlerimize göre ne durumdalar?
Nihayetinde bir puanla bize
dönüyorlar. Bu puanlamaya
göre de biz firmaları tasnif
ediyoruz. Bizim için stratejik ortak olabilecek firmalar, çalışılabilecek firmalar,
zorunlu hâllerde çalışılabilecek firmalar ya da hiçbir
şekilde çalışılmaması gereken firmalar olarak bir
kategorizasyon söz konusu.
Bu denetimleri, yaklaşık
8-9 aydır sürdürüyoruz.
70 civarında firma tamamlandı. Peyderpey devam
ediyor… Bu sistematiğin,
savunma sanayisinde yaygınlaşmasını
bekliyoruz.
Belki bir süre sonra, bu
sistem tek bir sistem olacaktır. Örneğin ASELSAN’ın
onayladığı ve iş ekosistemine koyduğu bir firma, aynı
kriterleri kullanacak olursak belki bizim için de ka-

bul edilebilir olacaktır… Biz,
BİTES ile uzun süredir beraber çalışıyoruz. İş ekosistemimizdeki firmaların belli
alanlarda uzmanlaşmasını
önemsiyoruz ve özellikle bizim stratejik iş ortağı dediğimiz firmaların, kendilerini
bizim için vazgeçilmez hâle
getirmesini
bekliyoruz…
Son dönemde, her işte ihale yapmak yerine, stratejik
diye belirlediğimiz firmalardan, doğrudan alım yoluna
gitmeye başladık. Süreçler
hızlandı; ayrıca, sanılanın

aksine, ‘İhale yapılsa daha
ucuza olur.” varsayımının
da her zaman geçerli olmadığını gösterdik. Stratejik iş
ortaklarımızla daha maliyet
etkin iş yapar hâle gelmeye
başlıyoruz aslında. Aynı zamanda, bu stratejik ortaklarımız da belirlenen spesifik
uzmanlık alanında yatırım
yaparak kendilerini daha da
geliştirme imkânına sahip
oluyorlar. Dolayısıyla bu,
karşılıklı kazan-kazan modeli.”
Atalay’ın sözleri üzerine

tekrar söz alan Aktaş, firmaların ortak bir onaylı alt
yüklenici havuzu oluşturmaları konusunda, “Burada bir
müjde de vermek istiyorum.
Endüstriyel puanlama sistemimizde bir sıralama yaptık. Sağ olsun HAVELSAN,
ASELSAN, ROKETSAN ve
FNSS firmalarının temsilcileriyle bir ekip kurduk. Bir
müşteri soru seti oluşturduk.” dedi.
Tören, anı belgesinin imzalanması ve fotoğraf çekimi
ile son buldu.
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ISCTurkey 2016’da, Siber Güvenlik
ve Nesnelerin İnterneti Konuşuldu
Etkinlikte, “15 Temmuz Sonrası Ulusal Güvenlik Açısından Siber Güvenlik” başlıklı panel de gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi
Atalay

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

I

SCTurkey 2016; Bilgi Güvenliği Derneği (BGD),
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi (GÜ)
ve ODTÜ iş birliğiyle; Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı ve
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK)’nun destekleriyle ve HAVELSAN’ın ana
sponsorluğunda düzenlendi.
Konferans ayrıca, Avrupa
Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı
(European Union Agency for
Network and Information
Security / ENISA) tarafından
da desteklendi ve Avrupa
Birliği’nin, her yılın Ekim ayı
olarak belirlediği “Avrupa
Siber Güvenlik Ayı” etkinlikleri kapsamında yer aldı.
Etkinliğe; ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Verşan
Kök, GÜ Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Uslan, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, BTK Başkanı Dr. Ömer Faruk Sayan,
BTK Kurul Üyesi Orhan Öğe,
KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Şakalak,
BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay,
ASELSAN Genel Müdürü Dr.
Faik Eken, STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut
ile yurt içi ve yurt dışından
çok sayıda davetli katıldı.
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Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı
(International Conference on Information Security and
Cryptology / ISCTurkey)’nın 9’uncusu, 25-26 Ekim tarihlerinde,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin bu yılki ana teması;
“Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti” oldu.
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com

Milli Çözümler Şart

Konferansın açılış konuşmasını yapan BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi
Atalay, BGD’nin faaliyetlerinin önemine değinerek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığından TBMM’ye, Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin
çeşitli birimlerinden Milli
Güvenlik Kuruluna kadar çok
değişik birimlerde ve çok değişik seviyelerde sunumlar
yaparak siber güvenlik konusunun önemini vurgulamaya çalıştık; bu konuya dikkat
çekmeye çalıştık. Gerçekten
son 10 yıl içinde, derneğimizin de önemli katkılarıyla
Türkiye’de farkındalık konusunda çok önemli bir aşamaya gelindi. Bunun belki somut
göstergelerinden biri, TSK
içinde Siber Güvenlik Komutanlığının kurulması oldu.”
Atalay, konferansın ana teması olan Nesnelerin İnterneti ile ilgili rakamsal

bilgiler de aktardı. Atalay’ın
verdiği bilgilere göre; 2020
yılına kadar, 50 milyar nesnenin, İnternet üzerinden
bağlantılı hâle geleceği tahmin ediliyor. Bu nesnelerin
üzerinde yer alacak ve veri
üretecek algılayıcıların sayısının ise 1 trilyona ulaşabileceği öngörülüyor.
Türkiye’de, siber güvenlik
alanında uzman açığı olduğunu belirten Atalay, şöyle
devam etti: “Uzman açığını
kapatmak üzere, biz dernek olarak çeşitli eğitimler organize ediyoruz. Biz
de buna kendimizce katkı
sağlamaya çalışıyoruz. Uzman açığını kapatmakla
her şey bitmiyor; arkasından teknolojiye sıra geliyor.
Siber güvenlik konusunda
milli çözümlerimiz olmazsa bizim güvende olmamız
mümkün değildir. Bunun
altını çizmek istiyorum. Yani
satın alınan teknolojilerle,

transfer teknolojilerle biz
bu alanda güvenliğimizi garantiye alamayız. Hatta biz
çeşitli sunumlarımızda şunu
söylüyoruz: Geleneksel savunma araçlarından tankı,
topu, tüfeği düşmanınızdan
bile parasını verip satın alsanız, bunlar, Mehmetçik’in
eline geçtikten sonra, artık
bize hizmet eder ve bizim
güvenliğimize katkı sağlar.
Ama siber güvenlik açısından durum böyle değil. Parasını verip satın aldığınız ve
sizi korumasını beklediğiniz
güvenlik ürününün, aslında belki de bizatihi kendisi
bir zafiyet olabilir sizin için.
Onun arkasındaki güçler için
bir kapı olabilir.”
Atalay, konuşmasını, “Biz BGD
olarak, artık ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından
biri hâline gelmeye başlayan
bu konuda, milli endüstrinin
oluşturulması ve uzman yetiştirilmesi için yapılması gere-

Dr. Faik Eken

ken çok şey olduğunu biliyoruz ve düşünüyoruz. Bunların
yapılması konusunda, herkesi
gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum.” sözleriyle tamamladı.

Çözümleri
Hep Birlikte
Geliştireceğiz
Atalay’ın ardından kürsüye gelen ASELSAN Genel
Müdürü Dr. Faik Eken de
milli çözümleri geliştirmenin önemine vurgu yaptı ve

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

şunları söyledi: “Bakıldığı
zaman, tümüyle ele alınması gereken bir bilgi sistemi
var ve bu bilgi sisteminin
güvenlik unsurlarının milli
olarak çözümlenmesi gerekiyor. Ülkemizde, bu konuda uzman ve mühendis
açığı var. Nasıl ki savunma
sanayisinde sabırla çalışarak ilerlediysek bu konuda
da yine sabırla; gayretlerimizi birleştirerek, iş birliği
yaparak, birbirimizden güç
alarak ilerlemek zorundayız.

Prof. Dr. İbrahim Uslan

Burada ümit verici gelişmeler
var. HAVELSAN’ın, NETAŞ’ın,
ASELSAN’ın önemli çalışmaları var.”
Açılış oturumunda, ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Verşan Kök ve GÜ Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Uslan da
birer konuşma yaptı. Prof.
Dr. Kök, ODTÜ’nün başta
Uygulamalı Matematik Enstitüsü olmak üzere, siber
güvenlik ve kriptoloji alanında yaptığı çalışmaları vurguladı. Prof. Dr. Uslan ise GÜ

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

bünyesinde, siber güvenlik
konusunda
gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalara
değindi. Açılış oturumunda
son konuşmayı yapan GÜ
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref
Sağıroğlu, bilgi güvenliği ile
ilgili bir sunum yaptı.
Etkinlik kapsamında, 2 gün
boyunca; toplam 7 panel,
10 sözlü sunum ve 4 poster
sunum oturumu gerçekleştirildi. Ayrıca siber güvenlik
eğitimleri de verildi.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Soldan sağa: Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Bayan Erdmann, Almanya Büyükelçi Yardımcısı Robert Dölger, Bayan Dölger,
Almanya Savunma Ataşesi Albay Frank Tismer, Bayan Tismer

Almanya Milli Günü’nde 15 Temmuz Darbe Girişimine Kınama

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

D

oğu ve Batı Almanya’nın, Almanya
Federal Cumhuriyeti olarak birleşmesinin 26’ncı yıl dönümü, 3 Ekim’de
Almanya Büyükelçiliğinde verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya Büyükelçi Yardımcısı Robert Dölger ve
Almanya Savunma Ataşesi Albay Frank
Tismer, eşleriyle beraber davetlileri
girişte karşıladı. Resepsiyona Dışişleri
Bakanlığından Türkiye’nin yeni Berlin
Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk Si-

lahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da
görevli diplomatlar ve yabancı askeri
ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Erdmann açılış konuşmasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu sancılı sürece değinerek, “15 Temmuz’da
meydana gelen darbe teşebbüsünü
kınamaktayız ve bu olay sırasında hayatını kaybeden insanların yanındayız,
meydana getirdiği hasarların da en kısa
zamanda giderilmesini arzu ediyoruz.
Bu darbeyi yönetenler, hem parlamen-

terlere hem de sivillere karşı büyük
bir acımasızlıkla eylem içinde bulundular. Bugün yine bu darbe teşebbüsü
sırasında hayatlarını kaybedenlere ve
yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum.” dedi. Büyükelçi Aydın da yaptığı
konuşmada, Almanya ve Türkiye arasında yüz yıllardır süre gelen dostluğa
dikkat çekerek, ilişkilerin daha da gelişmesi için her iki ülkenin de çaba gösterdiğini ifade etti. Resepsiyon, yapılan
kokteyl ile sona erdi.

Almanya Savunma Ataşesi Albay Frank Tismer ve Almanya Silahlanma Ataşesi Frank Weise AMAC üyeleri ile beraber.
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Kore Ataşesi Dz. Alb. Jae Sic Park ve eşi,
AMAC üyeleri ve aileleriyle beraber.

K

ore Cumhuriyeti’nin 449’uncu Bağımsızlık Günü ile Silahlı Kuvvetler
Günü, 3 Ekim’de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliği ile Ankara
Opera Sahnesi’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo Cho ve eşinin davetlileri
girişte karşıladığı resepsiyona; TBMM
Başkanvekili Ahmet Aydın, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Kore
Dostluk Derneği ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli
diplomatlar ve yabancı askeri ataşeler
ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi ve onur konuklarının açılış
konuşmasından önce, Koreli sanat-

Kore Milli Günü’nde Sanat Rüzgârları Esti
çılar Soprano Sooyeon Lee ve Bariton Tae-Joong Yang ile Türk tenorlar
Ayhan Uştuk ve Bas Tuncay Kurtoğlu,
dünya, Kore ve Türk opera eserlerinden oluşan bir repertuarla konuklara
güzel bir müzik ziyafeti sundular.
Büyükelçi Cho’nun yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ve Kore’nin zor
bir dönemden geçtiğine değinerek;
“Bir Kore atasözü şöyle der: Fırtınanın
ardından toprak daha dayanıklı olur.
Karşı karşıya kaldığımız zorluklar bizi
daha güçlü kılacaktır.” dedi.
Müteakiben Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci , yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kore arasında gelişen ticaretin

daha da iyileştirilmesi gerektiğine
dikkat çekerek, “Kore ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerimizde Kore’nin
daha mutlu olduğunu görüyoruz. Biz
Kore’ye 1 ihraç yapıyoruz, ama 10 alıyoruz. Bu sürdürülebilir değil, Koreli dostlarımız da bunu çok iyi biliyor.
Amacımız iki ülke arasındaki ticari ve
siyasi ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkartmaktır. Biz Kore ile karşılıklı ticaret yapmak derken sadece birbirimizin
ihtiyaçlarını karşılayana kadar mal
alıp satmak değil, aynı zamanda iş birliğini kast ediyoruz.” dedi.
Program, konuşmaların ardından fuayede verilen bir kokteyl ile sona erdi.

Koreli sanatçılar; Soprano Sooyeon Lee ve Bariton Tae-Joong Yang ile
Türk Tenor Ayhan Uştuk ve Bas Tuncay Kurtoğlu konser sonu seyircileri selamlarken.
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Soldan Sağa: İspanya Büyükelçisi
Rafael Mendivil Peydro ve Başbakan Yardımcısı
Tuğrul Türkeş

Soldan Sağa: İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro, İspanya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Pablo
Barbara, Bayan Barbara, İspanya Savunma Ataşesi Alb. Felipe Sanchez Tapia, Bayan Tapia, İspanya
Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı Aurora Tarruella, Bay Tarruella

İspanya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

İ

spanya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, 12 Ekim’de Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. İspanya
Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro,
İspanya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Pablo Barbara, İspanya Savunma
Ataşesi Alb. Felipe Sanchez Tapia ve
İspanya Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı Aurora Tarruella, eşleriyle beraber

Slovenya Savunma
Ataşesi Albay
Milan Kranjec,
büyükelçilikteki
ofisinde.

davetlileri kapıda karşıladılar. Resepsiyona; Başbakan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar
ve yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Peydro, açılış konuşmasında, Türkiye’nin zor bir dönemden
geçtiğini ve bu süreçte İspanya’nın

Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise
“Sadece 15 Temmuz hadisesinde değil,
ayrıca son zamanlarda Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konusunda da her
zaman İspanya’nın içten desteği ve anlayışını görüyoruz. Böylesine iyi bir ülkeyle
müttefik olmaktan memnunuz.” dedi.
Resepsiyon verilen kokteyl ile son buldu.

Slovenya Savunma Ataşesinden Veda

G

örev süresi bu ay itibarıyla sona eren Slovenya Savunma Ataşesi Albay Milan Kranjec, 17 Ekim’de Ankara’da bir veda partisi düzenleyerek
AMAC üyelerine ve Türkiye’ye veda etti. Görevi devrettiği yeni Savunma Ataşesi Yarbay Janko Steh’in de hazır bulunduğu veda partisinde AMAC Başkanı
Tuğgeneral Jozef Viktorin tarafından geleneksel AMAC şilti de verilen Albay
Kranjec, güler yüzü, dostluğu, çalışkanlığı ve AMAC üyeleriyle ve Türkiye’de
iş birliği hâlinde olduğu bütün kurum, kuruluş ve firmalarla ayrı ayrı kurduğu
samimi ilişkilerle anılacak.

Brezilya Savunma Ataşesi Alb. Marco Antonio Cagnoni
ve eşi, AMAC üyeleri ve eşleriyle beraber.

Brezilya Savunma Ataşesi AMAC Üyelerini Evinde Ağırladı

B

rezilya Savunma Ataşesi Alb. Marco
Antonio Cagnoni, AMAC üyeleri ve
FALO üyelerini 28 Ekim’de evinde verdi-

ği akşam yemeğinde ağırladı. Davetlileri
eşi ile beraber karşılayan Alb. Cognoni,
hem hazırlattığı ikramlarla hem de sağ-

ladığı samimi ortamla, AMAC üyelerinin
hoşça vakit geçirmesini ve karşılıklı fikir
alışverişinde bulunmasını sağladı.
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Macaristan Büyükelçisi
Gabor Kiss

1

956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşının 60’ıncı Yıl Dönümü ve Silahlı
Kuvvetler Günü, 24 Ekim’de, Ankara’da
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos
Varga ve Macaristan Büyükelçi Yardımcısı Ferenc Kékesi, eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Şuay Alpay, Macaristan Dışişleri ve Dış
Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Zsolt Csutora, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Şuay Alpay

Macar Günü’nde Ortak Değerler Vurgulandı
Büyükelçi Kiss, açılış konuşmasında,
“Tarihi anarak saygı duyacağımız yeni
rol modeller oluşturma sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Çünkü
kahramanlarımıza saygı göstermemiz
kendimize saygı duymamızı öğretir.
Sadece birkaç ay önce Türkiye’de halk
değerli olanı müdafaa etmek için sokaklara çıktı ve bunun için canlarını
feda ettiler.” dedi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Alpay da yaptığı konuşmada Macaristan ve Türkiye arasında tarih boyunca
süre gelen dostluğa dikkat çekti.

Macaristan-Türkiye ilişkilerinin son
derece olumlu bir seyir izlediğini,
siyasi diyaloğun, karşılıklı üst düzey
ziyaretler ve istişare mekanizmaları
çerçevesinde yoğun bir tempoda
sürdürüldüğünü
belirten
Alpay,
“Ülkelerimiz arasında 2013 yılında
oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimiz
stratejik ortaklık düzeyine çıkmıştır.”
dedi.
Resepsiyon, Ankara Çok Sesli Korosunun performansı ve kokteyl ile sona
erdi.

Macaristan Savunma Ataşesi Janos Varga AMAC üyeleriyle beraber.
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Zambiya
Bağımsızlık
Günü’nde Dostluk
Mesajları

Z

ambiya’nın 52’nci Bağımsızlık Günü,
24 Ekim’de Ankara’da verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Zambiya Büyükelçisi Miriam K. Mulenga, Zambiya
Büyükelçi Yardımcısı Bwalya Lyapa
Nondo ve Zambiya Savunma Ataşesi
Tuğg. Simeon Manyando, konukları girişte karşıladı. Resepsiyona; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Mulenga açılış konuşmasında, “Zambiya ve Türkiye’nin ticaret
ve ekonomik iş birliğini tamamlamak
adına iş birliği anlaşması imzaladığını
açıklamaktan gurur duyuyorum. Ülkelerimiz aynı zamanda yatırım desteği ve
korunması anlaşması gibi genel olarak
ekonomik iş birliğini ve spesifik olarak
yatırımı geliştirecek yasal çerçeveleri
de tamamlama aşamasındadır.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu da yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin Afrika’daki faaliyetleri açısından
Zambiya’nın önemli bir yer tuttuğunu
ifade etmek isterim. İkili ticaret hacmimiz hâlen mevcut potansiyelin altında
seyrediyor. İş birliği yapılabilecek yeni
ticaret alanlarının araştırılmasının
önemli olduğuna inanıyoruz.”
Program, kokteyl ile sona erdi.
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Soldan sağa: Zambiya Büyükelçisi Miriam K. Mulenga, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince, Nijer Savunma
Ataşesi Alb. Amadou Sanda Aboubakar, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed Hadjaoui,
Güney Afrika Savunma Ataşesi Dz. Alb. Shawn Wright
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Soldan sağa: Bayan Schöberl, Avusturya Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard Schöberl, Bayan Oberreiter, Avusturya Büyükelçi Yardımcısı
Dr. Georg Oberreiter, Bayan Wölfer, Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer

Avusturya Milli Günü’ne Türk İş Adamları Damga Vurdu

A

vusturya’nın 61’inci Bağımsızlık
Yıl Dönümü, 25 Ekim’de Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus
Wölfer, Avusturya Büyükelçi Yardımcısı Dr. Georg Oberreiter, Avusturya Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard
Schöberl ve Avusturya Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Dr. Christian Maier,
eşleriyle beraber misafirleri girişte
karşıladı. Resepsiyona; Türk Silahlı

Kuvvetleri mensupları, Ankara’da
görevli diplomatlar, yabancı ataşeler ve
pek çok işadamı ile firmaların üst düzey
yöneticileri katıldı.
Büyükelçi Dr. Wölfer, yıl dönümü kutlamasının aynı zamanda dünyadaki iş
adamlarının onuruna düzenlendiğine
işaret etti ve iki ülke arasındaki ticari
ilişkilere değinerek, “İki ülke arasındaki güçlü ticari ilişkinin ve karşılıklı
pozitif ticari bağların, zor günleri at-

Avusturya Savunma Ataşesi Tuğg. Reinhard Schöberl, AMAC üyeleriyle beraber.
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latmakta bizleri teşvik eden bir işaret
olarak görüyorum.” dedi.
Dr. Wölfer’in ardından, resepsiyona
katılan bütün işadamlarını temsilen bir konuşma yapan Limak Group
CEO’su ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu temsilcisi Ebru Özdemir, iki ülke
arasındaki ekonomik ve stratejik gelişmelere değinen bir konuşma yaptı. Resepsiyon, verilen kokteyl ile son
buldu.

Pakistan Savunma
Günü’nde Güçlü
Katılım

P

akistan Savunma Günü’nün 51’inci
yıl dönümü, 28 Eylül’de, Ankara’da
verilen bir resepsiyon ile kutlandı. Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood,
Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Pilot Tuğg. Abbas Ghumman ve Deniz Ataşesi Deniz Alb. Khan Mahmood Asif’in
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; Genelkurmay II. Başkanı Org. Ümit
Dündar, Savunma Bakan Yardımcısı
Şuay Alpay, TBMM Savunma Komisyonu
Başkanı Yusuf Beyazıt, Pakistan-Türkiye Dostluk Vakfı Başkanı Burhan Kayatürk, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler, Türk savunma sanayisi firma yöneticileri ile çok
sayıda davetli katıldı.

Soldan sağa: Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi
Plt.Tuğg. Abbas Ghumman, Pakistan Deniz Ataşesi Dz. Alb. Khan Mahmood Asif
Tuğg. Ghumman’ın açılış konuşması- rinin barış ve güvenlik için bölgesel
nın ardından Pakistan Silahlı Kuvvet- tehditler ve terörle mücadelenin yanı
lerinin yeteneklerini tanıtan bir video sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerle
gösterimi yapıldı. Daha sonra söz alan de mücadele ettiğini ve katıldığı barışı
Büyükelçi Mahmood, “İster demokra- koruma operasyonlarıyla dünya barısinin korunması için verilen mücadele şına katkı sağlamaya devam ettiğini
olsun, ister terörle mücadele olsun belirtti.
her zaman olduğu gibi Pakistan, Tür- Türk savunma sanayisi firmalarının
kiye ile güçlü bir dayanışma içinde- yoğun ilgi gösterdiği resepsiyon, veridir.” dedi. Pakistan Silahlı Kuvvetle- len kokteylin ardından sona erdi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, SSM Müsteşar Yardımcıları, Daire Başkanları ve savunma sanayisi firmalarının yöneticileri ile birlikte
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R

omanya Silahlı Kuvvetler Günü
25 Ekim’de, Ankara’da verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Türkiye’ye yeni
atanan Romanya Büyükelçisi Gabriel
Sopanda, Romanya Savunma, Kara,
Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea ve eşi davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türkiye’de görev
yapan dış ülke temsilcileriyle birlikte
çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Sopanda yaptığı açılış konuşmasında, “Romanya, bir NATO ülkesi olmanın bilincindedir. Bunun bir
ayrıcalık olduğunu ve aynı zamanda
sorumluluklar getirdiğini bilmekte, bu
kapsamda müttefiklerine güvenlik garantisi sağlamaktadır. ” dedi. Konuşmasının sonunda Romanya savunma
bütçesinin 2017’den itibaren Gayri Safi
Milli Hâsıla’nın %2’sine ulaşarak NATO
standardını tutturacak seviyeye çıkacağına ilişkin alınan hükümet kararından
bahsetti.
Müteakiben bir konuşma yapan Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb.
Costea, iki önemli konuya dikkat çekti:
“Romanya uluslararası operasyonlara
aktif bir şekilde katılmaktadır. Hâlihazırda Rumen Silahlı Kuvvetlerinden 780
personelimiz yurt dışında görev yapmaktadır. Son 25 senede bu sayı toplamda yaklaşık 40.000 kişiye ulaşmıştır
ki bu da Romanya’nın NATO’ya yaptığı
katkıdaki kararlılığını göstermektedir.
İkinci husus ise Romanya Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon sürecidir.
Hava Kuvvetlerine ilk parti 6 F-16 teslim edildi ve geri kalan 6 adetlik parti

Romanya, Savunma Bütçesini Arttırıyor ve
Modernizasyon Projelerine Devam Ediyor

de kısa süre içerisinde teslim edilerek
2017 başında ilk filonun %100 operasyonel hâle gelmesi sağlanacak. Müteakiben 1 filoluk uçak alımı da planlandı.
Deniz kuvvetlerinin modernizasyonu
kapsamında F22 sınıfı 2 geminin modernizasyonu devam ediyor. Rumen
Kara Kuvvetleri ise önemli miktarda

Soldan sağa: Romanya Büyükelçisi Gabriel
Sopanda, Romanya Savunma, Kara, Hava
ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea

zırhlı personel taşıyıcısının da içerisinde olduğu çeşitli modernizasyon programlarını sürdürüyor.”
Resepsiyon verilen kokteyl ile son
buldu.

Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea, AMAC üyeleri ve FALO subaylarıyla beraber.
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Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha sergi açılışında konuşma yapan misafirlerle sergiyi açıyor.

Y

eni Ukrayna Büyükelçisi Andrii
Sybiha himayelerinde, 31 Ekim’de
Ankara Esenboğa Havalimanında
“Ukrayna’nın Dünyaya Kazandırdığı
50 İcat” temalı bir sergi açıldı. Ukraynalıların dünya bilim tarihine katkıda
bulunduğu icatlara ilişkin panoların
sergilendiği açılışta, Ukrayna Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra; Esenboğa
Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden
sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, TAV Esenboğa Genel
Müdürü Nuray Demirer, Türkiye Ukrayna Dostluk Derneği Başkanı Namık Kemal Bayar, Ukrayna Kriz Medya
Merkezi Sanat Müdürü ve Proje Koordinatörü Olesia Drashkaba ve çok sayıda davetli yer aldı.
Ukrayna Hükümeti ve Büyükelçiliği adı-

Ukrayna’nın Dünyaya Kazandırdığı
50 İcat Sergisi Ankara’da Açıldı
na Tetyana Sybiha yaptığı konuşmada,
Ukrayna’nın dünyaya hediye ettiği icatlardan söz ederek; “Bu sergi, Ukrayna
insanının dünya yeniliklerine bulunduğu katkının bir yansımasıdır. Bu icatlar Ukrayna’dan çıkıp dünya sınırlarını
aşmıştır. Sergilenen eserler modern
yaşamın bir parçası hâline gelmiştir.
Bugün bu serginin açılması aslında
sembolik bir olay, önemli olan olay ise
dün Ankara ve Kiev arasında Ukrayna
Havayollarının direkt uçuşu başlatmış olmasıdır.” dedi. Müteakiben TAV
Esenboğa Genel Müdürü Demirer, Türkiye Ukrayna Dostluk Derneği Başkanı

Ukrayna Savunma
ve Hava Ataşesi
Alb. Viacheslav Latysh,
MSI Dergisi Yayın &
Uluslararası İlişkiler
Koordinatörü
Birol Tekince
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Bayar, Ukrayna Kriz Medya Merkezi
Sanat Müdürü ve Proje Koordinatörü
Drashkaba ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden sorumlu
Ankara Vali Yardımcısı Balcıoğlu birer
konuşma yaparak etkinliğin önemine
değindiler.
Etkinlikte sergilenen ve günümüz savunma ve havacılık sanayisine etki
eden icatlardan bazıları şöyle sıralandı:
n Dünyanın ilk yolcu uçağı,
ilk dört motorlu uçağı ve
ilk stratejik bombardıman uçağı,
n Nükleer buz kırıcı gemi ve
denizaltılar,
n Dünyanın en büyük ve ağır uçağı
Antonov-225,
n Dünyanın en ağır deniz uçağı
(Hazar Denizi Canavarı /
Caspian Sea Monster) ve
n İlk ve tek Sovyet uzay mekiği
(Buran).
Etkinlik esnasında basın mensupları ile
görüşlerini paylaşan Büyükelçisi Sybiha, bu serginin, Ankara-Kiev arasında
başlatılan doğrudan uçak seferlerini ve
Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama vesilesiyle düzenlendiğini belirtti.
İki ülkenin zengin ortak tarihine işaret
eden Büyükelçi Sybiha, “Toprak bütünlüğünü desteklediği için Ukrayna, Türkiye’ye minnettardır. Türkiye bizim için
çok önemli bir ortaktır.” diye konuştu.
Sergi, konuşmaların ardından verilen
kokteyl ile son buldu.

