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Her ikisi de 3’üncü kez düzenlenen; Kara Sistemleri 
Semineri (KSS) ve High-Tech Port by MÜSİAD İstan-
bul, Türk kara araçları sektörünün ulaştığı seviyeyi 

göstermesinin yanı sıra kara aracı üreticilerinin ağırlıklarını 
hissettirdiği ve adeta gövde gösterisi yaptığı etkinlikler ola-
rak geride kaldı.
Bu noktada, sektörün geleceğine ışık tutan bir bilgi paylaşım 
platformu işlevi gören KSS’de yapılan sunumlara ve sektör-
le paylaşılan bilgilere özel bir parantez açmamız gerektiğine 
inanıyoruz. Son dönemde, Türkiye’nin bazı savunma ihtiyaç-
larının temininde yaşanan problemlerin çözümü olacak bazı 
ürünler de KSS’nin gündem maddeleri arasındaydı.
Biliyorsunuz bir süredir, Türkiye’nin talep ettiği çeşitli sa-
vunma sistemlerinin satın alınmasında, üretici ülkelerin 
yetkili makamlarının gerekli izinleri vermemesi nedeniyle 
krizler yaşanabiliyor. Örneğin, ABD ile yaşanan bir kriz, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in, ATC kon-
feransında konuyu gündeme getirmesinden sonra çözüme 
kavuşmuş ve çeşitli platformlarda kullanılacak 7,62 mm’lik 
makinalı tüfeklerin Türkiye’ye satışı mümkün hâle gelmişti.
Makinalı tüfeklerin temininde yaşananlara benzer bir du-
rum, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli mühimmat 
için de söz konusu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
yayınladığı, Hafif ve Ağır Silah Mühimmatlarının Yurt İçinde 
Yapılabilirliğine İlişkin Bilgi İstek Dokümanı (BİD) duyurusu, 
bu açıdan önemli…
26 Ekim’de yayınlanan bu BİD’in ardından, KSS’de, 7,62 mm 
ve 12,7 mm makinalı tüfeklerin milli kaynaklarla üretimine 
yönelik yeni geliştirme projelerinin başlatılacağını öğren-
mek de ayrıca önemli.
Tabii ki bu konularda gereken adımların neden şimdiye ka-
dar atılmadığı ve neden şimdiye kadar çözüm oluşturulma-
dığı soruları hep bir kenarda duracak; ama zararın neresin-
den dönülse kârdır demiş atalarımız…
Bu gelişmeler, hâlihazırda çok başarılı işler ortaya koyan 
ve ünü ülke sınırlarının çok ötesine taşan Türk hafif silah 
sanayisini de yakından ilgilendiriyor. Tabii ki Makina ve Kim-
ya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na ayrı bir parantez açmamız 
gerekiyor…
MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gö-
revlerine, 29 Eylül itibarıyla vekâleten; 2 Aralık itibarıyla da 
asaleten atanan Ahmet Taşkın’ın, hem mühimmat hem de 
bahse konu silahların üretiminde önemli bir rol oynaması 
beklenen MKEK’nin, bu beklentileri karşılaması noktasında 
ağır bir yükü omuzladığını da yeri gelmişken söyleyelim. Bu 
vesileyle kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

KSS’de, SSM yetkililerinin sektörle paylaştığı bir diğer önem-
li bilgi de projeler kapsamında, prototip araçların yarıştırıl-
masına yönelik uygulamanın başlatılacak olmasıydı. Yıllardır 
SSM projelerinde hayata geçirilmesi beklenen bu uygulama-
nın başlatılacak olmasını, sektörün aldığı mesafe açısından 
bir dönüm noktası olarak değerlendirmek mümkün.
Bu uygulamanın başlatılması için de kara araçları sektö-
rünün seçilmiş olması, yine altı çizilmesi gereken bir diğer 
husus…

MSI Dergisi ve 12 Ayın Bilançosu
Yılın son sayısında, MSI Dergisi olarak da bir değerlendir-
me yapmak istiyoruz. 2016, yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen, MSI Dergisi açısından, okuyucularımıza ve sektöre 
taahhütlerimizin üzerine çıktığımız bir yıl oldu ve 13 Türkçe 
sayıyı, 16 İngilizce sayıyı, 1 prestij kitabını ve 4 AMAC Magazi-
ne’yi yayına hazırladık. Malezya’da düzenlenen DSA fuarına 
ve Pakistan’da düzenlenen IDEAS fuarına Türk milli katılımı 
kapsamında hazırladığımız özel sayılar, adı geçen ülkelerde 
basıldı ve bu fuarlarda ziyaretçilere dağıtıldı. Yurt dışında da 
sektörü yalnız bırakmamaya gayret ettik.
Özellikle 15 Temmuz süreci sonrasında, sektör ile ilgili olu-
şabilecek olumsuz bir havanın dağıtılmasını ve sektörün 
faaliyetlerinde, taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında 
bir aksama olmayacağı mesajını destekleyecek nitelikte ya-
yınlar yapmaya çalıştık. Belirsizliğin en üst seviyede olduğu 
dönemde bile durmak yerine; Türk savunma ve havacılık sa-
nayisinin, iki dilde yayın yapan, aylık ve en güncel yayını ol-
mamızın getirdiği sorumluluğun bilinciyle, çalışmalarımızın 
temposunu daha da arttırdık.
Türk savunma ve havacılık sanayisinde ne olup bittiği ile ilgi-
li bilgi sahibi olmak isteyen dünyanın her yerinden ilgililere, 
ürettiğimiz içeriği, elektronik ortamı daha fazla kullanarak 
paylaşmayı sürdürdük.
Özellikle çok sıkı bir şekilde hazırlandığımız Ekim ve Kasım 
aylarında, bu tempomuz zirve yaptı. Periyodik sayılarımızın 
ve AMAC Magazine’nin yanı sıra resmi yayını olduğumuz; 
ICCDA’16, KSS’16 ve High-Tech Port by MÜSİAD İstanbul 
için, her biri farklı konseptte özel sayılar hazırladık;
Sadece bu 2 ayda, High-Tech Port by MÜSİAD İstanbul Pres-
tij Kitabı hariç, yayına hazırlanan toplam dergi sayısı 9 oldu.
Sektör adına böylesi üst seviye bir yayıncılık performansını, 
okuyucularımızdan ve sektörün her seviyedeki paydaşından 
aldığımız destekle gerçekleştirebildiğimizin bilinciyle çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.
MSI Dergisi’nin kurulduğu 2004 yılında, bırakın bu seviyede 
bir yayıncılık başarısı gerçekleştirebilmeyi ve Türk savunma 
ve havacılık sanayisine dair bu kadar çok içerik üretebilme-
yi; sektörden aynı ay içerisinde birkaç haber çıkmasının bile 
olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp noktayı koyalım.
Yeni bir IDEF yılı olan 2017’de, çıtayı daha da yükseğe koy-
mak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aralık ayının öne çı-
kan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız yeni yılın ilk sayısı 
ile Ocak ayında tekrar birlikte olmak dileğiyle.

Türk Savunma Sanayisinin Karadaki Gövde Gösterisi

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Kasım ayında, milli savunma ile ilgili konularda, bir dizi 
düzenleme yapıldı. Bunlardan ilk ikisi, 22 Kasım 2016 

tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK/678 
sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile gerçekleştirildi. Bu KHK’nın 16’ncı maddesinde, “ihtiyat 
pilot” tanımı getirildi; 17’nci maddesinde, askeri fabrika 
ve tersaneler için; 18’inci maddesinde ise emekli subay ve 
astsubaylar için yeni görevler tanımlandı. İlgili maddeler, 
özetle şu hükümleri içeriyor:

MADDE 16 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 36- Kriz veya harekât kaynaklı ihtiyaç durumlarında 
kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının muvazzaf personel 
dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla; 
bu komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş 
ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk 
niteliklerini haiz olmak kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığının 
teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot 
olarak görevlendirilebilirler. İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla 
ayda üç işgününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında 
toplam altmış işgününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava 
araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılır ve bu süre 
içinde ihtiyaca göre tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi 
verilir. İhtiyat pilot sayısı, ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve 
Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine  
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
İhtiyat pilotlar, sözleşme ile ihtiyat pilot statüsüne alınırlar. Bir 
tüzel kişilik tarafından istihdam edilenlerin sözleşmeleri, ihtiyat 
pilotun yazılı rızası alınmak kaydıyla istihdam edildikleri tüzel 
kişilikle, diğerlerinin sözleşmeleri ise kendileriyle yapılır. Tüzel 
kişilik ve/veya gerçek kişilerle yapılan sözleşme, ilgili kuvvet 
komutanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun 
görmesi hâlinde tek taraflı olarak feshedilebilir.
İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından eğitim veya görev 
amaçlı uçuş yapacak olan ihtiyat pilotun uçuş süreleri ve uçuş 
görev süreleri, pilotun görev yaptığı tüzel kişiliğe bildirilir. 
Uçuş görev süreleri ve uçuş süreleri ilgili komutanlık ve Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatında belirtilen 
süreleri kapsar ve karşılıklı koordine ile düzenlenir.

MADDE 17 – 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma 
Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna 
2’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
2/A maddesi eklenmiştir.
Askeri fabrikalar ve tersaneler
MADDE 2/A- Askeri fabrikalar ve tersaneler, üretim 
planlaması çerçevesinde ve asli görevlerini aksatmamak 
kaydıyla genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, 
kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dâhil gerçek ve 
tüzel kişilerden sipariş almaya veya bunların ihtiyaçları için 
teklif vermeye, bu siparişler ve teklifler sebebiyle her türlü 
ticari işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta 
bulunmaya, atıl durumda olan tezgâh ve ekipmanlarını 
kiralamaya yetkilidir. Bu faaliyetlerin icrasında, 30/5/1985 
tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 

ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun ve 
10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile 
Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine 
İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda 
yürütülecek faaliyetlerle ilgili usul ve esaslar Milli Savunma 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

MADDE 18 – 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla, 
emekli subay ve astsubaylar Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı 
birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine 
yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilir. 
Bunlara görev yaptıkları her gün için (1.500) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarı geçmemek üzere damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ücret 
verilir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek toplam personel 
sayısı üçyüzü geçemez. Bu şekilde görevlendirileceklerin 
seçimi, nitelikleri, görev ve yetkileri, verilecek ücretin tutarı 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli 
Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 2016/9522 sayılı kararda ise Milli Savunma 
Üniversitesinin akademik birimleri, akademik yönetim 
organları, danışma birimleri, idari yönetim birimleri, alt 
birimler ve diğer hususlar ile ilgili maddeler yer aldı. Buna 
göre, 25 Temmuz tarihinde, 669 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Milli Savunma Üniversitesinde:
n	 Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu 
 ve Hava Harp Okulu olmak üzere 3 harp okulu,
n	 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay
 Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
 ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu olmak üzere 
 4 meslek yüksekokulu,
n	 Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp
 Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik
 Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri
 Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
 Enstitüsü, Hazerfan Havacılık ve Uzay Teknolojileri
 Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile 
 Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü olmak üzere
 toplam 10 enstitü bulunacak.
Üniversitenin akademik yönetim organları Rektör, Yönetim 
Kurulu, Senato ve Yüksek Danışma Kurulundan oluşacak. 
Üniversitenin danışma birimi ise Rektörlüğe bağlı Hukuk 
Müşavirliği olacak.
Milli Savunma Üniversitesinin idari yönetim teşkilatı başında 
Rektöre bağlı bir Genel Sekreter bulunacak. İdari yönetim 
birimleri ise Destek Hizmetleri, Personel, Öğrenci İşleri, 
Kütüphane ve Dokümantasyon, Sağlık, Kültür ve Spor, Bilgi 
İşlem, Yapı İşleri ve Teknik, Strateji Geliştirme, Uluslararası 
Eğitim İlişkileri, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları 
ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden oluşacak.
Bu kararla oluşturulan birimlerin görev dağılımı ile bunların 
altında yer alacak alt birimler, Rektör’ün teklifi üzerine Milli 
Savunma Bakanı’nın onayı ile düzenlenebilecek.

Milli Savunma ile İlgili Yeni Düzenlemeler
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 3 Kasım’da, Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi Araştırması  
Bilgi İstek Dokümanı (BİD)’nı; 28 Kasım’da ise Mikro İnsansız Hava Aracı Sistemi Araştırması BİD’i yayınladı. 

Müsteşarlığın Kasım ayındaki bir diğer faaliyeti de 2’ncisi gerçekleştirilen Ulusal Radar Konferansı oldu.  
 Müsteşarlık binasında, 17 Kasım’da, “Sürdürülebilirlik için Rekabet ve Teknoloji” teması ile düzenlenen konferans, 
basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Konferans programında; SSM, ASELSAN, ASELSAN-Bilkent MikroNano 
Teknolojiler A.Ş., Bilkent Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Eymir Mühendislik, HAVELSAN, HTR, 
Meteksan Savunma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortana, RST, Saturn Danışmanlık, 
SDT, STM ve TÜBİTAK’tan konuşmacılar yer aldı.

SSM, Kasım Ayında 2 BİD Yayınladı

Deloitte Türkiye tarafından, 
her yıl, bilgi ve haberleşme 

teknolojileri alanında Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen 50 teknoloji 
şirketini derleyen Fast 50 Türkiye 
listesi, 2 Kasım’da düzenlenen 

törenle açıklandı. Fast 50 listesine girmeyi başaran 
ASELSAN, cirosu 50 milyon avroyu aşan firmalara verilen 
Big Star ödülünü de aldı. Törende, her iki ödül de Yönetim  
Kurulu Başkanvekili Dr. Murat Üçüncü’ye takdim edildi.
Kasım ayında, ASELSAN’dan bir dizi sözleşme haberi de geldi:
n	 ASELSAN, Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için,
 SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik
 3.570.000 dolar tutarında bir sözleşmeyi, 1 Kasım’da
 imzaladı. Sözleşme kapsamında, teslimatın 2017 yılı
 içerisinde tamamlanması planlanıyor.
n	 Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında,
 “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki”
 sözleşmesi ile ilgili olarak 1 Kasım’da, toplam
 bedeli 27.882.262 dolar olan ek sözleşme imzalandı.
 Ek sözleşme kapsamında teslimat 2018-2020 yıllarında
 gerçekleştirilecek.
n	 10 Kasım’da, Astana’da, ASELSAN ve Kazakhstan
 Aselsan Engineering (KAE) arasında, 4700 serisi telsiz
 cihazlarının KAE bünyesinde üretilmesi için bir teknoloji
 transferi sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imzaları,
 ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız ve
 KAE Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu tarafından atıldı.
 Sözleşme uyarınca KAE, 4700 serisi telsiz cihazları
 için kart üretimini ve telsiz bileşenlerinin montajını
 gerçekleştirecek ve telsizleri, kamu güvenliği
 kullanıcılarının ihtiyacını karşılamak amacıyla Kazakistan
 pazarında sunacak. KAE’nin üretime, 2017 yılının ilk
 yarısında başlaması planlanıyor. Sözleşme imzası ile 
 aynı gün düzenlenen geniş katılımlı bir konferansla
 ASELSAN’ın kamu güvenliği haberleşmesi alanındaki
 tecrübeleri Kazakistan’ın farklı kurumlarından
 yetkililere, KAE ekibi ile birlikte gerçekleştirilen 
 canlı gösterimler eşliğinde aktarıldı.
n	 ASELSAN,  Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’ndan alınan 
 18 Kasım tarihli izne istinaden; MSB ile Türk
 Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme
 Sistemi’nin tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli
 62.077.000 lira olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) 

ile Gazi Üniversitesi 
arasında, Eklemeli İmalat 
(Additive Manufacturing / 
3D Printing) Teknolojileri 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Altyapı Projesi 
Protokolü, 11 Kasım’da 
imzalandı. GTÜ’de 
gerçekleştirilen törende, 
imzalar; GTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve 
Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Uslan 
tarafından atıldı.
GTÜ’nün İnternet 
sitesinden yapılan 
açıklamaya göre, katmanlı 
imalat teknolojilerinin  
milli ve yerli nitelik 
kazanması için,  
3 yıl içinde kurulması 
planlanan araştırma ve 
uygulama merkezinin 

proje kurulunda; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesinin yanı 
sıra ASELSAN, FNSS, 
ROKETSAN, Teknopark 
İstanbul, TEI ve TUSAŞ  
yer alıyor.
Merkezde, yurt dışındaki 
üniversitelerle akademik  
iş birlikleri kurularak, 
Avrupa Birliği çerçeve ve 
ikili iş birliği programlarına 
ortak araştırma 
projelerinin hazırlanması 
ve araştırmacılara, ortak 
doktora derecesi verilmesi 
de hedefleniyor. Merkezin, 
Teknopark İstanbul’da, 
5.000 m²’lik bir alanda 
kurulması öngörülüyor.

ASELSAN’ın 
Ödül ve 
Sözleşme Ayı

GTÜ ve Gazi Üniversitesi, 
Katmanlı İmalat Teknolojileri 
için İmzaları Attı 
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ELECTRA IC, 27 Kasım’da 
yayınladığı basın  

bülteni ile Ağustos ve 
Eylül aylarına yayılan 
bir çalışma sonucunda 
gerçekleştirdiği 
mühendislik hizmeti 
ihracatı hakkında 
bilgilendirme yaptı. 
Firma, mühendislik 
hizmetini, Northrop 
Grumman’ın Almanya’daki 
tesislerinde, bir aviyonik 
sistem için tasarlanan 
elektronik devrenin 
DO-254 denetiminden 
geçebilmesi için verdi. 
Aviyonik sistemlerdeki 
elektronik donanımlar için 
tanımlanmış bir tasarım 
güvenliği rehberi olan  
DO-254, sertifikasyon 
otoriteleri tarafından 
kullanılıyor.
ELECTRA IC ile Northrop 
Grumman’ın tanışması, 
PLC2 firması üzerinden 
oldu. Northrop Grumman 
ile çalışan PLC2, DO-254  
konusunda destek 
gündeme geldiğinde, 
ELECTRA IC’yi önerdi  
ve iş bağlantısı kuruldu.  
3 kişiden oluşan  
ELECTRA IC mühendis 
ekibi, denetleme 
toplantısına hazırlık  
için gerekli  
tasarım, doğrulama  
ve dokümantasyon 
çalışmaları konusunda 
Northrop Grumman 
ekibine yol gösterdi. 
Söz konusu elektronik 
devre, Ekim ayında, 
DAL-C seviyesinde 
gerçekleştirilen 
denetimden başarıyla 
geçti. ELECTRA IC Yönetici 
Ortaklarından Ateş 

Berna, konu ile ilgili şu 
değerlendirmeyi yaptı:  
“DO-254’e göre tasarım  
ve doğrulama süreçlerinde, 
ELECTRA IC olarak 
önemli bir tecrübemiz 
oluştu. 2012 yılından beri, 
ASELSAN’ın MGEO Sektör 
Başkanlığı’nın aviyonik 
grubu ile benzer çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.  
Bilgi birikimimizi, hem 
ASELSAN ile yaptığımız 
projelere hem de 1997’den 
beri mikroçip tasarım 
projeleri içerisinde yer 
almaya borçluyuz.  
2016 içerisinde en önemli 
hedeflerimizden biri, bu 
tecrübemizi yurt dışında da 
verebilir konuma gelmekti. 
Bu hedefimize, Northrop 
Grumman gibi, 2016’da 
dünya savunma şirketleri 
Top 100 sıralamasında 
6’ncı sırada bulunan büyük 
bir şirket ile çalışarak 
ulaştık. 
Bu başarı ve verdiğimiz 
hizmet sonrasında, firma 
üst yönetiminin ilerideki 
projelerinde de bizimle 
çalışma isteklerini  
iletmiş olmaları,  
ELECTRA IC’nin bu 
konudaki yetkinliklerinin 
ne kadar değerli olduğunun 
önemli bir göstergesidir. 
Önümüzdeki dönemde, bu 
hizmetlerimizi,  
yurt dışında daha fazla 
şirkete sunar konuma 
gelmek ve yurt içinde 
de havacılık ve uzay 
sistemlerine yönelik 
elektronik donanım 
geliştirme ihtiyacının 
olduğu elektronik tasarım 
projelerinde daha fazla  
yer almak istiyoruz.”

ELECTRA IC, Mühendislik 
Hizmetlerini İhraç Ediyor
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Tasarım ve geliştirme faaliyetleri, 2014 yılında imzalanan 
sözleşme uyarınca, FNSS ve Endonezyalı PT Pindad 

firmaları ortaklığında devam eden Modern Orta Ağırlık Sınıfı 
Tank (Modern Medium Weight Tank / MMWT)’ın konsept 
tasarımı tamamlandı ve tank, 2-5 Kasım tarihlerinde, 
Jakarta’da düzenlenen Indo Defence 2016 fuarında tanıtıldı. 
Konsept tasarımın tamamlanmasıyla birlikte, MMWT’nin ilk 
prototiplerinin üretim çalışmaları da başlandı.
FNSS tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
MMWT’nin, modern muharebe sahasında ortaya çıkan 
yeni tehditlere cevap vermek üzere geliştirildiği ve silahlı 
kuvvetlere, bir dizi yeni kabiliyet kazandıracağı vurgulandı. 
Bir ana muharebe tankı (AMT)’na göre daha hafif ve 
daha küçük boyutlarda olan MMWT; AMT’lerin, özellikle 
ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı arazi koşullarında 
ve yine ağırlıkları nedeniyle kullanamayacakları köprü gibi 

altyapıların bulunduğu coğrafi bölgelerde, önemli bir kuvvet 
çarpanı olacak. MMWT’nin muharebe alanında farkını 
ortaya koyacağı görevler şöyle sıralanıyor:
n	 Çok farklı çevresel ortamlarda savaşabilme, 
 çok çeşitli hedefler üzerine kısa, orta veya uzun
 mesafede ateş gücü uygulayabilme,
n	 Piyadenin yakın desteğinden, karşı tarafın zırhlı
 unsurlarını tahrip etmeye kadar ateş gücünü geniş 
 bir yelpazede kullanabilme.
MMWT, bu görevleri yerine getirebilmek için, 105 mm’lik 
ana silahını, ilk atışta vuruş ihtimalini arttıran bir atış 
kontrol sistemi ile birleştirecek. Hedeflerini, uzun menzilde 
ateş altına alabilecek MMWT, yakın mesafede ise ikincil 
silah olarak 7,62 mm makineli tüfek kullanacak.
Tasarımında dikkate alınan yüksek balistik koruma ve 
mayın koruması sayesinde beka yeteneği arttırılan MMWT, 
üstün hareket kabiliyetini ise arka kısma yerleştirilmiş 
güç paketine borçlu olacak. Güç paketi, elektronik olarak 
kontrol edilen MMWT’nin süspansiyon sistemi ve çift pinli 
paletleri, aracın zorlu arazi koşullarında başarıyla görev 
yapabilmesini sağlayacak.

ONUR A.Ş., ihalesi 
Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi (DHMİ) tarafından 
2015 yılında yapılan; 
“Adana, Gaziantep, Siirt 
ve Muş Havalimanlarının 
IP Tabanlı Ses İletişim 
(VCS), Kayıt / Geri Dinleme 
(VRS) Temini” projesinde 
kabulleri tamamlanan 
sistemlerin 3’ünün devreye 
alındığını, 29 Kasım’da 
duyurdu. Sistemlerin; 
Adana, Gaziantep ve 

Siirt havalimanlarına 
kurulumu tamamlanırken, 
Muş Havalimanı ile ilgili 
çalışmalar ise hâlen 
sürüyor. ONUR A.Ş., 
ihaleyi, Avrupa’nın hava 
trafik kontrolü alanında 
uluslararası kuruluşu 
EUROCONTROL’ün 
yayınladığı standartları 
sağlayan tek yerli ürünü 
teklif ederek ve uluslararası 
katılımcıları geride 
bırakarak kazanmıştı.

FNSS ve PT Pindad, 
Modern Orta Ağırlık Sınıfı 
Tank’ı Görücüye Çıkarttı

DHMİ, ONUR A.Ş.’nin Teslim 
Ettiği Sistemleri Devreye Aldı

10 - Aralık 2016
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Bu yıl, “Akıllı 
Bağlantılar” (Smart 

Connections) temasıyla 
2’ncisi düzenlenen Global 
Satshow, 29-30 Kasım 
tarihlerinde, İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Müstakil 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD)’nin 
stratejik partnerliğinde, 
EMEA Uydu Operatörleri 
Birliği (EMEA Satellite 
Operator’s Association 
/ ESOA) ev sahipliğinde, 
uydu ekosistemi derneği 
GVF ve dünyanın en geniş 
profesyonel ağ yapılanması 
SSPI’nın destekleriyle 
düzenlenen etkinliğin 
açılışında; Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, TÜRKSAT 
Yönetim Kurulu Başkanı  
Dr. M. Vecdi Gönül ve 
TÜRKSAT Genel Müdürü 
Cenk Şen başta olmak 
üzere, çok sayıda katılımcı 
yer aldı. Açılışta konuşan 
Bakan Özlü, TÜRKSAT 6A’yı 
2019’da tamamlayacaklarını 
belirterek, “Artık uzayda 
bir uydumuz olmayacak; 
bir uydu filomuz olacak. 
TÜBİTAK Uzay’ın hedefi, 

12 yıl içinde, dünya 
standartlarında en ileri 
düzey kabul edilen, 
30 santimetre yer 
örnekleme mesafesine 
ulaşmaktır.” dedi. Bakan 
Özlü, konuşmasına şöyle 
devam etti: “RASAT ve 
GÖKTÜRK-2 gibi uyduları, 
kendimiz tasarladık ve 
ürettik. Bunun yanında, yine 
TÜBİTAK Uzay liderliğinde 
ve sanayimizin de katılımıyla 
ilk yerli haberleşme 
uydusu olan TÜRKSAT 6A 
projemiz de başladı. Milli 
projelerimizi yürütürken 
en büyük önceliğimiz, 
özel sektörümüzle daha 
fazla iş birliği yapmaktır. 
Geliştirdiğimiz uydularda 
kullanılan bazı parçaları, 
özel sektörümüzün 
geliştirmesini istiyoruz. 
Mesela biz uydu üretirken, 
bazı firmalarımıza, güneş 
paneli veya hidrojen yakıt 
pili gibi parçaları üretme 
becerisi de kazandırabilirsek 
bu projeler esas amacına o 
zaman ulaşacaktır. Zira bu 
becerileri kazanan bir firma, 
yurt dışındaki projeler için 

de üretim yapabilecektir. 
Bir uyduda kullanılan bir 
parçanın, sivil veya askeri 
diğer birçok alanda da 
kullanılması söz konusu 
olacaktır.”
TÜRKSAT Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül 
de uydu projeleri ile ilgili 
bilgi vererek “TÜRKSAT 5A’yı  
ve TÜRKSAT 5B’yi 2019 
yılının sonuna kadar hizmete 
sokmayı hedeflemekteyiz.” 
dedi. Gönül, iş birliklerini 
koordine etmek ve 
sektöre yön vermek üzere, 
Türkiye Uzay Ajansı’nın 
kurulmasının da bu 
bağlamda stratejik öneme 
sahip olduğunu söyledi.
MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, uydu ve uzay 
ekonomisinin, toplam 
250 milyar dolarlık bir 
değere ulaştığına işaret 
ederek şunları söyledi: 
“Uydu operatörleriyse bu 
ekonominin üçte ikisini 
karşılıyor. Her geçen 
gün gelişen bu sektör, 
bugün tüm dünyada, 
yaklaşık 1 milyon kişiyi 
istihdam ediyor. Yakın 

gelecekte, bu teknolojinin 
ve bu ekonominin dışında 
kalmanın telafisi imkânsız 
olacak. Yani uzayda izi 
olmayanın, dünyada sözü 
olmayacak.”
ESOA Genel Sekreteri Aarti 
Holla ise Türkiye’nin uzay 
ve uydu teknolojilerinde 
de önemli bir yere sahip 
olduğunu vurguladı. Holla, 
şöyle devam etti: “Türkiye, 
inovasyonların da tam 
merkezinde yer alıyor. Bu yıl, 
orta gelirli ülkelerde global 
inovasyon endeksinde, 
4’üncü sırada bulunuyor. 
Teknoloji ve gelişmeye ne 
kadar yatırım yapıldığını 
görüyoruz. Savunma ve uzay 
teknolojilerinde yatırımların 
devam edeceğini umuyoruz. 
Bu yatırımlar, Türkiye’yi 
çok önemli bir ortak hâline 
getiriyor.”
1.000’i aşkın yabancı 
katılımcının ziyaret ettiği 
etkinlik boyunca, 200’den 
fazla katılımcı firma,  
5.000 m2’yi aşkın stant 
alanında, uydu ve uzay 
teknolojileri alanındaki ürün 
ve projelerini sergiledi.

Deloitte Türkiye tarafından, her yıl, bilgi ve haberleşme teknolojileri alanında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 
teknoloji şirketini derleyen “Fast 50 Türkiye” listesine, bu yıl BİTES de girdi. Listeye giren firmalara ödülleri, 

2 Kasım’da düzenlenen törenle takdim edildi. BİTES tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; sanal gerçeklik 
teknolojileri, eğitim ve simülasyon teknolojileri, arttırılmış gerçeklik, ciddi oyunlar ve yazılım teknolojileri alanlarında 
16 seneden bu yana çalışmakta olan firmanın, gelişimini hız kesmeden sürdüreceği vurgulandı.

BİTES, Sektöründe En Hızlı Büyüyenler Arasında

Global Satshow, Kapılarını 2’nci Kez Açtı
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HAVELSAN, bu yıl, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 35’incisi 
düzenlenen Türk- Amerikan Konseyi (ATC) toplantısı 

sırasında, 2016 yılı savunma sanayisi ödülünü aldı. 
Washington DC’deki etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 
törende, HAVELSAN’ın ödülü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından, 
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin ve 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci’ye takdim 
edildi.
HAVELSAN tarafından konu ile ilgili 1 Kasım’da yapılan 
açıklamada, Türk- Amerikan ilişkilerine ve bölgesel 
teknolojik gelişmelere verdiği destek nedeni ile ödüle layık 
görülen HAVELSAN için, ödül beratında; “HAVELSAN’ın 
savunma, güvenlik ve bilişim sistemleri alanlarında 
sayısız başarı ve projeleri, onu bölgesel lider konumuna 
ulaştırmıştır. Ağ destekli ve otonom teknolojik çözümleri 
ile HAVELSAN, hem gerçek hem de siber dünyada, bölgesel 
güvenliğe ve Amerikan-Türk ilişkilerine katkılarıyla fark 
yaratmıştır.” ifadesinin yazdığı belirtildi.
ABD temaslarını sürdürün HAVELSAN üst yönetimi, 
satın alma süreci Ekim ayında tamamlanan Quantum3D 
firmasının tesislerini de ziyaret etti. Ayrıntıları HAVELSAN 
tarafından 4 Kasım’da paylaşılan ziyaret kapsamında, 
sembolik bir açılış töreni de gerçekleştirildi. Törene; 
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin, 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci, Genel Müdürü 
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, Genel Müdür Yardımcısı 
Lütfü Özçakır ve Teknoloji ile Akademi Direktörü Doç. 
Dr. İzzet Gökhan Özbilgin katıldı. HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Öztekin, kurdele kesimi sırasında; 
“Birlikte, tüm işlerimizin daha iyi olacağına inanıyorum. 
Burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek 
isterim. İyi şanslar diliyorum.” dedi. Kurdele kesiminin 
ardından yapılan konuşmalarda, HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci, tüm yasal prosedürün 
tamamlandığını hatırlatarak “Birlikte daha güçlü olacağız!” 
mesajını verdi. Quantum3D Genel Müdürü ve CEO’su 
Pratish Shah da HAVELSAN ile çalışmaktan duyduğu 
memnuniyeti belirterek; hava, kara, deniz, bakım eğitim 
platformları ve hizmetleri ile sektöre öncülük etmeye 
devam edeceklerini vurguladı.

HAVELSAN’ın Kalite Alanındaki 
İlerleyişi Sürüyor
HAVELSAN, 23 Kasım’da yayınladığı basın bülteni ile 
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for 
Quality Management / EFQM) Türkiye temsilcisi Kalite 
Derneği (KalDer)’nin değerlendirmelerinden geçerek, 
“Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” almaya hak 
kazandığını duyurdu. İstanbul’da 15-16 Kasım tarihlerinde 
düzenlenen 25’inci Kalite Kongresi’nde verilen belgeyi, 
HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık aldı. 
HAVELSAN’ın hedefinin, Ulusal Kalite Ödülü olduğunu 
söyleyen HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi 
Atalay, “Bu belge, kurumumuzun yönetim süreçlerimizin 
tüm aşamalarında yüksek kalite ve standartta performans 
gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Bu yetkinlik belgesini 
almaktan mutluluk duymakla birlikte, hedefimizi toplam 

kalite kapsamında ‘mükemmele ulaşmak’ olarak 
koyuyoruz.” dedi.
Kasım ayının bir diğer gelişmesi, Kolombiya Deniz 
Kuvvetleri pilotlarının, HAVELSAN’ın geliştirdiği CN235 
simülatöründe eğitimlerini tamamlaması oldu. Ankara’daki 
11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında, 7-19 Kasım 
tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim sonunda, Kolombiyalı 
pilotlara, eğitime özel sertifika ve kol arması verildi.

HAVELSAN, Yılın Savunma 
Sanayisi Şirketi Oldu
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara 
Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Platform Ankara 

Toplantısı, “Ankara Savunma Sanayii Potansiyeli ve Atılması 
Gereken Adımlar” teması ile 26 Kasım’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek, Emrullah 
İşler, Ali İhsan Arslan, Nevzat Ceylan ve Murat Alparslan’ın 
yanı sıra Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 
başta olmak üzere, Ankara’dan üst düzey yetkililer ve 
sanayi temsilcileri katıldı. ASELSAN, FNSS, HAVELSAN ve 
ROKETSAN’dan yetkililer de toplantıda hazır bulundu.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD 
Ankara Başkanı İlhan Erdal, savunma sanayisinin gelişiminin 
devamı için, geçmişte atılan adımların hızla çözüme 
kavuşturulması gerektiğini ve Ankara’daki KOBİ’lerin, 
sektöre sağladıkları üretim kapasitesinin arttırılmasının 
önem arz ettiğini dile getirdi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,  
Türk savunma sanayisi hakkında katılımcılara bilgiler 
verdi ve dünya çapında hedeflenen noktaya ulaşmak için, 
sürdürülebilir politikalar çerçevesinde hareket ettiklerini 
belirtti. Prof. Dr. Demir, “Bu sektörün olmazsa olmazı 
yüksek teknolojidir. Bizim işimiz, sanayiyi geliştirmek ve 
ekosistem oluşturmaktır. Yeni girişimciler için de bir gayret 
içerisindeyiz. Böylesi önemli bir konuda, farklı kurumlar ile 
teknoloji ve sanayileşme hususunda ortak hareket etmemiz 

gerektiğini düşünüyoruz. Sanayinin, birkaç il üzerinden 
odaklaşmasını doğru bulmuyoruz. Bunu, tüm ülkeye entegre 
etmeliyiz. Ankara’nın, bu alanda çevre illere de destek 
olacak şekilde kendini geliştirmesi gerekiyor. Bunun için 
de çeşitli organize sanayi bölgeleri üzerinde duruyoruz. 
Amacımız, dünya genelinde yüzde 1,3 olan ihracat hacmimizi 
geliştirmek olmalıdır.” dedi.
Meclis Eski Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek 
ise sektörün Ankara özelinde karşı karşıya olduğu 
sıkıntılardan kurtularak önünün açılması, küçüklü büyüklü 
yeni iş alanlarının doğması, teknolojik alanda dünyada söz 
sahibi olunması için, siyasiler olarak üzerlerine ne vazife 
düşüyorsa sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydetti. 
Çiçek, “Yeter ki bizlere gerçekçi projelerle gelin. Bu 
projelerin uygulanması ve hayata geçirilmesi için, elimizden 
ne geliyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” 
diyerek toplantı sonuçlarının yakın takipçisi olacağını ifade 
etti.
Programda söz alarak değerlendirmelerde bulunan 
özel sektör temsilcileri ve oda başkanları, özellikle 
Kahramankazan’da temeli atılan, ancak ilerleme 
kaydedilemeyen Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas 
OSB konusunda yapılması gerekenlerin ivedilikle 
tamamlanmasıyla ilgili taleplerini iletti. Toplantı, 
katılımcıların söz alarak sektöre yönelik beklentilerini ve 
sıkıntılarını paylaşmalarıyla birlikte dilek ve temennilerin 
ardından son buldu.

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı 

(Hv.K.K.lığı), Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) ve TÜBİTAK SAGE 
tarafından düzenlenen 
Yük Sertifikasyonu 
Testleri Sempozyumu, 

1-2 Kasım tarihlerinde, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Uluslararası nitelikteki 
sempozyumda;  
ASELSAN, Bofors  
Test Center, Empire Test 
Pilot School, Encore 
Associates, Hv.K.K.lığı, 

International Test Pilot 
School, ROKETSAN,  
SDT, SSM, TUSAŞ, 
TÜBİTAK SAGE, 
Vitrociset ve Zodiac 
Data Systems’ten 
konuşmacılar, 
çalışmalarını anlattılar.

MÜSİAD Ankara Şubesi, Sektör Temsilcilerini Buluşturdu

Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu 
Gerçekleştirildi

16 - Aralık 2016
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Otokar, 3 Kasım’da 
yaptığı açıklama 

ile 43 şirketten oluşan 
BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ndeki yerini, bu yıl 
da koruduğunu duyurdu. 
Ekonomik, çevresel ve 
sosyal faktörleri kurumsal 
yönetim ilkeleriyle 
birleştirerek uzun 
vadeli değer yaratmayı 
amaçlayan Otokar, bu 
alanda yaptığı çalışmalarla 
BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde, 21’inci sırada 
yer aldı. Firma, Kasım 
2016-Ekim 2017 döneminde 
endekste yer alacak tek 
kara araçları üreticisi 
oldu. Endeks, firmaların 
sürdürülebilirlik konusunda 
yürüttükleri çalışmaların, 
Borsa İstanbul’un 
belirlediği, “Endeks Seçim 
Kriterleri” kapsamında 
değerlendirilmesi ile 
belirlendi. Endekse ilişkin 
çalışmalar kapsamında 
hazırlanan Otokar’ın 
Sürdürülebilirlik Raporu, 
Küresel Raporlama 
Girişimi’nin (GRI) 
Sürdürülebilirlik Raporlama 
İlkeleri doğrultusunda 

hazırlandı ve düzenli olarak 
güncellenen GRI İlkeleri’nin 
son versiyonu olan  
G4 onayını aldı.
Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, Otokar’ın, 
Koç Holding’in 2006 yılında 
tüm Topluluk şirketleri 
adına imzaladığı BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi 
prensiplerini benimsediğini 
ve aktif destek verdiğini 
belirterek, “Otokar olarak, 
bir yandan istikrarlı 
büyümeyi sürdürürken bir 
yandan da gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak üzere çalışıyoruz. 
Tüm süreçlerimizi hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve 

sorumluluk kavramlarıyla 
yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi 
gerçekleştirirken insana 
ve topluma yakın, çevreyle 
dost, evrensel iş etiği 
ilkelerine sıkı sıkıya bağlı 
hareket ediyoruz.” dedi.
Otokar’ın, geçen yıl da 
BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne dâhil olduğuna 
işaret eden Serdar 
Görgüç, sürdürülebilirlik 
programının ana 
paydaşlarından biri olan, 
çevreyle dost ürün ve 
üretim süreçleri geliştirme 
çalışmaları bakımından 
birçok çalışmaya imza 
attıklarını belirtti. Görgüç, 
“Etik kurallarımız, çevre, 

insan ve topluma verdiğimiz 
önem ve kurumsal 
yönetim ilkelerimiz ile 
değerlerimizden ödün 
vermeden, kaynaklarımızı 
daha verimli kullanmak 
üzere çalışmalar yürüttük. 
Gerçekleştirdiğimiz 
verimlilik ve optimizasyon 
sayesinde, toplam 5.550 GJ 
enerji ve 492 ton CO2e sera 
gazı emisyonu tasarrufu 
sağlarken geri kazanım 
çalışmalarımızla 149.735 m3 
suyu, üretim süreçlerinde 
yeniden kullandık. 
Böylelikle tasarruf 
değerlerimizi, geçmiş yılın 
üzerine çıkarmayı başardık” 
açıklamasını yaptı.

STM, Dr. M. Hilmi Özdemir ve Dr. Gökhan Özkan tarafından hazırlanan 
Performansa Dayalı Lojistik (PDL) Sektör Raporu’nu, 14 Kasım’da 

yayınladı. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, raporun önsözünde, şu 
noktalara dikkat çekti: “Bu raporda, ABD, İngiltere ve Türkiye’de PDL 
alanında yaşanmış olan evrimleşme süreçleri detaylı olarak anlatılmıştır. 
Ayrıca, PDL’nin uygulandığı program ve projelerden elde edilen sonuçlara 
yer verilmiştir. PDL uygulanan programlar üzerinde kamu, özel sektör 
ve akademik çevreler tarafından yapılan araştırmalarda; PDL yaklaşımı 
sayesinde sistemlerin göreve hazırlık seviyelerinde ortalama %20-40 
oranında iyileşme, toplam ömür maliyetlerinde ortalama %15-20 oranında 
bir düşüş, sistemlerin faal olarak çalışma sürelerinde ortalama %40’lık 
bir artış, lojistik gecikme zamanlarında ise yaklaşık %70 oranında bir 
iyileşme meydana geldiği tespit edilmiştir. Raporun son kısmında ise ABD, 
İngiltere ve Türkiye PDL uygulamalarında kullanılmakta olan performans 
parametrelerine değinilmiştir. Karmaşık sistemlerin kullanıldığı başta 
savunma olmak üzere güvenlik, enerji, ulaştırma ve sağlık sektörlerinde 
PDL yaklaşımı ile tedarik ve işletme-idame süreçlerinin modellenebileceği 
değerlendirilmektedir.”
Rapor, STM İnternet sayfasından indirilebiliyor.

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki Yerini Güçlendiriyor

STM, PDL Raporu ile Sektöre 
Yol Göstermeye Devam Ediyor
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ROKETSAN tarafından 
tasarlanan ve karadan, 

kara hedeflerine karşı 
kullanılan 302 mm Füze ve 
Silah Sistemi’nin ilk kafile 
teslimatı, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık’ın da 
katıldığı bir törenle  
18 Kasım’da gerçekleştirildi. 
ROKETSAN tesislerinde 
düzenlenen törende; 
Fırlatma Aracı, Taşıma-
Yükleme Aracı, Komuta 
Aracı ve 302 mm füzeler, 
ROKETSAN Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar tarafından, 
58. Topçu Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Aykut Tonbul’a 
teslim edildi.
Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, törende şu 
açıklamayı yaptı: “Ülkemizin 
milli kuruluşlarından 

ROKETSAN’ı ziyaret ederek 
yürüttüğümüz projeleri 
ele aldık. Bakanlığımızca 
başlatılan ve ROKETSAN 
tarafından yürütülen Kasırga 
Füze Sistemi’ni, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine teslim ettik. 
Ülkemize ve milletimize 
hayırlı olsun. Türk 
mühendislerinin yerli ve 
milli imkânlarla geliştirdiği 
savunma teknolojilerimiz, 
dosta güven, düşmana  
korku veriyor.”
302 mm Füze ve Silah 
Sistemi, 30 km’den 120 km 
menzile kadar, kritik nokta 
hedeflerini, yoğun ve etkili 
biçimde ateş altına alabilme 
yeteneğine sahip. Sistem, 
yine ROKETSAN tarafından 
geliştirilen güdümlü füzeleri 
ateşleyecek.

ROKETSAN’dan Kara Kuvvetleri 
için Yeni Füze ve Silah Sistemi
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Prof. Dr. Demir, basın 
mensuplarının karşısı-
na, Müsteşar Yardım-

cıları; Serdar Demirel, Mus-
tafa Şeker, Köksal Liman ve 
Muhsin Dere ile birlikte çık-
tı. Toplantının başında, SSM 
olarak, basına demeç verme 
ile ilgili tutumlarını, “Ma-
lum savunma sanayisi ve 
savunma konuları ilgi çeken 

Prof. Dr. Demir, 
Yakın Dönemin Yol Haritasını 
Çizdi
Basın toplantısının başında yaptığı sunumda, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, yakın gelecekte 
gündeme gelecek çalışmaları ve projeleri şöyle sıraladı:
n Uçak projeleri
 l Milli Muharip Uçak
 l Bölgesel Yolcu ve Nakliye Uçağı
n Helikopter projeleri
 l Genel Maksat Helikopteri
 l Özgün Helikopter
 l ATAK
 l Geleceğe yönelik teknolojilerin ve ürünlerin takibi
 l Tilt-rotor uçak vb. konuların Ar-Ge bazında 
  gündemde tutulması
n Uydu
n İleri teknoloji uçak yapısal aksam ve sistemleri
n Otonom sistemler
 l Deniz, kara ve hava sistemlerinin otonom 
  hâle getirilmesi
 l Mikro boyuttan büyük platformlara kadar 
  muharebe alanında otonom kullanılabilecek 
  ürünlerin sürekli çalışılması

 l İnsansız hava, deniz ve kara araçları ile uzay 
  konularında ihtisas şirketleri oluşturulması
 l Otonom sistemlerin sevk, idare, korunma 
  ve koordinasyonuna ilişkin ileri düzeyde 
  Ar-Ge çalışmaları
n Deniz platformları
 l Çeşitli sınıflarda bot ve hücumbotlar
 l Korvet ve fırkateyn türü harp gemileri
 l Denizaltılar
 l Destek gemileri
 l Bütün deniz sistemlerine ait radar, 
  komuta-kontrol, koruma ve silah sistemleri
n Kara platformları
 l Çeşitli sınıflarda paletli ve lastik tekerlekli 
  zırhlı kara araçları ve bunlara ait kule 
  ve silahlar
 l Robotik silahlı kara sistemleri ve bunların 
  entegre yönetimi
 l Muharip insan destek üniteleri
Müsteşar Demir, geniş kapsamlı ve aşamalı gelecek 
projelerini ise şöyle sıraladı:
n Uydu ve uydu sistemleri
 l Muhtelif irtifa ve niteliklerde gözetleme uyduları,
  uydu sistemleri ve bunların koordineli kullanımı
 l İmalat, test, fırlatma ve işletme konuları
 l Muhtelif haberleşme uyduları

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
İstiklal ve İstikbalin Teminatını Anlattı
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 8 Kasım’da 

düzenlediği basın toplantısında, 31. kuruluş yıldönümünü 
geride bırakan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin 

çalışmaları ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi. Basın 
mensupları, yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda, merak 

ettikleri her konu ile ilgili, birinci ağızdan bilgi sahibi oldular.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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konular arasında. Biz Müs-
teşarlık olarak, aslında ken-
dimizin konuşmasından çok, 
savunma sanayimizin ürün-
lerinin etkin olarak sahada 
konuşmasını tercih ederiz. 
Doğrusu fazla basının önün-
de olmayı ve konuşmayı 
seven bir kuruluş değiliz.” 
sözleri ile dile getirdi. Yine 
de hem bir süredir basından 
gelen talepleri bekletmiş ol-
malarından hem de SSM’nin 
kuruluşunun 31’inci yılı mü-
nasebeti ile böyle bir top-
lantıyı yapmak istediklerini 
belirtti.
Prof. Dr. Demir, bu girişin 
ardından, SSM’yi ve projele-
rini tanıtan bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Demir, sunumda ve 
sonrasında gerçekleşen so-
ru-cevap oturumunda, daha 
önceden MSI Dergisi’nde 
yayınlanan haberlerde yer 
almayan çeşitli bilgileri de 
basın mensupları ile pay-
laştı. Son dönemde yapılan 
düzenlemelerle ilgili olarak, 
“Milli Savunma Bakanlığı 
yapısı içinde bizler de bel-
li düzenlemeleri şu anda 
yapmaktayız. Mesela Milli 
Savunma Bakanlığı bünye-

sinde bulunan Ar-Ge teşki-
latının da müsteşarlığımız 
bünyesine alınması gibi.” 
ifadesini kullanan Prof. Dr. 
Demir, tilt-rotor hava aracı 
ile ilgili Ar-Ge çalışmaları 
yürüttüklerini belirtti.
Milli Muharip Uçak Geliş-
tirilmesi (TF-X) projesi ile 
ilgili bir soruya cevap veren 
Prof. Dr. Demir, şunları söy-
ledi: “Hayallerimiz büyük; 
ancak hayalperest değiliz. 
Bundan kastım şudur; bu 
projenin ne kadar iddialı 
olduğunun farkındayız. Bir 
adımda da mükemmel bir 
uçağı yakalama iddiamız 
yok… Mevcut tecrübe sevi-
yemiz, insan kaynakların-
daki yetkinlik durumumuz, 
geçmişte yaptığımız işleri 
masaya koyduğumuzda, 
akılcı olan yol; bu işlerin 
en azından bir kısmını veya 
hepsini daha önce yapmış, 
bize destek sağlamakla ilgili 
bir rezervi olmayan şirket ve 
ülkelerle iş birliği yapmak. 
Bununla ilgili ihaleye çıkın-
ca, ihale neticesinde teklif 
veren 3 firma arasında, tek-
lifini en iyi gördüğümüz fir-
mayla görüşmeye başladık…  

n Alt sistem ve ürünler
n Temel teknolojiler
n Füze ve uydu fırlatma sistemleri
n Hava savunma sistemleri
n Siber güvenlik konuları
n Entegre komuta-kontrol sistemleri
n Bilişim, elektronik harp ve haberleşmede 
 sıra dışı yaklaşımlar
n Uzay konuları
n Teknolojide fark oluşturacak unsurlara 
 yoğunlaşmak
Prof. Dr. Demir, önümüzdeki dönemki stratejiler 
ile ilgili ise şu ipuçlarını verdi:
n İhtisas organize sanayi ve teknopark oluşumlarını 
 ve ektin stratejileri belirlemek
n İstikbal vaat eden ve girişimci ruhlu yapılara 
 özel kolaylıklar sağlamak (SSM’nin kurduğu 
 şirketler ile)
n Çeşitli kabiliyetler, altyapılar ile insan kaynağı 
 envanterinin taranması
n Yurdun muhtelif bölgelerindeki büyük projelere 
 teklif verecek çapta firmaların sektöre çekilmesini
 sağlamak
n Yurt içi ve yurt dışı SSM ofisleri oluşturulması
n İhracatı teşvik kanalları ve kredilendirme ile 
 değiş tokuş ticareti yöntemleri
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Projeyi, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi’nden, ön ta-
sarım safhasına kadar yetki 
alarak başlattık. Yani be-
lirli bir süreçte, uçağın asli 
unsurları ortaya çıkacak; 
ondan sonra, asıl prototip 
geliştirme safhasına geçe-
ceğiz. Safha safha derken, 
ilk uçak prototipimiz belki 
talep edilen isteklerin bir 
kısmını karşılamayacak; 
ama belirli tecrübelerle ve 
yöntemlerle bunu zamanla 
olgunlaştıracağız. Süre ola-
rak biz 2023’ü zikrederken, 
2023’te Silahlı Kuvvetlerimi-
zin envanterinde olan, görev 
yapacak bir uçaktan bahset-
miyoruz. Bahsettiğim saf-
haların, belki ilkinde şeklini 
bulmuş, ortaya çıkmış uçağı 
kastediyoruz… Bahsettiği-

miz, bir danışmanlık ve tek-
nik destek sağlama iş birli-
ğidir. Bir de bunu yaparken 
de sadece firmanın değil, 
firmanın bulunduğu ülkenin 
de devlet seviyesinde belirli 
desteğinin olmasının önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Bu 
konulara girdiğimizde, fir-
malar ne kadar istekli olur-
sa olsun, belirli noktalarda 
devletlerin veya ilgili hükü-
metin devreye girerek belirli 
konuları bloke etme ihtimali 
olduğunu bildiğimizden do-
layı, bir garanti almak adına 
bir girişim sürecindeyiz.”
Prof. Dr. Demir, uzun men-
zilli hava savunma sistemi 
çalışmaları ile ilgili de şu 
bilgileri verdi: “Biz ihalenin 
iptal olduğunu söyledik; an-
cak projemizin iptal olmadı-

ğını belirttik. Bununla ilgili 
olarak milli geliştirmeye 
devam ediyoruz. Bu süreçte, 
milli muharip uçakta olduğu 
gibi, destek alabiliriz. Ülke 
ve firmalardan destek ala-
bileceğimizi, teknik iş birliği 
yapabileceğimizi belirttik. 
Orada da kapımızın kapalı 
olmadığını; daha önce iha-
leye teklif veren şirketler de 
dâhil olmak üzere, istekli ta-
raflarla görüşebileceğimizi 
söyledik. Şu anda da konu-
mumuz aynıdır.”
Prof. Dr. Demir, savunma 
sistemlerinin tedarikinde 
şeffaflık konusunda gelen bir 
soruya, şu cevabı verdi: “Ta-
lebin bize ulaşması sonra-
sında, eğer olgunlaşmamış 
unsurlar varsa bir bilgi istek 
dokümanı ile bunu yayınlayıp 

bilgi topluyoruz taraflardan. 
Daha sonra, teklife çağ-
rı dosyası yayınlayaraktan 
firmalardan teklif alıyoruz, 
yani ihale süreci devam edi-
yor. Burada teknolojik bazı 
konulardan konuştuğumuz 
için veya yerli unsurların 
öncelik almasını düşündü-
ğümüz için, bazı projelerde, 
tek firmaya çağrı yayınla-
dığımız oluyor. Türkiye’de, 
özellikle kapsamlı ve büyük 
projelerde, hangi firmanın 
ne kabiliyeti olduğu az çok 
belli… ‘Böyle bir projeyi kim 
yapabilir?’ dediğinizde, şir-
ket sayısı çok fazla olmuyor. 
O zaman, siz de değerlen-
dirme sürecinde, tek talep 
verebiliyorsunuz; ama o tek 
talep vermemizi de mutlaka 
delillendirmemiz ve gerek-

MSI ÖZEL HABER
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çelerini koymamız lazım. 
Yani bizim süreçlerimiz, tek 
kaynağa da müsaade eden 
bir esnekliğe sahip. Bazen 
bunu tek kaynakla yapıyoruz. 
Bazen yetkili firma sayısı 3-4 
ise teklife çağrı dokümanını 
bunlara yönelik yayınlayabi-
liyoruz. Böyle bir esnekliği-
miz var. Burada kısıtlı sayıda 
firmaya teklife çağrı gönder-
memiz durumunda çeşitli 
eleştiriler alabiliriz; ama bi-
zim iç süreçlerimizde dikkat 
ettiğimiz husus, bu eleştiriler 
geldiği durumda, bizim onun 
arkasını doldurabilmemiz. 
Yani biz niçin bu firmaları 
seçtik, hangi kriterler vardı, 
bunları sağlam bir şekilde 
gerekçelendirebilmek bizim 
ana prensiplerimiz arasında. 
Böyle bir tercih yoksa [teklife 
çağrı dokümanını] açığa ya-
yınlıyoruz. Açıktan firmalar 
başvuruyorlar. Bundan son-
ra, tekliflerin değerlendiril-
mesinde, yine fiyat tek başı-
na en önemli unsur olmuyor. 
Özellikle Müsteşarlığımızın 
kendi üzerine düşen görev-
ler arasında olan, savunma 
sanayisini geliştirme konu-
su öncelikli olduğu için, biz 
belli bir puanlama yöntemi 
uyguluyoruz. Bu puanlama-
da da yerli sanayinin gelişti-
rilmesi, işin alt yüklenicilere 
yayılması, ihracat garantileri 
ve offset uygulamaları gibi 
çeşitli konular değerlendi-
rildikten sonra oluşturulan 
puan neticesinde bir firma 
sıralaması yapılıyor. Bu sı-

ralama, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi’ne arz ediliyor.  
Komite, bu sıralamaya göre 
tercihini yaparak karar  
veriyor.”
Prof. Dr. Demir, rekabetçilik 
ile ilgili bir soruya ise şöy-
le cevap verdi: “[Savunma 
sanayisi gelişmiş] ülkelere 
bakarsanız konsolide olan 
firmaların, 30 veya 60 milyar 
dolarlık firmalar olduğunu 
görüyoruz. 60 milyar do-
larlık firmanın faaliyet gös-
terdiği ülkeye baktığınızda, 
orada; 2 milyon dolarlık 15 
tane, 5 milyon dolarlık 30 
tane, 250 milyon dolarlık 500 
tane şirket var. Yani bizim şu 
anda o seviyede bir karşı-
laştırma yapabilmemiz için, 
öncelikle bir 60-70 milyar 
dolarlık şirketimizin olması 
lazım. Öncelikle vakıf şirket-
leri esasında bir odaklan-
mamız var. Belirli projelere, 
belirli teknolojilere başla-
mış, belirli aşamaya gelmiş 
şirketlerimizin, tamamen 
serbest, rekabetsiz bir or-
tamda kalmamaları gereki-
yor. Diğer yandan, belli bir 
marj oluşturarak da sürekli 
yeni teknoloji üretmek gere-
kiyor. Burada bir denge var. 
Onun için sanayiyi yaymak-
tan bahsederken alt yük-
lenici olmanın öne çıkması 
önemlidir diyorum. Çünkü 
teknoloji derinliğini, ancak 
bu yöntemle sağlayabiliyo-
ruz… Belki bu konsolidasyon 
kısmını, önce odaklanmaya 
çevirmek lazım.”

©
 SSM
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MSI Dergisi: PEM Mühendislik ve 
Nero Endüstri arasında nasıl bir 
iş birliği modeli var?
Arzu BAYTAR: PEM Mühendislik 1997  
yılında savunma sanayisi alanında faa-
liyet göstermek amaçlı kuruldu. Tekno-
lojik olarak ülkemize katkıları olabile-
cek yurtdışı firmaların temsilciliklerini 
alarak yeni teknolojilerin ülkemize, yerli 
üreticilerle iş birlikleri yapılarak akta-
rılmasına büyük önem verdik. O tarih-
lerde temsilciliğin; savunma ve havacı-
lık sanayisindeki eksiklikleri görmemiz 
adına ve firma olarak yapabilecekleri-
mizi belirlememiz konularında çok fay-
dası oldu. Yeterli bilgi seviyesi ve sektör 
deneyimine sahip olduktan sonra sana-
yileşme adına bir şeyler yapma kararını 
verdiğimiz noktada, “Nereden başlarız, 
nasıl başlarız, Türkiye’ye ne kazandıra-
biliriz?” gibi soruların cevaplarını ara-
maya başladık.
PEM Mühendislik olarak içinde bulun-
duğumuz projelerdeki bazı ihtiyaçları 
görüyorduk. Yurt içinde çözüm bula-
madığımız ve yurt dışından temin et-
tiğimiz birtakım stratejik alt sistemler 
vardı. Öncelikle bu sistemlerin üzerine 
eğildik. Özellikle tüm dünyada tek-
noloji alanında Türk ürünlerinin pa-
zarlanması ve gerçek teknolojilerinin 
gösterilmesi için öncelikle başlatmayı 
hedeflediğimiz konu, özgün jeneratör 
geliştirilmesi oldu. 
Jeneratör konusundaki girişimimi-
zin ilk uygulaması ise şelterler oldu.  

PEM Mühendislik olarak 1990’lı yıllar-
da Türkiye’de başka bir yabancı firma 
ile ortaklık çerçevesinde yapmış oldu-
ğumuz yerli yatırımla ülkemize yerli 
şelter üretimi kabiliyetini kazandır-
dık. Yerli üretici olarak üstlendiğimiz 
projelerde teslim ettiğimiz şelter çö-
zümlerinde, yabancı firmaların jene-
ratör çözümleri kullanılıyordu. Bunun 
sebebi de bu jeneratörün, yerli diğer 
ürünlere göre daha yüksek teknolojik 
özelliklere sahip olmasıydı. O zaman-
lar, “Bu jeneratörün yerine şunu ko-
yalım.” diyebilecek durumda değildik. 
Diğer yandan, yurt dışından aldığımız 
jeneratörler, özellikle takvim baskısı, 
iletişim sıkıntısı, istediğiniz değişik-
liklerin yapılamaması ve yüksek ma-
liyetten ötürü, projelerin gidişatları-
nı ve sonuçlarını etkiliyordu. Askeri 
standartlarda ürün sahibi tüm teda-
rikçilerin yurt dışı firması olması se-

bebi ile önemli bir zaman kaybı yaşı-
yorduk. Bir sıkıntı çıktığında, firmadan 
bir yetkili çağırılıyordu; ancak tepki 
vermeleri ve gerekli işlemleri yerine 
getirmeleri o kadar uzun sürüyordu 
ki bu sektörde tahammül edilebile-
cek süreçlerin çok dışına çıkılmak zo-
runda kalınabiliyordu. Biz de artık bu 
konunun bir şekilde yurt içinde bir çö-
züm ile halledilmesi konusunda ciddi 
şekilde çalışmaya başladık. Savunma 
sanayisindeki tüm müşterilerimi-
zin ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı  
(SSM)’nın da bize büyük desteği oldu 
bu çalışmalarda.
PEM Mühendislik olarak, özellikle je-
neratör konusunda çalışabileceğimiz 
yetkin ve tecrübeli bir ortak arayışımız 
sürecinde, Nero Endüstri ile birlikte, 
yüksek teknolojili yeni nesil jeneratör-
lerin üretimi ve yurt içinde ve yurt dı-
şında pazarlanması konusunda muta-
bakata vardık. Nero Endüstri’nin, yerli 

Birbirini Tamamlayan Ortaklar:

PEM Mühendislik ve 
Nero Endüstri
Savunma ve havacılık sektörü geliştikçe, iş birliği 
kültürü de gelişiyor ve örnekleri artıyor. Bu tabloda, 
klasik iş birliği modellerinin dışına çıkabilenler ise 
bir adım öne geçiyor. Bu ortamda, PEM Mühendislik 
ve Nero Endüstri, sektörün önüne yeni bir iş birliği 
modeli koyarak fark yaratıyor. PEM Mühendislik 
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Baytar ve Nero Endüstri 
Genel Müdürü Alican Ökçün ile bu modeli ve 
çalışmalarının geldiği noktayı konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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sektör için geliştireceği çözümlerde 
çözüm ortağı olduk; dünyada da Türk 
ürünlerinin pazarlanması konusunda 
PEM Mühendislik’in yurt dışı yetkinlik-
lerini ve partnerlerini kullanmayı he-
defledik.
Bu hedeflere ulaşabilmek için, Nero 
Endüstri ile birlikte, sıkı bir ürün geliş-
tirme ve pazarlama çalışması başlat-
tık. Yoğun çalışmalar sonucunda geldi-
ğimiz noktada, sonuç olumluydu. Daha 
sonra, yurt içi ve yurt dışı seri üretim 
siparişlerimiz hızla gelmeye başladı; 
fakat iş ortaklığının ana hedefi olarak 
belirlediğimiz ihracat oranlarına, ilk 
yıllarda ulaşamadık.
Nero Endüstri ve PEM Mühendislik 
olarak, her şeyi SSM’den bekleme-
yip ülke ekonomisine katkıda bulun-
mak ve ihracatımızı geliştirmek adına 
canla başla çalışmamız konusunda 
kendimizi sürekli motive ettik. İşte bu 
konuya tüm ekibimizin de aynı has-
sasiyeti göstermesindendir ki ürün-
lerin yurt içinde gösterdiği başarıdan  
sonra, yurt dışından da hızla sipa-
rişler almaya ve ihracat yapmaya  
başladık.
Nero Endüstri’nin askeri standart-
lardaki test altyapısı, ürün geliştirme 
konusundaki hızı ve becerisi, PEM Mü-
hendislik’in dünyadaki tüm partnerlik-
leri ile birleşince, çok verimli bir sinerji 
ortaya çıktı. Bu sinerji ile yeni askeri tip 
jeneratör ürünlerinin çalışmalarını da 
başlattık.

MSI Dergisi: Birlikte çalışabileceğiniz 
yetkin ortağı ararken görüştüğünüz 
başka firmalar da oldu mu?
Arzu BAYTAR: Türkiye’de bu konuda 
çalışan belli başlı firmalarla görüşme-
lerimiz oldu. Bunların birçoğu, stan-
dart ürünlere sahip. Açıkçası onlarla 
teknik çözüm, maliyet, teslim zamanı 
gibi konularda uzlaşmak mümkün ol-
madı. Diğer yandan, Nero Endüstri’nin 
yaklaşımı ve mühendislik kabiliyeti, bizi 
hakikaten çok etkiledi.
Yerli olarak üretilip, Türkiye’de ge-
liştirilen ürünlerin sadece iç pazarda 
kalmamasının ve sektörün dünya stan-
dartlarında gelişimine faydalı olması 
açısından ihraç edilmesinin önemini 
göz ardı etmemeliyiz.
Yurt dışına gittiğimizde, bizden farklı 
talepler olabiliyor. Nero Endüstri, ken-
di ürün portföyünde olmasa bile ihtiyaç 
duyulan bir çözümü geliştirebiliyor ve 
bunu süre ve maliyet kısıtları içerisinde 
kalarak başarabiliyor.

MSI Dergisi: Alican Bey, Nero Endüstri 
penceresinden baktığımızda konu nasıl 
gelişti?
Alican ÖKÇÜN: Ürünü sadece geliştir-
mek ve başarılı bir sonuç almak önemli 
değil; geliştirilen ürünün pazarlanması 
ve dünyadaki savunma sanayisi oyun-
cularına tanıtılması da büyük bir önem 
taşıyor. Bu kapsamda, PEM Mühendis-
lik’in sahip olduğu yurt içi ve yurt dışı 
partnerliklerin kullanılarak çok büyük 
bir pazara ulaştığımız, her iki tarafın da 
kazandığı bir senaryo ortaya çıktı.

MSI Dergisi: Türk savunma ve  
havacılık sektörü geliştikçe, farklı  
iş birliği modellerinin ortaya çıktığını 
da görebiliyoruz. PEM Mühendislik ve 
Nero Endüstri arasındaki iş birliğinin 
farkını siz nasıl ifade edersiniz?
Arzu BAYTAR: Özellikle sözleşme yö-
netimi konusunda PEM Mühendislik’in 
büyük bir deneyimi var. PEM Mühendis-
lik ailesi, 2015 yılında, GES Mühendislik 
firmasının katılımı ile biraz daha büyü-
dü. Nero Endüstri’nin sözleşme yapmış 
olduğu projelerde, PEM Mühendislik’in 
diğer üretim ve ticaret yapan firmaları 
da görev alıyor ve karşılıklı olarak alış-
veriş yapılarak bağ güçlendiriliyor.
Alican ÖKÇÜN: PEM Mühendislik ve 
sahip olduğu iş ortakları arasında  
ciddi bir iş birliği var. PEM Mühendis-
lik’in partnerlik altyapısını kullanıyo-
ruz ve yüksek seviyede bir iş birliği  
sağlıyoruz.
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MSI Dergisi: İş birliğiniz, ticari olarak 
ne boyutlara ulaştı? Bu iş birliğinden 
en kadarlık bir ciro ortaya çıktı?

Alican ÖKÇÜN: Şu anda tam bir rakam 
telaffuz edemem; ancak Nero-PEM iş 
birliği sonucu ciromuz, milyon lira ba-
zında 2’li basamaklara çıkmıştı. Bu ci-
ronun %25’i de ihracat kaynaklı.
Biz bu ciroyu şöyle görüyoruz: Bu ka-
dar kaynak yurt içinde kaldı; Türki-
ye’nin bilgi birikimi ve ihracat hacmi 
arttı. Karşılığında, 80 kişiye istihdam 
yaratan ve Ankara’da 12.000 m2’lik yeni 
fabrika yatırımı yapan güçlü bir firma 
ortaya çıktı.
PEM Mühendislik ve Nero Endüstri iş 
birliği; her geçen gün artan bir güç, 
daha sonuç odaklı ve sağlıklı projeler 
ortaya çıkmasını sağladı.
Arzu BAYTAR: Türk savunma ve hava-
cılık sanayisi, ürün sahibi olmaya baş-
lıyor. Eğer 2023 hedeflerine ulaşmak 
istiyorsak bu süreçte müşteri memnu-
niyeti ve müşteri beklentileri gibi birta-
kım kriterleri de göz önünde bulundur-

mamız gerekiyor. Tamamen müşteri 
odaklıyız; müşteri memnuniyetini bi-
rinci sıraya koyarak çalışıyoruz. “Neyi 
yaparsak çok satarız?” gibi şeyleri hiç 
düşünmedik. Biz, öncelikle Türkiye’de-
ki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşı-
lamayı hedefledik. Çünkü bu, zaten size 
gerekli teknolojik altyapıyı da sağlıyor.

Hızlı Reaksiyon
MSI Dergisi: Bu noktada, işin biraz 
teknik tarafına girecek olursak, Nero 
Endüstri neleri daha iyi yapıyor? 
Geliştirdiği jeneratörlerin ne gibi 
üstünlükleri var?
Alican ÖKÇÜN: Özellikle şunu iyi yapı-
yoruz ya da bunu iyi yapıyoruz demek 
istemiyorum. Farklı yönlerimiz var.  
Firmamızın esnekliği ve hareket ka-
biliyetine, organizasyonel yapımız ve 
kurumsal yapımız çerçevesinde çok 
dikkat ediyoruz. Proje yöneticilerimiz,  

Hayalimiz, Nero Endüstri’nin jeneratörlerinin, bir gün, 
tüm dünyadaki askeri jeneratör standartlarını belirleyebilecek 
seviyeye gelmesi. Bunun için gerekli tüm çalışmaları, 
gece gündüz demeden yapıyoruz.
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müşterilerimizle sürekli iletişim hâ-
linde ve müşterilerimizin isteklerini 
karşılamak için, planlama birimleri-
miz ile birlikte ara vermeden çalışı-
yorlar. Çalışmalarımızda, ciddi bir bil-
gi birikimi oluştu ve oluşmaya devam 
ediyor. Bu bilgilere daha sonradan 
ulaşılabilmesi için, özel ürün yaşam 
döngüsü sistemlerini, faaliyetlerimize 
entegre ettik ve bunları, işlevsel ola-
rak kullanmaya başladık. Tüm dokü-
manları, tüm testleri ve tüm ürünlerin 
konfigürasyonlarını, konfigürasyon 
yönetimi yazılımı ile takip ediyoruz. 
Müşterilerimizin taleplerine çok hızlı 
reaksiyon gösteriyoruz. Hızlı tasarım 
ve uygulama yapan ekibimiz, gün-
ler içerisinde, çözümü ortaya koyup 
bünyemizde bulunan MIL-STD 461,  
MIL-STD 810 ve MIL-STD 1275 altya-
pılarında deneyerek, test ederek ha-
zır hâle getirebiliyor. Kendi elektronik 
kartlarımızı ve yazılımımızı kullandığı-
mız, diğer jeneratör firmalarına göre 
biraz daha gelişmiş ve adanmış bir 
elektronik birimimiz var. Bu birim sa-
yesinde, özel isteklere uygun, taktiksel 
ürünler geliştirebiliyoruz. Genel olarak 
farkımızı tanımlamak gerekirse alt sis-
tem ve bileşen bazında, piyasada bize 
önerilen çözümlere bağlı kalmıyoruz; 
müşterilerimizin özel isterlerini karşı-
layabilecek,  güvenilir ve uzun ömürlü 
alt sistemleri kendimiz geliştiriyoruz 
ve üretiyoruz.

Özellikle ses seviyesi konusunda, 1 m  
mesafede 70 dB(A) ses seviyesine sahip 
2,5 kW’dan 500 kW’ya kadar jeneratör 
ve güç sistemleri tasarımı ve üretimi 
yapabilen bir kapasiteye sahip olduk.
Yerlilik oranlarımızı en yüksek seviye-
lere taşımaya çalışıyoruz. Özgün dizel 
motor ve alternatör konularında, yer-
li üreticiler ile dünya standartlarında 
ürünler üretebilmek için Ar-Ge çalış-
malarımız devam ediyor.
Patent süreçlerimiz de devam ediyor; 
geliştirmiş olduğumuz çözümlerin pa-
tent ve tasarım tescillerini alıyoruz. Bir 
yandan da özellikle dizel ürünler ko-
nusunda; egzoz, termal kalkan, hava 
emiş, güç yönetimi, dizel motor kontrol 
ünitesi konularında geliştirme çalış-
malarımız devam ediyor.
Burada, motor kontrol birimi (Engine 
Control Unit / ECU) konusuna özel bir 
parantez açmak istiyorum. Dizel mo-
tor kontrol sistemleri ile birlikte piezo 
elektrik ve diğer ateşlemeli tip motor-
ların tüm kontrollerini gerçekleştire-
cek, ateşleme süreçlerini yönetecek, 
Euro normlarına uygunluklarını sağ-
layacak, performans ya da uzun ömür 
gibi katkıları olacak, askeri standart-
lara uygun, yeni nesil dizel ECU geliş-

tirme konusunda çalışmalarımız sonuç 
vermeye başladı.
Kendi dizel jeneratörümüzü üreterek 
hem kendi ürünlerimizde dizel motor 
ünitelerinin Ar-Ge’sini yapıyoruz hem 
de bir satış kanalı oluşturarak sürece 
Ar-Ge finansmanı sağlıyor ve yerlilik 
oranını karşılaştırılamayacak şekilde 
arttırıyoruz.
Jeneratörlerimizin bir diğer önemli 
özelliği de hiçbir yedek parçamızda, 
özel tasarıma girmemiş olmamız. Kul-
lanıcılarımız, yedek parçaları piyasada 
bulabiliyor. Teslim ettiğimiz sistem-
lerin hepsi, mobil sistemler ve sürekli 
olarak çeşitli operasyon ortamlarında 
–buna Türkiye’nin son dönemde yü-
rüttüğü operasyonlar da dâhil- kulla-
nılıyor. Bu konuda yaşanmış örnekler 
de var. Sahada bir yedek parça ihtiyacı 
olduğunda, bizim verdiğimiz desteğin 
yanı sıra kullanıcı, kendisi de otomotiv 
yedek parçası alarak ihtiyacını karşı-
layabiliyor. Aslında, “Jeneratörlerimiz, 
hem işlevsel olarak hem de bakım-ida-
me olarak operasyon sahasında kendi-
ni ispat etti ve etmeye devam ediyor.” 
diyebiliriz rahatlıkla.
Hayalimiz, Nero Endüstri’nin jenera-
törlerinin, bir gün, tüm dünyadaki as-
keri jeneratör standartlarını belirleye-
bilecek seviyeye gelmesi. Bunun için 
gerekli tüm çalışmaları, gece gündüz 
demeden yapıyoruz.

MSI Dergisi: Konunun insan kaynağı 
boyutunda neler söyleyebilirsiniz; nasıl 
bir ekiple çalışıyorsunuz?
Alican ÖKÇÜN: Ekibimizde, Ar-Ge ve 
ürün geliştirme konularında çalışan 30 
mühendis arkadaşımız var. Türkiye’de, 
hiçbir jeneratör firmasının Ar-Ge bölü-
münde bu kadar mühendis çalışmıyor 
diyebiliriz. Özgün alt sistemler gelişti-
riyoruz. Kendi tasarımımız elektronik 
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kartları kullanıyoruz, yazılımı kendimiz 
geliştiriyoruz, kendi test altyapılarımızı 
kullanıyoruz. Böylece, farklı ihtiyaçlara 
çok hızlı cevap verebiliyoruz. İhtiyacın 
bildirilmesinin ardından, 3-4 ayda tesli-
mat yapabiliyoruz. Bu, özellikle savun-
ma sanayisi projeleri için özel üretilen 
ekipmanlar kapsamında, çok iyileştiril-
miş bir reaksiyon süresi. Devamında da 
özellikle uzun yıllar sürecek kullanım 
ömründe en ufak bir sorun yaşamaya-
cakları güvencesini veriyoruz.
Mühendislerimizin hepsi Ar-Ge temelli 
oldukları için, çok ilginç ve güzel fikir-
ler çıkabiliyor. Şirkette tüm çalışanlar 
karar alabiliyor, yeterli zaman kaynağı 
ve projelerinde yeterli bütçe varsa iste-
yen istediği kadar yeni ürün veya yeni 
yöntem deneyebiliyor. Kesinlikle açık 
bir yapımız var. Tek kişi ne derse o ol-
muyor; oturuyoruz, konuşuyoruz.
Firmada her odada, büyük beyaz yazı 
tahtaları ve üzerlerinde sayısız tasarım 
çizimleri ve ürün önerileri duruyor ve 
üzerinde sürekli konuşuyoruz. Proje 
takip yazılımları ve ilerleme raporları 

ile süreçlerin hepsi takip altında tutu-
luyor. Tüm fikirler, kayıt altına alınıyor.
Bir diğer önemli avantajımız da yurt 
içinde, sektörün hemen hemen tüm 
ana oyuncuları ile çalışıyor olmamız. 
PEM Mühendislik’in de desteği ile gide-
rek daha fazla yurt dışı firma ile çalışı-
yoruz ve böylece, hem yerli hem de ya-
bancı müşterilerimizden fazlasıyla bilgi 
akışı oluyor. Çok farklı güç seviyelerin-
deki jeneratör projelerinde çalışıyoruz. 
Şu anda, yaklaşık 60 tane aktif projemiz 
var. Dolayısı ile bir anlamda, savunma 
sektörünün bizim alanımızdaki bilgi 
birikimi Nero Endüstri’de toplanıyor 
ve Nero Endüstri, bu bilgi birikimini, 
sektöre, daha yetkin ve maliyet-etkin 
çözümler sunabilmek için tüm projele-
rinde kullanıyor.

MSI Dergisi: İlk ürün nasıl ortaya çıktı?
Alican ÖKÇÜN: İlk ürün, 2011 yılında, 
muhtelif projeler için prototip çalış-
maları yaparken ortaya çıktı. İlk ürün 
sahaya çıktıktan sonra da gerek ülke 
içinde gerekse yurt dışına ürün satış-
larımız fiili olarak başladı. Az önce de 
belirttiğim gibi 2,5 kW’dan 500 kW’ya 
kadar askeri jeneratörleri, kendi bün-
yemizde tasarlayıp, üretip, test edebi-
liyoruz.

MSI Dergisi: Şu ana kadar kaç adet 
jeneratör üretip teslim ettiniz? Bu 
jeneratörler nerelerde kullanılıyor?
Alican ÖKÇÜN: Şu ana kadar, 350’nin 
üzerinde jeneratör teslim ettik. Türki-
ye’nin yanı sıra Bahreyn’de, Cezayir’de, 
Katar’da ve Kuveyt’te de jeneratörleri-
miz kullanılıyor.
Arzu BAYTAR: Bunların bir kısmı, Türk 
firmalarının teslim ettiği ürünlerle ih-

raç edildi. Ama önemli bir kısmı da bi-
zim doğrudan yaptığımız ihracat.

MSI Dergisi: Jeneratör alanında 
gelecek hedefleriniz neler?
Alican ÖKÇÜN: Jeneratör konusunda, 
bugüne kadar, sadece kara sistemleri 
üzerinde çalıştık. Şu anda, yıllık yak-
laşık 250 jeneratörlük bir iş hacmimiz 
var. Ürün olarak baktığımızda, bir son-
raki hedefimiz, deniz platformlarına 
yönelik jeneratörler geliştirmek ve 3-4 
yıl içinde bu pazara girmek. Şu anda, 
Asya ve Avrupa’dan çok ciddi jeneratör 
talepleri alıyoruz. 5 yıl içerisinde, 10 ül-
keye, geliştirmiş olduğumuz ürünlerin 
ihracatını hedefliyoruz. 10 yıl içerisinde 
de 25 ülkede, Nero Endüstri jeneratör-
lerinin tek kaynak olarak kullanıcının 
vazgeçilmez tercihi olması için çalışı-
yoruz. En büyük hedefimiz, kullanıcılar 
tarafından ilk sırada tercih edilmek. 
Bunun için çok fazla çalışmamız gerek-
tiğinin bilincindeyiz.

MSI Dergisi: Az önce, Nero 
Endüstri’nin, yaklaşık 60 proje 
yürüttüğünü söylediniz. Bu projelerin 
konularına göre dağılımları nasıl?
Alican ÖKÇÜN: Bunlardan 12 tanesi 
jeneratör projesi. Daha büyük bir kıs-
mı yangın ve infilak bastırma, bir kısmı 
da farklı teknik çözümler sunduğumuz 
projeler. Tamamlanmış olan eski pro-
jelerin yanı sıra her geçen gün kazandı-
ğımız müşteri güveni ve bilinirliğimizin 
artmasıyla birlikte, aktif olan projele-
rimize yenilerini ekliyoruz. Özellikle 
PEM Mühendislik ile iş ortaklığı, her 
geçen gün artan bir hızla sonuçlarını 
veriyor ve daha fazla projede alt yükle-
nici oluyoruz.
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Nero Endüstri 
Ankara’ya Geliyor
MSI Dergisi: PEM Mühendislik Ankara 
merkezliyken Nero Endüstri İstanbul’da 
bulunuyor. Bu konuda önümüzdeki 
dönemde bir gelişme olacak mı?
Alican ÖKÇÜN: Biz de Ankara’ya taşını-
yoruz. Büyük bir tesis kuruyoruz. Üre-
tim altyapısının yanı sıra EMI/EMC, so-
ğuk-sıcak, nem, vibrasyon ve şok gibi 
testleri de burada gerçekleştireceğiz. 
Muhtemelen Nisan ayında yeni tesisi-
mizi açacağız.

MSI Dergisi: Çalışmalarınız 
destekleniyor mu? Bugüne kadar 
devletten aldığınız destekler hakkında 
rakamsal bilgiler verebilir misiniz?
Alican ÖKÇÜN: Ülkemizin önemli ihti-
yaçlarına yerli çözümler üretiyoruz. Bu 
kapsamda da kendi teknolojilerimizi ge-
liştiriyoruz. Bu süreçte, şimdiye kadar, 
TÜBİTAK ve KOSGEB’den destekler al-
dık. TÜBİTAK’tan aldığımız destek, top-
lamda 10 milyon lira civarında. Aynı za-
manda Ar-Ge Merkezi’yiz; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığından da 3,5 mil-
yon lira tekno-yatırım proje teşviki aldık.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Alican ÖKÇÜN: Savunma ve havacılık 
sanayisi, çok iyi bir mühendislik sevi-
yesi ve üst düzey bilgi birikimi gerek-
tiriyor. Aynı zamanda da çok iyi ilişkiler 
gerektiriyor. Biz teknik açıdan çok iyi 
bir yerdeyiz. PEM Mühendislik sayesin-
de de işin ihracat ve ticari kısmında iyi 
bir noktaya gelebildik. Ticari başarımız 
arttıkça da daha iyi sistemler gelişti-
rebiliyoruz, daha yeni projeler üstleni-
yoruz. Bunlar bize, çok büyük bir güç  
ve motivasyon katıyor. Çalıştığımız 

alanlar, çok zor ve az sayıda rakibin 
hayatta kalabildiği alanlardan bir tane-
si. Hep birlikte ülkemiz için el ele verip 
Türk ürünlerinin dünya pazarlarına sa-
tışı için ne yapılması gerekiyorsa yapıl-
ması düşüncesindeyiz. Daha yapılacak 
çok şey var. Bu potansiyeli görmek,  
bizim için çok büyük bir motivasyon.  
Bu motivasyon çerçevesinde, olabildi-
ğince hızlı, aktif ve dinamik bir şekil-
de koşturuyoruz. Büyük hedeflerimiz 
var. Çalıştığımız alanlarda, dünyanın  
ilk 3 firması arasında yer almayı amaç-
lıyoruz.
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Arzu BAYTAR: Duayenimiz olan babam 
Ruhi Baytar’ın bize hep tembihlediği ve 
iş hayatımızda da uyguladığımız gibi, hiç-

bir zaman “Tek başımıza biz olacağız!” 
demedik. Bir firma, “Her şeyi ben yapa-
rım, başkasına gerek yok!” derse bunun 
mutlaka bir sonu vardır. Bugün dünya 
devleri bile evleniyor. Ben neden kendi 
yapamayacağım kısmı yapmaya çalışıp 
vakit kaybedeyim? Kabiliyeti olan bir fir-
ma varken neden onunla iş birliği yap-
mayayım? Tabii bunun için birbirinizin 
fikirlerine saygı duymanız çok önemli. 
Biz PEM Mühendislik ve Nero Endüstri 
olarak birbirimizi hakikaten tamamlı-
yoruz. Nero Endüstri’nin odak alanlarını 
dağıtmadan, özel ürünlerde çok üst nok-
talara çıkacağına inanıyorum.
PEM Mühendislik olarak, her alanda 
güvenilir iş ortakları bulma çabasın-

dayız. Özellikle ihracata çok önem ve-
riyoruz. Yurt dışında bir ihtiyaç ortaya 
çıktığında, oranın doğası neyi gerektiri-
yorsa hemen ona göre bir yapılanmaya 
girmek istiyoruz. Bizim sektörümüz, 
hantal olmayı kaldırmıyor. PEM Mü-
hendislik olarak dinamik bir şekilde 
çalışmalarımıza ve üretmeye devam 
ediyoruz.

PEM Mühendislik Yönetim 
Kurulu Üyesi Arzu Baytar ve 
Nero Endüstri Genel Müdürü Alican 
Ökçün’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdıkları ve verdikleri bilgiler 
için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Biz PEM Mühendislik ve 
Nero Endüstri olarak birbirimizi 
hakikaten tamamlıyoruz. 
Nero Endüstri’nin odak 
alanlarını dağıtmadan, 
özel ürünlerde çok üst 
noktalara çıkacağına 
inanıyorum.
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Bakan Işık’a ziyaretinde, 
Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail 

Demir ve Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfı 
Genel Müdürü Orhan Ak-
baş olmak üzere, üst düzey 
yetkililer eşlik etti. Ziyaret, 
HAVELSAN’ın yetenekleri 
ve ürünleri hakkında veri-
len brifing ile başladı. Bri-
fingin ardından Bakan Işık, 
sırasıyla; HAVELSAN Sergi 
Salonu’nu, Siber Savunma 

Teknolojileri Merkezi’ni ve 
simülatör hangarını gezdi. 
Bakan Işık, simülatör han-
garında, Katar Hava Kuvvet-
leri için üretilen AW139 tam 
görev simülatöründe ve Türk 
Hava Yolları için üretilen 
Boeing 737-800 NG simüla-
töründe uçuş yaptı. AW139 
simülatöründe yaptığı uçuş 
sonrası “ilk uçuş sertifikası” 
alan Bakan Işık, ardından 
Denizaltı Dalış simülatörünü 
yakından inceledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 
11 Kasım’da, HAVELSAN’ın Ankara’daki 
merkez tesislerini ziyaret etti.  Yoğun 
programına rağmen, bu ziyaret için 
yaklaşık 5 saatini ayıran Bakan Işık, 
hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı hem de HAVELSAN ürünlerini ve 
çözümlerini yerinde inceledi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

HAVELSAN, 
Bakan Işık’tan 
Tam Not Aldı
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Bakan Işık’ın son durağı ise 
açılışını gerçekleştirdiği Te-
rörle Mücadele Eğitim Tek-
nolojileri Merkezi oldu. Mer-
kezdeki sistemleri tek tek 
inceleyen Bakan Işık, Sanal 
Çatışma simülatörünü de 
bizzat denedi.
Bakan Işık, HAVELSAN zi-
yaretinden sonra, değerlen-
dirmelerini basın mensup-

ları ile şu sözlerle paylaştı:  
“HAVELSAN, özellikle elekt-
ronik ve yazılım alanlarında 
Türkiye’nin lider şirketi. Bu 
alanın adeta amiral gemisi. 
Şu ana kadar Türkiye’nin ih-
tiyaçlarının karşılanmasında 
da çok önemli bir rol oynadı. 
Bugün gezip gördüğümüz 
pek çok teknolojide, artık 
dünya ile Türkiye’yi yarıştırır 

hâle getirdi. Bundan dolayı 
arkadaşlarımıza çok teşek-
kür ediyorum. Emek veren 
Yönetim Kurulu Başkanı-
mızdan, yönetim kurulu üye-
lerimizin tamamına; Genel 
Müdürümüzden altta çalışan 
mühendisimize, teknisyeni-
mize, işçimize, tüm çalışan-
larımıza teşekkür ediyorum. 
Göğsümüzü kabartan çok 
önemli işlere imza atıyorlar. 
Bu açıdan, bugün yaptığımız 
ziyaretlerden dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduk. 
Öncelikle, bakanlık görevine 
ilk geldiğimde aldığım bri-
fingden sonra, aradaki yak-
laşık 4 aylık sürede yapılan 
çalışmaları birlikte değer-
lendirme imkânımız oldu. Bu 
süreçte aldığımız haberlerin 
hayata geçmeye başladığını 
görmek beni memnun edi-
yor. Burada, diğer kurumla-
rımızla iş birliğinin arttırılma 
talimatı yerine getirilmiş. TÜ-
BİTAK ile güçlü bir iş birliği 
başlamış. Diğer kurumlarla 
var olan iş birlikleri geliş-
tiriliyor. Özellikle PARDUS 
projesinde HAVELSAN’ın yer 
almasını istemiştik. Arka-
daşlarımız, PARDUS ile ilgili 
yoğun bir çalışma başlatmış-
lar. Hedefimiz; kendi milli 
işletim sistemimizi, özellikle 
bütün kurumlarımızda yay-

gınlaştırmak ve siber alanda 
güvenlikli bir yapı oluştur-
mak; bu noktada da yurt dı-
şına ödediğimiz dövizin yurt 
içinde kalmasını sağlamak. 
Arkadaşlarımız, bu alanda 
önemli çalışmalara imza atı-
yorlar… Artık mekanik üre-
tim yapan pek çok firma ile 
yazılıma ve donanıma çok 
ciddi ağırlık vermeye başlı-
yor. Bu geniş alanın ithalata 
bağımlı olması yerine, Tür-
kiye’nin potansiyelini de-
ğerlendiren ve bu sayede de 
bütün dünyaya ürün satılan 
bir alan hâline getirilmesi  
imkânı var. Bu noktada da 
HAVELSAN, bir amiral ge-
misi görevini üstlenecek. 
Diğer kurumlarımızla iş bir-
liğini arttıracak; ama özel 
sektörü daha fazla işin içe-
risine çekerek, kendisi de  
dünya süper liginin bir oyun-
cusu olacak. Yereldeki fir-
malarla rekabet etmek de-
ğil, onlara liderlik etmek, 
rehberlik ve öncülük etmek; 
ama dünyanın lider firmala-
rıyla yarışmak… HAVELSAN 
ile ilgili bizim vizyonumuz bu. 
Bu açıdan, arkadaşlarımızın 
yaptığı çalışmaları özellikle 
yerinde gördük.
Simülasyon teknolojilerinde 
ve simülasyon yazılımlarında 
HAVELSAN, artık dünyanın 

Bakan Işık, Sanal Çatışma simülatörünü bizzat denedi.

HAVELSAN’ın, 
Harekât Alanı Canlı 
Görüntüleme Sistemi’nde 
kullanılan İHA.
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MSI Dergisi: Merkezin geldiği noktayla 
ilgili ne gibi bilgiler paylaşabilirsiniz?
Kani HACIPAŞAOĞLU: Ekibimiz, gün 
geçtikçe büyüyen bir ekip; ama ekibi 
büyütürken de son derece titiz davranı-
yoruz. Birincisi, personelin güvenilirliği 
açısından; ikincisi de yetkinlik açısın-
dan. Çünkü hem özel bir eğitim, hem 
de belirli bir kalite gerekiyor. Tabii ekip 
üyelerini seçmekle kalmıyoruz; bu ar-
kadaşlarımıza ilave kabiliyetler de ka-
zandırmak için, yurt içi ve yurt dışı her 
türlü imkânı tanıyoruz. Yönetimimizin 
böyle bir desteği de var. Bir taraftan 
böyle bir gelişme var. Diğer taraftan da 
siber olayların olmasının yanı sıra ol-
madan önce de tedbir alabilecek, diğer 
bir ifadeyle pro-aktif davranacak ilave 
yetenekler kazandık. Bu kapsamda da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: Ne gibi ilave yetenekler 
kazandı HAVELSAN?
Kani HACIPAŞAOĞLU: Son 6 aydır yo-
ğunlukla çalıştığımız konu özellikle 
Siber Güvenlik Operasyon Merkezine 
ilave yetkinlikler kazandırmak. Merke-
zimizin resmi açışını yaptığımız günden 
bu yana gerek sistem, gerekse perso-
nel yetkinliği olarak oldukça iyi bir du-
ruma geldik. Diğer yandan, SİSATEM’i 
açtığımız 23 Mart’ta kullandığımız si-
ber güvenlik yazılımları, çoğunlukla 
yabancı yazılımlardı. Bugün geldiğimiz 
aşamada, çoğu yazılımımızı millileştir-
dik, yerli yaptık. Yani kendimiz yaptık 
ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu, şu 
anlama geliyor: Bir, içinde ne olduğunu 
bildiğimiz yazılımlar; iki, her sene mil-
yonlarca dolar vermemiz gerekmeyen 

yazılımlar. Üçüncüsü de siber güvenlik 
yazılımları, birbiriyle entegre çalışması 
gereken bir yapı. Dolayısıyla siber gü-
venliğin müşterek siber resmini oluş-
turacak, birbiriyle entegre çalışacak 
yazılımları kendimiz, kendi merkezi-
mizde geliştiriyoruz.

MSI Dergisi: Büyümenizi ve gelişmenizi 
sayısal verilerle anlatabilir misiniz?
Kani HACIPAŞAOĞLU: Her sene, bir 
öncekini 2’ye katlayacak şekilde bü-
yümeyi hedefliyoruz ve o hedefi de za-
ten şu an itibariyle gerçekleştiriyoruz. 
Bunu yaparken de HAVELSAN’ın öz 
kaynaklarının yanında siber güvenlik 
alanında ülkedeki yerli şirketlerle iş 
eko sistemi oluşturacak şekilde büyü-
yoruz. HAVELSAN, burada “şemsiye” 
firma, aynı zamanda siber güvenliğin 
çekici gücü, motoru.

MSI Dergisi: Şu anda hizmet  
verilen kamu ve özel sektörün  
oransal dağılımı hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Kani HACIPAŞAOĞLU: Dengeli bir şe-
kilde gidiyor. Destek alırken kimi ku-
rumlarımız, kendi bilişim sistemlerin-
deki zafiyetleri tespit etmemizi, testler 
yapmamızı, analizler yapmamızı isti-
yorlar. Kimileri, başka firmalara daha 
önce geliştirmiş oldukları yazılımların 
güvenli olup olmadığının analizinin 
yapılmasını istiyor. Kimisi, kendilerine 
güvenli bir sistem kurmamızı istiyorlar. 
Dolayısı ile değişik amaçlarla olan iş 
birliklerimiz var. Bu sektör içerisinde, 
özel sektör de var kamunun üst düzey 
kurumları da var.

Bir kurum, gizli ve hassas bilgiyle uğ-
raşıyorsa veya kesintiye hiçbir dere-
cede müsaade etmeyecek bir bilgiyle 
uğraşıyorsa -bankacılık ve enerji sis-
temleri gibi- tabii ki bizim için öncelikli. 
Dolayısı ile Ulusal Siber Güvenlik Stra-
tejisi ve Eylem Planı’nda da yazan ban-
kacılık, enerji, sağlık, telekomünikas-
yon ve ulaştırma gibi kritik altyapılara 
ve tesislere sahip kamu kuruluşlarına 
öncelik tanıyoruz.

MSI Dergisi: SİSATEM’in ilk ihracatını 
ne zaman görebiliriz?
Kani HACIPAŞAOĞLU: 2017 içerisinde, 
kesin ihracatımız olacaktır; çünkü şu 
anda kritik ürünlerimizin bir kısmı çıktı. 
2017’de bunlar satılıyor olacak. NATO 
da hedeflerimiz arasında yer alıyor.

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü 
Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu’na, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

SİSATEM Hız Kesmeden İlerliyor
Bakan Işık’ın ziyareti sırasında, HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü 
Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu ile Siber Savunma Teknolojileri Merkezi 
(SİSATEM)’nin çalışmalarının güncel durumunu konu alan kısa bir 
söyleşi yapma fırsatımız da oldu.

sayılı birkaç firmasından biri. 
Biraz önce Katar’a satılan 
helikopter simülatörünü gör-
dük. Doha’ya bir helikopterle 
uçmuş olduk. Doha’nın şart-
ları, gerçekten tamamıyla 
simüle edilmiş ve bir heli-
kopterin Doha’nın üzerinde 
uçuşu, tamamen doğa şart-
larında hayata geçirilmiş. 
Bu simülasyon teknolojisi, 
çok hızlı gelişen bir tekno-
loji ve önümüzdeki süreçte 

de dünyada çok ciddi pazar 
payının oluşacağı bir tekno-
loji. Bu alanda HAVELSAN’ın  
ciddi yatırım yapıyor olması, 
bunu yaparken de TÜBİTAK 
gibi kurumlarımızla yakın iş 
birliği yapıyor olması, gelecek 
adına çok ümit verici. Ardın-
dan, Türk Hava Yolları’na sivil 
pilot yetiştirmek için uygula-
nan simülatörleri gördük. O 
da iftihar edeceğimiz, 9 aylık 
bir süre içinde geliştirilmiş, 

son derece iyi, sivil havacı-
lıkta pilot yetiştirilmesiyle 
ilgili bir simülatör. Yine çok 
övündüğümüz denizaltı dalış 
simülatörü de gerçekten çok 
iyi. Arkadaşlarımız, çok yoğun 
emeklerle bütün bu simüla-
törleri Türkiye’de üretir hâle 
geldiler ve bunların çok büyük 
bir kısmı da yerli üretim. Za-
ten yazılımın hepsi yerli. Do-
nanımın da yerli olması nok-
tasında çok büyük gayret var. 

HAVELSAN, milletimizin şir-
keti. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’nın şirketi. 
Yani, Türk milletinin şirketi… 
Milli Savunma Bakanlığı ola-
rak, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı olarak ve hükümet 
olarak bu çalışmaların bu-
güne kadar nasıl arkasında 
durduysak, yine arkasında 
duracağız.”
Bakan Işık, açıklamalarının ar-
dından HAVELSAN’dan ayrıldı.
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Etkinliğin en önemli gelişmelerinden bir tanesi,  
Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian 
tarafından, orta boyutlu fırkateyn FTI’nın modelinin 

tanıtılması oldu. FTI programının başlatılmasına,  
2015 yılının ortasında karar verildi. Sınıfın ilk gemisinin, 
2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.  
Gemi, 4.200 ton deplasmana ve 125 kişilik  
mürettebata sahip olacak.  
2023 yılını izleyen dönemde, Fransız Deniz Kuvvetlerinin  
su üstü muharip gücünün; 2 adet Horizon sınıfı hava 
savunma fırkateyninden, 8 adet FREMM çok amaçlı 
fırkateynden ve 5 adet FTI’dan oluşması  
planlanıyor.
EURONAVAL 2016 ile ilgili istatistikler ise şöyle  
açıklandı:
n	 403 firma stant açtı; bunların %56’sını Fransa dışından
 firmalar oluşturdu.
n	 Toplam 34 ülkeden katılımcı firma yer aldı. 
 Bunların arasında, Japon firmaları, fuara ilk defa  
 katıldı.
n	 10 ülke ulusal pavilyon açtı; bunların arasında, 
 ilk defa ulusal katılım gerçekleştiren ülke 
 Danimarka oldu.
n	 Fuarı, 129 üst düzey heyet ziyaret etti. Bunların arasında,
 20 ülkeden Deniz Kuvvetleri Komutanı da yer aldı.
n	 Fuarı, yaklaşık 23.250 kişi ziyaret etti.
n	 Fuarda, 579 iş toplantısı gerçekleştirildi.
n	 Toplam 81 medya partneri olan fuarı, 
 322 medya mensubu takip etti.
Fuara, Türkiye’den, ASELSAN ve MilSOFT katıldı. 
Yabancı firmaların Türkiye gündemini ise Hava  
Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000) Projesi ve  
Türk Tipi Hücumbot Projesi oluşturdu. Yerli ve yabancı 
firmalarla ilgili haberlerimizi, ilerleyen sayfalarımızda 
bulabilirsiniz.

EURONAVAL’da Türkiye’yi, 
ASELSAN ve MilSOFT Temsil Etti

Deniz platformlarına ve 
sistemlerine odaklı olarak 2 yılda 
bir gerçekleştirilen EURONAVAL 
fuarı, 17-21 Ekim tarihleri arasında, 
kapılarını 25’inci kez açtı. 
1968 yılından beri düzenlenen 
etkinlik, yine deniz alanındaki 
yeniliklerin sergilendiği bir platform 
oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te 
düzenlenen fuarda Türkiye’yi, 
bu yıl ASELSAN ve MilSOFT 
temsil etti.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Fuar sırasında, FTI’nın 
lansmanı da yapıldı.
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ASELSAN, ilk defa katıldığı 
EURONAVAL’da, su altı akustiği 

alanında; Torpido Karıştırma Aldatma 
Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir 
Dekoy Ailesi (ZOKA) ve Torpidoya Kar-
şı Torpido (TORK) ürünlerinin yanı sıra 
uluslararası pazarda ilk defa görücü-
ye çıkardığı SONOBOY ve INTERSEPT  
SONAR ürünlerini sergiledi. ASELSAN, 
Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri ai-
lesinden ise 30 mm MUHAFIZ’ı ve Füze 
Fırlatma Sistemleri ailesinden MILAS 
(LMM Füze Fırlatma Sistemi)’ı ziyaret-
çilerin ilgisine sundu.

Fuar sırasında, ASELSAN Savunma 
Sistem Teknolojileri Sektör 
Başkanlığından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval ile 
kısa bir söyleşi yaptık.

MSI Dergisi: ASELSAN, EURONAVAL’a 
neleri hedefleyerek geldi?
Mustafa KAVAL: Bu fuara, daha önce 
ziyaretçi olarak geliyorduk. Deniz-
cilik sektöründe yer alan; platform 
sahibi firmalardan KOBİ’lere kadar 
çeşitli büyüklüklerde firmaların ka-
tıldığı, seçici bir fuar olduğu yönünde  
gözlemimiz vardı. Bu sene fuara katı-

lımcı olarak gelmeye karar verdik ve 
fuar sırasında gördüğümüz ilgiye ve 
yaptığımız görüşmelere baktığımız-
da, sonuçtan memnun kaldık. Muh-
temelen ileriki yıllarda daha geniş bir 
ürün yelpazesiyle katılmaya devam  
edeceğiz.

MSI Dergisi:Burada hangi ürünlerinizi 
öne çıkartıyorsunuz?
Mustafa KAVAL: Tabii tüm ürünlerimi-
ze ve çözümlerimize yönelik tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz; 
ancak 2 tane silah sistemimiz, MILAS 
ve MUHAFIZ ile su altı akustik çözüm-
lerimiz, görüşmelerin gündeminde bi-
raz daha öne çıkıyor.
MILAS, yurt dışı bir füze üreticisiyle 
birlikte geliştirdiğimiz bir sistem. Biz, 
füzeleri doğru zamanda doğru şekil-
de ateşleyebilen füze fırlatma ve atış 
kontrol sistemini sağlıyoruz. Pazarla-
ma aşamasında, füze üreticisi ile ortak 
hareket ediyoruz. Görüşmekte olduğu-
muz potansiyel müşteriler var; hatta 
bunlardan bazıları, fuar sırasında stan-
dımızı ziyaret ettiler.

MSI Dergisi: MILAS’ı hangi pazarlar 
için geliştirdiniz?

Mustafa KAVAL: Ana hedefimiz; füze 
üreticisinin ülkesi veya Türkiye değil; 
bunların dışında kalan 3’üncü ülkeler. 
Yurt dışı projelerde, siyasi etmenler 
de önemli rol oynayabiliyor. Bu açıdan, 
gerek füze üreticisinin güçlü olduğu 
ülkelerin gerekse Türkiye’nin farklı pa-
zarlarda farklı etkileri olabiliyor. İş bir-
liğimizin böyle bir motivasyonu da var.
Sistemin kalifikasyon testlerini ta-
mamladık. Atış testlerini de yurt dı-
şında bir atış alanında yaptık. Karada 
konuşlu MILAS sisteminden, denizdeki 
hedeflere atışlar oldu. Atış testleri-
nin tanıtımını ve kalifiye olmuş MILAS 
sisteminin gösterimini, Şubat 2017’de, 
Abu Dhabi’de, IDEX’in yan fuarı olarak 
gerçekleştirilen NAVDEX’te yapmayı 
planlıyoruz.

MSI Dergisi: MUHAFIZ ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Mustafa KAVAL: MUHAFIZ, aslında en 
başta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ile imzaladığımız bir sözleşmede,  
25 mm topa sahip ve bizim STOP olarak 
adlandırdığımız bir sistem olarak baş-
ladı. Daha sonra, müşterinin isterle-
rini değiştirmesi sonucunda, sistemin 
taşıyacağı top 30 mm’ye yükseltildi.  

ASELSAN’dan EURONAVAL’a Hızlı Başlangıç
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BAE için geliştirdiğimiz bu 30 mm topa 
sahip sisteme, MUHAFIZ adını verdik 
ve yine BAE’de kalifiye ettik.
Daha sonra, bu ürünümüze çok ta-
lep geldi. Geçtiğimiz yıl, Hırvatistan’a 
ve Malezya’ya da ihraç edilmesi için 
anlaşmalar imzaladık. Bu sistemle-
rin üretimleri devam ediyor. Ayrıca 
ARES Tersanesi’nin Katar için inşa 
ettiği botlarda MUHAFIZ’ın kullanıl-
ması konusunda, ARES Tersanesi, Ka-
tar makamlarıyla son noktaya geldi. 
Bu kapsamda, hem MUHAFIZ hem de  
12,7 mm STAMP sistemi, ARES Ter-
sanesi’nin botlarına entegre edilecek. 
Çok yakında, ARES Tersanemizle alt 
sözleşmeyi imzalamayı hedefliyo-
ruz. Pakistan da hâlihazırda STOP ve 
STAMP sistemlerimizi kullanıyor. Ya-
kında MUHAFIZ sisteminin de kullanı-
cısı olabilir.
MUHAFIZ, beklentimizin yüksek olduğu 
ürünlerimizden bir tanesi. Rakiplerimi-
ze göre, atış performansı ve fiyat ola-
rak daha iyi bir durumdayız. Malezya 
Deniz Kuvvetleri Komutanı da standı-

mızı ziyaret etti ve yakında Malezya’nın 
da envanterine girecek bahse konu sis-
temi inceledi. Malezya’da geçen yıl bir 
sözleşme imzalamıştık. İlave ihtiyaçları 
da var; onları da görüştük. Bizi mutla-
ka Malezya’da, LIMA fuarında görmek 
istediklerini belirtti. ASELSAN’ı, Malez-
ya’da, daha etkin ve güçlü olarak gör-
mek istiyorlar.
Bildiğiniz üzere, bu yıl gerçekleştirilen 
DSA fuarında, Malezya’da bir ortak gi-
rişim şirketi kurmamız gündeme geldi. 
Bu konuda faaliyetlerimizi yoğun ola-
rak sürdürüyoruz. Malezya Savunma 
Bakanı’nın Türkiye ziyareti sırasında, 
bu konu tekrar görüşüldü. Malezya ta-
rafı bu konuda çok istekli. Ortak girişi-
mi, şu anda temsilciliğimizi yapan bir 
şirket ve yerel büyük bir şirketle birlik-
te oluşturmayı öngörüyoruz. Stabilize 
silah sistemleri ile başlamayı; üretimi, 
kademeli olarak Malezya’da gerçek-
leştirmeyi öngörüyoruz. Malezya, aynı 
zamanda, bu ürünler için bölgesel bir 
merkez olabilir. Uzak Doğu, savunma 
bütçelerinin hızlı büyüdüğü bir bölge. 

SONOBOY
Denizaltı savunma harbinin önemli 
unsurlarından biri olan SONOBOY, 
hava ya da su üstü platformlarından 
atılarak, su altının pasif ya da aktif 
olarak dinlenmesi ve denizaltıların 
konumlarının tespit edilmesi amacıyla 
kullanılıyor. ASELSAN, bu sistemi 
geliştirirken, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından, 2014’te 
fizibilite çalışmaları yaptırılan Sualtı 
Keşif Sistemi (AHTAPOT) Projesi’nden 
esinlenerek, SONOBOY’lara ihtiyaç 
duyulacağı öngörüsüyle hareket 
etti. Yurt dışı ürünlere alternatif 
olması amacıyla 2015’te, öz 
kaynakları ile SONOBOY Geliştirme 
Projesi’ne başladı. SONOBOY’ların 
ilk prototiplerinin, 2017 yılı başında 
hazır olması planlanıyor. Prototiplerin 
tesliminin ardından, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyaçlarını 
karşılamak için, ilk seri üretim 
siparişlerinin alınması hedefleniyor.
İlk prototip SONOBOY’lar, NATO 
A-boyutunda pasif özellikte olacak ve 
iki farklı çalışma derinliğinde  
(30 m ve 150 m), yatay düzlemde 
yönlü akustik bilgi toplayarak, bu 
bilgileri, 96 farklı VHF kanalının 
birinden, hava ve su üstü 
platformlarına iletebilecek.
SONOBOY; çalışma derinliği,  
VHF haberleşme kanalı ve çalışma 
süresi (0,5, 1, 2, 4 veya 8 saat) 
konularında, atılmadan önce, kendi 
üzerindeki kullanıcı arayüzünden 
programlanabilecek. SONOBOY 
atıldıktan sonra ise çalışma süresi, 
VHF haberleşme kanalı ve çalışma 
derinliği, uzaktan komut gönderimi 
ile değiştirilebilecek. SONOBOY, 
programlanan çalışma süresi sonuna 
gelindiğinde ise kendi kendini 
batıracak.
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Asya Pasifik’te, Çin Denizi etrafındaki 
ülkelerde savunma harcamalarında 
önemli bir artış var. Geç kalmadan, 
doğru zamanda, doğru yerde, iyi ürün-
lerle hazır olmak gerekiyor.

MSI Dergisi: Doğrudan EURONAVAL’ın 
konusu değil; ama ilgilendiğimiz bir 
konu olduğu için, sizi yakalamışken 
sormak istiyoruz. Slovenya’nın kısa 
menzilli hava savunma sistemi 
ihtiyacına yönelik çalışmalarınızın 
son durumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Mustafa KAVAL: Bu konu aslında bizim 
için bir ilk. İlk teması, MSI Dergisi ara-
cılığıyla yaptığımız bir ihale çalışması. 
Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara 
Military Attaché Corps / AMAC) üyeleri 
ile kurduğunuz bağlantılar sayesin-
de, sizin yönlendirmeniz ile Slovenya 
Askeri Ataşesi ile görüştük. Arkadaş-
larımız bu teması sürdürdüler. Slo-
venya, bizden, beklentilerinin ötesinde 
teknolojik seviyesi yüksek bir sistem 
çözümü ile ilgili teklifini aldı. Kaideye 
Monteli Stinger (KMS) ile başladığımız 
hava savunmaya yönelik çalışmaları-
mız kapsamında, bugün, diğer füzele-
rin de yer aldığı bir ürün ailesi oluş-
turduk. KMS çözümümüz, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından kullanılıyor ve 
olgun bir ürün. Teklifimizi de Sloven-
ya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendir-
dik. Teknik açıdan çözümümüzden 
çok memnunlar. Şu anda proje bütçesi 
üzerinde çalışıyorlar. Umarım sonuca 
dönüşür. Dönüştüğü takdirde, Türk 
savunma sanayisinde, MSI Dergisi’nin 
fitili ateşlediği bir ihracat olarak tarihe 
geçecek.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz  
başka bir konu var mı?
Mustafa KAVAL: Su altı ve su üstü sis-
temlerine yönelik çözümlerimiz için de 
bir parantez açmak istiyorum. Gele-
cekte, özellikle Doğu Akdeniz’de su altı 
sistemleri çok büyük bir önem kaza-
nacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-
dan komutanlarımız da hep bu konuya 
vurgu yapıyorlar. Su altı sistemleri 
ile ilgili geçmiş yıllarda başlattığımız 
faaliyetlerimizi arttırarak sürdürüyo-
ruz. Ortaya çıkmış güzel ürünler var; 
yeni ürünler de çıkacak. Çok motive 
bir ekibimiz var. Su altında güçlene-
rek devam edeceğiz. Bu ürünlerimizin 
önemli bir kısmını burada sergiliyoruz 
ve gerçekten beklentimizin üzerinde 
bir ilgiyle karşılaştık.  MİLGEM ve LHD 
gemilerimizde kullanılacak olan HIZIR 
sistemi, denizaltılarımızda kullanılan 
Torpido Karşı Tedbir sistemimiz ZOKA, 
geleceğin torpido savunma silahı olan 
Anti-Torpido Torpidosu TORK ile ta-
mamen yerli imkânlarla geliştirilen  
SONOBOY ve INTERSEPT SONAR ürün-
lerimiz bunlardan bazıları.
Su üstünde ise ASELSAN tarafından 
geliştirilmiş özgün ve modern ürünler 
başta olmak üzere, tüm silah ve sen-
sörleri kapsayan elektronik sistemlerin 
entegrasyonunda görev almaktayız. Şu 
andaki projelere baktığımızda, genelde 
tanımlı bir platform üzerine bu sistem-
lerin sağlanması ve entegrasyonu ile 
ilgili sorumluluklar üstlenmiş durum-
dayız. Bize göre, platformun görevinin 
ne olduğu ve o göreve uygun silah ve 
sensörlerin neler olacağı sorularının 
cevapları da çok önemli. Platformun, 
bu soruların cevapları verildikten sonra 

belirlenmesinin, şekillenmesinin daha 
uygun bir yaklaşım olduğunu değerlen-
diriyoruz. Su üstü platformlarına yönelik 
projelere yaklaşımımızı da bu yönde şe-
killendirmek istiyoruz. Bu anlayış, biraz 
da ÇAFRAD projesi ile başladı. Şu anda 
ÇAFRAD’ı geliştiriyoruz; platformdan 
önce sensörü tasarlıyoruz. Platform, bu 
sensöre göre şekillenecek.
Öncelikle görev sistemi üzerinde ça-
lışmaya başlayıp platformu ona göre 
şekillendirmek daha doğru. Biz de ta-
sarım gücümüzü bu yönde arttırmayı 
değerlendiriyoruz. ASELSAN, bir plat-
form tasarımcısı değil; ama platform 
tasarımına girdi olacak temel gereksi-
nim bilgilerini sağlayabiliriz. Platform 
tasarımcıları ile entegre çalışabiliriz. 
Yapılanmamızı, bunları sağlayacak şe-
kilde gözden geçiriyoruz.

ASELSAN Savunma Sistem 
Teknolojileri Sektör Başkanlığından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kaval’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

ASIST
İsmini ASELSAN Intersept Sonar 
Sistemi’nin kısaltmasından alan 
ASIST, ASELSAN’ın, yine kendi 
ürünü olan ZARGANA Denizaltılar 
İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi 
kapsamında, torpido tehdit bilgisini 
sağlamak amacıyla öz kaynaklar 
kullanılarak geliştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından, AY sınıfı denizaltıların 
ihtiyacına yönelik olarak açılan 
intersept sonar ihalesinde, yurt dışı 
üreticiler ile rekabet eden ASELSAN, 
ASIST ile ipi göğüsleyen taraf oldu.
ASIST, su üstü gemileri, helikopter 
sonarları veya torpido sonarları 
gibi, 1-100 KHz frekans bandındaki 
muhtelif akustik yayınların tespiti 
ve yayın kaynağı yönünün izlenmesi, 
yayın özelliklerinin analizi ve kaydı 
gibi işlevleri yerine getiriyor. 
Sistemin modüler ve yazılıma dayalı 
yetenekleri, geliştirilmeye açık bir 
mimariye sahip. Böylece sistem, 
değişebilecek kullanıcı ihtiyaçlarına 
kolayca uyarlanabilecek. ASIST, 
sağladığı esnek arayüz sayesinde, 
gerektiğinde farklı sistemler ile bilgi 
alışverişi yapabildiği gibi, bu sistemler 
tarafından kontrol edilebiliyor.
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EURONAVAL’a 3’üncü kez katılan MilSOFT, ihracat odaklı 
bir gündemle geldiği fuarda, hem resmi heyetlerle  

hem de firmalarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.  
Deniz uygulamaları için geliştirdiği özgün ürünleri,  
Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
envanterinde başarıyla görev yapan MilSOFT, bu çözümleri 
ile başta NATO ülkeleri olmak üzere, daha büyük silahlı 
kuvvetleri hedefliyor. Diğer yandan, NATO standartlarını 
kullanmayan silahlı kuvvetler için de çözümler sunuyor. 
Fuar sırasında görüştüğümüz MilSOFT Kıdemli Teknik 
Danışmanı İbrahim Aksu, bu konuda, NIXS (Naval 
Information Exchange System / Deniz Bilgi  
Alışveriş Sistemi)’yi ön plana çıkarttı.
NIXS, komuta kontrol merkezlerine ve çeşitli kara,  
deniz ve hava unsurlarına, maliyet-etkin bir durumsal 
farkındalık sağlıyor. Sistemin başlıca özellikleri  
arasında:
n	 Hem büyük hem de küçük boyutlu ya da 
 tonajlı platformlara entegre edilebilmesi,
n	 Sisteme entegre tüm platformların durumlarının
 izlenmesine olanak sağlaması,
n	 HF ve UHF telsizler ya da uydu iletişimi üzerinden
 bağlantı sağlaması,
n	 E-posta, dosya transferi, metin ya da video mesajları 
 gibi İnternet teknolojilerinin kullanımına 
 olanak sağlaması,
n	 Platformda bulunan algılayıcı ve sistemlerle 
 tam entegrasyon,
n	 İz yönetimi ve sensör füzyonu yeteneği,
n	 Tanımlanmış operasyonel hava resmi 
 oluşturma,
n	 Deniz platformları için seyrüsefer desteği ve
n	 Görev atama yer alıyor.
NIXS, isminin açıklanmasını istemeyen bir uzak doğu  
ülkesi tarafından da hâlihazırda kullanılıyor.  
MilSOFT, bu çözümün, Türk Deniz Kuvvetleri ve  
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da kullanılması 
konusunda görüşmelerini sürdürüyor.  
Bu kapsamda firma, 2015 yılında, bir su üstü gemisi ile  
bir denizaltıyı kapsayan bir gösterim gerçekleştirmişti.
Aksu, MilSOFT’un ihracat çalışmaları ile ilgili  
şunları söyledi: “Burada tersanelere, özellikle platform 
veren tersanelere yazılım çözümleri sunmak istiyoruz. 
Teknolojimize güveniyoruz, fiyat olarak da rekabetçi 
olduğumuzu değerlendiriyoruz. Bunları birleştirip 
tersanelerin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.  
Kendi ürünlerini, ölçeklenebilir bir savaş yönetim  
sistemi ile birlikte pazarlamak isteyen bazı silah ve  

sensör üreticileri, bizimle temasa geçtiler. Ürünlerini, 
bizim savaş yönetim sistemi çözümlerimiz ile pazarlamaya 
başladılar. 
Bu durum, bizim bilinirliliğimizin de artmasına yardımcı 
oldu. Ülkelerin ve tersanelerin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş çözümler önerebiliyoruz. Örneğin, burada 
KERSHIP tersanesi ile görüştük. Birlikte çalışacağız 
büyük bir ihtimalle.”

Navantia, EURONAVAL’da, deniz platformlarının tasarımından envanterden çıkartılana kadar, tüm ömür devrini 
kapsayan çözüm ve hizmetlerine vurgu yaptı. Firmadan, fuar sırasında, bir de sözleşme haberi geldi. Navantia ve 

Indra’dan oluşan konsorsiyum, Endonezya Deniz Kuvvetlerinin, KRI Malahayati (362) korvetinin modernizasyonunu 
konu alan, 18 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Konsorsiyumun yerel ortağı ise PT PAL olacak. Modernizasyon, 
algılayıcıların ve atış kontrol sistemlerinin yenilenmesini ve modern bir savaş yönetim sistemi ile entegrasyonunu 
içerecek.

MilSOFT’tan 
Her İhtiyaca Bir Çözüm

Endonezya’nın Korveti Navantia’ya Emanet
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BAE Systems, geniş yelpazedeki denizcilik  
çözümlerini, EURONAVAL 2016’da görücüye  

çıkardı. Bu çözümler arasında yer alan  
Mk 45 ve 57 mm deniz silah sistemleri, firmanın  
Türkiye’ye yönelik gündemini oluşturdu.
Fuarda, Silah Sistemleri İş Geliştirme Direktörü John 
S. Perry ile Mk 45 silah sistemi hakkında konuştuk. 
Türk Deniz Kuvvetlerinin, YAVUZ ve BARBAROS 
sınıfı fırkateynleri, hâlihazırda Mk 45 Mod 1 ve Mod 2 
silahlarını taşıyor ve BAE Systems, bu silahları, Mod 2 
Müşterek Kontrol Sistemi (Control System / CCS) veya 
Mod 4’e yükseltmeyi teklif ediyor. Mod 2 CCS ve Mod 4 
yükseltmeleri; tamamen dijital olarak kontrol edilebilen, 
güvenilirliği ve performansı arttıran ve hassas güdümlü 
mühimmatlarla uyumu sağlayan bir çözüm sunuyor.  
Mod 4 yapılandırması, aynı zamanda, 100 km’nin üzerinde 
menzile sahip yeni mermilerin kullanılabilmesini 
sağlayan, daha yüksek enerjili bir silah sistemini de 
içeriyor. Mk 45 Mod 2 CCS ile güdümlü mermi kullanmak 
da mümkün. BAE Systems, TF-2000 fırkateyni ile ilgili 
ihaleyi, Mk 45 deniz silah sisteminin kullanımı açısından 
bir diğer fırsat olarak görüyor. Perry, farklı platformlarda 
aynı silah ailesini kullanmanın, ömür devri konusunda 

maliyet avantajı sunduğunu vurguladı. Ayrıca Türk Deniz 
Kuvvetleri envanterinde yer alan ve kullanım süresinin 
sonuna yaklaşan YAVUZ sınıfı fırkateynlerde bulunan 
silahların modernize edilerek TF-2000 fırkateynlerinde 
kullanılabileceği önerisinde de bulundu.
BAE Systems ve Türk savunma sanayisi arasındaki 
potansiyel iş birliği ile ilgili sorumuz üzerine ise Perry, 
BAE Systems’in, deniz silah sistemleri konusunda, farklı 
tersane ve firmalarla görüşmeler yaptığını söyledi. Ayrıca 
BAE Systems ve Nurol Holding ortak girişimi olan ve zırhlı 
araçlar ile silah sistemleri konusunda uzmanlığı bulunan 
FNSS’ye de dikkat çekerek, firmanın deniz silah sistemleri 
alanında da görev alabileceğini belirtti.
BAE Systems’in bir diğer silah sistemi olan Bofors 57 Mk3 
ve Bofors 3P mühimmatları da Türk Tipi Hücumbot ihalesi 
kapsamında teklif edilmiş durumda. BAE Systems Bofors 
Bölgesel Satış Yöneticisi Stefan Löfström, BAE Systems’in, 
Türkiye’ye yönelik teklifi ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, silah sistemi ile ilgili 
önceden bilgi aldı ve BAE Systems’i Türkiye’ye davet etti. 
BAE Systems, silah sistemi ve mühimmatı ile ilgili olarak 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına da brifing verdi. Bofors 
57 Mk3, ihalede, 76 mm’lik silah sistemleri ile rekabet 
ediyor. Löfström, Bofors 57 Mk3’ün, 76 mm silahlarla 
aynı performans, menzil ve etkiye sahip olduğunun altını 
çizdi. Envanterindeki Kıyı Muharebe Gemileri (Littoral 
Combat Ship / LCS) için 57 mm silah sistemini seçmiş olan 
Amerikan Deniz Kuvvetleri, BAE Systems’in iddialarını 
doğrulayan bir referans niteliğinde. BAE Systems’in 
sunduğu çözümün avantajları; daha düşük ağırlığa sahip 
olması, gemide daha az yer kaplaması, daha yüksek atış 
hızı sunması ve daha düşük ömür devri maliyeti olarak 
sıralanıyor.

BAE Systems, TF-2000 
ve Türk Tipi Hücumbot’un 
Silahları için Fırsat Kolluyor
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Leonardo-Finmeccanica, yeni nesil deniz sistemi 
çözümlerini, EURONAVAL 2016’da sergiledi. Ziyaretçiler, 

çok işlevli bir geminin kaptan köşkünde deneyimledikleri 
“sanal yolculuk” ile firmanın yeni nesil deniz sistemleri 
ile ilgili bilgi edinme imkânı buldular. Fuar sırasında 
Leonardo’nun en dikkat çeken ürünü, gemi savaş sistemi 
ile entegre bir gemi harekât yönetimine olanak sağlayan 
yenilikçi “deniz kokpiti”ydi. Bu yeni savaş yönetim sistemi, 
verilen vazifenin gerekliliklerine göre uyarlanabilen 
modüler ve tekrar konfigüre edilebilir açık bir mimariye 
sahip. Sistem, fuarda, geminin komuta kontrol merkezini 
gösteren bir “taktik masa” ile gösterildi.
Firmanın Türkiye ile ilgili hedefinde ise 127/64 LW topu 
ile 76/62 Super Rapid topu ve STRALES vardı. Savunma 
Sistemleri Bölümü Pazarlama ve Satış Müdürü Ulderigo 
Rossi, Leonardo’nun, 127/64 LW topu hakkında bilgi verdi. 
Vulcano 127 mm güdümlü mühimmatı ile birlikte bu top, 
hâlihazırda İtalyan Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılıyor 
ve aynı zamanda, Alman ve Cezayir Deniz Kuvvetleri 
tarafından da tedarik ediliyor. Leonardo, bu top-mühimmat 
ikilisini, TF-2000 fırkateynleri için, komple bir sistem olarak 
teklif edecek. Vulcano’nun menzili, versiyonuna göre, 60 ile 
100 kilometre arasında değişiyor. Ataletsel ve GPS güdümlü 
mermiler, aynı zamanda kızılötesi veya yarı aktif lazer 
terminal güdümle de donatılabiliyor.
76/62 STRALES topu; hedefe yaklaşırken manevra 
yapabilen füzelere ve denizde hareket hâlinde olan küçük 
su üstü hedeflerine karşı etkili olan DART mermileri ile 
Vulcano’nun, menzili 40 km’ye kadar ulaşabilen 76 mm 
versiyonunu ateşleyebiliyor. Leonardo, Türk Tipi Hücumbot 
ihalesine, 76/62 Super Rapid topu ile katılmayı planlıyor. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Leonardo’nun  
76 mm topunu, hâlihazırda GABYA sınıfı fırkateynlerde,  

ADA sınıfı korvetlerde ve DOĞAN, RÜZGAR, YILDIZ ve KILIÇ 
sınıfı hücumbotlarda kullanıyor.
Leonardo, Türk sanayisi ile iş birliği yapmaya da hazır ve 
bazı Türk firmalarıyla ön görüşmelere şimdiden başlamış 
durumda.
Top sistemlerinin dışında, Leonardo, Dz.K.K.lığına ve Türk 
sanayisine, çok çeşitli sistemler de sunuyor. Kara ve Deniz 
Elektronik Sistemleri Bölümü Pazarlama ve Satış Müdürü 
Marco Buratti, bu kapsamda, aşağıdaki proje ve sistemlere 
değindi:
n	 Leonardo, Tank Çıkarma Gemisi (LST) projesi için, 
 kızıl ötesi arama ve takip (IRST) sistemi sağlıyor,
n	 Leonardo, Türkiye’deki yerel iştiraki üzerinden,
 ASELSAN ile yüksek frekanslı (HF) muhabere konusunda 
 iş birliği yapıyor,
n	 Leonardo, ASELSAN ile kızıl ötesi dedektör parçaları
 konusunda da iş birliği yapıyor, 
n	 Leonardo, ayrıca, Türk tersaneleri tarafından yayınlanan
 çeşitli bilgi istek dokümanlarına cevap vermeye 
 devam ediyor.
Türkiye ile gelecekte de iş birliği yapma konusuna değinen 
Buratti, “Leonardo, Türk firmaları ile teknolojiye dayalı iş 
birlikleri başlatmak istiyor. Böylelikle ihracat pazarlarına 
birlikte yönelebiliriz.” dedi.

ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), fuara,  
Alman Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği U36 denizaltısının 

hizmete alındığı haberi ile geldi. U36’nın 10 Ekim’de  
hizmete alınması ile Alman Deniz Kuvvetlerinin 
envanterindeki U212A denizaltısı sayısı 6’ya çıktı ve  
1’nci Denizaltı Filosu, tüm gemilerini teslim almış oldu.
TKMS yetkililerinden, Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi’nin 
son durumu hakkında da bilgi aldık. Firma, proje 
kapsamında, 2011 yılında, 6 adet U214 sınıfı denizaltıyı 
kapsayan, 2 milyar avroluk bir sözleşme imzalamıştı. 
TKMS, bu denizaltılar için çeşitli malzeme ve ekipmanların 
tedarikinden de sorumlu bulunuyor. İlk denizaltı, hâlen 
Gölcük Tersanesi’nde inşa ediliyor; ikinci geminin de 
inşa çalışmaları başlamış durumda. Yetkililer, bu çalışmalar  
öncesinde, altyapı hazırlıkları, personel eğitimi ve ilk 
denizaltı için malzeme teslimatı gibi adımların tamamladığını 
belirttiler. Ayrıca, projede yaşanan bazı teknik sorunlar 
nedeniyle takvimde bir miktar sapma olduğu; fakat bu 
sorunların tamamen giderildiği bilgisini de paylaştılar.

Leonardo-Finmeccanica’dan, 
Dz.K.K.lığının İhtiyaçlarına 
Yönelik Top-Mühimmat İkilisi

TKMS’nin Almanya ve Türkiye Projelerinde İşler Yolunda
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TCG KILIÇ (P-330), 
bir tatbikatta, 76 mm 

topunu ateşliyor.

U212A
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Thales, fuarda, bir dizi yeni 
ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. 

Bunlar:
n	 NS100’ün büyük versiyonu olan,
 daha yüksek performans
 sağlayan Galyum Nitrat (GaN)
 teknolojisi kullanan ve
 yüksek irtifada eş zamanlı 
 tarama için 400 km 
 menzile sahip NS200 çok işlevli
 AESA radarı,
n	 CAPTAS-4 Compact sonarı,
n	 Hem su altı hem de su üstünde
 görev yapabilen 
 AUSS (Otonom Su Altı ve 
 Su Üstü Sistemi) hibrit insansız
 deniz aracı ve
n	 Pathmaster, insansız mayın karşı
 tedbirler sistemi
olarak sıralandı.

Fuar sırasında, firmanın Avrupa Satış 
Direktörü Michael J. Moran ve Thales 
Türkiye Deniz Sistemleri Direktörü 
Ruud Muermans ile kısa bir röportaj 
yapma fırsatımız oldu.

MSI Dergisi: Thales, IDEF 2015’te, 
CAPTAS değişken derinlikli sonar 
ailesini ve SeeMapper Entegre Deniz 
Dibi Görüntüleme Sistemi’ni tanıtmıştı. 
Öncelikle IDEF 2015’ten bu yana, 
CAPTAS ailesinde ne gibi gelişmeler 
olduğunu sormak istiyoruz?
Michael J. MORAN: CAPTAS ürün ai-
lesinin, 4 versiyonu mevcut. Bunlar; 
CAPTAS 1, CAPTAS 2, CAPTAS 4 ve 
burada lansmanını yaptığımız, en 
yeni versiyon olan CAPTAS 4 Compa-
ct. CAPTAS 4’ün kompakt versiyonu-
nun hedef tespit etme performansı,  

CAPTAS-4’ünkü ile aynı düzeyde olmak-
la birlikte, kompakt versiyon, çok daha 
hafif ve daha az yer kaplıyor. Ayrıca 
CAPTAS’ın bazı versiyonları, konteyner 
ile taşınabiliyor ve bu özelliği, onu kendi 
sınıfında, harekât sırasında azami etkin-
lik sağlamak amacıyla gemiden gemiye 
taşınabilen tek ürün hâline getiriyor.
Ruud MUERMANS: Türkiye’nin şu anda 
değişken derinlikli sonar sistemlerine 
ihtiyacı yok. Fakat eğer ileride böyle bir 
gereksinim ortaya çıkarsa biz CAPTAS 
ailesini teklif etmeye hazırız.

MSI Dergisi: Türkiye’ye gelen birkaç 
doğal gaz boru hattı var. Bir de 
Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan bir boru 
hattı var. Bu boru hatlarının güvenliğini 
sağlamak için ne yapılabilir sizce?
Ruud MUERMANS: Aslında burada, çö-
züm olarak AUSS’den yararlanılabilir. 
Sürekli gözetim ihtiyacını karşılamayı 
amaçlayan AUSS, haftalarca süren ve 

kilometrelerce mesafeyi kapsayan gö-
revleri yerine getirme olanağı sağlıyor. 
Açık denizde petrol ve gaz kurulumla-
rı gibi su altı altyapılarının gözetimini 
gerçekleştirmek de AUSS’nin sivil gö-
revleri arasında.

MSI Dergisi: Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın 
envanterinde çeşitli Thales sistemleri 
bulunuyor. Thales, bu sistemlerin 
bakımı konusunda nasıl bir destek 
sağlıyor? Bu sistemlerin modernize 
edilmesi noktasında Dz.K.K.lığına nasıl 
destek olabilir?
Ruud MUERMANS: Bu konuyla ilgi-
li olarak üzerinde çalıştığımız birkaç 
proje var. Örneğin, Türkiye’deki iş ko-
lumuz YALTES, KILIÇ sınıfı hücumbot-
ların eskimekte olan savaş yönetim 
sistemi üzerinde çalışıyor. Dz.K.K.lığı, 
MELTEM deniz karakol uçaklarına yö-
nelik idame-işletme desteği kapsamın-
da, lojistik çözüm talebinde bulundu. 
Bu noktada, biz katmanlı bir yaklaşım 
öneriyor ve ilk aşamada, eskime yöne-
timi ve sağlamlık kontrolleri yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz.
Genellikle ilk bakmamız gereken, müş-
terinin kaynakları ve bütçesi oluyor. 
Müşteri, ömür devri yönetiminin hangi 
kısımlarını gerçekleştirecek? YALTES 
gibi firmalar ne gibi roller üstlenecek? 
Bu tür soruların yanıtlarını öğrenerek 
ilerleyebiliriz. Yerel ortağımız YALTES 
aracılığıyla müşteri memnuniyetini 
sürekli olarak iyileştirmeye kendimizi 
adamış durumdayız.

Thales, 
Yenilikçi Ürünlerini 
Vitrine Çıkardı ©
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MSI Dergisi: Thales’in şu anda 
Türkiye’de üzerinde çalışmakta olduğu 
deniz projeleri neler?
Michael J. MORAN: GABYA sınıfı ve 
BARBAROS sınıfı fırkateynler ile ADA 
sınıfı korvetlerin üzerine SMART-S ra-
darı entegre edilmiş durumda. Bu ra-
darları, Dz.K.K.lığı için ASELSAN üre-
tiyor. Ayrıca ASELSAN, radar için GaN 
kullanarak göndermeç / almaç modül-
lerini yeniden tasarladı ve bu birimler, 
tüm dünyada satılmakta olan SMART-S 
radarlarında da kullanılıyor.
LMM füze sistemini de ASELSAN ile 
birlikte geliştirdik. Asıl olarak ihracat 
pazarları için tasarlanmış olan bu sis-
tem, uzaktan kontrol edilen bir füze 
fırlatma rampası ve hafif çok rollü fü-
zelerden oluşuyor.

MSI Dergisi: Yakın gelecek için 
Türkiye’deki hangi deniz projeleri 
ilginizi çekiyor?
Michael J. MORAN: Dz.K.K.lığının ta-
kip radarlarını modernize etmek ve bu 
işlemi tercihen ASELSAN ile iş birliği 
içinde yapmak istiyoruz. MİLGEM pro-
jesi kapsamındaki bir sonraki 4 gemi 
için de SMART-S radarları sağlamak 
arzusundayız. Ayrıca bu gemilere 
ESSM entegre edileceğinden, takip 
radarlarına ihtiyaç duyulacak ve biz-
ler de bunu yine ASELSAN ile iş birliği 
içinde sağlayabiliriz. Aslında şu anda,  
MİLGEM projesinde ESSM için kulla-

nılabilecek olan bir sürekli dalga ay-
dınlatıcı (CWI) vericisi konsepti geliş-
tirmek üzerine, ASELSAN ile birlikte 
bir çalışma içerisindeyiz. Bu konsepti 
ihracat pazarlarına da sunabiliriz.
Ruud MUERMANS: MİLGEM’in bir son-
raki 4 gemisinde bulunacak elektronik 
harp (EW) ve kızılötesi arama ve takip 
(IRST) sistemleri için de bir teklif çağrı-
sı aldık. Şu anda bunlarla ilgili çalışma-
larımız sürüyor.
Michael J. MORAN: Türk sanayisi ile 
birlikte çalışma konusunda istekli ve 
kararlıyız. TF-2000 için SMART-L ra-
darını önerebiliriz. Hatta bu iş birliği, 
balistik füze savunması alanını da kap-
sayacak şekilde genişletilebilir.
Ayrıca Türk tersaneleri ile iş birliği 
yapma konusundaki fırsatları da araş-
tırıyoruz. Gemilerde Thales ürünleri-
nin kullanılması, Türk tersanelerinin 
ihracat pazarlarına sunacağı ürünler 
konusunda destek sağlayarak ihracat 
çalışmalarının başarıyla sonuçlanma-
sına yardımcı olabilir.

MSI Dergisi: Thales’in entegre 
modüler gemi direği ailesi I-Mast, 
sensör entegrasyonu ve gemi  
tasarımı konusunda bir yenilik.  
Türk tersanelerinin bu ürün  
ailesinden faydalanabileceğini 
düşünüyor musunuz? İş birliğine 
yönelik potansiyel fırsatlar görüyor 
musunuz?

Ruud MUERMANS: Türk Tipi Hücumbot 
programı, I-Mast’ın küçük versiyonunun 
kullanılabileceği bir fırsat sunabilir. Bu 
program kapsamında, entegre bir direk 
kullanımı da bir gereklilik hâline gelebi-
lir. TF-2000 ise I-Mast’ın potansiyel ola-
rak kullanılabileceği başka bir program.
Michael J. MORAN: I-Mast, enterfe-
rans ve kurulum sorunlarını ortadan 
kaldırıyor. Türk tersaneleri, gemi inşa-
sı konusunda hızlı çalışmakla bilinirler. 
I-Mast sayesinde, geminin ve direğin 
inşası eş zamanlı olarak başlatılabilir. 
Böylece direğin gemiye monte edilme-
si, haftalar içerisinde tamamlanabilir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Michael J. MORAN: Türk sanayisi ile 
ihracat pazarlarında da iş birliği yapa-
biliriz. Türk firmaların bu tür fırsatlara 
açık olacaklarını öngörüyoruz.
Ruud MUERMANS: YALTES’in Türk pa-
zarının ilgili alt sektörlerine yönelik bü-
yümesini istiyoruz. Bunu yapabilecek 
kaynak ve kabiliyetlere kesinlikle sahip 
olduklarını biliyoruz.

Thales Avrupa Satış Direktörü 
Michael J. Moran ile Thales 
Türkiye Deniz Sistemleri Direktörü 
Ruud Muermans’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdıkları ve 
verdikleri bilgiler için okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Toplamda 800 kişinin kayıt yaptırdığı etkinlikte, 2 gün bo-
yunca; açılış oturumlarının yanı sıra 2 ayrı salonda dü-
zenlenen paralel oturumlarda, 22 sunum yapıldı. Fuaye 

alanında, 36 firma ve kurum stant açtı. MSI Dergisi’nin res-
mi yayını olarak destek verdiği etkinliğin ana sponsorluğunu; 
ASELSAN, FNSS, Otokar ve Nurol Makina üstlenirken; otu-
rum sponsorları ise Ayyazılım, HAVELSAN, Hexagon Studio,  
MARTEC Spa, NATEK Savunma, ROKETSAN, Simsoft ve  
Wärtsilä JOVYATLAS EUROATLAS firmaları oldu. Etkinliğe ay-
rıca Atılım Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Tek-
nokent ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden 
de konuşmacılar katıldı.
KSS’nin açılış oturumunda, ilk konuşmayı, etkinliğin organi-
zatörü Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner yaptı. Betoner, bu 
yıl düzenlenen seminerin, 7 deniz sistemleri ve 3 adet kara 
sistemleri semineriyle beraber toplam 10’uncu seminer ol-
duğunu hatırlatarak, “Düzenlediğimiz bu seminerlerle böl-
gemizde, savunma sektörümüze ve savunma gücümüze kat-
kı sağlamak, ekonomimize katma değer yaratmak amacıyla 
hizmet vermeye ve sektörde yaşanan gelişmelerin kaydını 
tutmaya çalışıyoruz.” dedi. Betoner, konuşmasının sonunda, 
4’üncü KSS etkinliğinin, 5-6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleş-
tirileceğini de belirtti.

Betoner’in ardından kürsüye gelen TOBB Savunma Sanayii 
Meclisi Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu, gelecekle ilgili şu 
mesajı verdi: “Önümüzdeki 25 yılda nerelere gelebileceğimizi 
tahmin edebilirsiniz. Bugün mükemmel bir kara kuvvetimiz 
var. Kara kuvvetimizle, savunma sanayimizle beraber çok 
daha iyisi olacak. Müsteşarlığımızın öncülüğünde, 2000’li yıl-
lardan sonra, kendi ürünlerimizi yapabileceğimizi gösterdik. 
El birliğiyle çalışırsak önümüzdeki 20 yılın bizim 20 yılımız 
olacağını; Türk Kara Kuvvetlerinin, dünyanın en güçlü kara 
kuvvetlerinden biri olmaya devam edeceğini temin edebili-
rim.” Bulucu, bu süreçte, özellikle kara sistemleri sektörüne 
girmeye çalışan “Truva Atları”na dikkat edilmesi gerektiğini 
de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin, kara sistemlerine özel 
olarak gerçekleştirilen en önemli 
etkinliği Kara Sistemleri Semineri 
(KSS)’nin 3’üncüsü, 7-8 Kasım 
tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi. 
2 yıl önce gerçekleştirilen bir önceki 
seminerde gündem, sözleşmeye 
dönüştürülecek büyük projeler olurken 
bu seminerde gündem, yerli firmalar 
açısından sürdürülebilirlik; yabancı 
firmalar açısından ise iş birliği konuları 
oldu. Seminerde, özellikle her iki 
günün açılış oturumlarında yapılan 
konuşmalarda, önemli mesajlar verildi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Kara Sistemleri Semineri’nde Gündem: 

Sürdürülebilirlik ve İş Birliği
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Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner

Etkinliğe, Ankara’da görev yapan yabancı ülke askeri ataşeleri de ilgi gösterdi.



Aralık 2016 - 53

İş Yoğunluğu 5-10 Sene Daha Sürecek
Açılış oturumunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı da bir konuşma yap-
tı. Yakıcı, 2016’yı şöyle özetledi: “Bu yıl, kara araçları sek-
törü için, gerçekten yoğun geçen bir yıl oldu. Kara Araçları 
Dairesi olarak, 2016 yılında, toplam 9 sözleşme imzaladık. 2 
sözleşmeyi de bu yılın sonuna kadar imzalamayı planlıyoruz. 
Ayrıca bu yıl, 8 tane de teklife çağrı dosyamız yayınlandı. Bu 
projeler ile acil araç ihtiyaçları da bu yıl yoğun olarak daire-
mize geldi ve bu ihtiyaçları da hızlı bir şekilde karşılamaya 
yönelik çalışmalarımızı yürüttük. Bu yılın sonuna kadar da 
projelerimiz kapsamında, toplamda, yaklaşık 700 aracın en-
vantere girmesi planlanmakta. Mevcut projelerimize baktı-
ğımız zaman, önümüzdeki yıl da toplamda 1.300 adet aracın 
teslime edilmesi planlanmaktadır. Özellikle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının acil ihtiyaç-
ları nedeniyle bu şekilde hazır alıma yönelik bir araç üretimi 
oluştu. Bu hazır alıma yönelik projelerimiz ile birlikte, geliş-
tirme projelerimizi de sonuçlandırmaya yönelik gayret sarf 
ettik. Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) ve Akaryakıt Tankeri proje-
lerinin sözleşmelerini imzaladık. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 
projemizin sözleşmesini de bu yıl sonuna kadar imzalamayı 
planlıyoruz. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç pro-
jemizde de son aşamaya geldik. Onu da 2017 ilk çeyreğin-
de inşallah imzalayacağız. Ayrıca en önemli projemiz olan  
ALTAY tankının kalifikasyonunu da 2017 yılının ilk çeyreğin-
de tamamlamayı planlıyoruz. Seri üretim çalışmalarımızı da 
2017 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandıracağız. Müsteşarlığı-

mıza ulaşan önem-
li projelerden, Ge-
leceğin Yeni Nesil 
Hafif Zırhlı Araçları 
projemizi de sek-
törümüzle birlikte 
bir araya gelerek, 
nasıl bir model 

oluşturacağımızı görüşerek, hızlıca yürüteceğiz ve sonuç-
landıracağız.”
Yakıcı, gelecekle ilgili ise şu mesajları verdi: “Şu anda ha-
zır alıma yönelik aşırı bir talep var. Özellikle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından. Bu 
projelerimiz, önümüzdeki birkaç yılda önemli bir yoğunluk 
oluşturacak; ama önümüzdeki geliştirme projelerini de dik-
kate aldığımız zaman, bu 5-10 yıllık dönemde, yoğunluğun 
devam edeceğini düşünüyoruz. 1-2 yıllık gerçekleşen yo-
ğunluk doğrultusunda, firmalarımız, hızlı teslimata yönelik 
kapasite arttırımına gittiler ve yeni yatırımlar gerçekleştir-
diler. Az önce belirttiğim projelerin gerçekleştirilmesi için, 
daha da fazla yatırım ihtiyacı bulunmakta. Ancak hızlı tes-
limat talepleri, maalesef firmalarımızın proje yönetimi ve 
kalite yönetiminde bazı zafiyetlerini ortaya çıkarttı. Ne kadar 
hızlı teslimat istense de savunma sanayisinde bir numaralı 
kural, ürünün kalitesinin en iyi olmasıdır. Hızlı teslimat, ke-
sinlikle kalite düşüklüğüne yol açmamalıdır. Özellikle zırhlı 
araçlarımızda; beka, atış ve hareket kabiliyetlerine yönelik 
özelliklerin kalitesi ve kontrolü çok önemlidir. Firmalarımız, 
bu doğrultuda, projelerinin yürütülmesi aşamasında, kalite 
yönetimi faaliyetlerine yönelik testlere, her zaman gereken 
önemi vermeliler.”

Yerlileşme Vurgusu
Alt sistemlerde yerlileşme konusuna da değinen Yakıcı, “Kara 
araçları sektörümüzde, mevcut durumda; tasarım, geliştir-
me, üretim ve entegrasyon faaliyetleri, firmalarımızca başa-
rıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak alt sistemlere baktığımız 
zaman, hâlâ motor, transmisyon, yürüyüş takımları, süspan-
siyon, silah ve mühimmat konularında, yurt dışı bağımlılı-
ğımız maalesef devam etmektedir. Son dönemde meydana 
gelen olaylar nedeniyle bu alt sistemlerimizin, özellikle silah 
ve mühimmatın yerlileştirilmesinin önemi daha da artmış 
bulunmaktadır. Araçlar ile ilgili alt sistemlerin, ticari otomo-
tiv alt sistemleri olması nedeniyle yurt dışı tedarikinde çok 
kısıtlama olmamakla birlikte, mevcut durumda, bunlara bile 
kısıtlama getirilebileceğini dikkate almalıyız. Son dönemdeki 
olaylarda da bu kısıtlamalar karşımıza çıkmakta. Bu neden-
le bu kısıtlama konularını tamamen ortadan kaldırmak için, 
projelerimiz vasıtasıyla bazı alt sistemlerin yerlileştirme ça-
lışmalarını, Sanayileşme Daire Başkanlığımız ve Alt Sistem-
ler Daire Başkanlığımız ile koordineli olarak yürütüyoruz. 
Ancak burada projelerimiz kapsamında, ana yüklenicilerimiz 
ile yerlileşme konusunda önemli bir dirençle karşılaşıyoruz. 
Ana yüklenicilerimiz, hızlı teslimat istenmesi nedeniyle ve 

Etkinliğin resmi yayını 
ve basın sponsoru 
olan MSI Dergisi’nin 
Türkçe olarak 
hazırlanan KSS Özel 
Sayısı, kara sistemleri 
konusunda Türkiye’nin 
gündeminde olan 
konuları derleyen, 
referans bir yayın 
oldu.

Haluk Bulucu Fatih Yakıcı
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tedarik zincirinde değişiklik yapmaya pek istekli olmama-
ları nedeniyle hazır ithal sistemler tercih edebiliyorlar. Yurt 
dışından hazır alınan ithal sistemleri yerlileştirmemiz çok 
önemli. Bu değişikliklerin, zaman etkisi kaçınılmaz. Yerlileş-
tirmenin getireceği bir zaman etkisi var. Hemen yarın yerli 
bir ürün çıkartmamız mümkün değil; ancak kalifiye olmuş, 
özellikle ithal ürünlerin yerli muadilleri varsa biz her zaman 
bu muadil yerli ürünlerimizi tercih ederiz. Ana yüklenicile-
rin, bu konuda gerekli tedarik zinciri faaliyetlerini önceden 
planlamaları, bizim açımızdan önemli… Sanayileşme planla-
rımıza uyulması ile ana yüklenicilerimiz ile birlikte yerlileş-
tirmeyi de sağlayabileceğiz.
Sizlerden, ‘İhale ve yüksek rekabet ortamında, pahalı yerli 
alt sistemlere tekliflerimizde nasıl yer verebiliriz?’ sorusu 
geliyor. Bununla ilgili de sizinle birlikte sürekli müzakere 
ediyoruz. Alt sistemlerde, her zaman rekabet olmasını isti-
yoruz ve destekliyoruz. Yerli alt sistemlerimizin de dünyada-
ki muadilleriyle kalite ve fiyat açısından her zaman rekabet 
edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuya da gerçekten 
önem veriyoruz.
Alt sistemlerimiz içinde, en kritik konu olan milli kaynaklarla 
motor ve transmisyon geliştirme projelerimiz de devam et-
mekte. Alt Sistemler Dairemizin çalışmaları ile bu projemizin 
de yakın bir zamanda sonuçlarının ortaya çıkacağını düşü-
nüyoruz. Ayrıca yine Sanayileşme Dairemiz ve Alt Sistemler 
Dairemiz ile koordineli olarak yürüyüş takımları, akslar ve 
süspansiyon sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını da  
birlikte yürütüyoruz. Silah ve mühimmat konusunda da Si-

lah Sistemleri Dairemiz ile birlikte, özellikle 7,62 mm ve  
12,7 mm makinalı tüfeklerin milli kaynaklarla üretimine yö-
nelik yeni geliştirme projelerini de başlatacağız.
Bu çalışmalar ile birlikte, diğer özel sistem ve teknoloji-
lerde de sizlerden yeni projeler bekliyoruz. Son dönemde 
artan projelerimiz vasıtasıyla özellikle teknoloji kazanı-
mı yükümlülüğü, kategori C sanayi katılımı/offset ve diğer  
Ar-Ge kaynaklarımızı sizlerden gelecek özel, sonuca yaklaş-
mış projeleri desteklemek için her zaman kullanabileceğiz. 
Bu doğrultuda ana yüklenicilerimiz, üniversite ve alt sistem 
üreticilerimiz ile bir araya gelerek yeni teknolojilere yöne-
lik çalışmalar yapmaları ve bu çalışmaları bizlere sunmaları 
çok önemlidir. Bu şekilde başlatacağımız geliştirme projele-
rini, önümüzdeki dönemdeki platform projelerimizde, özel-
likle yeni nesil hafif zırhlı araç projelerimizde, tüm alt sis-
temlerimizi yerlileştirmek için kullanmayı hedefliyoruz. Bu 
doğrultuda SSM olarak sizlerden yeni, teknolojik ürünlere 
yönelik projelerinizi bekliyoruz.”

Prototipler Yarıştırılacak
Yakıcı, sektöre diğer mesajlarını şu sözlerle iletti: 
“Son olarak, teslim ettiğimiz araçların, bakım, idame ve lo-
jistik desteğine yönelik bazı görüşlerimizi ifade edeceğim. 
Proje değerlendirme çalışmalarımızda en çok önem verdiği-
miz konu, lojistik destek konusudur. Arıza durumunda, hızlı 
ve yerinde müdahale sağlayacak yetkili servislerin oluştu-
rulması, önemli konulardan bir tanesidir. Özellikle mevcut 
durumda, bildiğiniz gibi çok sayıda aracımız Güneydoğu’da 
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kullanılmakta ve orada ihtiyaç duyulduğunda, araçların çok 
hızlı bir şekilde bakımlarının yapılması, müdahalelerinin ya-
pılması ve yedek parça tedarikinin sağlanması gerekmek-
tedir. Yüklenici firmalarımız, bu bölgede ihtiyaçların hızlıca 
karşılanması için gerekli yetkili servis ağını kurmakta. Yeni 
firmalarımızın da sistemlerin bakım ve idamesi için yetkili 
servis ağlarını kurmaları önem arz etmektedir. Ayrıca bun-
dan sonra, ana yüklenicinin, sistemin ömür devri boyunca 
idame edilmesinden sorumlu olacağı, ömür devri lojistik 
destek sistemimizi de özellikle geliştirme projelerimizde uy-
gulayacağımızı da belirtmek isterim.
Bu çalışmalar ile birlikte, tedarik sistemimizin iyileştiril-
mesine yönelik faaliyetleri de yürütmekteyiz. Özellikle hazır 
alım projelerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve hızlı tesli-
matların sağlanmasına yönelik yeni sistemler oluşturuyo-
ruz. Ayrıca dünyada da kara araçları sektöründe birçok ülke 
tarafından uygulanan, firmaların prototip ürünlerinin yarıştı-
rılması konseptinin, bizim projelerimizde de uygulanmasını 
hedeflemekteyiz. Söz konusu yöntem, öncelikle belirleyece-
ğimiz pilot projelerde uygulanacak. Alınan geri beslemeler 
çerçevesinde, bu yöntemin, kara araçları sektöründe etkin 
bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla düzenlemeler yapma-
yı planlamaktayız.”

FNSS, Geleceğin Teknolojilerine 
Hazırlanıyor
Açılış oturumu, ana sponsorların konuşmaları ile devam etti. 
Dinleyicilere ilk olarak, FNSS İş Geliştirme ve Programlar 
Direktörü Aybars Küçük seslendi. Küçük, sunumunun ba-
şında, FNSS’nin kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği pro-
jeleri özetledi. Küçük, FNSS’nin, bugüne kadar, yurt içinde 
yaklaşık 2 milyar dolarlık; yurt dışında da yine yaklaşık 2 mil-
yar dolarlık sözleşme imzaladığını belirtti.
Teslim ettikleri araçların önemli bir kısmının, hem yurt içi 
hem de yurt dışında, muharebe ortamında kendini ispat etti-
ğine dikkat çeken Küçük’ün verdiği bilgiler arasında, Kunda-
ğı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi 

Projesi’nin seri üretimi kapsamında, 53 adet araç teslim edi-
leceği bilgisi de yer aldı.
Küçük, FNSS’nin kendi öz kaynakları ile yeni projelere yö-
nelik geliştirme çalışmaları arasında; KAPLAN paletli 
araç ailesini, TEBER kulesini ve 3’üncü nesil PARS 8x8 ve  
6x6 araçlarını sıraladı.
Geleceğe yatırım kapsamında, sadece teknolojiye değil, in-
sana da yatırım yaptıklarını belirten Küçük, bu konuda, dü-
zenledikleri MILDESIGN askeri araç tasarım yarışmasını 
örnek verdi.
Küçük, gelecek öngörülerini ise sivil otomotiv sektöründe ya-
şanan gelişmeler üzerinden anlattı. Elektrikli ve hibrit araç-
ların yaygınlaşması ve bunlarla ilgili teknolojilerin daha mali-
yet-etkin hâle gelmesi ile benzer araçların askeri kullanımının 
da gündeme geleceğini ifade etti. Bunun bir sonucu ise mo-
torun hareketini ileten transmisyon gibi bileşenlere ihtiyaç 
kalmaması olacak. Küçük, geleceği, 2011 yılında MILDESIGN 
yarışmasında birinci olan tasarım üzerinden anlattı:
n	 Her teker içerisinde, doğrudan tahrikli motorlar olacak.
n	 Ortalama gücü sağlayacak dizel jeneratörler ve 
 bataryalar olacak.
n	 Araç bilgisayarı üzerinde, araç dinamiğini yöneten 
 donanım ve yazılım olacak ve bunlar, her tekerleği 
 bağımsız olarak kontrol ederek aracın sürülmesini 
 sağlayacak.
n	 Süspansiyon parametreleri değişebilecek.
n	 Araçlarda, sürücüye olan ihtiyaç ortadan kalkabilir.

Aybars Küçük

FNSS, PARS ürün ailesi ile Körfez Bölgesi’nde de ihracat başarısı elde etti. ©
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Otokar, ALTAY Tankının Seri 
Üretimi için Hazır
Otokar’ın sunumu, ALTAY Tank Program Direktörü Dr. Meh-
met Karaaslan tarafından gerçekleştirildi. Dr. Karaaslan, 
projenin kabul testleri ve kalifikasyon çalışmalarında sona 
gelindiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
n	 Kabule esas prototip tanklardan PV1, ağırlıklı olarak 

hareket kabiliyeti testleri ve 10.000 km dayanıklılık testi 
için kullanılıyor. Sunumun yapıldığı tarih itibarıyla PV1, 
dayanıklılık testlerinin yaklaşık 9.500 km’lik kısmını 
tamamladı. PV1’in, Kasım ayı içerisinde, 10.000 km’yi 
tamamlaması planlanıyor.

n	 Ağırlıklı olarak atış platformu testlerine tabi tutulan
PV2’nin ise testlerini Aralık ayında tamamlaması 
öngörülüyor.

n	 Ayrıca, beka testleri için üretilen Gövde-Kule Prototipi
(BHT) ile testlerin, Kasım ayı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

n	 Otokar, tüm testleri, bu yılın sonuna kadar tamamlamayı
ve gerekli dokümantasyonun tamamlanması ve onayların 
alınmasının ardından, 2017 yılının ilk çeyreğinde, tankın 
geliştirilmesini ve kalifiye edilmesini konu alan projenin 
tamamlanmasını hedefliyor.

Dr. Karaaslan, seri üretimi konu alan ALTAY Dönem II Seri 
Üretim projesi için nihai tekliflerini 29 Ağustos’ta verdikle-
rini hatırlatarak; Otokar açısından, bu proje ile ilgili tahmini 
süreci şöyle sıraladı:
n	 Bu yılın son çeyreğinde sözleşme görüşmelerine
 başlanması,
n	 2017 yılının Ocak ayının sonuna kadar sözleşmenin
 imzalanması,
n	 2017 yılının Nisan ayına kadar, kritik alt yüklenicilerin
 sözleşmelerini imzalanması ve projenin başlaması,
n	 2018 yılının Aralık ayında, ilk parti tankların teslim edilmesi,
n	 2023 yılının ortasına kadar, 250 tankın teslimatının
 tamamlanması,

n	 2025 yılının sonunda, tüm tankların garanti sürelerinin
 dolması ile projenin tamamlanması.
Dr. Karaaslan, seri üretim sözleşmesinin neden Otokar ile 
imzalanması gerektiği konusuna da değindi ve şu gerekçe-
lere vurgu yaptı:
n	 Otokar, tankın geliştirilmesini ve kalifiye edilmesini

kapsayan projede, bu tür projeleri ele alabilecek, 
260 kişilik bir ekip yetiştirdi. Ayrıca, proje ile kritik 
alt yüklenicileri kapsayan bir iş ekosistemi 
oluşturdu.

n	 Otokar, proje kapsamında, önemli bir üretim ve 
 test altyapısı kurdu.
n	 Otokar, seri üretime uygun kapasite arttırımına
 yönelik tüm altyapı gereksinimlerini ve organizasyonel
 gereksinimleri tanımladı ve planladı.
Otokar, Mayın Temizleme Sistemi, İstihkâm Tankı ve Kurta-
rıcı Tank gibi türev ürünlerin geliştirilmesi konusunda da ça-
lışmalar yapıyor. Bu maksatla kendi öz kaynaklarını kullana-
rak, ALTAY’da ve bu platformdan türetilecek tüm araçlarda 
kullanılabilecek, torsiyon çubuklu bir süspansiyon sistemi 
de geliştirdi ve test etti.

Dr. Mehmet Karaaslan

Otokar, tasarım, 
geliştirme ve kalifikasyon 
faaliyetlerini başarıyla 
yürüttüğü ALTAY tankının 
seri üretimini de 
üstlenmeyi hedefliyor.
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Nurol Makina’dan, 
Milli ve Güvenilir Çözümler
Dr. Karaaslan’dan sonra kürsüye gelen Nurol Makina Genel 
Müdür Yardımcısı Melih Şahin, millilik kavramına vurgu yap-
tı. Şahin, “Milli ve yerliyi ayırt etmekte fayda var. Yerli üretim 
yapmak mümkün. Milli kavramı işin içine girince, tasarım ve 
teknolojinin milli olması, size ait olması ve saklanması önem 
arz ediyor… Herhangi bir sistemi yurt dışından getirip ‘Bu-
rada yerli yapıyoruz.’ derseniz ürünle ilgili çıkan problem-
lerde, ürüne doğrudan müdahale etme konusunda kısıtlarla 
karşılaşabiliyorsunuz ve yeniden orijinal kaynağa ulaşmanız 
gerekebiliyor. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı… Yerli üre-
tim adı altında; lisans altında üretim, yurt dışından getirip 
burada montaj, yurt dışından getirilen ucuz alt sistemlerle 
üretim; bunlar sektörün gelişimine zarar veriyor.” dedi.
Şahin’in değindiği bir diğer konu da kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşılamak için milli konseptler yaratılması oldu. Yurt dışın-
da çok ilgi gören bir aracı Türkiye’de kopyalamanın da sek-
töre zarar verdiğini ifade etti.
Şahin, kendi yaklaşımlarını, “Nurol Makina olarak milli, gü-
venilir ve yerli üretim yaklaşımlarını benimsiyoruz ve uygu-
luyoruz.” sözleriyle ortaya koydu.

ASELSAN, Konseptten Çözüme Gidiyor
Açılış oturumunun son konuşmacısı, ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Kaval oldu. Kaval, “Değişen Güvenlik Sistem İhtiyaçları ve 
ASELSAN Çözümleri” başlıklı sunumunun ilk bölümünde, 
değişen güvenlik ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve çatışmala-
rın, şehirlere taşındığına dikkat çekerek, “Şehirler, terör 
hareketlerinin ilgi odağı hâline geldiler. Terör, şehirlere 
taşındığı için, sıcak temas öncelikli bir durum oldu. El ya-
pımı patlayıcılar, bina veya toprağa tuzaklanmış bombalar, 
bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen intihar saldırıları, 
teröristlerin yoğun kullandığı yöntemler oldu. Mücadelenin 
karadan karaya yakın temasla olduğu bu ortamda, çoklu 
amaçlara hizmet eden kara muharebe sistemlerine ihtiya-
cın olduğu ve bu ihtiyacın daha da artacağı inkâr edilemez 
bir gerçek.” dedi.
ASELSAN’ın, sorunlara yenilikçi cevaplar bulabilecek, belir-
sizliklerle baş edebilecek, fark yaratan, lider teknolojiler ve 
ürünler geliştirmenin peşinde olduğunu vurgulayan Kaval, 
sundukları çözümlerle ilgili bilgiler verdi. Bunlar arasında, 
MSI Dergisi’nde daha önce yer almamış, yeni gelişmeler 
şöyle sıralandı:

Melih Şahin Mustafa Kaval

EJDER YALÇIN, sınıfındaki 
çok az aracın sahip olduğu 
operasyonel tecrübesi ile 
öne çıkıyor.
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n	 ASELSAN, SARP uzaktan komutalı silah sistemlerine 
yeni yetenekler kazandırıyor. Bu kapsamda, SARP’a, 
akustik algılayıcıların entegre edilmesi ve açılan ataşe 
anında cevap verilmesinin sağlanması ve radar  
entegrasyonu gündemde.

n	 ASELSAN’ın, kara platformlarına yönelik, 25 mm’lik 
ve 30 mm’lik topa sahip insansız kule geliştirme 
çalışması tamamlanmak üzere. Firma, bu konuda 
talepler de alıyor.

n	 ASELSAN, SARP’ın bilgisayar biriminde, TÜBİTAK
tarafından geliştirilen gerçek zamanlı işletim sistemini 
kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda, ilk prototip 
çalışması tamamlandı.

n	 ASELSAN, kullanımının yaygınlaşması ile tehdit hâline
 gelen insansız hava araçlarına (İHA’lara) karşı İHTAR
 Mini Mikro İHA Tespit, Takip, Önleme Sistemi’ni
 geliştirdi.
n	 ASELSAN, roketlere, topçu mühimmatına ve 
 havan mühimmatına karşı (C-RAM) etkili hava savunma
 sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar
 yürütüyor.
Kaval, sunumunun sonunda, şu mesajları verdi: “Milli 
savunma sanayimizin gelişmesindeki diğer bir unsur da yerli 
firmalarımızla beraber hareket edebilmektir. Bir firmamız, 
bir ülkeye araç satıyorsa gemi, bot satıyorsa üzerinde 
başka bir ülkenin uzaktan komutalı silah istasyonu değil, 
Türkiye’nin SARP’ı, STAMP’ı, UMTAS’ı, CİRİT’i ve benzerleri 
olmalı. Tabii ki platformcularımızın elini güçlendirecek 
şekilde rekabetçi olacağız. Sistemlerimizin performansına 
güveniyoruz. Bu alanda, dünya pazarını da yakından 
takip ediyor ve iyi biliyoruz. Eğer platformcularımızla 
beraber yurt dışına açılırsak; birlikte çalışırsak  
savunma sanayimizin önündeki 5 milyar dolarlık ihracat 
hedefine de bir adım daha yaklaşırız. Bizim beklentimiz,  
tüm pazarlarda yerli platformcularımızla birlikte 
çalışmak.”

Geleceği Şekillendirmek
Etkinliğin 2’nci gününün açılış oturumu, Mukaddes Bur-
han’ın, “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Doğru Savunma 
Sektöründe Bilim-Teknoloji ve Teknoloji Öngörüsü” baş-
lıklı sunumu ile başladı. Burhan, sunumunda, TÜBİTAK’ın  
Vizyon 2023 projesinin, savunma sektörü açısından etkilerini  
irdeledi.
Burhan’ın ardından, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçı-
lar Derneği (SASAD) Strateji ve Halkla İlişkiler Kurulu Baş-
kanı Haluk Bulucu, “Alınmış Dersler ve Savunma Politika-
larımız” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin mevcut savunma 
bütçesinin 14 milyar dolar civarında olduğunu; bunun 35 
milyar dolara çıkması gerektiğini belirtti.
Daha sonra, SASAD Ekonomik, Ticari ve Yasal Uygulama-
lar Komitesi Başkanı Bülent E. Beyoğlu, bir önceki semi-
nerde yaptığı konuşmanın devamı niteliğindeki, “Türk Kara 
Araçları Sektörünün Genel Görünümü-2” başlıklı sunumu 
yaptı. Beyoğlu, son 2 yılda yaşanan gelişmeleri özetledi ve 
2 yıl önce sektörün sorunları olarak dile getirdiği konuların  
güncel durumlarını, şöyle özetledi:
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n	 Ana yükleniciler, sözleşmeye bağlanan projeler ve acil
 ihtiyaçlardan kaynaklanan alımlarla tempo kazanan
 projelerin gerektirdiği büyümeyi sağlayabiliyor; fakat
 alt sistemleri geliştirecek orta ve küçük ölçekli firmalar
 açısından sorunlar devam ediyor.
n	 Lojistik ile ilgili bazı işlerin sanayiye devredilmesi
 konusunda gelişmeler yaşanıyor; prototip projeler
 başlatılıyor, çalışma grupları oluşturuluyor.
n	 Test altyapıları konusunda yaşanan sorunların, 
 SSM’nin de içinde bulunduğu süreçte, kuruluş
 çalışmaları süren test şirketi ile çözüleceği öngörülüyor.
n	 Güç grubu, silah sistemleri, zırh malzemeleri ve
 algılayıcılar gibi, yurt dışı bağımlılık bulunan
 konularda başlatılan projeler bulunuyor.
Beyoğlu, sektörde yaşanan rekabet ile ilgili şu değerlendir-
meleri yaptı: “Kâğıt üzerinden taahhütlerin değerlendirildi-
ği ihalelerde, firmalar, teknik konularda, ürün kalitesinde 
farklılaşamayacakları için, talep edilen bütün isterleri ka-
bul ediyorlar. Dolayısıyla ürünün kalitesiyle, yetkinlikleriy-
le, işlevselliğiyle bir fark yaratamıyorlar. Fiyat rekabetine 
yöneliyorlar. Şu anda, kara araçları sektörü, ciddi bir reka-
bet altında ve yıkıcı bir rekabet ortamı var. Bu da sektörün 
fiyat rekabetine girmiş olmasından kaynaklanıyor. Teklif 
değerlendirme ve ihale yöntemimiz, bizi, belki uzun vadede 
bir takım firmaların yok olmasına götürebilecek ve rekabet 
ortamının kaybolmasına yol açabilecek bir yola götürüyor 
şu anda… Bu şekilde gidersek gerçekten tek firmaya doğru 
gidebilir sektör. Örnek olarak vereyim; Silah Taşıyıcı Araç-
lar projesinin, bugün, imzalanan sözleşme bedelinin en az 
2 katına, yurt dışında talep görebilecek bir proje olduğunu 
söyleyebilirim.”
Sektörün iş hacminde beklenen değişimi rakamlarla açıkla-
yan Beyoğlu; 2007-2016 yılları arasında, kara araçları sek-
töründe, SSM kaynaklı yaklaşık 2,75 milyar dolarlık sözleş-
me imzalandığını; sektör cirosunun, yıllık 150-200 milyon 
dolar arasında gerçekleştiğini; kısa vadede ise 5-6 milyar 
avroluk projelerin imzalanabileceğini söyledi. Gelecekle il-
gili rakamların önemli bir bölümünü ALTAY tankının seri 
üretiminin oluşturduğunu hatırlattı ve seri üretim ihalesini 
kazanamayan firmanın, sektör dışına çıkma riskinin bulun-
duğunu belirtti. Beyoğlu, bu tabloda, Türkiye’nin, kara araç-
ları sektöründe geleceği şekillendirmek isteyip istemediğine 
karar vermesi gerektiğini ifade etti: “Geleceği tasarlama-
mız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tam o noktadayız. Bu  
1-2 yıl içinde ne yaparsak, ne kararlar alırsak gelecek ona 
göre şekillenecek. O zaman, gelecekten bugüne bakalım… 

Önümüzdeki 20 yıl için, kabaca 30 milyar dolarlık bir proje 
portföyümüz var. Bu da yılda, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir 
ciro demek. Biz ne hayal ediyoruz? Silahlı kuvvetlerimizin 
çok güçlü olmasını hayal ediyoruz. Emniyet güçlerimizin çok 
caydırıcı bir güçte olmasını hayal ediyoruz. Sektörümüzün 
sürdürülebilir olmasını, 20 yıl sonra da maliyet etkin çözüm-
lerle karşımıza çıkabilmesini bekliyoruz. Fiyatların şişme-
mesini bekliyoruz. Tabii ki sektörün istihdam yaratmasını, 
ihracat gerçekleştirmesini, güçlü bir ekonomi yaratmasını 
bekliyoruz. Bunu beklerken, yönetmek için elimizde bir tek 
araç var; o da proje modelleri ve teklife çağrı dosyaları. Tek-
life çağrı dosyasına ne yazarsak bizi geleceğe o taşıyor. Proje 
modelini nasıl belirlersek geleceğe o taşıyor. Daha somuta 
indirgeyeyim. Mesela, ALTAY tankının seri üretim projesinin 
belli ihale yöntemleri olabilir. Bunlardan birisi, tek kaynak 
bir firmayla sözleşme yapılması olabilir. Bir tanesi, ihaleye 
çıkıp 1 firmayı seçmek olabilir. Bir başkası, ihaleye çıkıp 2 
firmayı seçmek olabilir. Bir başkası, ihaleye çıkmadan 3 fir-
mayı bir araya getirip sözleşme yapmak olabilir. Bunların 
her biriyle de tankın seri üretimi yapılır ve silahlı kuvvetlere 
teslim edilir. 20 yıl sonra ne olur sektör? Tek firma olursa 
ne olur? 2 firma olursa ne olur? 3 firma olursa ne olur? 3’ü 
bir araya gelirse ne olur? Bunları çok iyi düşünmemiz lazım. 
Çünkü attığımız adımın geri dönüşü yok. Ne hayal ediyorsak 
onu ortaya çıkartacağına inandığımız modeli uygulamamız 
gerekir.”
Beyoğlu, projelerde, yerli katkıyı arttırmak için oranlar ve-
rildiğini; bunun yerine, nelerin yerli yapılmasının beklendiği-
nin ifade edilmesinin, sektörü istenen sonuca yönlendirecek 
daha iyi bir uygulama olacağını da belirtti.

Sektör, Ömür Devri Yönetimine 
ve Harekâtları Desteğe Hazırlanmalı
Etkinliğin 2’nci gününün açılış oturumunun son konuşma-
cısı, SSM Kara Araçları Daire Başkanlığı Tank ve Moder-
nizasyon Projeleri Müdürü Ahmet Raci Yalçın oldu. Yalçın, 
sunumunda; SSM, SSM projelerinin işleyişi ve Kara Araç-
ları Daire Başkanlığında yürüyen projelerle ilgili bilgiler 
verdi.
Yalçın, lojistik ve ömür devri yönetimi gibi konularda yürüt-
tükleri çalışmaları da anlattı: “Artık kuvvetler, bir ömür devri 
lojistik destek ihtiyacı bildiriyor. Sanayi katılımı/offset söz-
leşmesi gibi bir ömür devri lojistik sözleşmesini de projeleri-
mizle birlikte imzalamayı düşünüyoruz.”
SSM’nin maliyet analizi yapması konusunda da çalışmaları 
olduğunu ve bir veri tabanı hazırlamakta olduklarını belir-

Bülent E. Beyoğlu

Ahmet Raci Yalçın
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ten Yalçın, acil alımlarda, SSM içinde yaşanan döngüye de 
değindi: “Burada, SSM’ye gelen ihtiyaçlar, bizim normal pro-
jelerimizdeki kadar detaylı değil. Çok kısa, 1-2 sayfalık bir ih-
tiyaç alıyoruz. Daha sonra, SSM içerisinde bir Müsteşar Yar-
dımcımız başkanlığındaki SSM Acil Alım Kurulu, bu ihtiyacın 
gerçekten acil olup olmadığını değerlendiriyor. Bunu neye 
göre değerlendiriyor? Hâlihazırda yürüyen bir projemiz var-
sa o projeye dâhil edilebilir mi? Ya da acil alım olarak isteni-
len sayılar, gerçekten belirtilen sürelerde tedarik edilebilir 
mi? Ya da projenin bütçesi, acil alım için uygun mu? Eğer bu 
onay çıkarsa projeler SSM proje dairelerine dağıtılıyor. Daha 
sonra, biz burada kullanıcımızla birlikte modeli belirliyoruz. 
Daha önce kullanılmış bir sistem mi talep ediliyor? Yoksa 
kullanıcımızın aklında, ihtiyaçları net belli bir sistem mi var? 
Bunu belirliyoruz. Daha sonra, STM ile paylaşıyoruz. STM, 
bizim klasik teklife çağrı dokümanı değerlendirme süreçle-
rini tamamlayıp bize sonuçlarını bildiriyor. Biz onay verirsek 
sözleşme imzalanıyor ve teslimatla birlikte kullanıcımıza ge-
çiyor.”
Yalçın, özellikle devam eden harekâtlar kapsamında, fir-
malardan talep edilen çözümlerde hızın çok önemli ol-
duğunu; bunların doğrudan sahada uygulandığını ve dört 
dörtlük olmasının gerekmediğini ifade etti. Harekâtlarda 
elde edilen tecrübeleri sektörle paylaşmayı planladıklarını 
da belirtti.
Etkinlikte, firmaların, paralel oturumlarda yaptıkları sunum-
lardan ve fuaye alanında sergiledikleri sistemlerden derledi-
ğimiz haberleri, ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.

ASELSAN’dan Her İhtiyaca Bir Çözüm
ASELSAN çalışanları, etkinlikte, 4 sunum gerçekleştirdi. 
Hava Savunma Top Sistemleri Program Müdürlüğünden Uz-
man Mühendis İlker Özdemir, havadan karaya füzelere karşı 
hava savunması konusunu anlattı. Son yıllarda, seyir füzesi, 
havadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarının sayısı-
nın, uçak ve helikopterler gibi klasik hava unsurlarına na-
zaran hızla arttı. Bu durum, hava savunma sistemlerinin, bu 
tür tehditlerle daha sık karşılaşması sonucunu doğuruyor. 
Özdemir, ASELSAN’ın, namlulu hava savunma sistemlerinin 
ve füze sistemlerinin, bu tehditlere karşı tedbir oluşturdu-
ğunu belirtti.

ASELSAN SARP Proje Yöneticisi Tansel Kibar, uzaktan 
komutalı silah sistemlerinin tarihçesinden, bu konudaki 
mevcut sistemlerden ve ASELSAN’ın çözümlerinden bah-
setti. Sunum sonrasında, soru-cevap oturumunda Kibar,  
SARP sisteminde, %75 yerlilik oranına ulaştıklarını ifade 
etti.
ASELSAN Tank Program Müdürü Abdullah Karaarslan, “Gü-
nümüz Çatışma Ortamlarında Tankların Varoluş Savaşı” 
başlıklı sunumunda, ASELSAN SARP ve AKKOR sistemleri-
nin, tankların savunmasındaki rolüne değindi.
ASELSAN Topçu ve Piyade Sistemleri Program Müdürlüğün-
den Kıdemli Lider Mühendis Tuba Pakin de ASELSAN’ın ateş 
destek çözüm ailesini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Vetronics Kavramını, 
Uzmanı Ayyazılım Anlattı
Araç elektroniği (vetronics) çözümleri, farklı ülkelerde-
ki yaklaşık 1.000 araç üzerinde çalışmakta olan Ayyazı-
lım, bu konudaki yeteneklerini, fuaye alanında sergiledi.  
Ayyazılım’ın kurucusu ve Genel Müdürü Atilla Yenidoğan 
da etkinliğin ilk gününde yaptığı sunumla vetronics ala-
nındaki son gelişmeleri anlattı. Yenidoğan, ticari araçlarda 
kullanılan teknolojilerin, askeri araçlara da uygulandığı-
na dikkat çekti. ABS fren sistemini ve kamera ve navi-
gasyon gibi alt sistemlerin komuta kontrol sistemlerine  
dönüşmesini, bu konuda örnekler olarak sıraladı. Yeni-
doğan, sunumunun sonuç bölümünde 2 gelişmeye dikkat 
çekti:
n	 Kara platformlarında, elektrik ve elektronik sistemlerin
 katkı yüzdesi, hızla artma eğilimindedir.
n	 Bu eğilim, ana yüklenicilerin, elektronik tabanlı şirketler
 olmasına doğru gitmektedir.

FNSS, Hibrid Savaşa da 
Hazırlanıyor
FNSS İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun, etkinliğin ilk günü 
yaptığı, “Hibrit Savaş Hakkında Değerlendirmeler ve Zırhlı 
Muharebe Araçlarının Geleceği” başlıklı sunumda, muha-
rebe şartlarının değişimi ve askerlerin teçhizatının ve zırh-
lı araç teknolojilerinin gelişimi sonucunda, yeni nesil zırhlı 
muharebe araçlarına ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Olgun, 
böyle bir aracın özelliklerini, FNSS’nin KAPLAN Yeni Nesil 
Zırhlı Muharebe Aracı üzerinden anlattı.
Etkinlikte, FNSS adına bir diğer sunumu yapan Dr. Kıvılcım 
Ersoy ise FNSS’nin teknoloji yönetimine yaklaşımından bah-
setti.

Atilla Yenidoğan

ASELSAN-TÜBİTAK 
iş birliği ile 
SARP’ta milli bir 
işletim sisteminin 
kullanılması için 
çalışmalar 
yapılıyor.
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NATEK Savunma, KENES ile Keskin 
Nişancıları Avlayacak
NATEK Savunma, fuaye alanında, Keskin Nişancı Tespit 
ve Gözetleme Sistemi (KENES)’i sergiledi. NATEK Savun-
ma Genel Müdür Yardımcısı Bünyamin Kahraman Ka-
radeniz, yaptığı sunumda; sistemin, bu yıl içinde, taktik 
sahada gerçekleştirilen denemelerde, tüm senaryolarda ba-
şarılı olduğunu ve bu başarının, Özel Kuvvetler Komutanlığı  
ARGE Şube Müdürlüğü tarafından da belgelendiğini söyledi. 
Sistem, keskin nişancı dürbünlerini tespit ederek kullanıcı-
sını uyarıyor. Sistemin bir diğer özelliği de ITAR kısıtlarına 
tabi olmaması.

Nurol Makina, Standartların 
Yetersizliğine Dikkat Çekti
Nurol Makina Tasarım ve Mühendislik Müdürü Fikret Çınar, 
tekerlekli kara araçlarının, mayın ve el yapımı patlayıcılara 
karşı korunması ile ilgili testleri anlattığı bir sunum ger-
çekleştirdi. İbrahim Yumak ise güncel operasyonlarda kar-
şılaşılan tehditlere ve bunlara karşı EJDER YALÇIN aracı-
nın elde ettiği başarılara değindi. Her iki sunumda da beka 
kabiliyeti ile ilgili test standartlarının, operasyon sahasında 
karşılaşılan tehditleri tam kapsamadığına ve bu standart-
ları aşan yerel test gereksinimlerinin tanımlanabileceğine 
vurgu yapıldı.

Otokar, Süspansiyon Konusuna Eğildi
Otokar Paletli Araçlar Güç Grubu ve Süspansiyon Grup Birim 
Yöneticisi Serkan Yılmaz, etkinlikte gerçekleştirdiği sunum-
da, süspansiyon sistemlerinin işlevini ve türlerini anlattı. 
Otokar’ın süspansiyon sistemleri geliştirme konusundaki 
yeteneklerinden de bahsetti.
Çağrı İyidiker ise Otokar’ın, amfibi araçların, suda kendi ken-
dine dik konuma gelmesini sağlayacak tasarımlarla ilgili ça-
lışmalarını anlattı. İyidiker, çalışmalarının sonuçlarını, RMK 
Marine ile birlikte doğruladıklarını belirtti.

MARTEC, Yerel Ortak Arıyor
Otomatik yangın ve infilak bastırma sistemleri tasarlayan 
ve üreten MARTEC, çözümlerini fuaye alanında sergiledi. 
Ayrıca firmanın CEO’s Paolo Bona, sunumuyla bu çözüm-
leri katılımcılara anlattı. Bona, sunumunda, yerli katkının 
Türkiye için çok önemli olduğunu bildiklerini ve yerel bir 
ortak arayışı içinde olduklarını belirtti. Brezilya’daki çalış-
malarının bu konuda örnek olarak gösterilebileceğini ifa-
de eden Bona, yerel üretim ve lojistik destek gibi çözümler 
getirebileceklerini; araç üreticileri ile de iş birliği yapabile-
ceklerini söyledi.
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Bünyamin Kahraman Karadeniz

Keskin Nişancı 
Tespit ve 

Gözetleme 
Sistemi (KENES)

MARTEC’in yangın ve infilak bastırma sistemleri, İtalyan Silahlı 
Kuvvetlerinin tekerlekli araçlarında da kullanılıyor.
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TİMSAN, 1982 yılında, ha-
valimanı ve uçak yer hiz-

met aracı üretimi yapmak 
için, İstanbul’da kuruldu. 
Kuruluşunun ardından, sa-
dece Türkiye’de; Türk Hava 
Yolları, İstanbul Hava Yol-
ları ve Çelebi Hava Servi-
si ile başlayan faaliyetleri, 
bugün; Avrupa, Asya, Afri-
ka ve Amerika kıtalarında,  
51 ülkeye yapılan ihracat ile 
gelişti ve TİMSAN, bir dünya 
markası hâline geldi.
TİMSAN, havalimanı ve uçak 
yer hizmet araçları ve sa-
vunma sanayisi sektörlerin-
de; bagaj, palet ve konteyner 
taşıyıcı,  konveyör, tow-trak-
tör, loader, K-Loader, yolcu 
merdiveni, hasta nakil aracı, 
ikram aracı, su ve foseptik 
aracı, de-icing aracı, bakım 
platformu,  hava trafik kont-
rol kulesi ve bu araçların 
elektrikli versiyonları dâhil, 
60’tan fazla farklı yer hizmet 
aracı ve birçok ekipmanın; 
tasarım, imalat, kalite-kont-
rol, satış ve satış sonrası 
servis ve bakım hizmetlerini 
gerçekleştiriyor.
Konteyner ve palet gibi yük-
lerin farklı yükseklikteki 
uçaklara yüklenmesi için 
kullanılan K-Loader türü 
araçlar alanında, Türkiye’de 
özgün ve yerli bir çözüm ol-
mamasından hareket eden 
TİMSAN, TÜBİTAK desteği ile 
çalışmalarını hızlandırdı ve 
ilk prototipin üretimine, 2015 
yılında başladı. Bu süreçte, 
tasarım faaliyetlerini, üniver-
sitelerle iş birliği yaparak ve 
yerli yapısal analiz firmaları 
ile çalışarak gerçekleştirdi.  
TİMSAN, muadil ürünlerin 
önüne geçecek bir ürünü he-
defledi ve bu kapsamda, ürün-
de, tam otomatik PLC tabanlı 
Can-Bus kontrol sistemleri ve 
oransal valfler kullanıldı.
2015 yılının Haziran ayında, 
Milli Savunma Bakanlığı-
nın açtığı ihaleyi, İngiliz ve 
Amerikan firmalar arasın-
dan yerli imalatçı olarak 
sıyrılarak kazanan TİMSAN, 
ürettiği araçların fabrika 
kabullerini, Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı ile birlikte ba-
şarıyla tamamladı.
KL11000 K-Loader Uçak 
Yükleyici, özellikle C-130, 
C-160, A400M tipi askeri 
uçaklara kargo yükleme ve 
boşaltılması için tasarlandı. 
5550 mm servis yüksekli-
ğine sahip olan araç, sivil 
uçaklarda da kargo yükleme 
ve boşaltma amaçlı kullanı-
labiliyor.
KL11000 Uçak Yükleyicisi,  
9 m boyundaki platformu 
ve 11.300 kg kaldırma ka-
pasitesi sayesinde, 4 adet  
463L (HCU-6/E) tipi askeri 
kargo paleti ile sivil hava-
cılıkta kullanılan her türlü 
konteyner ve paleti taşıyabi-
liyor. Ayrıca platformun özel 
tasarımı sayesinde, askeri 
taktik araçları ve diğer mal-
zemeleri de çok rahatlıkla 

taşıyıp uçağa yükleyebiliyor.
KL11000 Uçak Yükleyicisi, 
gücünü, 6 silindirli turbo 
şarjlı ve inter-coolerlı dizel 
bir motordan alıyor. Bu mo-
tora ve ekipmana özel se-
çilmiş power-shift otomatik 
şanzıman ile arka aks tah-
rik edilerek tam yüklü iken 
düz zeminde, 20 km sürat ve 
%15 eğim tırmanma kabili-
yeti sunuluyor. 
Platformun aşağı-yukarı ha-
reketini sağlamak için, önde 
ve arkada “K” formunda ma-
kaslar bulunuyor. Bu makas 
sistemi, hidrolik silindirler 
ile birbirinden bağımsız ha-
reket ettiriliyor. Bu sayede, 
platformun öne-arkaya yat-
ması sağlanıyor. Yükleme 
ve boşaltma sırasında, ekip-
manın dengesini koruyan ve 
salınımları asgariye indiren 

4 adet hidrolik tahrikli des-
tek ayağı bulunuyor.
Ana şasiye montajlı ve hid-
rolik tahrikle yukarı aşağı 
hareket edebilen aks şase-
leri sayesinde, KL11000 Uçak 
Yükleyicisi, asgari servis 
yüksekliği olan 1000 mm’yi 
sağlıyor. Ayrıca tamamen 
yükselerek, uçaklara rampa 
ile yüklenebilmesini sağla-
yacak karın altı boşluğunu 
oluşturabiliyor. Ön ve arka 
aksın dümenlenebilir ol-
ması sayesinde; sadece ön 
teker 2WS/F, sadece arka 
teker 2WS/R, ön ve arka 
teker birlikte 4WS yengeç 
yürüyüşü modları gerçek-
leştirilebiliyor. Böylece, sü-
rüş manevraları ve nakliye 
operasyonlarında büyük ko-
laylık sağlanıyor.
KL11000 Uçak Yükleyici-
si’nin kendisi de C-130 ve 
A400M uçakları ile nakle-
dilebiliyor. Aracın hizmet 
verebildiği başlıca uçak mo-
delleri ise şöyle sıralanıyor: 
Airbus A320, A330 ve A340, 
Boeing 737 ve 747, C-130, 
C-5, C-17, Il-76, An-124,  
An-225, A400M, CN235, C-160.

TİMSAN, Başarı Grafiğini 
KL11000 ile Sürdürüyor
TİMSAN, özgün ürün portföyünü, 
KL11000 K-Loader Uçak Yükleyici ile 
genişletiyor. Gerek askeri gerekse 
sivil uçakların yükleme işlemlerinde 
kullanılabilen KL11000, farklı ve özel 
ihtiyaçlara çözüm oluşturuyor.
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Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / o.kaya@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Bu yılki sloganı, “Milli yeteneklerle küresel güçler 
oluşturmak” olarak belirlenen 3’üncü High-Tech Port 
by MÜSİAD fuarında, 74 kurum ve kuruluş, stantları 

ile yer aldı. Etkinlik, özellikle kara aracı üreticileri tara-
fından, yeni ürün 
lansmanı fırsatı 
olarak kullanıldı. 
Katmerciler, 4x4 
taktik tekerlekli 
zırhlı muharebe 

High-Tech Port by MÜSİAD, 
Kapılarını, Milli Yeteneklerle 
Küresel Güçler Oluşturmak için Açtı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) tarafından, her 2 yılda bir 
İstanbul’da düzenlenen uluslararası 

MÜSİAD EXPO etkinliğinin 16’ncısı, 
9-12 Kasım tarihlerinde 

gerçekleştirildi. MÜSİAD EXPO 
kapsamında organize edilen 

3’üncü High-Tech Port by MÜSİAD 
fuarı da aynı tarihlerde kapılarını 

ziyaretçilere açtı.

Etkinliğin resmi medya partneri olan 
MSI Dergisi’nin İngilizce olarak hazırlanan 
High-Tech Port Özel Sayısı, katılımcıların 
yanlarında götüreceği, Türk savunma ve havacılık 
sektöründeki son gelişmeleri ve firmaların
ürün ve hizmetlerini anlatan referans bir 
yayın oldu.

Etkinliğe, Türkiye’de görev yapan askeri ataşelerden de yoğun bir katılım oldu.

16’ncı MÜSİAD EXPO öncesinde, 7 Kasım’da, İstanbul’da, etkinliği tanıtan bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda basın mensuplarının karşısına; 
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Kurumsal İletişim Komisyonu Başkanı Alper Esen ve Fuar Forum Organizasyon Komisyonu Başkanı Burak Benşin çıktı.
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aracı HIZIR’ı ilk defa High-Tech Port by MÜSİAD’da  sergiledi.  
Nurol Makina ise operasyonlarda başarıyla görev ya-
pan EJDER YALÇIN’ın teslimatı başlayan son sürümünün  
lansmanını yaptı.
Etkinliğe, Türkiye’de görevli askeri ataşeler de ilgi gösterdi. 

Sergi alanında, Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Mili-
tary Attaché Corps / AMAC) için ayrı bir stant da yer aldı. Ata-
şeler, farklı heyetlerle çok sayıda toplantı gerçekleştirdiler.
Etkinlikle ilgili öne çıkan haberleri, ilerleyen sayfalarımızda 
derledik.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesinin Pars Roket Grubu’nun standında, İSTİKLAL Roketi ile ilgili bilgi aldı.
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FNSS, Ürün Gruplarından 
Birer Örnek Getirdi
FNSS, fuarda, paletli ve tekerlekli araçları ile istihkâm araçla-
rından birer örneği; PARS 8x8 tekerlekli zırhlı aracını, KAPLAN 
zırhlı muharebe aracını ve KUNDUZ amfibi zırhlı istihkâm iş ma-

kinasını sergiledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde operasyonla-
ra katılan KUNDUZ’un üzerinde, “Combat Proven” (Muharebede 
Kendini İspat Etmiştir) yazması da dikkatlerden kaçmadı. Fuar 
boyunca çeşitli heyetleri ağırlayan firma, mevcut bağlantılarını 
sürdürme ve yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı.

ASELSAN, İHTAR Mini/Mikro İHA Tespit, Takip, Önleme Sistemi’ni, 
ilk defa High-Tech Port by MÜSİAD’da sergiledi.

Ziyaretçiler, HAVELSAN’ın Lazerli Muharebe Eğitim / Çatışma Simülatörü’nü 
test etme fırsatı buldular.
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HIZIR’ın Kurdelesini, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Kesti
Fuar için hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan Katmerci-
ler, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı HIZIR’ı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 
katıldığı bir törenle tanıttı. Katmerciler Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Katmerci’nin araç hakkında sunduğu bilgileri 

dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temenni-
siyle lansman için hazırlanan kurdeleyi kesti.
Lansman sonrası bir açıklama yapan İsmail Katmerci, 
lansmanlarını onurlandırdığı için Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a ve konuklarına şükranlarını sunduğunu belirt-
ti. HIZIR başta olmak üzere, savunma sanayisine yönelik 
araçlarıyla Türk savunma sanayisinin yeni gücü olmayı 
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hedeflediklerini ifade eden Katmerci, yenilikçi bir şirket 
olarak 31 yıla uzanan deneyimleriyle Türkiye’nin 2023 he-
defleri doğrultusunda sorumluluk almaya devam edecek-
lerini vurguladı.
Katmerciler’in kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği  
HIZIR, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak 
ve NATO standartlarına uygun olarak tasarlandı. Kat-
merciler, aracı tanıtırken, HIZIR’ın, Türk savunma sa-
nayisindeki sınıfının en yüksek motor gücüne sahip araç 
olduğunu ve kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma 
koşulları altında yüksek performans gösterecek şekil-
de tasarlandığını vurguladı. Araç; komuta kontrol aracı, 
KBRN aracı, silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır gü-
venliği aracı ve keşif aracı gibi çeşitli konfigürasyonlar-
da kullanılabilecek. Aracın teknik özellikleri, Tablo 1’de  
yer alıyor.
Katmercilerin ilk defa tanıttığı bir diğer ürün, NEFER 
Zırh Sistemi ve bu sistem ile donatılmış 4x4 Zırhlı Komu-
ta ve Devriye Aracı oldu. Farklı araçlara uygulanabilen  
NEFER, hem kırsal hem de şehir içi uygulamalara yönelik 
çözüm sunuyor. Sistem, kompozit ve seramik bazlı mal-
zemeler içeriyor. Katmerciler, bu sistemin, Türkiye’de, 
kendi sınıfında ilk örnek olduğunu ve sistemin, aracın 
performansında neredeyse hiçbir kayba neden olmadığını 
vurguladı.
Fuarda, NEFER’in, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 
aracına uygulaması sergilendi. Aracın yaşam alanını 
oluşturan gövdesi, camları, tavanı ve tabanı ile motor böl-
mesi, NEFER zırh sistemi ile koruma altına alındı. Aracın 
boş ağırlığı, Tip 1 zırh için 2.654 kg, Tip 2 zırh için 2.391 
kg olarak veriliyor. Jeep firmasının 2016 model verilerine 
göre ise bu modelin boş ağırlığı, yaklaşık 1850 kg.
Katmerciler, standında, KHAN 4x4 taktik tekerlekli zırh-
lı personel taşıyıcısını ve Toplumsal Olaylara Müdahale  
Aracı’nı da sergiledi. Ayrıca zırhlı ADR akaryakıt tankeri, 
koruma kalkanı, zırhlı damper, uzaktan kumandalı zırh-
lı paletli ekskavatör, zırhlı low bed treyler, zırhlı su tan-
keri ve zırhlı kazıcı yükleyici iş makinası ürünlerinin de 
tanıtımını yaptı.

Motor	 8,9	lt	Cummins	ISL	tuboşarjlı,	intercooler	dizel
Azami	Menzil	 700	km
Şanzıman	 Allison	3000	serisi	tam	otomatik
Azami	Uzunluk	 5.570	mm
Azami	Genişlik	 2.490	mm
Azami	Yükseklik	 2.610	mm
Dingil	Açıklığı	 3.080	mm
Karın	Altı	Yüksekliği	 410	mm
Azami	Yüklü	Ağırlık	 16.000	kg
Personel	Taşıma	Kapasitesi	 9
Opsiyonlar	 l Kurtarma	vinci
 l Silah	kulesi
 l ASELSAN	SARP	uzaktan	komutalı	silah	sistemi
 l Merkezi	lastik	şişirme	sistemi
 l KBRN	hava	filtre	sistemi
 l Otomatik	yangın	söndürme	sistemi
 l İç	konuşma	sistemi
 l GPS

Tablo 1. Katmerciler HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli 
Zırhlı Muharebe Aracının Teknik Özellikleri
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Kordsa, Kompozit ile 
Global Pazarda Güçlenmeyi 
Hedefliyor
High-Tech Port by MÜSİAD 
etkinliğinde stant açan firmalar 
arasında yer alan Kordsa, 
bugüne kadar savunma ve 
havacılık sanayisinde çok tanınan 
bir isim olmasa da gelecekte 
bu durumu tersine çevirmeye 
hazırlanıyor. Firmanın faaliyetlerini, 
Kordsa Genel Müdür Yardımcısı 
ve Teknoloji Kompozit İş Birimi 
Lideri İbrahim Özgür Yıldırım’dan 
dinledik.

MSI Dergisi: Öncelikle Kordsa’nın 
faaliyet alanları ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
İbrahim Özgür YILDIRIM: Kordsa, 1973 
yılında, Sabancı Holding’in bir iştiraki 
olarak kuruldu. Kurulduğumuzda, las-
tik güçlendirme teknolojileri üretirken, 
bugün kompozit teknolojileri ve beton 
güçlendirme teknolojileri üretiyoruz. 
Artık güçlendirilecek hangi alan olursa 
orayı Kordsa güçlendirebilir diyoruz. 
Bizim uzmanlık alanımız, polimer üre-
timi; sonrasında da polimerin tekstil 
ürünlerine dönüştürülmesi ve kaplan-
ması. Kordsa’nın en eski faaliyet alanı 
lastik güçlendirme teknolojileri üret-
mek. Naylon 6.6 ve polyester iplik üre-
tiyoruz. Bu ipliklerden bez yapıyoruz ve 
bu bezler de otomotiv ve uçak lastikle-
rinde kullanılıyor. Türkiye’nin globalde 

üretim ve tedarik yapan öncü şir-
ketlerinden birisiyiz. 4 kıtada üre-
tim yapıyoruz. Dünyadaki Naylon 
6.6 pazarının %34’ü bizim elimiz-
de. Her 3 uçak lastiğinin 2’sinde 
Kordsa bezi kullanılıyor. Yine her 
3 otomobil lastiğinin 1’inde Kordsa 
bezi kullanılıyor.
Şu anda, Uzak Doğu merkezli,  
2 tane büyük rakibimiz var. Bunlardan 
biri, sadece naylon üretiyor; diğeri ise 
sadece polyester. Biz, her ikisini de yapı-
yoruz. Dünya genelinde, naylonda 1’inci-
yiz; polyesterde de çok az farkla 2’nciyiz.

MSI Dergisi: Ar-Ge merkezi açmış 
olmanız çalışmalarınızın yönünü 
nasıl etkiledi?
İbrahim Özgür YILDIRIM: 2008 yılında, 
İzmit’teki fabrikamızda Ar-Ge merkezi-
mizi kurduk. Ar-Ge merkezini kurduk-

tan sonra, dünyamız değişti. 
Hükümetin o dönemdeki 
Ar-Ge merkezi teşvikleri, 
gerçekten burada ateşleyici bir rol 
oynadı. Eski ortaklarımızdan devraldı-
ğımız Ar-Ge altyapısını, ABD’den bura-
ya taşıdık; Türkiye’de bir Ar-Ge mer-
kezi oluşturduk. 50 kişilik bir kadro ile 
çalışmalara başladık.

Kordsa’nın kompozit teknolojisinin 
kullanıldığı örnekler 

(üstte ve karşı sayfada).
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Ar-Ge merkezimizde yaptığımız çalış-
maların, bize çok büyük faydası oldu. 
2008’den bu yana, 8 sene içinde, yeni 
ürün satışlarımızda çok önemli bir ar-
tış yaşadık. Yeni ürün satışlarımız 50 
milyon doları geçti. Bütün başta büyük 
lastik üreticileri olmak üzere, bütün 
müşterilerimizle ortak Ar-Ge yapıyo-
ruz. Açık inovasyon modelinde çalışı-
yoruz. Yani ortak geliştirme, birlikte 
patent alma. Bu açıklık, bize sonradan 
üniversitelerle, kamuyla iş birliklerin-
de büyük bir avantaj sağladı. Patent 
konusunda çok ileriye gittik. Şu anda, 
360 civarında patentimiz var. Bunların 
yarısı tescillendi. Daha önceki 40 yıl bo-
yunca sadece 6 tane patenti olan firma, 
son dönemde, birdenbire hızlı bir şekil-
de patent almaya başladı.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik ilginiz nasıl 
ortaya çıktı?
İbrahim Özgür YILDIRIM: 2013 yılına 
kadar, uçak lastiği hariç, çalışmaları-
mızın savunma ve havacılık sanayisi ile 
doğrudan ilgisi yoktu. 2013 yılında, “Ga-
yet iyi bir Ar-Ge merkezi kurduk. Altya-

pımız çok iyi. Çok sağlam bir ekibimiz 
var. Yeni iş alanlarımız neler olabilir?” 
diye sorgulamaya başladık. Bir ana-
liz yaptık. Sabancı Holding, yeni bir işe 
girerken acele etmez; konuyu titiz bir 
şekilde araştırır ve sorgular. Sonuçta, 
kompozit sektörünü kendimize yakın 
bulduk. Biz zaten naylon, polyester ve 
iplik üretiyoruz. Karbonize ettiğiniz za-
man, karbonfiber oluyor. Dolayısı ile 
karbonfiber, bizim bilmediğimiz bir şey 
değil. Fiber yapılarla çalışmayı biliyo-
ruz. Dokuma teknolojisine hâkimiz; 40 
yıldır dokuma yapıyoruz. Kaplama tek-
nolojisine hâkimiz; epoksi kimyasallar-
la çalışmalar yapıyoruz. Termoplastik 
konusunda dünya lideriyiz. Bu tablo-
da, prepreg, yapmamız gereken bir iş 
olarak çok net önümüze çıktı. Prepreg 
dediğinizde de savunma ve havacılık 
sektörüne girmiş oluyorsunuz. Bak-
tığınızda, Boeing 787’nin ağırlığı-
nın %50’si, karbonfiber kompo-
zitlerden oluşuyor. Savunma 
firmaları da farklı yerlerde 
bu malzemeleri kullanıyor. 
Prepreg, şu anda Türkiye’de 
üretilmiyor. Üretimi yapılan malze-

melerin bir kısmının sertifikasyonu yok. 
Üretim hacimleri de düşük. Biz kompo-
zit alanında da global bir şirket ortaya 
çıkartmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Bu hedefe ne 
zaman ve nasıl ulaşmayı 
planlıyorsunuz?
İbrahim Özgür YILDIRIM: 
Kendimize 10 yıllık 
bir yol haritası çiz-
dik. Bu işi satış ve 
pazarlama ile de-
ğil, teknoloji ile 
büyüteceğiz . 
Çünkü yeni 
bir sektöre 
g i r i y o r u z . 
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Bizim burada teknolojik bir avantajımı-
zın, fark yaratacak bir yetkinliğimizin 
olması lazım. Kordsa diğer firmala-
rın teknolojisini kullanmak ve onların 
yaptıklarını tekrarlamak yerine her 
zaman kendi mavi okyanusunu yaratır 
ve müşterisine yaratacağı değeri keş-
feder. Bunun için de teknolojiye hâkim 
olmak için neler yapmamız gerektiğine 
baktık. Kendimize, reçine reçetesi ge-
liştirme konusunu seçtik. Kaplamada, 
karbonfiber standart bir malzeme. Asıl 
farkı yaratan reçine ve bununla ilgili 
parça tasarımının ve karakterizasyo-
nun bilgisi.
Kompozit malzeme, esasında son de-
rece basit. İplik, güçlendirici işlev gö-
rüyor ve iskeleti oluşturuyor. Etrafında 
da plastik malzeme var. Plastik malze-

menin kimyası ve tasarımı konusunda 
uzmanlaştık. Bunu da kendi başımıza 
yapmayalım, biz bu işi açık bir platform-
da yapalım, üniversiteyi de bu işin içine 
dâhil edelim dedik. Sabancı Üniversite-
si ile birlikte bu işi yapmaya karar ver-
dik. Üniversite, kompozit teknolojileri 
ile ilgili doktora programlarını, bizimle 
birlikte yürütüyor. 10 öğretim üyesi, 80 
civarında doktora ve yüksek lisans öğ-
rencisi var. 30 tane de mühendisimiz 
var. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’mizi, Teknopark İstanbul’da, 
Sayın Başbakanımızın da katıldığı bir 
törenle, 20 Ağustos’ta açtık.
Devletimiz, teknoparklarda üretim 
yapılmasına izin veren yeni bir düzen-
leme çıkarttı. Biz de Ar-Ge’ye dayalı 
kompozit parça üretimi yapabilecek bir 
altyapı kurduk. Prepreg makinası al-
dık ve üretime başladık. İzmit fabrika-
mızda, karbonfiber bezleri dokuyoruz. 
Onların kaplamasını, Teknopark İstan-
bul’da yapıyoruz.
Teknopark İstanbul’daki binamızın 
en alt katında, üretim altyapımız var. 
Bunun üstündeki 2 katta, kompozit 
mükemmeliyet merkezimiz yer alıyor. 
Bunun işletmesini üniversiteye verdik. 
Bizim ve üniversitenin dışındaki ku-
rum ve kuruluşlara da açık bir yapı. Şu 
anda kimyasalın sentezinden başlayıp, 
uçağın belki kanadını değil; ama kuy-
ruğunu yapabilecek bir altyapımız var. 
Böyle olunca, savunma ve havacılık 
sanayisindeki bütün şirketlerle proje 
yapabilir duruma geldik. Zaten şu anda 
bu şirketlerle temasa geçiyoruz, bazı-
ları ile projeler yapıyoruz.

MSI Dergisi: Savunma ve 
havacılık sektörü özelinde hedefleriniz 
neler?
İbrahim Özgür YILDIRIM: Tabii konu-
nun hem teknoloji hem de sertifikas-
yon tarafı var. Sertifikasyon zor bir 
süreç; ama diğer yandan da pazara 
girişleri zorlaştırıyor, bir bakıma sizi 
koruyor. Biz böyle pazarları seviyo-
ruz. Şu anda üretime yeni başladığı-
mız için, sertifikasyonun henüz ba-
şındayız. Belki 2-3 sene uğraşacağız. 
Hedefimiz; Airbus’ın, Boeing’in ve 
bütün dünyadaki havacılık şirketleri-
nin sertifikalı tedarikçisi olmak. Hatta 
bazı firmalarla görüşmelere başladık. 
Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Global 
bir şirket olmamız da bir artımız bu 
noktada. Örneğin, Boeing’in üretim 
tesislerinin yakınlarında, 2 tane fabri-
kamız var.
Şu anda bütün fiberlerle; cam elyaf, 
aramid, aklınıza hangi fiber geliyorsa 
savunma ve havacılık sanayisinde kul-
lanılan her türlü bezi üretebilir durum-
dayız. Miğfer ve balistik uygulamalara 
yönelik de çalışmalarımız var. Helikop-
ter uygulamaları konusunda da çalışı-
yoruz.
Kendimize; kısa, orta ve uzun vadede 
hedefler koyduk. 10 yılın sonunda, bu-
radan ikinci bir Kordsa Global yarat-
mak hedefiyle çıktık yola.

Kordsa Genel Müdür Yardımcısı ve 
Teknoloji Kompozit İş Birimi Lideri 
İbrahim Özgür Yıldırım’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

MKEK, geniş ürün ailesini, 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 
ve beraberindeki heyete de 
sergiledi.
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Gelişimini Sürdüren 
Retinar, İHA’ları da 
Tespit Edecek
Meteksan Savunma, daha önce 
EFES 2016 tatbikatında sergilediği 
Retinar OPUS’un resmi lansmanını, 
High-Tech Port by MÜSİAD sırasında 
yaptı. Etkinlik sırasında, Meteksan 
Savunma Genel Müdürü Tunç Batum 
ile Retinar OPUS’u da konuştuğumuz 
kısa bir söyleşi yapma imkânı bulduk.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
neden burada ve nasıl bir gündemle 
etkinliğe katılıyor?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma,  
High-Tech Port by MÜSİAD etkinlikle-
rinin, başından beri katılımcısı. Katar’a 
da gitmiştik. Bu etkinliği, savunma ve 
havacılık sanayisinde yüksek teknoloji-
nin sergilendiği; hem yurt içindeki hem 
de yurt dışındaki, mevcut ve potansiyel 
müşterilerimize yönelik çözümlerimizi 
anlatabildiğimiz bir fırsat olarak de-
ğerlendiriyoruz. Sektöre alışılmışın dı-
şında bir nefes kattığına inanıyoruz. 3. 
High-Tech Port by MÜSİAD sırasında, 
bu beklentilerimizi karşılayan temas-
lar ve görüşmeler de gerçekleştirdik.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın 
etkinlik kapsamındaki gündem 
maddeleri neler oldu? 
Tunç BATUM: Burada ana gündemi-
miz, Retinar çevre gözetleme radarı 

ürün ailemiz. Bu ürün ailesinin ilk üye-
si ve taşınabilir bir radar sistemi olan 
Retinar PTR’yi, 2014 yılının sonunda 
tanıtmıştık. O zamandan beri, farklı ih-
tiyaçlara yönelik sürümlerle aileyi ge-
liştiriyoruz. Burada da radarı, kamera 
ile entegre ettiğimiz sürümün, Retinar 
OPUS’un lansmanını yapıyoruz.
Bunların hepsi, bizim çevre gözetleme 
ve güvenliği konusundaki yol haritamı-
zın yapı taşları. Yol haritamızı, güncel 
tehditlere çözüm sağlamaya yönelik 
olarak da şekillendiriyoruz. Son zaman-
larda, hepimizin malumu, insansız hava 
araçları (İHA’lar) ciddi bir tehdit olmaya 
başladı. Bunlara karşı önlemler alınma-
sı amaçlanıyor; kuşkusuz bunun ilk adı-
mı da ortamda bir tehdidin var olduğu-
nun tespit edilmesi. Retinar OPUS, İHA 
tespiti için kullanılacak bir sistemin alt-
yapısını oluşturabilecek bir ürün olma 
özelliğini de taşıyor. Üzerinde biraz 
daha çalışarak, Retinar OPUS’u bu role 
hazırlayıp, Drone Tespit Radarı ürünü-
müzü ortaya çıkartmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Tespitin ardından, tehdide 
karşı bir tedbirin de uygulanması 
gerekiyor. İHA’lara karşı, lazer 
kullanımı da gündemde olan bir 
konu. Meteksan Savunma’nın çalışma 
alanlarından bir tanesinin de lazer 
teknolojileri olduğunu biliyoruz. Bu 
noktada, Meteksan Savunma’nın tedbir 
tarafına yönelik de çalışmaları var mı?

Tunç BATUM: İHA’lara karşı tedbir ko-
nusunda, 2 farklı yaklaşım var: İşlevsel 
imha (soft kill) ve fiziksel imha (hard 
kill). Şu andaki yol haritamızda, işin 
fiziksel imha kısmı yok açıkçası. Gele-
cekte, bu doğrultuda bir potansiyel ya 
da ihtiyaç ortaya çıkarsa bu işi yapan 
firmalarla bir iş birliğine gidebiliriz. 
İşlevsel imha tarafıyla ilgili olarak da 
aldatıcı ve saptırıcı sistemler üzerinde 
zaten mevcut çalışmalarımız var; fakat 
gizlilik nedeniyle ayrıntı veremeyece-
ğim. Tespit ve karşı tedbir sistemlerini 
entegre etmek, bizim de planlamamız-
da olan bir çalışma. Tabii bunun için 
önümüzde, yaklaşık 2 yıl var diyebilirim.

MSI Dergisi: Retinar türevlerinin araç 
üstü kullanımıyla ilgili çözümlerinizin 
de olduğunu biliyoruz. Bu konudaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Tunç BATUM: Araç üstünde kullanıma 
yönelik olarak Retinar PTR-X ve OPUS 
sürümleri ile ilgili denemeler yaptık; 
testlere devam ediyoruz. Çeşitli kara 
aracı üreticileriyle görüşüyoruz; ancak 
henüz ortada somut bir proje yok. Bu 
alanda da daha önümüzde kat etmemiz 
gereken bir yol olduğunu değerlendiri-
yorum.

MSI Dergisi: Retinar’ın başka 
uygulamaları olacak mı?
Tunç BATUM: Üç tarafı denizlerle çev-
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rili bir ülkede yaşıyoruz ve sahil güven-
lik güçlerimiz, düzensiz göçle ve ka-
çakçılıkla yoğun bir şekilde mücadele 
ediyor. Retinar, başta düzensiz göç ve 
kaçakçılık amacıyla kullanılan botlar 
olmak üzere, su üstündeki araçların 
tespitinde de kullanılabilir. Radarın 
çalışma frekansında bazı değişiklik-
lere gidip, yazılımını güncellediğimiz 
zaman, bu rolde rahatlıkla üstün per-
formans gösterme potansiyeline sahip 
olduğunu gördük. Bu potansiyeli de-
ğerlendirmek amacıyla deniz uygula-
malarına özel bir sürüm geliştirmeye 
yönelik çalışmalarımıza başladık. Şu 
anda sistem isterlerini belirleme aşa-
masındayız. Retinar’ın, hem donanımı 
hem de yazılımı bizim özgün tasarımı-
mız; dolayısı ile radarın donanımına ve 
yazılımına son derece hâkimiz. Gerek 
donanım gerekse yazılım değişiklik-
lerini kendi içimizde, hızlı bir şekilde 
yapabiliyoruz. Deniz tarafındaki ça-
lışmalarımızın da bu sayede en kısa 
zamanda sonuç vereceğini ve Retinar 
ailesinin bu yeni üyesine dair gelişme-
leri, çok yakında kamuoyu ile paylaşa-
bileceğimizi değerlendiriyorum.

Veri Bağında Gelenek 
Bozulmayacak
MSI Dergisi: Türkiye’nin uzun menzilli 
hava savunması ile ilgili projeler,  
uzun süredir gündemi meşgul ediyor. 
Belki acil ihtiyaç kapsamında  
bir hazır alım da olabilecek; ama  
bir taraftan da Türkiye’nin kendi 
çözümünü geliştirmesine yönelik 
çalışmalar yapılıyor; bu konuda güçlü 
bir irade de var. Meteksan Savunma, 
bu süreçte ne şekilde yer almak 
istiyor? Böyle bir projeye hazırlık 
anlamında neler yapıyor?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma, bil-
diğiniz gibi, Türkiye’de yürütülen tüm 
füze sistemi projelerinde, füzelerin üs-
tünde ve yer sistemlerinde yer alan veri 
bağlarını tasarlayan, geliştiren ve üre-
ten firma. UMTAS, OMTAS, HİSAR-A ve 
HİSAR-O projelerini örnek olarak vere-
biliriz. Bu projelerde, entegratörümüz 
hep ASELSAN oldu. Veri bağı konusun-
da, önemli bir yetkinlik oluşturduk. Bu-
rada, veri bağı mesafesini 150 km’nin 
üstüne çıkartmak üzere çalışmalarını 
sürdürdüğümüz KEMENT projesini de 
saymak gerekir.

ASELSAN ile yürüttüğümüz iş birliği 
modelini ve Meteksan Savunma’nın 
bu yetkinliğini, uzun menzilli hava sa-
vunması ile ilgili projelere de taşımak 
istiyoruz. Ciddi bir altyapımız ve biri-
kimimiz var. Sıfırdan geliştirilecek bir 
sistemle karşılaştırıldığında, mevcut 
altyapımızın üzerine biraz daha mü-
hendislik yaparak çözümler geliştire-
biliriz.
Veri bağının ötesinde, uzun menzilli 
hava savunma için, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin önemli bir yetkin-
lik seviyesine ulaştığını değerlendiriyo-
ruz ve bu projenin yerli imkânlarla ya-
pılmasının en büyük destekçilerinden 
birisiyiz. Sektör olarak tıkanacağımız, 
yetkinliğimiz dışında kalan unsurlar 
olabilir. Bunlar için yurt dışından des-
tek alınabilir. Bunlar elbette olabilecek 
şeyler; ama burada önemli olan, or-
taya çıkan nihai sistemin hiçbir şekil-
de bir bağımlılığının olmaması. Eğer 
vazgeçilmez bir bağımlılık varsa bile 
bu ihtiyacın hemen projelendirilip yer-
li imkânlarla paralelde geliştirilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Yakın zaman-
da, yurt dışı bağımlılıklarla ilgili kötü  
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tecrübeler yaşadık. Aynı yanlışları yap-
mamak adına, bugünden kritik sistem-
lerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi  
projelerinin hayata geçirilmesi  
gerekiyor.

MSI Dergisi: Su altı akustiği tarafındaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Tunç BATUM: Biliyorsunuz, MİLGEM 
projesinde, ilk 2 geminin sonarının 
su altında kalan kısmını (wet-end) 
Meteksan Savunma; su üstünde ka-
lan kısmını (dry-end) ise ARMERKOM 
üretip teslim etti. 3’üncü ve 4’üncü ge-
milerde, wet-end’in endüstrileştiril-
mesine benzer bir şekilde, dry-end’in 
de endüstrileştirilmesi gündeme gel-

di ve yine Meteksan Savunma seçildi. 
Bu da beklenen ve olması gereken 
bir seçimdi; çünkü Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından Türkiye’nin su 
altı akustiği mükemmeliyet merkezi 
olarak belirlenen Meteksan Savun-
ma’nın, bu konuda önemli bir tecrübe-
si ve birikimi var.
Arkadaşlarımız, ARMERKOM tesisle-
rinde aylaca kaldı. Oradaki teknoloji 
transferini özümsedi. 3’üncü ve 4’üncü 
gemilerde, sonarı, tam bir sistem ola-
rak biz yapacağız. Bu yeteneğimizi, pro-
jenin izleyen gemilerinde, BARBAROS 
sınıfı fırkateynlerin modernizasyonun-
da ve denizaltı modernizasyonlarında 
da uygulamak istiyoruz; hazırlıklarımız 
bu doğrultuda yapıyoruz.
Hatırlarsanız Genel Müdürlük görevi-
ne geldiğimden beri, sinerji kavramına 
vurgu yapıyorum; sinerjinin önemine 
değiniyorum. Su altı akustiği alanında 
yetkinlikleri olan, başta ASELSAN ol-
mak üzere, diğer firmalarımızla iş bir-
liği yapma konusunda çalışmalarımız 
var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Meteksan Savunma Genel Müdürü 
Tunç Batum’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

TEI, hem sektörün içinden 
hem de sektörün dışından 

konuklar ağırladı.
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Nurol Makina, 
EJDER YALÇIN III’ü Tanıttı
Nurol Makina, etkinliği, EJDER YALÇIN III’ün lansmanını yap-
mak için bir fırsat olarak kullandı. 10 Kasım’da gerçekleştiri-
len lansman töreninde konuşan Nurol Makina Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel, şunları söyledi: “EJDER YALÇIN III 
aracımızın lansmanını neden bugün yapıyoruz? Çünkü son 
sözleşmemiz kapsamında, teslimat dün itibarıyla başlamış du-
rumda… Biz, EJDER YALÇIN  
hikâyesine 2013 yılında başla-
dık. 2013 yılının Mayıs ayında, 
IDEF’teki lansmanın ardın-
dan, ilk sözleşmemizi imzala-
dık. O günden beri de giderek 
artan taleplerle aracımızı ge-
liştiriyoruz; kullanıcının ihti-
yaçlarını karşılayan bu aracı, 
yeni sözleşmelerle emniyet 
ve güvenlik güçlerinin kulla-
nımına sunuyoruz. Aracımız, 
sınıfında en yüksek bekaya 
sahip. Nurol Makina olarak, 
bekayı sürekli önde tutuyoruz. 
Çünkü içindeki kullanıcının 
ikinci bir şansı olmayabilir. 
Bu bilinçle içindeki persone-
lin, aracı kullanırken güvenle 
görev yapmasını ve bu güven 
sayesinde de operasyonları 
en iyi şekilde gerçekleştir-
mesini, performansının yük-
sek olmasını hedefliyoruz. 

Aracımız, yüksek güç/ağırlık oranı ile son derece yüksek per-
formans gösteriyor. Yüksek performanslı bir güç grubumuz 
var. Tam bağımsız süspansiyon sayesinde, her türlü arazide 
en iyi şekilde görev yapabilen bir araç. Aracımızın teslimatları 
bittikten sonra, yeni projelerde, yeni versiyonlarını da sizlere 
tanıtacağız.” Lansman töreni, fuar katılımcıları ve Türkiye’de 
görev yapan yabancı ülke askeri ataşeleri tarafından da ilgiyle 
izlendi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve beraberindeki heyet, 
THY’nin girişimleri TSI ve TCI standını da ziyaret etti.
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Otokar, ALTAY Tankının 
Seri Üretimine Hazır
Çok sayıda aracını sergileyen Otokar’ın esas fuar gündemi 
ise ALTAY tankı ve ALTAY’ın seri üretimi oldu. Fuarın açılı-
şında Otokar standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ALTAY tankı projesi ile 
ilgili son durumu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu ve Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’ten dinledi.
Ali Y. Koç, Otokar standında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, 
yurt dışı ve yurt içi pek çok çalkantıya rağmen ekonomik 
performansıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 

almayı sürdürdüğünü vurguladı ve şöyle devam etti: “Türki-
ye’nin global konumunu güçlendirebilmesi ve tehditleri ber-
taraf edebilmesi için, inovasyon ve teknoloji gücünü geliştir-
meyi sürdürmesi gerekiyor. Koç Topluluğu olarak, ülkemizin 
potansiyeline ve geleceğine olan güvenimiz ve inancımızla 
Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerimizi arttıran yatırımlarımı-
za kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemizde sanayinin gelişi-
mine, milli savunma projeleri önemli katkı sağlamaktadır. 
Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Tür-
kiye’nin en büyük kara sistemi projesi olan ALTAY projesi 
de savunma sanayimize büyük bir ivme getirmiştir. ALTAY 
projesi ile savunma sanayimiz, 7 yıl gibi kısa bir süre içinde, 
kendi kaynak ve kabiliyetlerini geliştirmiş; Otokar ve alt yük-
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lenicilerinde dikkate değer 
bir bilgi birikimi ve deneyim 
kazanılmış ve sektörümüz, 
kendi teknolojisini yaratmış-
tır. Bugün gerçekleşen fuar 
da Türk savunma sanayisinin 
uluslararası alanda geldiği 
noktayı ortaya koyuyor.”
Otokar’ın ana yüklenicisi ol-
duğu milli ana muharebe 
tankı ALTAY’ın seri üreti-
minde görev almaya hazır 
olduklarını belirten Koç, “Bu 
görev için yetişmiş insan 
kaynağımız ve deneyimimizle 
ülkemiz için en iyiyi sunma-
ya hazırız. 29 yıldır Otokar ile 
savunma sanayisinin gelişi-
mine ivme kazandıran önemli 
projelere imza attık. 30.000’e 
yakın askeri aracımız, bugün 
başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, 30’a yakın dost 
ve müttefik ülkenin ordusunda ve Birleşmiş Milletler görev 
birimlerinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet veriyor. 
Türkiye’nin milli gururu olacak ALTAY’ın seri üretimini, ba-
şarıyla gerçekleştirecek yetkinliğe sahibiz. Görevlendirildi-
ğimiz takdirde, üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine 
getirmeye hazırız. Ülkemiz savunma sanayisinin ihtiyaçlarını 

karşılamanın da ötesinde, ALTAY’ın ihracatını gerçekleştire-
bilecek seviyelere gelmeyi hedefliyoruz. Dost ve müttefik ül-
kelerin ALTAY’a gösterdikleri ilginin, uzun vadede ülkemizin 
savunma sanayisi ihracatına da olumlu katkı sağlayacağına 
inanıyorum” diye konuştu.
Otokar, ALTAY’ın yanı sıra TULPAR, ARMA 8x8, ARMA 6x6, 
COBRA II ve COBRA araçlarını da fuarda sergiledi.

Fuarın açılışında, Vestel Savunma ve 
AYESAŞ stantlarında, Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da 
hazır bulundu.
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STM, Denizcilik Projeleri ve 
Siber Füzyon Merkezi ile İlgi Çekti
STM, standında, MİLGEM ve Pakistan Deniz Kuvvetleri için 
geliştirdiği Denizde İkmal Tankeri’nin maketlerini sergile-
di. Ayrıca Siber Füzyon Merkezi’nin faaliyetlerini anlatan bir 
gösterimi, merkezde olduğu gibi birden çok ekrana yansıta-
rak, merkezin tanıtımını gerçekleştirdi.
Etkinlikle ilgili değerlendirmelerini paylaşan STM Genel Mü-
dürü Davut Yılmaz, Türk savunma sanayisinin ne olduğunu 
ve hangi noktaya geldiğini görmek için, High-Tech Port by 
MÜSİAD’ın gezilmesi gerektiğini söyledi ve dünya geneline 
bakıldığında, Türkiye’nin sahip olduğu dinamizmin başka bir 

ülkede görülemeyeceğini belirtti. STM’nin kurulduğu günden 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler ve ileri teknoloji mü-
hendislik ürünleri ile yüksek ölçüde deneyim kazandığını ve 
faaliyet gösterdiği sektörlerde kendi teknolojisini geliştirdiği-
ni belirten Yılmaz, “MÜSİAD’ın, daha önce Katar’da düzenle-
diği fuara da katılmıştık ve çok olumlu geri dönüşler almıştık. 
Bu fuarda da Gürcistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Kuveyt heyetlerinin planlı stant ziyaretleri oldu. KKTC’den de 
askeri delegasyon standımızı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvet-
leri ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ne sağlamış olduğumuz hiz-
metler ve geliştirilen projeler çerçevesinde, konuk heyetler 
ile önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.
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TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş, yaptığı açılış ko-
nuşmasının ilk bölümünde, TSKGV ve bağlı ortaklıkları 
hakkında bilgi verdi: “2017 yılında 30’uncu kuruluş yıl 

dönümünü kutlayacak vakfımızın bağlı ortaklıkları, 2015 yıl 
sonu itibarıyla Türk savunma sanayisinde çalışan sayısının 
%43’ünü istihdam etmiş; Türk savunma sanayisinin top-
lam cirosunun %47’sini, ihracatının %47’sini, Ar-Ge harca-
malarının %59’unu gerçekleştirmiştir. Ayrıca dünyadaki en 
büyük 100 savunma sanayisi şirketinin, savunma sanayisi 
satışlarına göre sıralandığı Defence News sıralamasında,  
ASELSAN’ın 58’inci; TUSAŞ’ın 72’nci sırada yer aldığını söy-
lemek isterim.”
Akbaş, IDEF ile ilgili şunları söyledi: “Vakfımızın önemli fa-
aliyetlerinden birisi de bugün burada bir araya gelmemize 
vesile olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları’nın 
icrasıdır. Vakfımız, Milli Savunma Bakanlığının himaye ve 
desteğinde, 2 yılda bir icra edilen IDEF Uluslararası Savun-
ma Sanayii Fuarı’nı, 1993 yılından bu güne kadar, 23 yıllık 
bilgi birikimi ve tecrübeyle başarıyla yönetmektedir. Fuar, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı da olan Sayın Milli Savunma Bakanımız tarafından 
belirlenen esaslar çerçevesinde icra edilmektedir. Fuarın 
hazırlık ve icra süreçleri, 20’den fazla kurumun iş birliği 
ve eş güdümüyle sürdürülmektedir. IDEF, 1993-2015 yılla-
rı arasında, 12 defa başarıyla icra edilmiş; katılımcı sayısı 
açısından, [dünyada] 5’inci büyük savunma sanayisi fuarı 
olmuştur. 2015’te, fuarımızı, 4 gün boyunca; 55.000’i yerli 
5.000’i yabancı, toplam 60.000 alan uzmanı profesyonel zi-
yaret etmiştir.”
Akbaş, fuar sırasında gerçekleştirilen toplantılara da de-
ğindi: “Fuarda Sayın Milli Savunma Bakanımız, Milli Savun-
ma Bakanı Müsteşarımız ve Savunma Sanayii Müsteşarı-
mız başta olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de 
aralarında bulunduğu, 23 makam için görüşme ofisi açıl-

mıştır. Burada çeşitli ikili görüşmeler de icra edilmiştir. 
Görüşme ofisi makamları ile heyetler ve katılımcı firmalar 
arasında, 2.230 görüşme planlanmış ve bunların %80’i ger-
çekleştirilmiştir. Daha önce de olduğu gibi, IDEF 2017’de 
de 28 görüşme ofisi açılacak ve heyetlere birbirleriyle gö-
rüşme yapma imkânı sağlanacaktır. Fuara, 100’den fazla 
ülkeden, 300’den fazla makam davet edilecektir. 50 ül-
keden, 800’den fazla firma ve temsilcisinin iştirak etmesi 
beklenmektedir. 2017 yılında, ilk defa, fuarın 2’nci gününde 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutan-
lığı; 3’üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı; 4’üncü gününde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tanıtım günleri 
düzenlenecektir.”
Akbaş, IDEF 2019’un, 7-10 Mayıs 2019 tarihlerinde icra edile-
ceği haberini de verdi.

İhracat ve İş Birliği Vurgusu
Akbaş’ın ardından kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin çok 
temel bir prensibini, aslında Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok veciz bir şekilde ifa-
de etmiş: ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.’ Bu noktada Türkiye, 
bölgesinde huzur ve istikrarı isteyen, huzurun ve istikrarın 
yayılması için çalışan ve gayret eden bir ülkedir. Bu anla-
yış, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana hiç değişme-
di; bundan sonra da değişmeyecek. Yine bir başka temel 
prensibi de meşhur Ziya Paşa ortaya koymuş: ‘Eğer ister-
sen sulh-u salah, her daim hazır ol cenge.’ Eğer bölgende 
huzur barış istikrar istiyorsan o zaman her daim de sava-
şa hazır olmak zorundasın. Aslında bu iki temel prensip, 

Milli Savunma Bakanlığının himaye 
ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın yönetim 
ve sorumluluğunda, 9-12 Mayıs 2017  

tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilecek 
IDEF 2017’nin tanıtım toplantısı,  
17 Kasım’da, Ankara’da yapıldı. 

Toplantıya, başta Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık olmak üzere, Ankara’da görev 

yapan büyükelçiler ve askeri ataşeler  
ile sektör temsilcileri katıldı.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

IDEF 2017 için  
Geri Sayım Başladı
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bütün dünyada geçerli olması gereken iki temel prensip… 
Türkiye Cumhuriyeti olarak, bir taraftan barışın, huzurun ve 
istikrarın yayılması için gayret ederken diğer taraftan da bu 
barışın, huzurun ve istikrarın kalıcı olması için caydırıcı gü-
cümüzün arttırılması gayreti içerisindeyiz. Onun için, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlık düzeyini, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin insan kaynağını, her geçen gün arttırma-
nın, geliştirmenin gayreti içerisindeyiz… Diğer yandan da 
bu nitelikli insan kaynağını çok gelişmiş teknolojilerle do-
natarak, ordumuzun caydırıcı gücünü de en üst seviyeye çı-
karmanın gayreti içerisindeyiz. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, 
bu noktada Türkiye için bir dönüm noktasıdır. O dönemde 
yaşanan olaylar, milli savunma sanayisinin, Türkiye için ne 
kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koydu… Türkiye, 
bugün, artık silah üreten, teknoloji geliştiren, yeni teknolo-
jileri kendi savunma sanayisine adapte eden, uygulayan bir 
ülke hâline geldi. Daha eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi 
de tamamlamak için, çok ciddi gayret gösteriyoruz. Artık 
Türkiye, kendi piyade tüfeğinden, kendi tankından, kendi 
insansız hava aracından, kendi gemisinden, kendi uydusu-
na kadar pek çok savunma sanayisi ürününü üreten bir ko-
numda. Şimdi kritik teknolojilere daha da fazla yoğunlaştı-
ğımız bir döneme giriyoruz. Bunları yaparken bir taraftan 
ürettiğimiz ürünlerin tüm dünyaya tanıtılması ve satılması 
için gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan, teknolojiyi birlikte 
geliştirmek için, bütün uluslararası firmalarla kuruluşlarla 
birlikte çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye bu konu-
da açıktır. Teknolojiyi birlikte geliştirme, bu alanda birlikte 
çalışma konusunda, Türkiye, başta NATO ülkeleri olmak 
üzere, bütün dünyaya açıktır.”
Konuşmaların ardından IDEF 2017 tanıtım filminin gösteril-
diği tanıtım toplantısı, verilen kokteyl ile sona erdi.
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MSI KİTAP

Sinan Topuz’un önsö-
zünde de belirttiği gibi, 
kitap, deniz harbinin; 

akıl, bilim ve sanat yönü-
nü anlatıyor. Kitap, akıcı ve 
açıklayıcı diliyle mesleği 
denizcilik olmayıp meraklı 
olanlara ve kendisini deniz 
harbinin öğrencisi olarak 
görenlere, yol gösterici bir 
başucu kitabı olacak nite-
likte bilgilerle dolu. Toplam 
423 sayfa olan kitap, 13 bö-
lümden oluşuyor.
2011 yılının Mayıs ayında, 
FETÖ’nün iftiralarının hedefi 
olarak Balyoz kurmacası ile 
tutuklanan ve 3 yıllık esa-
retin ardından 2014 yılında 
özgürlüğüne kavuşan To-
puz, 1987 yılın da Deniz Harp 
Okulu Elektronik Mühendis-
liği Bölümünü bitirip, deniz 
subayı olarak meslek haya-
tına atılmış. Meslek hayatı-
nın büyük bir kısmını muh-
rip ve fırkateynlerde görev 
yaparak geçiren Topuz, 
Brüksel’de bulunan NATO 
Karargâhı’nda da Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’nin de-
niz konularında temsilcisi ve 
NATO Kıdemli Askeri Tem-
silcisi’nin deniz danışma-
nı olarak da görev yapmış. 
Deniz Harp Akademisi ve 
Silahlı Kuvvetler Akademisi 
yüksek lisans eğitimlerine 
ilave olarak, yönetim ve or-
ganizasyon dalında yüksek 

lisans sahibi olan Topuz’un, 
denizde savaşı konu alan, 
Kripto 32 isimli yayımlanmış 
bir de romanı bulunuyor.

Denizler İşgal 
Edilemez; Kontrol 
Edilebilir
Kitabın, “Giriş ve Temel 
Kavramlar” başlıklı 1’inci 
bölümünde Topuz, çıkar ça-
tışmaları nedeniyle denizler 
üzerindeki egemenlik için 
ilk anlaşmanın; Portekiz ve 
İspanya arasında, 1494’te 
yapılan Tordesillas Anlaş-
ması olduğunu ve Kaptan-ı 
Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın, “Denizlere hâkim 
olan cihana hâkim olur.” sö-
zünü hatırlatıyor. Bu bölüm, 
temel kavramların tanımları 
ve tarihsel süreçteki geliş-
melerle devam ediyor.
Kitabın 2’nci bölümünde, su 
üstü muharebe ile tek bo-
yutlu olarak başlayan deniz 
savaşlarının, su altı ve hava 
boyutlarının eklenmesi ile 
3 boyutlu hâle geldiği anla-
tılıyor. 21’inci yüzyılda ise 
bunlara, uzay ve elektro-
manyetik boyutların eklen-
diği belirtiliyor. Topuz, bu 
bölümde, silahlarının ve sa-
vaşların tarihsel gelişiminin 
özetini, çarpıcı örneklerle 
sıralıyor.
Topuz, deniz harp sahası 
ve harekâtının anlatıldığı 

3’üncü bölümde, “Denizlerin 
işgali mümkün değildir; de-
nizlerin kontrolü sağlanır.” 
diyor. Topuz, bu bölümde, 
Kardak Krizi’nin bilinmeyen 
yönlerini de anlatıyor.
“Deniz Harbinde Uçak” ko-
nusu ise 4’üncü bölümde 
anlatılıyor. Topuz, bu bö-
lümde; uçaklar ve uçakların 
yapısı, uçak gemileri, uçak 
gemilerinde kullanılan kri-
tik teknolojiler ile ülkelerin 
ellerinde bulunan uçak ge-
mileri hakkında da geniş bil-
giler veriyor.

İki Tip Gemi Vardır: 
Denizaltılar ve 
Hedefleri
Sinan Topuz, denizaltıları 
konu alan 5’inci bölüme, “İki 
tip gemi vardır: Denizaltı-
lar ve hedefleri.” sözleri ile 
başlıyor. İngiltere’den 1886 
yılında getirilip İstanbul’da 
monte edilen Nordenfelt de-
nizaltısının, “2’nci Abdülha-
mit” olarak adlandırıldığını 
ve dünyada torpido atan ilk 
denizaltı olarak tarihe geçti-
ğini hatırlatıyor ve farklı alt 
başlıklarda, denizaltılar ile 
ilgili, hem tarihi hem de tek-
nik bilgilere yer veriyor.
“Gemiye Karşı Gemi” baş-
lıklı 6’ncı bölümde, tarihte 
gerçekleşen büyük deniz 
savaşlarından örneklerle 
deniz topçuluğunun gelişi-

mini ve teknolojik gelişme-
leri anlatıyor.
7’nci bölümde ise karaya 
harekât konusu işleniyor. 
Denizleri serbestçe kulla-
nabilmenin ülkelere verdiği 
en büyük harekât serbesti-
sinin, askeri güçlerini kendi 
istedikleri zaman ve yerde 
tatbik edebilme özgürlüğü 
vermesi olduğunu belirten 
Topuz, bu konuda, tarihten 
çeşitli örnekler veriyor.
 
Gemilerin Duyu 
Organları ve Aklı
Kitabın 8’inci bölümünde, 
gemilerin duyu organları 
ve aklı olan algılayıcılar ve 
savaş yönetim sistemleri 
anlatılıyor. Topuz, konunun 
önemini, “Bugün çıplak göz-
le fırkateyn tipi bir geminin 
köprü üstünden diğer bir 
geminin 6 milden görülmüş 
olması iyi bir mesafedir. 
Modern güdümlü mermi-
lerin bu mesafeyi kat etme 
süresi 30 saniyeden azdır. 
Günümüz savaş ortamında, 
düşmanı gözle görebilecek 
kadar yaklaşılmışsa savaş 
çoktan bitmiş olabilir.” sa-
tırları ile açıklıyor.
Elektronik harp (EH) konulu 
9’uncu bölümde, Sovyetler 

Modern Deniz Harbini 
ve Denizler için 

Mücadeleyi Anlamak
“Denizde savaşın akıl, liyakat ve 

liderlik gerektirdiği gerçeği asla tartışılmaz. 
Komuta zincirinde hiyerarşi basamaklarına 

tırmanış da liyakatten başka bir faktörü 
kaldırmaz.” diyen Sinan Topuz’un, Modern Deniz 

Harbini ve Denizler için Mücadeleyi Anlamak 
isimli kitabı, Eylül ayında raflardaki yerini aldı.

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Yazan: Sinan Topuz
Sayfa Sayısı: 432
Baskı Yılı: 2016
Yayınevi: Alibi Yayıncılık
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Birliği’nin deniz gücü yapı-
lanmasında imzası bulunan 
Amiral Sergei Gorshkov’un 
söylediği, “Gelecek sava-
şın galibi, savaş alanında 
elektronik spektrumu kont-
rol eden olacaktır.” sözüne 
dikkat çekiliyor. Topuz, gü-
dümlü mermilerin çeşitleri 
ve güdümlü mermilere karşı 
savunma konularında detay-
lı bilgiler veriyor ve gelecek 
için notlarla bu bölümü ta-
mamlıyor.
“Mayının önemini bilmeyen 
Türk yoktur. 18 Mart 1915 
her birimizin kafalarına ka-
zınmış bir tarihtir. 18 Mart 
1915, tarihin seyrinin değiş-
tiği, birkaç mayının dünyanın 
en kuvvetli deniz gücüne ro-
tasını geldiği yöne çevirten 
gündür.” diye yazan Topuz, 
10’uncu bölümde, mayın 
harbi konusunu anlatıyor. 
Mayının savaşlarda kullanıl-
ması ile ilgili tarihsel örnek-
ler veriyor ve mayın çeşitleri 
ve mayına karşı tedbirler 
konularındaki detay bilgileri 
bu bölümde paylaşıyor.

En İyi Plan, Düşmanla 
Karşılaşılana Kadar 
Geçerlidir
Topuz, 11’inci bölümde, 
planlama konusunu inceli-
yor. “En iyi planın düşmanla 
karşılaşılana kadar geçer-
li olduğu” görüşüne vurgu 
yapıyor ve planlamayla ilgili 
dikkat çekici örnek olarak 
Pearl Harbour Baskını’nı ve-
riyor.
“Teknolojik Gelişmeler ve 
Dünya Denizcilerinin Ta-
kip Ettiği Konular” başlıklı 

12’nci bölümde Topuz, ya-
kın geçmişten başlayarak 
günümüze kadar, hem tek-
nolojinin deniz savaşına etki 
ettiği alanlara hem de dünya 
denizcilerinin son yıllarda 
dikkatini çeken konulara 
değiniyor.
Sinan Topuz, kitabının 
13’üncü ve son bölümünü 
ise “Denizde Liderlik” ko-
nusuna ayırmış. Verilen rüt-
belerin, oturulan koltukla-
rın lider olmakla alakasının 
olmadığını belirten Topuz, 
“Liderlik, kanunla tanım-
lanmış görevlerin yapılması 
için emir verme yeteneği de-
ğildir.” diye de ekliyor. To-
puz, bir kişinin liderliğinin, 
olağanüstü şartların kendini 
göstermesi ile ortaya çıka-
cağını; düzgün ve sorunsuz 
çalışan ortamlarda ise lider-
lik değil, amirlik vasıflarının 
daha çok öne çıkacağını ifa-
de ediyor.
Sinan Topuz, kitabının son 
sözünde, şu ifadelere yer 
veriyor: “Her savaş sonun-
da barış yapmak için yapılır. 
Taraflar kendi şartlarını dik-
te etmek için savaşır. Ebedi 
savaş diye bir şey yoktur. 
O nedenle savaşta sonsuz 
düşmanlıkların ekilmemesi-
ne çalışılır ve çalışılmalıdır. 
Savaşta bir taraf galip gelir. 
Sonra mecburen anlaşılır. 
Ama hep rakibin istedikleri-
ni bilerek yaşarsın. Ama bir 
hainle anlaşmazsın. Çünkü 
onun söylediklerine asla 
güvenemezsin. Uzattığı elin 
gerçek olup olmadığını bi-
lemezsin. Bir defa hain. Her 
zaman haindir.”
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Cezayir Devrimi’nin 62’nci yıl dö-
nümü, 1 Kasım’da Ankara Hilton 

Otel’de verilen bir resepsiyonla kut-
landı. Cezayir Büyükelçisi Lahssan 
Boufares, Cezayir Savunma Ataşesi 
Alb. Mohamed Hadjaoui ve Cezayir Bü-
yükelçiliği Elçi-Müsteşarı Yacine Ha-
dji, eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da gö-
revli diplomatlar ve yabancı ataşeler, iş 
adamları ile çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyon; milli marşların dinlenmesi 
ve pastanın kesilmesi ile başladı ve ve-
rilen kokteyl ile son buldu.

Cezayir Bağımsızlık 
Günü Kutlandı

Soldan sağa: Bayan Hadji, Cezayir Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Yacine Hadji, Bayan Hadjaoui, Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed Hadjaoui, 
Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares

Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares misafirleriyle beraber pasta keserken.

Cezayir Savunma Ataşesi Alb. Mohamed Hadjaoui, AMAC üyeleriyle beraber.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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İtalya Silahlı Kuvvetler Günü, 4 Ka-
sım’da, Ankara’da, İtalya Büyükelçili-

ğinde verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
İtalya Savunma Ataşesi Alb. Daniele 
Civico ve Savunma Ataşe Yardımcısı 
Yb. Nicola Ferrucci, eşleriyle beraber 
davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyo-
na; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar, yabancı 
ataşeler ve savunma ve havacılık sana-
yisi firmalarının yöneticileri ile çok sa-
yıda davetli katıldı.
Savunma Ataşesi Alb. Civico, açılış ko-
nuşmasında, “Ulusal demokratik dü-
zen der ki; Silahlı Kuvvetler, Cumhuri-
yet’in hizmetindedir. Yasa, bu sözlerle 
Silahlı Kuvvetlerin, İtalya ve halkıyla 
arasındaki var olan çözülemez bağını 
ifade eder.” dedi. Konuşmasının deva-
mında, Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 
darbe girişimini kınayan Alb. Civico, “15 

Temmuz tarihinde, sevgili Türkiye’de 
vuku bulanları hatırlayarak bu trajik 
olaylarda hayatlarını kaybedenleri say-
gıyla anar, İtalya’nın demokratik bir 
şekilde seçilmiş olanlara yapılan her 
türlü başkaldırıyı kınadığını ve tüm de-

mokratik kurumların yanında olduğu-
nu yinelerim.” şeklinde konuştu.
Resepsiyon, verilen kokteyl ile son buldu.

İtalya Silahlı Kuvvetler Günü’nde 15 Temmuz Şehitlerine Saygı

Soldan sağa: Bayan Ferruci, İtalya Savunma Ataşe 
Yardımcısı Yb. Nicola Ferrucci, Bayan Civico, 
İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele Civico

İtalya Savunma Ataşesi 
Dz. Alb. Daniele Civico, 

AMAC üyeleriyle beraber.
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Türkmenistan’ın 25’inci Bağımsızlık 
Günü, 9 Kasım’da Ankara’da verilen 

bir resepsiyonla kutlandı. Türkmenis-
tan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, 
Türkmenistan Büyükelçi Başkâtibi My-
ratgeldi Akmamedov ve Türkmenistan 
Askeri Ataşesi Bnb. Azat Durdyyev, 
eşleriyle birlikte davetlileri girişte kar-
şıladılar. Resepsiyona; Ekonomi Baka-
nı Yardımcısı Fatih Metin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da gö-
revli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile 
çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Amanlyev, açılış konuş-
masında, bağımsızlığının 25’inci yıl 
dönümünde Türkmenistan’da; imalat 
sanayisi, sosyal ve insani alanlar baş-

ta olmak üzere tüm alanlarda yapılan 
reformların olumlu sonuçlar verdiği-
ni söyledi. Ekonomi Bakanı Yardımcı-
sı Metin de 2 ülke arasındaki kültürel 
ve dostane ilişkilere değinerek, “Tür-
kiye 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlı-
ğını ilan eden Türkmenistan’ı ilk tanı-

yan ve Aşkabat’a ilk büyükelçilik açan 
ülkedir. Her geçen gün daha ileri gi-
den dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz 
son yıllarda en üst düzeye çıkmıştır.” 
dedi. 
Resepsiyon verilen kokteyl ile son  
buldu. 

Türkmenistan 
Milli Günü’nde 
Dostluk Mesajları

Soldan sağa: Bayan Durdyyev,  Türkmenistan Askeri Ataşesi Bnb. Azat Durdyyev, Bayan Akmamedov, Türkmenistan Büyükelçi Başkâtibi Myratgeldi Akmamedov, 
Bayan Amanlyev, Türkmenistan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev

Ekonomi Bakanı 
Yardımcısı 
Fatih Metin

Türkmenistan 
Büyükelçisi 

Ishankuli Amanlyev

Türkmenistan Askeri Ataşesi Bnb. Azat Durdyyev, AMAC üyeleri ve TSK personeli beraber.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
(KKTC)’nin 33’üncü Bağımsızlık 

Günü, 15 Kasım’da Ankara’da verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. KKTC Bü-
yükelçisi Fazıl Can Korkut ve KKTC 
Askeri Ataşesi Alb. Ali Koruk, eşleriy-
le birlikte misafirleri girişte karşıladı.  
Resepsiyona; TBMM Başkan Vekili Ah-
met Aydın, Başbakan Yardımcısı Nu-
rettin Canikli, Genelkurmay Başkanı  
Org. Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Org. Abidin Ünal, Jandarma 
Genel Komutanı Org. Yaşar Güler, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili Tuğa. Bülent 
Olcay, Türk Silahlı Kuvvetleri mensup-
ları, Ankara’da görevli diplomatlar, 
yabancı ataşeler ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

KKTC Büyükelçisi Korkut yaptığı açı-
lış konuşmasında KKTC ile Türkiye 
arasındaki güçlü dostluğa dikkat çe-

kerek, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC 
ilişkilerinde hep kullanılan bir söz 
vardır. KKTC, yegâne destekçisi olan  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Gününe Güçlü Katılım

Soldan sağa: Bayan Koruk, KKTC Askeri Ataşesi Alb. Ali Koruk, Bayan Korkut, KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut

KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli

Türkiye Cumhuriyeti’nden 
KKTC Bağımsızlık Günü 
Resepsiyonuna güçlü bir 
katılım gerçekleşti.
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Türkiye güçlü olduğu ölçüde güçlüdür.  
Dolayısıyla Türkiye’nin istikrar ve refahı-
nı tehdit eden herhangi bir gelişme, An-
kara’daki, Adana’daki vatandaşı ne kadar 
endişelendirip üzüyorsa, Lefkoşa’da ya-
şayan bir Kıbrıs Türkünü de benzer şe-

kilde üzmekte ve endişelendirmektedir.” 
dedi. Korkut’un ardından birer konuşma 
yapan TBMM Başkan Vekili Aydın ve Baş-
bakan Yardımcısı Canikli de her iki ülke 
arasında devam eden dostluğa değine-
rek Türkiye’nin KKTC’ye olan desteğinin, 

geçmişte olduğu gibi gelecekte de arta-
rak devam edeceğini dile getirdiler.
Resepsiyon, Hacettepe Üniversitesi 
Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Toplu-
luğu’nun Kıbrıs halk dansları gösteri-
siyle son buldu.

Bu yılki Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Military Attaché Corps / AMAC) Sonbahar Konferansı, 23-27 Kasım 
tarihleri arasında Antalya’da, AMAC üyesi 28 askeri ataşenin aileleriyle beraber toplam 75 kişinin katılımıyla gerçek-

leştirildi. Dünyadaki genel meselelerin ve Türkiye ekseninde çeşitli konuların değerlendirildiği ve ataşeler arası görüş 
alışverişinin yapıldığı konferansın bu yıl ki konuşmacısı Dr. Giray Sadık oldu. Etkinlik aynı zamanda AMAC üyelerine hem 
Türkiye’nin tarihi ve turistik mekânlarını görebilme imkânı verdi hem de AMAC aileleri arasındaki mevcut ilişkileri ge-
liştirmeye katkı sağladı.

AMAC Sonbahar Konferansı Antalya’da Yapıldı

KKTC Askeri Ataşesi Alb. Ali Koruk ve KKTC Kara Ataşesi Bnb. Mücahit Sazlık AMAC üyeleriyle beraber.
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Polonya’nın 98’inci Bağımsızlık Günü, 
22 Kasım’da, Polonya Büyükelçili-

ğinde verilen bir resepsiyon ile kutlan-
dı. Polonya Büyükelçisi  Maciej Lang, 
Polonya Büyükelçi Yardımcısı Robert 
Rokicki ve Polonya Savunma Ataşe Ve-
kili Yb. Slawomir Cecha, eşleriyle bera-
ber davetlileri girişte karşıladı. Resep-
siyona; Kalkınma Bakanı Yardımcısı 
Yusuf Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da görev yapan 
askeri ataşeler ve çok sayıda davetli 
katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi 
Lang, “Türk insanının bağımsızlığa ve 
demokrasiye olan bağlılığının en ya-
kın örneğine, bu yılın 15 Temmuz günü 
tüm şehirlerin sokaklarına milyonlar 
dökülüp darbe girişimi akamete uğra-
tıldığında şahit olduk.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Kalkınma 
Bakanı Yardımcısı Coşkun, “İlişkilerini 
stratejik ortaklık seviyesine çıkarmış 
iki müttefik ve dost ülke olarak, Polon-
ya ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı iş 
birliğimizi 602 yıldır her alanda gelişti-
rerek sürdürüyoruz. Polonya, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminden bu yana 
Türk ulusunun kalbindeki ayrıcalıklı 
konumunu daima muhafaza etmiştir.” 
diye konuştu.
Resepsiyon, verilen kokteylin ardından 
sona erdi.

Polonya Bağımsızlık Günü’nde “Stratejik Ortaklık” Vurgulandı

Soldan sağa: Bayan Cecha, Polonya Savunma Ataşe Vekili Yb. Slawomir Cecha, Bayan Rokicka,  Polonya 
Büyükelçi Yardımcısı Robert Rokicki, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang 

Soldan sağa: Polonya 
Büyükelçisi Maciej 

Lang, Kalkınma Bakanı 
Yardımcısı Yusuf Coşkun

Resepsiyona katılan AMAC üyeleri
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Romanya Cumhuriyeti’nin 98’inci Ba-
ğımsızlık Günü, 29 Kasım’da Anka-

ra’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopanda, 
Romanya Büyükelçi Yardımcısı ve Müs-
teşar Carmen Zamfirache, Romanya 
Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi 
Alb. Iulian-Adrian Costea eşleriyle be-

raber davetlileri girişte karşıladı. Re-
sepsiyona; Genelkurmay Başkanı Org. 
Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Mehmet Özhaseki, Deniz Kuvvetle-
ri Komutanı Ora. Bülent Bostanoğlu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,  
Ankara’da görevli diplomatlar ve yaban-
cı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, “Karpatların Tacı Toplulu-
ğu”, tarafından geleneksel Romen dansı 
ve müzik gösterisi ile başladı. 
Gösterinin ardından Büyükelçi Sopanda 
yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ve 
Romanya’nın tarih boyunca her alanda 
dost ve müttefik iki ülke olduğuna de-
ğindi ve “Türkiye, Romanya’nın Avrupa 

Romanya Milli Günü’nde Karpat Rüzgârları Esti

Soldan sağa: Bayan Costea, Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea,  Romanya Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşar Carmen 
Zamfirache, Bayan Sopanda, Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopanda

Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea AMAC üyeleriyle beraber.
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Birliği dışındaki ilk ekonomik ortağıdır.” 
dedi. Büyükelçi Sopanda “Amacımız ge-
lişen bu ekonomik ortaklığı sürdürmek 
ve Romanya’daki Türk yatırımlarını art-
tırmaktır. Bu nedenle gelecek sene için 
ortak hedefimiz 10 milyar dolar yatırıma 
ulaşmaktır.” dedi ve konuşmasını Avru-
pa Birliği’nin güvenilir bir üyesi olan Ro-
manya’nın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
giriş sürecini desteklemeye devam ede-
ceğini bildirerek tamamladı.
Büyükelçi Sopanda’nın ardından Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Özhaseki yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye ve Romanya’nın dost-
luk ve anlayış içerisindeki iş birliklerini, 
her alanda devam ettirdiklerini belirte-
rek, “Şu anda 10.000 civarında Türk iş 
adamı Romanya’daki iş yerlerini açmış 
durumdalar. Bu işin toplam ekonomik 
büyüklüğü ise 6 milyar dolar civarın-
da.” dedi. Bakan Özhaseki, Romanya’da  
11 Aralık tarihinde yapılacak seçimin 
ardından kurulacak yeni hükümetle de 
iş birliğini en sıkı şekilde devam ettir-
meyi düşündüklerini ifade etti. 
Son olarak kürsüye gelen Genelkurmay 
Başkanı Org. Akar ise Türkiye ile Ro-
manya arasındaki iyi ilişkilerin, silahlı 

kuvvetler arasındaki ilişkilere de çok 
olumlu yansıdığını söyledi. Org. Akar 
Romanya’nın NATO içinde ve ikili çer-
çevede Türkiye’nin yaptığı faaliyetleri 
desteklediğini, bunun da kendilerine 
güç verdiğini kaydetti. Konuşmasının 
devamında Romen Genelkurmay Baş-
kanı ile samimiyet içerisinde görüştük-
lerine atıfta bulunan Org. Akar sözlerini, 
“Güvenliğimizin, barışın, bölgemizdeki 

gelişmelere önemli katkılar sağlayacak 
şekilde olan çalışmalarımızın, bundan 
sonra da artarak devam edeceğine ina-
nıyoruz.” diyerek tamamladı.
Resepsiyon, konuşmaların ardından ik-
ramlarla son buldu.

Soldan sağa: Romanya Büyükelçisi Gabriel 
Sopanda, Genelkurmay Başkanı Org. 
Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki
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Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Arnavutluk Büyükelçisi Genti 
Gazheli, elçilik personeli ve eşleriyle 
beraber davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Genelkurmay Başkanı 
Org. Hulusi Akar, Başbakan Yardım-
cısı Veysi Kaynak, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar ve ya-
bancı ataşeler ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Büyükelçi Gazheli,  resepsiyonda yap-
tığı konuşmada, her Arnavut vatanda-
şı için bugünün çok önemli olduğunu 
belirterek, resepsiyona katılanlara 
teşekkürlerini iletti.  Başbakan Yar-
dımcısı Veysi Kaynak da iki ülke ara-
sındaki savunma iş birliğinin katlana-
rak devam ettiğini belirtti ve “Türkiye, 
Arnavutluk’u, Balkanlar’da kalıcı barış 
ve istikrarın tesisinde stratejik öneme 
sahip bir ülke olarak görmektedir.” 
dedi.
Resepsiyon, Arnavut ezgileriyle verilen 
mini bir konserin ardından, ikramlarla 
son buldu.

Arnavutluk, 104’üncü 
Bağımsızlık Yıl Dönümünü Kutladı

Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli, elçilik personeli ve eşleriyle beraber davetlileri girişte karşıladı.

Başbakan 
Yardımcısı 

Veysi Kaynak

Soldan sağa: Almanya Savunma Ataşesi Alb. Frank Tismer, Arnavutluk Askeri Ataşesi Dz. Alb. Razie Mehmeti, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Org. Salih Zeki Çolak, ABD Kara Ataşe Yardımcısı Bnb. Steven E. Baker, Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim  
Osmani, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korg. Osman Erbaş, MSI Dergisi Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince

MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ








