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Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız yılın son haftasında ger-
çekleştirilen TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin 33’üncü top-
lantısı, sektörün daha iyi bir geleceğe doğru yol alması için 

yapılan çalışmaların, sektör temsilcileri ile paylaşıldığı bir plat-
form oldu. Bardağın boş tarafına baktığımızda, iki konu özellikle 
dikkatimizi çekti.
Bu konuların ilki, sektörün 2023 yılı için belirlenen ihracat hedefi 
rakamlarının hâlâ tartışılıyor olması; ikincisi ise toplantıda dağıtı-
lan, “Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu 2015” başlıklı rapor-
da yer verilen Türkiye’ye ait bazı verilerin, hangi kaynaktan elde 
edilmiş olduğu ve ne şekilde kullanıldığı.
İhracat hedefleri ile başlayalım…
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, toplam 25 milyar dolarlık 
2023 yılı ihracat hedefi, bu hedefin belirlendiği 2012 yılı Aralık ayın-
dan beri büyük bir tartışma konusu oldu ve olmaya da devam edi-
yor. Son toplantıda yapılan bazı değerlendirmelerde de 25 milyar 
dolarlık hedefin, sadece savunmaya düşen 5 milyar dolarlık kısmı 
üzerinden bazı yorumlar yapıldı.
Burada biraz duralım!
Her ne kadar 2023 yılı için savunmaya düşen ihracat hedefi 5 mil-
yar dolar olsa da sivil havacılık alanında hizmet ve bakım geliri kıs-
mına düşen 5 milyar dolarlık kısmı hariç tutsak bile geriye kalan;
- 10 milyar dolarlık sivil havacılık,
- 5 milyar dolarlık güvenlik,
ihracatını hangi firmaların gerçekleştirebileceğine bakalım.
5 milyar dolarlık güvenlik kısmından başlarsak bu ihracatı yapacak 
firmalar, başta (SSM’nin Savunma Sanayii 25 listesinde ilk 10 sıra-
da yer alan) ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, MKEK, Otokar ve STM 
gibi, büyük bölümü Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Der-
neği (SASAD) üyesi firmalar arasından çıkacak. Sivil havacılık ta-
rafına baktığımızda da bu sefer, başta TEI ve TUSAŞ olmak üzere, 
Alp Havacılık ve Kale Havacılık gibi, yine SASAD üyesi olan firmalar 
karşımıza çıkıyor.
Bu durumda, 2023 ihracat hedefinin, sadece 5 milyar dolarlık sa-
vunmaya düşen kısmı üzerinden değerlendirmeler yapılabileceği; 
geriye kalanının göz ardı edilebileceği ya da komisyona havale edi-
lebileceği yanlış bir kanaat olacaktır.
Burada küçük bir parantez açalım ve aklımıza takılan bir soruyu 
sizinle de paylaşalım: Eğer sadece savunma sanayisinin hedefleri 
üzerinden ilerlenecek ve geriye kalanı yok sayılacak ise yıllık ih-
racat verisi hesaplanırken sivil havacılık ihracatının da bu rakama 
dâhil ediliyor olmasını ya da SASAD’ın adına eklenen “havacılık” 
kelimesinin neleri kapsadığını ayrıca sorgulamamız gerekmez mi?
Parantezimizi kapatalım.
Aradan geçen 4 yıllık sürecin ardından bile hâlâ Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin ihracat hedefinin ne olduğunun ya da olması 
gerektiğinin tartışılıyor olmasıyla ilgili yorumları size bırakıyor ve 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin, 

TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ger-
çekleştirilen 30’uncu toplantısındaki şu sözlerini bir kez daha ha-
tırlatıyoruz:
“Hedefi, hedefe ulaşmaya çalışırken değiştirmemeliyiz. Hedefi 
kaça düşüreceğiz? 2023’ü bekleyelim. Özellikle büyük firmalarımız 
özgün platformlarını ortaya çıkartıyorlar; bunların ihracatı günde-
me gelecek. Üzerimizde bir baskının olması her zaman iyidir.”
İhracat ile ilgili bu konuların tartışıldığı bir ortamda, 450 civarında 
üyesi bulunan ve sektörün 2023 hedeflerini belirleyen Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğine de söz düştüğünü ekleyip 
diğer konumuzla devam edelim.

Kendi Verisini İthal Eden Bir Sektör (!)
Toplantıda dağıtılan; “Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu 2015”  
başlıklı raporu, hazırlayanlardan bağımsız olarak, sektörün tüm 
taraflarının; devlet kurumlarının, vakıf şirketlerinin, özel şirketle-
rin ve KOBİ’lerin dokümanı olarak görüyoruz.
Ancak bu raporda kullanılan bazı verilerin kaynağıyla ilgili itiraz-
larımız var.
Örneğin, “Türkiye Savunma ve Havacılık İhracatı 2014-2015 Ülke 
Bazında Dağılımı” başlıklı tablonun verileri için kaynak olarak  
 SIPRI’den alınan verilerin kullanılması, aklımıza; “Türk savunma 
ve havacılık sanayisi, kendisine ait bu verileri üretemiyor mu da 
SIPRI’den alıyor? SIPRI, bu verileri nasıl elde ediyor? SIPRI, bu ve-
rileri Türkiye’den almıyor mu? Eğer alıyorsa Türkiye’deki kurum 
ve kuruluşlar neden bu verilere ulaşamıyor da SIPRI’den temin 
ediyor? Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar bu verilere ulaşamıyor-
ken SIPRI nasıl ulaşıyor?” gibi bir dizi soruyu getiriyor.
Burada, biraz ironik bir durumla karşı karşıyayız: Sektör, pek çok 
kritik alt sistemde olduğu gibi, kendine ait olan verileri de yurt dı-
şından alıyor; yani ithal ediyor.
Kendisine ait verileri bile üretemeyen, yurt dışından ithal eden bir 
sanayi profilinin, 2023 yılında 25 milyar dolarlık ihracat hedefi bu-
lunan Türk savunma ve havacılık sanayisine ne kadar uygun düş-
tüğünü sizlerin takdirine bırakıyoruz.
Büyük hedefleri olan ve içinden geçtiğimiz zorlu süreçte önemi 
daha da artan Türk savunma ve havacılık sanayisinin, kendisiyle ve 
faaliyetleriyle ilgili güncel ve doğru veri üretmesi, bir zorunluluk. 
Bu veriler üretilmediği takdirde, yapılacak analizlerin ne derece 
sektörün gerçekleriyle uyumlu olacağı ve bu analizlerin sonuçla-
rına göre alınacak kararların sektörü hangi geleceğe taşıyacağı, 
diğer bazı sorular olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu rapordaki, konunun savunma kısmı ile ilgili tablo ve grafikler-
de, sivil havacılığın rakamlarını da içeren istatistiklerin kullanıl-
ması, “Elmalarla armutları mı karşılaştırıyoruz?” gibi bir soruyu 
da gündeme taşıyor. Eğer sektörün geleceğini, mevcut durumunu 
en doğru şekilde tespit edip değerlendirerek planlayacaksak bu 
konu, gündemdeki en öncelikli ve kritik meselelerden birisi hâline 
geliyor.
Verilerin neleri kapsadığı ve hangi kaynaklardan alındığı konusuna 
tüm sektörün biraz daha hassas yaklaşması ve her zaman daha iyi-
sini ve doğrusunu talep etmesi gerekiyor. Bu ve benzeri raporlarda 
kullanılan verilerin kaynağı ve geçerliliği konusunda, sektörün tüm 
taraflarına görev düştüğünü belirtip noktayı koyalım.
Ocak ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Şubat 
sayısıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Kavram Kargaşaları

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, 7 Aralık’ta, Orta 
İrtifa Hava Savunma Füze 
Sistemi (HİSAR-O) Projesi 
kapsamında, Aksaray’da 
gerçekleştirilen atış 
testini izledi. Verilen 
brifingin ardından atışların 
yapılacağı alandaki test 
komuta kontrol merkezine 
geçen Bakan Işık, burada, 
başarıyla sonuçlanan test 
atışını izledi. Daha sonra,  
11 kilometre uzaklıktaki 
füze atış alanını inceledi.
Bakan Işık, atış alanında, 
test ekibinde bulunan 
ASELSAN ve ROKETSAN 
personeline hitap etti. 
Kritik sistemlerin 
geliştirilmesinin Türkiye 
için tek yol olduğunu 
vurgulayan Işık, “Birtakım 
dost bildiğimiz ülkeler, 
en küçük bir sorunla 
karşılaştığımız zaman, 
hemen bir ambargo koyma, 
kısıtlama getirme gibi 
bir alışkanlığa sahipler. 
Onun için, bütün kritik 
teknolojilere sahip olma, 
onları geliştirme ve 
dünyanın sayılı ülkelerinden 

biri olma hedefimiz var… 
Bunu, sizin gibi gerçekten 
iyi eğitim almış değerli 
arkadaşlarımız yapacak. 
Bizler de sizlerin sürekli 
önünüzü açacağız, 
sizleri destekleyeceğiz. 
Çalışmalarınıza maddi ve 
manevi her türlü katkıyı 
vereceğiz.” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından testlerle ilgili 
yapılan açıklamada, 
şu bilgilere yer verildi: “ 
Test atışları kapsamında, 
HİSAR-O, ASELSAN 
tarafından geliştirilen 
füze fırlatma sisteminden 
dik olarak ateşlendikten 
sonra, birinci darbe 
katı yakıtlı motoru ile 
füze kanisterinden 
başarılı bir şekilde 
ayrıldı. Programlanan 
manevralarıyla uçuşa 
devam eden füze, ikinci 
darbe motorunu da 
havada ateşledikten sonra, 
%100 başarıyla uçuşunu 
tamamladı. Test atışları 
kapsamında, ilk kez çift 
darbeli roket motoru 
kullanıldı.”

HİSAR-O’nun, radar, 
komuta kontrol ve 
atış kontrol sistemleri 

ASELSAN; füze sistemleri 
ise ROKETSAN tarafından 
geliştirildi.

HİSAR-O, Yeteneklerini 
Bakan Işık’a Gösterdi

6 - Ocak 2017
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Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığı görevine,  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri 

Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere’nin 
atanması ile ilgili karar, 2 Aralık tarih ve 29906 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlandı.
1976 yılında Sungurlu, Çorum’da dünyaya gelen Dere,  
ilk, orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladıktan sonra, 
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına, 
2000 yılında Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığında 
Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2000-2003 yılları 
arasında Müfettiş Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Müfettiş, 
2007-2010 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2008-2009 yıllarında, Tariş Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ)’nde, 2009-2010 yıllarında 
da Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(MARMARABİRLİK)’nde Denetim Kurulu Üyeliği ve  
2009-2010 yıllarında Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Başmüfettişliğe 
atandı.
2010-2012 yıllarında, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik 
hükümleri kapsamında, 2 yıl süreyle İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nda geçici görevli olarak çalışmalarda bulundu.  
24 Aralık 2012 tarihinde, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü görevine atanan Dere,  
26 Ağustos 2016 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcılığı görevine başladı. Aynı zamanda 11 Mayıs 
2015 tarihinden itibaren TSE Yönetim Kurulunda Başkan 
Yardımcısı olarak da görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Resmi Gazete’nin aynı sayısında yer alan diğer kararla 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı I. Hukuk Müşavirliği  
görevine de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak atandı.
1976 yılında Ankara’da dünyaya gelen Parlak,  
ilkokulu Viyana’da, ortaokul ve liseyi Ankara’da  
tamamladı.  
1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1997-1998 yılları arasında, Ankara Barosu’nda 
avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.
1998 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Tüketici ve 
Rekabet Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına  
başladı. 2002-2009 yılları arasında Tüketici ve Rekabet 
Uzmanı, 2009-2011 yılları arasında aynı Bakanlıkta Hukuk 
Müşaviri, 2011-2013 yılları arasında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.  
2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne  
Daire Başkanı olarak atandı.
9 Ocak 2016 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda I. Hukuk Müşavirliği görevine atandı.  
2 Kasım 2016 tarihinden itibaren, Milli Savunma Bakanlığı 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı I. Hukuk Müşavirliği  
görevini yürütmektedir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Fikir ve Sanat 
Eserleri konulu Avukatlık Stajı Tamamlama Tezi ile Tüketici 
Kredilerinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar ve 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uygulaması konulu 
Uzmanlık Tezi çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda 
çeşitli kurul ve çalışma gruplarında üyelik yapmış ve hizmet 
içi eğitimlerde eğiticilik görevlerini yürütmüştür.  
Evli ve bir çocuk annesidir.
SSM cephesinde Aralık ayının bir diğer gelişmesi,  
9 Aralık’ta, Araç İnceleme Kabiliyetine Sahip X Işını/Gama 
Işını Görüntüleme Sistemleri Bilgi İstek Dokümanı (BİD)’nın 
yayınlanması oldu.

Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcılığına 
Muhsin Dere Atandı

©
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

ve TUSAŞ, 26 Aralık’ta 
yayınladıkları basın 
bültenleri ile ANKA-S 
projesinin son durumu  
ile ilgili bilgilendirme 
yaptılar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
havadan keşif, gözetleme, 
hedef teşhis ve tespit 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla geliştirilen  
ANKA insansız hava 
aracı (İHA) sisteminin 
seri üretimine (ANKA-S) 
yönelik sözleşme, SSM  
ile TUSAŞ arasında,  
25 Ekim 2013 tarihinde 
imzalanmıştı. ANKA 
İHA’nın geliştirme 
çalışmaları kapsamında; 
kabulleri tamamlanmış 
ve 200 kg faydalı yük 
kapasitesi ile 30.000 ft 
irtifada,  24 saat uçuş 
süresi yeteneklerini başarı 
ile gösteren ANKA Blok-B 
İHA kazanımlarından 
faydalanılarak geliştirilen 
ANKA-S, 23.000 ft irtifada, 
18 saat görev yapabilecek. 
ANKA-S’nin getirdiği 
başlıca yenilik ise uydu 
üzerinden kontrol yeteneği 
olacak. Bu doğrultuda, 
burun kısmının üstünde, 
uydu anteni için bir radoma 
sahip olan ANKA-S, 
görünüşü ile ANKA ve 
ANKA-B modellerinden 
farklılaşıyor. 
TURKSAT 4B uydusu 

üzerinden kontrol 
edilebilecek ANKA-S’nin 
diğer özellikleri arasında; 
telsiz rölesi, kriptolu veri 
linki, milli uçuş kontrol 
bilgisayarı ve yüksek 
çözünürlüklü milli  
tasarım EO/IR kamera 
bulunuyor. Yer kontrol 
tarafındaki yenilik ise 
Operasyon, Simülatör  
ve Eğitim Merkezi (OSEM) 
vasıtasıyla görüş hattı 
ötesinde, uydu üzerinden, 
aynı anda birden fazla 
ANKA-S İHA sisteminin 
kontrol edilebilmesi 
olacak.
ANKA-S’nin uçuş  
testleri, 2016 yılının 
son çeyreğinde başladı. 
Kalifikasyon testleri  
süren projede, bir yandan 
seri üretim faaliyetleri de 
yürütülüyor. Sözleşme 
kapsamında, 10 adet  
İHA ve ilgili yer sistemleri 
teslim edilecek.  
6 sistem 2017 yılında;  
4 sistem ise 2018 yılında 
envantere girecek.  
Proje kapsamında 
görev yapacak pilot ve 
operatörlerin eğitimi 
için, görev ve bakım 
eğitim simülatörleri de 
geliştiriliyor. Ayrıca, 
sistemin operasyonel 
sahada bakım, idame, 
işletme ve teknik desteği 
için altyapı kurulum 
çalışmalarına da devam 
ediliyor.

ANKA-S Gün Sayıyor
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ASELSAN ve KEYSIGHT 
Technologies, 5G 

gelişmiş geniş bant mobil 
haberleşme teknolojileri 
konusunda birlikte 
çalışacak. Bu iş birliğini 
konu alan anlaşma, 
ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcıları Yavuz Bayız ve 
İsmet Atalar ile KEYSIGHT 
Technologies Sorumlu 
Teknik Başkanı (CTO) 
Jay Alexander ve Avrupa 
Genel Müdürü Benoit Neel 
tarafından imzalandı.
ASELSAN tarafından 
1 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, ASELSAN’ın 
mikrodalga radyo ve anten 
sistemleri ile KEYSIGHT 
Technologies’in 5G dalga 
şekli jeneratörü, sinyal 
analizörü, vektör sinyal 
jeneratörü ve sayısallaştırıcı 
çözümleri kullanılarak 
referans bir test ortamı 
kurulacağı belirtildi. Bu 
altyapı ile 5G’de yenilikçi 
teknolojiler geliştirilmesine 
yönelik olarak çoklu 
gerçek zamanlı huzme 
şekillendirme (MIMO) 
ve yönlendirme ile 
karakterizasyon mümkün 
olabilecek. ASELSAN ve 
KEYSIGHT Technologies’in 
bu ortak çalışması, milli ve 
uluslararası konferans ve 
fuarlarda, bu yıl bitmeden 
gösterilmeye başlanacak.

Yapılacak iş birliği 
çerçevesinde, KEYSIGHT 
Technologies’in 
Türkiye’deki Çözüm Ortağı 
ve Yetkili Servis Merkezi 
olan SPARK Ölçüm 
Teknolojileri A.Ş. tarafından 
da teknik, lojistik ve bakım-
onarım desteği verilecek.
Aralık ayında, ASELSAN’ın 
Suudi Arabistan’daki 
çalışmaları da yeni bir 
aşamaya girdi. ASELSAN 
ve TAQNIA DST arasında, 
Suudi Arabistan’da, 
6.000.000 dolar sermayeli 
SADEC (Saudi Defense 
Electronics Company / 
Suudi Savunma Elektroniği 
Şirketi) LLC ortak şirketinin 
kuruluş tescil işlemleri, 
27 Aralık itibarıyla 
tamamlandı.

ASELSAN’ın 
Kurumsal Notu 
Yükseldi
ASELSAN, 12 Aralık’ta, 
Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu’nu 
açıkladı. Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK)’nun mevzuatı 
uyarınca yetkilendirilen 
Saha Kurumsal Yönetim 
ve Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. (SAHA) 
ile ASELSAN arasında 
yapılmış olan Kurumsal 
Yönetim İlkelerine 
Uyum Derecelendirmesi 

Sözleşmesi uyarınca, 
SPK’nın ilkeleri baz alınarak 
hazırlanan Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme 
Raporu’nda; ASELSAN’ın, 
11 Aralık 2015 tarihinde 10 
üzerinden 9,13 olan notu,  
12 Aralık 2016 tarihi 
itibarıyla 9,15 olarak 
güncellendi. ASELSAN 
tarafından yapılan 
açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi: “Not artışı, 
ASELSAN’ın Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne verdiği 
önemin, bunu sürekli ve 
dinamik bir süreç olarak 
yürütmekteki istekliliğinin 
ve bu doğrultuda 
gerçekleştirmiş olduğu 
iyileştirmelerin sonucudur…  
[ASELSAN’ın aldığı] Notlar:
n	 ASELSAN’ın SPK

Kurumsal Yönetim 
İlkelerine büyük ölçüde 
uyum sağladığı, gerekli 
politika ve önlemleri 
uygulamaya soktuğu,

n	 Yönetim ve iç kontrol
mekanizmalarını etkin 
bir şekilde oluşturup 
işlettiği,

n	 Kurumsal yönetim
risklerinin çoğunun 
tespit edilip aktif bir 
şekilde yönetildiği,

n	 Pay ve menfaat
sahiplerinin haklarının 
adil şekilde gözetildiği,

n	 Kamuyu aydınlatma ve
şeffaflık faaliyetlerinin en 
üst düzeyde olduğu ve

n	 Yönetim kurulunun

yapı ve işleyişinin en iyi 
uygulama kategorisinde 
olduğunu ifade 
etmektedir.”

Aralık ayında, ASELSAN’dan bir 
dizi sözleşme haberi de geldi:
n	 1 Aralık’ta yapılan

açıklamada, ASELSAN 
ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 
arasında, Modüler Geçici 
Üs Bölgesi Projesi ile 
ilgili olarak 5 Şubat 2013 
tarihinde imzalanan 
sözleşmede değişiklik 
yapıldığı ve ASELSAN’a, 
toplam 64.964.559 
dolar tutarında güvenlik 
sistemi siparişi verildiği 
bildirildi. ASELSAN, 
teslimatları, 2019 yılına 
kadar tamamlayacak.

n	 Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) ile ASELSAN
arasında, Hava 
Savunma Erken İkaz 
ve Komuta Kontrol 
Sistemi (HERİKKS) Hava 
Savunma Erken İkaz 
Radarı tedarikini konu 
alan, 91.418.061 dolar 
bedelli sözleşme,  
16 Aralık’ta imzalanarak 
yürürlüğe girdi.

n	 MSB ile ASELSAN
arasında, silah tespit 
radarlarının tedariki 
konu alan, 176.850.000 
dolar bedelli sözleşme, 
16 Aralık’ta imzalanarak 
yürürlüğe girdi.

n	 ASELSAN, MSB
ile HERİKKS Komuta 

ASELSAN ve KEYSIGHT, 
5G için Birlikte Çalışacak
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Kontrol Teçhizat ve Bilgi 
Donanımı’nın tedarikini 
konu alan, 175.630.000 
dolar bedelli sözleşmeyi, 
21 Aralık’ta imzaladı 
ve sözleşme yürürlüğe 
girdi.

n	 Petrol ve Doğalgaz Boru
Hatlarının Güvenliği 
Projesi Sözleşmesi, 
ASELSAN ile HAVELSAN 
arasında oluşturulan 
iş ortaklığı ile SSM 
arasında, 22 Aralık’ta 
imzalandı. Toplam bedeli 
80.000.000 dolar olan 
sözleşmede, ASELSAN’ın 
payı 47.000.000 dolar 
olarak gerçekleşecek. 
Projede teslimatlar, 
2021 yılına kadar 
tamamlanacak.

• ASELSAN tarafından
23 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, MSB ile 
Ateş Destek Otomasyon 
Sistemleri (ADOP-2000)  
tedarikini konu alan 
200.000.000 dolar 
bedelli bir sözleşmenin 
imzalandığı ve yürürlüğe 
girdiği bildirildi.

n	 ASELSAN tarafından
28 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, STM ile 
anayurt güvenliğine 
yönelik Özel Maksatlı 

Teçhizat ve Hizmet Alımı 
Projesi kapsamında,  
499 adet Döner Kanatlı 
(Çok Rotorlu) İHA Sistemi 
ile ilgili olarak, toplam 
bedeli 33.862.140 dolar 
olan bir sözleşme 
imzalandığı bildirildi. 
Sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2017 yılında 
gerçekleştirilecek.

n	 ASELSAN ile ARES
Tersanesi arasında, 
Katar Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ihtiyacına 
yönelik Uzaktan  
Komutalı Silah Sistemi 
tedariki ile ilgili  
28 Aralık’ta, 20.000.000 
avro tutarında bir 
sözleşme imzalandı. 
Sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2018 yılında 
tamamlanacak.

n	 ASELSAN tarafından
30 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, SSM ile 
ASELPOD Hedefleme 
Podu’nu konu alan, 
toplam bedeli  
25.806.300 dolar olan ek 
sözleşme imzalandığı 
bildirildi. Söz konusu 
sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2017-
2018 yılları içinde 
gerçekleştirilecek.

Kasım ayında Pakistan’da gerçekleştirilen IDEAS 2016 fuarında, 
ASELSAN standında sergilenen ASELPOD.

ASELSAN, Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilen High-Tech Port by  
MÜSİAD etkinliğinde, fotoğraftaki çok rotorlu İHA sistemi çözümünü sergilemişti.
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Ankara Sanayi Odası 
(ASO) Meslek Komiteleri 

Ortak Toplantısı ve 53’üncü 
Yıl Ödül Töreni, 22 Aralık’ta, 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımıyla 
ASO 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde gerçekleştirildi. 
Konuşmaların ardından, 
ASO’nun kuruluşunun 
53’üncü yılı dolasıyla 53 
başarılı firmaya; ihracat, 
kurumlar vergisi, Ar-Ge, 
bölgesel gelişmeye katkı, 
çevre, yaratılan katma 
değer ve yatırım alanlarında 
ödüller verildi.
Ödül alan savunma 
ve havacılık sanayisi 
kuruluşları, ilgili listelerde, 
şu sıralarda yer aldı:

2016 Yılı İhracat Ödülü
3’üncü TUSAŞ
8’inci ASELSAN 
9’uncu ROKETSAN

2016 Yılı Kurumlar  
Vergisi Ödülü
12’nci TUSAŞ

2016 Yılı Ar-Ge Ödülü  
(Bu ödüller alt kategorilerde, 
aynı sıralamada verildi)
1’inci ASELSAN  (Patent)
4’üncü TUSAŞ (Patent)

5’inci ASELSAN (SAN-TEZ)
10’uncu ATEL  
(Ar-Ge Merkezi)
11’inci BİTES (Ar-Ge Merkezi)

2016 Yılı Yaratılan  
Katma Değer Ödülü
1’inci ASELSAN
3’üncü YAKUPOĞLU

2016 Yılı Yatırım Ödülü
2’nci TUSAŞ
4’üncü C.E.S İleri Kompozit
Ayrıca ASO üyeliğinde  
50’nci yılını dolduran 
firmalara onur ödülleri 
verildi. Onur ödülü alan 
firmalar arasında, Makina 
ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu da yer aldı.
Aldığı ödül ile ilgili bir 
basın bülteni yayınlayan 
BİTES, bültende; “Aldığımız 
ödülün haklı gururunu ve 
elbette sorumluluğunu 
taşıyoruz ve bundan 
dolayıdır ki, ülkemizde bilim 
ve teknolojinin gelişmesi 
için eskisinden daha çok 
çalışacağız.” ifadesine  
yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve uluslararası yönetim danışmanlığı firması 
A.T. Kearney’in iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme 

programı İnovaLİG’in şampiyonları belli oldu. 8-10 Aralık tarihlerinde  
İstanbul’da düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın 3’üncü gününde 
gerçekleştirilen ödül töreninde, savunma ve havacılık sektöründen de  
2 firma ödül aldı. “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde Hexagon Studio ikinci; 
“İnovasyon sonuçları” kategorisinde ise PAVOTEK ikinci oldu.

Ankara Kalkınma Ajansı ve TechAnkara tarafından 
düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, 19 Aralık’ta, 

ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, ön 
değerlendirmeleri geçen 221 proje arasında, 30 kişiden 
oluşan bağımsız değerlendiriciler tarafından; yenilikçilik, 
ticarileşme potansiyeli, pazar potansiyeli ve sosyal ve 
çevresel fayda kriterlerine göre yapılan puanlamada, ilk 
100’e giren projeler de sergilendi. 100’üncü ve 101’inci 
sıradaki projeler aynı puanı aldığı için sergilenen proje 
sayısı 101 oldu. Bu projeler arasında, Kar Eritme ve Kardan 
Su Elde Etme Cihazı Projesi ile DEICO da yer aldı.  
Cihaz, su kaynaklarından uzak ve lojistik desteğin kısıtlı 
olduğu izole bölgelerde, askeri birliklerin ve sivil halkın 
su ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca, afet gibi durumlarda 
da kullanılabiliyor. Cihazın bir diğer uygulama alanı da 
havaalanları, karayolları, otoparklar ve alışveriş merkezleri 
gibi alanlarda oluşan kar yığınlarının eritilmesi.

ASO Ödüllerine, Savunma ve Havacılık Damgası

İnovaLİG’de Sektörü, Hexagon Studio ve PAVOTEK Temsil Etti

DEICO, Kardan Su Elde Eden 
Çözümünü, TechAnkara 
Proje Pazarı’nda Sergiledi

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, 
ödülü, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin elinden aldı.
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Aralık ayında HAVELSAN, bir dizi iş birliği anlaşmasına 
imza attı. Firma, 2 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Suudi 

Arabistan’ın devlet şirketi ELM ile siber güvenlik ve e-devlet 
projelerinde iş birliği yapacağını duyurdu. İki kurum, Suudi 
Arabistan’ın 2030 yılı vizyonu kapsamında, yerelleşme ve 
yerlileşme faaliyetlerinde birlikte hareket edecek.  
HAVELSAN, sahip olduğu tecrübe ve yetkinlikleri, Suudi 
Arabistan’ın kullanımına açacak ve ELM ile birlikte proje 
geliştirecek. İş birliği mutabakat zaptına, HAVELSAN Genel 
Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ile ELM Genel Müdür 
Yardımcısı Fahad Al-Shebel imza attı.
Atalay, imza töreninde şunları söyledi: “HAVELSAN, sahip 
olduğu birikim ve tecrübeyi paylaşmaya ve çözüm üretmeye 
hazırdır. Yapılan anlaşma, diğer dost ve müttefik ülkelere de 
örnek olacak bir iş birliğidir.” ELM Genel Müdür Yardımcısı 
Fahad Al-Shebel de imzanın, iki kurum için de faydalı iş 
fırsatları yaratacağına olan inancını belirtti ve “Bu iş birliğinin 
sonuçları ile ilgili son derece hevesliyiz.” dedi.
HAVELSAN’dan 8 Aralık’ta yapılan açıklamada ise 
Azerbaycan ile başlatılan iş birliği konusunda bilgilendirme 
yapıldı. HAVELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM, Azerbaycan Rabıta 
ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı ile iş birliği mutabakat zaptı 
imzaladı. Taraflar, Azerbaycan Rabıta ve Yüksek Teknolojiler 
Bakanlığı Malumat Hesaplama Merkezi’nin, Açık Anahtar 
Altyapısı (PKI)’nın geliştirilmesi için, 3 yıl boyunca iş birliği 
yapacaklar.
Aralık ayının son iş birliği haberi, Türkiye’den geldi.  
22 Aralık’ta, ASELSAN ve HAVELSAN arasında oluşturulan 
iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, 

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi 
Sözleşmesi imzalandı. Projede teslimatlar, 2012 yılına kadar 
tamamlanacak.
Aralık ayında HAVELSAN’dan, bir de ödül haberi geldi.  
HAVELSAN, 3 Aralık’ta, İstanbul’da, “Güçlü Türkiye için  
Yerli Yerinde Satın Alma” teması ile düzenlenen, Türkiye 
Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde, En İyi Yerlileştirme 
Projesi ödülünü aldı. HAVELSAN’a ödülü, Katar AW139 
Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi projesi getirdi.

Etkinliklerin 
Aktif Katılımcısı 
HAVELSAN
HAVELSAN Genel 
Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi 
Atalay, 8-9 Aralık 
tarihlerinde, Ankara’da 
gerçekleştirilen Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) 
33’üncü Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nda bir 
konuşma yaptı. “Milli 
Güvenlik ve Siber 
Tehditler” başlıklı 
panelde konuşan 
Atalay; Türkiye’de, siber 
güvenlik konusunda 
farkındalığın birkaç yıl öncesine göre çok iyi durumda 
olduğunu, ancak yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi. 
Siber güvenlik konusunun; teknoloji, süreçler ve insan 
olmak üzere 3 boyutunun bulunduğunu ifade eden Atalay, 
HAVELSAN’ın içinde yer aldığı teknoloji boyutunda, yerlilik 
ve milliliğin önemine dikkati çekti. Atalay, siber güvenlikte 
teknolojiyi bisiklete benzeterek, “Ayakta kalmak için sürekli 
pedala basmak gerekiyor.” dedi.
22-25 Aralık’ta Antalya’da düzenlenen IT Profesyonelleri 
Semineri (ITP 2016)’da ise HAVELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Savaş Yanık, etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Yanık, “Yönetim Bilgi Sistemleri ve Siber 
Güvenlik konularında ülkemizde lider ve mükemmeliyet 
merkezi konumundayız. Hem askeri hem de sivil görev kritik 
ve büyük boyutlu bilişim projelerinde; sayısal dönüşümü 
sağlayarak güvenli ve güvenilir milli çözümler sunuyoruz. 

HAVELSAN, Yurt İçi ve 
Yurt Dışı İş Birlikleri ile Büyüyor
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HAVELSAN, ülkemizin e-dönüşümü gündemine aldığı andan 
itibaren, bu alanda çalışarak önde gelen ürün ve hizmet 
sağlayıcısı konumuna gelmiştir.” dedi. Yanık, HAVELSAN’ın 
Sağlık Bilişimi alanındaki stratejilerinden de söz etti.
HAVELSAN ile ilgili bir diğer gelişme, 3’üncü Teknoloji 
Paneli’nin, 16-18 Aralık tarihinde, Kızılcahamam’da 
gerçekleştirilmesi oldu. Panelin gündemi, 2015-2016 
yılları içinde kapanan Ar-Ge projelerinin paydaşlar ile 
değerlendirilmesi oldu. HAVELSAN Teknoloji ve Akademi 
Direktörlüğü’nün düzenlediği panelde, HAVELSAN’ın 
Ankara ve İstanbul ofislerinden teknik ekipler bir araya 

geldi. Ekipler, buluşma sayesinde, 
hem teknik konuları masaya 
yatırdı hem de kendilerine zaman 
ayırma fırsatı buldu.
Panelin ilk günü, HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet 
Hamdi Atalay, “Ar-Ge’ye Bakış ve 
Yeni Vizyon” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi ve soruları 
yanıtladı. Programın ikinci 
günü, yoğun sunum ve teknik 
paylaşımlarla devam etti. 100’ün 
üzerinde personelin katılımı ile 
18 Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme 
Projesi’nin kapanış sunumları 
gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin 

ilk FabLab’ini ve ilk şehir mühendisliği araştırma 
laboratuvarı ile yüksek lisans programını kurup yöneten, Işık 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay da “İnovasyon ve 
Fablabs” konulu bir sunum yaptı.
Panelin kapanış konuşmasını ise Teknoloji ve Akademi  
Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin yaptı.  Teknoloji odaklı 
planlama, teknolojik iş birliğine dayalı çalışma yaklaşımının 
desteklenmesi, teknolojik varlık envanteri oluşturularak 
yeniden kullanımının arttırılması ve kaynak verimliliğinin 
sağlanması gerektiğinin altını çizen Özbilgin, organizasyon içi 
ortak farkındalığın arttırılması gerektiğini de vurguladı.
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Meteksan Savunma’nın 
Twitter hesabından 28 

Kasım’da yapılan açıklamada; 
Hava Platformları için 
Milimetre Dalga Radarı 
Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında helikopter 
platformları için geliştirdiği 
Milimetre Dalga Radarı 
(MİLDAR)’nın, T129 ATAK 
helikopterine entegrasyonuna 
yönelik çalışmalarda, 
sona gelindiği duyuruldu. 
Radar, geçtiğimiz aylarda, 
TUSAŞ tesislerinde, ATAK 
helikopterine entegre edildi. 
Açıklamanın yapıldığı tarihte, 
yer kontrol testleri devam 
eden helikopterin uçuş 

testlerine yakın zamanda 
başlaması planlanıyordu. 
Helikopter MİLDAR’ın 
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n	 Hedef tespit takip 
 fonksiyonu,
n	 Çoklu hedef tespiti,
n	 Yavaş ve hızlı tarama,
n	 Yüksek açısal ve 
 menzil çözünürlüğü,
n	 Yavaş tarama modunda
 hedef tespit ve takip için
 12 km menzil,
n	 Düşük hacim, ağırlık 
 ve güç ihtiyacı,
n	 Gerçek zamanlı ARPO 
 görüntüsü,
n	 2,5 km menzilde arazi
 profili oluşturma ve

n	 Seyrüsefer desteği.
Söz konusu projenin 
sözleşmesi, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
ile Meteksan Savunma 
arasında, 21 Haziran 2013 
tarihinde imzalanmıştı. 
Proje kapsamında; 
helikopter platformları için 
tararken izleme yeteneğine 
sahip atış kontrol radarı 
ve insansız hava aracı 
platformları (İHA) için 
atış kontrol radarı ile 
İHA’ların otomatik iniş ve 
kalkışı için hassas konum 
bilgisi sağlayan Otomatik 
Kalkış İniş Sistemi (OKİS) 
geliştiriliyor.

Cyberpark’ın 
En Hızlı Büyüyeni 
Meteksan Savunma 
Oldu
Meteksan Savunma, Bilkent 
Cyberpark firmaları arasında 
her yıl yapılan değerlendirme 
sonucunda verilen MIS 
Ödülleri kapsamında, “En 
Hızlı Büyüyen Firma” seçildi. 
28 Aralık’ta düzenlenen 
törende, Meteksan 
Savunma’nın ödülünü, 
Uluslararası Satış ve 
Kurumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş aldı.
Meteksan Savunma, Aralık 
ayında yaptığı bilgilendirme 
ile 21-22 Kasım tarihlerinde 
7’ncisi düzenlenen Yıldız 
Teknik Üniversitesi Savunma 
Sanayii Günlerine katıldığını 
bildirdi. Etkinlikte, Meteksan 
Savunma Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi (Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı) Mesut Görateş, 
“Meteksan Savunma Deniz 
Teknolojileri Projeleri ve Yol 
Haritası” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.

Teknopark İstanbul, Aralık ayı içerisinde, üye firmaları ile STM arasındaki iş birliği imkânlarını değerlendirmek amacıyla 
2 farklı etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki, 1 Aralık’ta gerçekleştirilen, denizcilik konulu etkinlik oldu. 28 Aralık’ta ise 

elektronik sistemler konulu etkinlik düzenlendi. Her iki etkinliğin de açılış konuşmalarını, Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Macit ve STM Genel Müdürü Davut Yılmaz gerçekleştirdi.
Denizcilik konulu etkinliğe, Teknopark İstanbul’da yerleşik olan ve STM ile mevcut projelerde çalışan 3 firma katıldı.  
15 firmanın katıldığı elektronik sistemler konulu etkinlikte ise otonom sistemler, görüntü işleme ve video analiz, büyük 
veri analitiği, siber güvenlik ve SCADA güvenliği, akıllı kart sistemleri ve uygulamaları, modelleme ve simülasyon, sivil 
havacılık uygulamaları ve komuta-kontrol sistemleri ele alındı. Etkinliğin ilk bölümünde, firmalar sunumlar gerçekleştirdi; 
ikinci bölümünde ise birebir görüşmeler yapıldı.

ATAK’ın 
Yeni Gözü 
MİLDAR 
Olacak

Teknopark İstanbul, STM ile İş Birliği Günleri Düzenledi
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STM’nin, TEMSA ile iş 
birliği yaparak, akıllı 

şehirler için geliştirdiği; 
Büyük Veri ve Veri Bilimi 
Tabanlı Akıllı Otobüs  
Veri Analitiği Sistemi, 
İstanbul Kongre 
Merkezi’nde, 1-3 Aralık 
tarihleri arasında 
düzenlenen, Transist 
Fuarı’nda tanıtıldı.  
Sistem, fuarda, Verimlilik 
Ödülü’nü de kazandı.
STM Genel Müdürü  
Davut Yılmaz, konu ile  
ilgili değerlendirmelerini 
şöyle aktardı:  
“TEMSA ile 5 Eylül 2016 
tarihinde imzaladığımız 
çerçeve sözleşmemiz 
kapsamındaki iş 
birliğimizin ilk ödülünü, 
önemli bir etkinlikte 
almış olduk. STM ve 
TEMSA ekipleri ile 
birlikte geliştirilen 
bu uygulama ile akıllı 
otobüslerdeki verilerden 
faydalanarak; yapay 
zekâ, derin öğrenme, 
makina öğrenmesi, 
istatistiksel yöntemler 
ve veri görselleştirme 
teknolojileri vasıtasıyla 
güvenlik, çevre, kazaların 
olmadan öngörülmesi, 

şoför hatalarının 
önlenmesi, yakıt tasarrufu, 
birçok alanda maliyetin 
azaltılması ve rota 
optimizasyonu yapılması 
sağlanacak. Örneğin; milli 
akıllı otobüslerimiz için 
geliştirilen uygulama ve 
yapay zekâ teknolojisi ile 
otobüsler, seferde iken 
kendi sensörleri üzerinden 
topladığı verileri analiz  
ederek arıza yapma 
olasılığını çok  
daha önceden tespit 
edecek ve en yakın  
servis istasyonuna, 
bu bilgiyi, daha oraya 
ulaşmadan göndererek 
adeta kendi kendini 
arızalanmadan tamir 
ettirecek.”
STM’nin katıldığı bir 
diğer etkinlik, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
tarafından bu yıl 5’incisi 
düzenlenen, Türkiye 
İnovasyon Haftası oldu. 
8-10 Aralık tarihleri 
arasında, İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
etkinliğin Akıllı Şehirler 
Paneli’nde, STM Genel 

Müdür Yardımcısı 
Ömer Korkut, firmanın 
akıllı şehirler vizyonu 
hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Korkut, “STM 
olarak amacımız, siber 
ortamda, kişisel ve 
kurumsal güvenliği ön 
plana çıkararak akıllı 
ve güvenli şehirler 
oluşturmak. Bunun için 
STM mühendislerince 
geliştirilen, optimizasyon 
için veri analitiği platformu 
OVERA’yı kullanıyoruz. 
OVERA; finanstan ulaşıma, 
akıllı şehirlerden enerjiye 
kadar pek çok sektörde, 
veriyi anlamlı hâle 
getiren uygulamaların 
geliştirilmesine katkı 
sağlıyor.” dedi.
STM’nin tüm teknik 
altyapısı ile kurgusunu 
üstlendiği, THY ve 
TEMSA’nın sponsor olduğu 
“Veri Bilimi Hackathonu” 
da etkinlik kapsamında 
düzenlendi. STM Siber 
Güvenlik ve Büyük Veri 
Ar-Ge Grup Yöneticisi 
Dr. Umut Demirezen 
tarafından yürütülen “Veri 
Bilimi Hackathonu”nda; 

rehine olaylarında 
ve deprem gibi doğal 
felaketlerde, sensör 
verilerinden elde edilen 
karbondioksit, sıcaklık, 
ışık şiddeti ve nem gibi 
verilere bakılarak, bir 
bölgede veya yapıda, 
“İçerde insan var mı yok 
mu?” sorusuna yapay zekâ 
algoritmaları ile yanıt 
arandı. Türkiye’nin 8 farklı 
üniversitesinden 40 kişinin 
katıldığı etkinlikte, %99 
ile en yüksek güvenilirlik 
değerine ulaşan Sabancı 
Üniversitesi ekibi birinci 
oldu.
Türkiye İnovasyon Haftası 
kapsamındaki bir diğer 
önemli etkinlik ise yine 
STM’nin teknik altyapısını 
ve kurgusunu üstlendiği 
ve TEMSA’nın sponsor 
olduğu, “Siber Güvenlikte 
Yapay Zeka Uygulamaları 
Çalıştayı” oldu. Üniversite 
öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği çalıştayda, 
Dr. Umut Demirezen, 
siber güvenlik alanında 
kullanılan klasik 
yaklaşımlar hakkında  
bilgi verdi.

STM, Büyük Veriyi Ulaşıma Uyarlıyor
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OSSA, faaliyetlerini ve üyelerini tanıtma ve temsil 
görevine, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, Fransa’da 

düzenlenen Aeromart Toulouse 2016 etkinliği ile devam 
etti. Havacılık ve uzay sanayisine yönelik etkinliğe, yaklaşık 
1.300 firma katıldı ve bu firmalar, yaklaşık 15.000 ikili 
görüşme gerçekleştirdi. OSSA, etkinlik sırasında, sivil 
havacılıkta Türkiye ve OSSA’nın yeri hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. Ayrıca üyelerinin ihracat çalışmalarını 
desteklemek amacıyla sektörün öncü firmaları ile 60 adet 
kayıtlı iş görüşmesi yaparak, üye firmaların kabiliyetleri ve 
potansiyelleri ile ilgili bilgiler verdi.
OSSA, etkinlik öncesinde, Fransız havacılık ve uzay 

endüstrisi derneği GIFAS ile düzenlenen özel bir toplantıya 
da katıldı. Toplantıda, Türkiye’den; Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, TUSAŞ, THY Teknik, SAHA İstanbul, BTSO 
Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi, Kale Havacılık ve 
OSSA üyeleri (Gür Metal, Hezarfen Havacılık, MFK Makina 
ve Ünimetal) yer aldı. Fransa’dan ise Airbus, Safran ve 
Thales başta olmak üzere, GIFAS üyesi firmalar toplantıya 
katıldı. OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, yaptığı sunum ile 
Türkiye’de havacılık alanındaki gelişmeler ve OSSA üyesi 
firmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıdan sonra, Airbus ve 
Thales firmalarına geziler düzenlenerek yapılan çalışmalar 
yerinde izlendi.

OSSA, KOBİ’leri Fransa’da Temsil Etti
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TEMSA ve ASELSAN’ın güçlerini birleştirerek 
geliştirdikleri ve “Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli 

otobüsü” olarak lanse ettikleri Avenue EV, 7 Aralık’ta, 
İstanbul’da düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. 
Tanıtıma; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü 
Orhan Akbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Murat Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı 
Mehmet Hacıkamiloğlu, TEMSA Genel Müdürü Dinçer 
Çelik, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı Y. Suat Bengür başta olmak üzere, 
üst düzey yetkililer ve basın mensupları katıldı.
Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış 
açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine, 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.  
8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde, 
duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. 
Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip 
çevreci otobüs; 35 oturan, 52 ayakta ve 1 tekerlekli 
sandalyeli yolcu alabiliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği elektrikli 
çekiş sistemi ile araç, tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.
Toplantıda konuşan Bakan Özlü, TEMSA’nın seri üretime 
geçerek Avenue EV’yi en kısa sürede banttan indireceğine 
inandığını dile getirdi ve projenin taraflarını tebrik etti. 
Konuşmasının ardından, Bakan Özlü’ye, Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul ve TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş 
tarafından, otobüsün maketi takdim edildi. Özlü, daha 
sonra, Avenue EV’yi inceledi.
Basın toplantısında, projenin tarafları da kısa konuşmalar 
gerçekleştirdi. Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, 
“Türkiye’de yerleşik 243 Ar-Ge merkezi içerisinde en iyi 
uygulama örnekleri arasında yer alan TEMSA Otobüs Ar-Ge 
merkezi Sabancı Topluluğu için büyük bir gurur kaynağıdır… 
Yüzde 100 Türk mühendislerince geliştirilen bu otobüs; 
yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle 
dikkat çekiyor. Bu başarılı iş birliği bize büyük gurur 
veriyor.” dedi.
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ise şunları 
söyledi: “2015 yılında TEMSA ve ASELSAN ekipleri, 
TÜBİTAK TEYDEB desteğini de alarak başlattıkları 
proje ile belediyelerin şehir içi toplu taşıma ihtiyacını 
karşılayabilecek özgün bir otobüs geliştirdi. ASELSAN 
olarak; elektrik motorunu, motor sürücü birimini, araç 
kontrol birimini, sürücü gösterge panelini, güç kontrol 

birimlerini, araç batarya yönetim sistemini özgün bir 
şekilde, 10’dan fazla sayıda yerli alt yüklenicimiz ile 
tasarladık ve yerli üretme imkânı kazandık… Bu proje, 
Türkiye’nin kendi elektrikli araçlarını, otobüslerini, 
otomobillerini geliştirebileceğini göstermesi açısından çok 
önemli bir örnek teşkil etmektedir.”
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet 
Hacıkamiloğlu, sanayi grubu olarak global şirketlerle 
rekabet içerisinde olduklarını aktarırken, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’nin rekabetçiliğinin ancak katma 
değerli üretimle mümkün olduğunu biliyor ve bunun için 
çalışıyoruz. Her yıl 400 milyon dolar yatırım yapıyoruz. 
Tamamen Türk mühendislerinin eseri olan ürünümüzü de 
müşterimize sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Umuyoruz 
ki, bu ürünümüz de global pazarlarda kendine yer bulacak 
ve TEMSA’nın bayrağını daha da yukarıya taşıyacak. 
Önümüzdeki dönemde, TEMSA’nın bugün %50’lerde 
olan ihracat oranını %80’lere çıkartmak için canla başla 
çalışıyoruz. Bunu da bugün lansmanını yaptığımız ürünler 
gibi katma değerli ürünlerle başaracağız.”
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Yüksek performanslı 
ve yeni nesil Avenue EV’yi, Türk savunma sanayisinin lider 
kuruluşu ASELSAN ile birlikte geliştirdik. İki lider kuruluş, 
bu süreç içerisinde, büyük bir uyum içinde çalıştı. Bu iş 
birliğimiz, sadece elektrikli otobüs üretimi boyutunda da 
kalmayacak ve sürdürülebilir bir dünya için, çevreye duyarlı 
ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım Güvenlik 
Enerji Trafik Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör 
Başkanı Y. Suat Bengür ise davetlilere, ASELSAN tarafından 
geliştirilen yerli elektrikli çekiş sistemini oluşturan çok fazlı 
motor ve motor sürücü, araç kontrol bilgisayarı, Yüksek 
Güç Dağıtım Birimi ve DC/DC çevirici birimlerini tanıttı.

Avenue EV Yola Çıkıyor
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Kanada merkezli  
Field Aviation,  

21 Aralık’ta yaptığı açıklamada,  
ASELSAN ile iş birliği yaparak, Bombardier 

CL-605 uçağını temel alan, yeni bir özel görev uçağı 
geliştirmekte olduğunu duyurdu. İki firmanın çalışması  

ile uçakta yapısal aerodinamik değişikliklerin yanı sıra  
kabinde de birden çok operatörün çalışmasına imkân sağlayacak 

düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 
16 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Turkishtime Dergisi 

tarafından derlenen ve en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 
firmaları listeleyen AR-GE 250 Araştırması’nda, 4 
şirketinin ve 2 dolaylı bağlı ortaklığının ilk 10 sırada yer 
aldığını duyurdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
açıklanan, Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması 
listesinin verileri kullanılarak oluşturulan listenin ilk 
sırasında, 2014 yılında olduğu gibi, yine ASELSAN yer aldı. 
Listeye; TUSAŞ 3’üncü, ROKETSAN 5’inci ve HAVELSAN 
8’inci sıradan girme başarısı gösterdi. TSKGV’nin dolaylı 

bağlı ortaklıklarından NETAŞ 9’uncu, Mercedes-Benz 
Türk 10’uncu ve TEI 15’inci sırada kendilerine yer buldu. 
Açıklamada, bu tablonun ortaya çıkmasında, TSKGV’nin, 
şirketlerin kârının %70’ini şirketlere tahsis eden ve kârın 
tamamının yatırım ve Ar-Ge’ye aktarılmasını sağlayan 
yönetim stratejisinin etkin rol oynadığı vurgulandı.
Listede yer alan şirketlerin toplam Ar-Ge personeli sayısı 
15.975 olurken, 4 vakıf şirketi, 5.129 kişi ile bu sayının 
yüzde 32,1’ini oluşturdu. Ayrıca bu 4 şirket, yaptıkları  
1,8 milyar lira Ar-Ge harcaması ile de 4,6 milyar lira olan 
toplam Ar-Ge harcamasının yüzde %39,1’ini karşıladı.

Field Aviation ve ASELSAN, Özel Görev Uçağı Geliştirecek

TSKGV Şirketleri Ar-Ge’nin de Zirvesinde
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Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
Şebnem ASİL: Honeywell ile ilgili 
yayınladığımız son haber, Mayıs ayında 
gerçekleştirdiğiniz uluslararası basın 
günü ile ilgiliydi. O zamandan bu yana, 
Honeywell’in Türkiye’deki faaliyetleri 
ile ilgili ne gibi gelişmeler oldu?
Serdar ÇETİNGÜL: Türkiye, Honeywell 
için, büyüme açısından önemli bir ülke 
olmaya devam ediyor. Türkiye tara-
fından kullanılan çeşitli platformların 
üzerinde bulunan çok sayıda alt sis-
temin geliştirilmesi ve üretimi konu-
sunda aktif çalışmalarımız var. Örne-
ğin; AB205, AH-1, UH -1, UH-60, S-70,  
CH-47 ve T129 ATAK helikopterlerinin 
ve CN235, T-38, F-16 ile C-130 uçakla-
rının tümünde, çeşitli Honeywell ürün-
leri kullanılıyor.

Şebnem ASİL: İstanbul Airshow 
2016 gündeminizde hangi konulara 
odaklandınız?

Serdar ÇETİNGÜL: Bu yılki İstanbul 
Airshow’da, hem savunma hem de 
sivil havacılık alanlarına yönelik çok 
sayıda kritik teknolojimizi sergiledik. 
Bunlar arasında, şu teknolojilerimiz 
bulunuyor:

n Hassas seyrüsefer,
n Uydu kontrolü ve uydu haberleşmesi
 ve
n Ekran, işlemci ve emniyet 
 sistemlerini de kapsayan aviyonik
 sistemler.
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Honeywell DSI Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül:

“Muharip uçaklar konusunda 
derin bir tecrübeye sahibiz.”
Türkiye, özgün geliştirme projeleri üzerindeki yoğun çalışmalarını sürdürürken 
Honeywell de pek çok alt sistem için potansiyel ortak olarak öne çıkıyor. 
İstanbul Airshow 2016 esnasında Honeywell DSI (Defence and Space 
International / Uluslararası Savunma ve Uzay) Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül 
ile kısa bir röportaj yapma imkânı bulduk ve kendisinden, Honeywell’in 
Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili güncel durum hakkında bilgi aldık.
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Şebnem ASİL: Türkiye’nin T129 ATAK 
helikopterinde LHTEC CTS800 motorları 
kullanılıyor. Türkiye aynı zamanda, 
Özgün Helikopter Programı için de 
LHTEC CTS800’ü seçti. Honeywell, 
Özgün Helikopter Programı kapsamında 
üretilecek motorlara yönelik olarak 
TEI ile görüşmeler yapıyordu. Bu 
görüşmeler nasıl ilerliyor?
Serdar ÇETİNGÜL: Görüşmelerimiz 
gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Özgün 
Helikopter Programı’na kendimizi ada-
mış durumdayız. Honeywell ve Rolls 
Royce’nin yüzde 50’şer hisse ile ortak 
oldukları Light Helicopter Turbine En-
gine Company (LHTEC), bu iki firmanın 
başarılarının devamını sağlayacak ana 
uzmanlık alanlarını bir araya getiren 
stratejik bir sanayi iş birliği.

Şebnem ASİL: Mayıs ayında, LHTEC 
Yönetim Kurulu Üyesi Matt Thraen, 
LHTEC CTS800’ün sivil ve Uluslararası 
Silah Trafiği Mevzuatına (ITAR) 
tabi olmayan bir versiyonunun 
geliştirilebileceğinden söz etmişti.  
Bu konuda yeni bir gelişme var mı?
Serdar ÇETİNGÜL: Bu konu, LHTEC ile 
hâlihazırda ele aldığımız konulardan 
biri olmaya devam ediyor.

Şebnem ASİL: Honeywell, Pratt 
& Whitney (P&W) ile birlikte, 
yeni nesil bir helikopter motoru 
olan HPW3000’i geliştiriyor. Mevcut 
motorlara kıyasla HPW3000’in 
avantajları neler? Eğer seçilirse 
HPW3000, aynı zamanda BLACK HAWK 
helikopterlerinde de kullanılacak. 
Bu açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Türk sanayisiyle paylaşmak istediğiniz, 
HPW3000 ile ilgili bir mesaj var mı?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell ve Pratt & 
Whitney’in ortak girişim firma-
sı olan Advanced Turbine Engine 
Company (ATEC)’nin başlıca hedefi,  
BLACK HAWK ve Apache helikopter-
lerinin performansını önemli ölçüde 
iyileştirecek, maliyet etkin bir motor 
üretmek. HPW3000, %50 oranında daha 
fazla güç sağlayıp %25 oranında daha 
az yakıt sarf edecek. Aynı zamanda, ba-
kım maliyetlerini de düşürecek. Basınç/
güç oranını arttırabilen çift yekpare disk 
grubu (spool)’na sahip bir motor olan 
HPW3000, mevcut operasyonel gerek-
sinimler doğrultusunda, bu helikopter-
lerin, sıcak iklimlerde, daha yüksek ir-
tifalarda ve daha uzun süre uçmalarını 
sağlayacak şekilde tasarlandı.
Az önce de belirttiğim gibi ATEC,  

sanayinin önde gelen iki firmasının 
sahip olduğu dünya standartlarındaki 
mühendislik ve üretim kabiliyetlerini 
bir araya getiriyor ve HPW3000 prog-
ramının amaçlarına ulaşabilmesini 
sağlamak adına mükemmel bir çözüm 
sunuyor.

Şebnem ASİL: Türkiye’nin Bölgesel 
Uçak Programı çerçevesinde 
Honeywell, hâlihazırda Dornier 
328 uçaklarının orijinal alt sistem 
sağlayıcıları arasında yer alıyor. 
Bu sistemleri, yeni üretilmekte olan 
uçaklar (TRJ328) ve geliştirilmekte 
olan yeni nesil TRJ628’ler için de 
sağlayacak mısınız? Ortak geliştirme 
çalışmaları ve bu alt sistemlerin 
Türkiye’de ortak üretimi ile ilgili 
planlarınız neler?
Serdar ÇETİNGÜL: Bölgesel Uçak pro-
jesi ile ilgili sözleşme, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ve TRJet tarafından son 
hâline getirilmek üzere. Honeywell, 
mevcut Dornier platformu için; kokpit 
aviyonikleri, yardımcı güç kaynağı, çev-
resel kontrol sistemleri ve türbinlerin 
marş sistemlerini sağlamakla sorumlu.
Honeywell, en düşük geliştirme mali-
yetini ve programla ilgili en düşük riski 
sunmakla birlikte, uçak sistemlerinin 
entegrasyonu, kurulumu, test edilmesi 
ve sertifikasyonu konusunda da tecrübe 
sahibi.

Şebnem ASİL: Türk Hava 
Kuvvetleri’nin bir çok uçağında, 
Honeywell alt sistemleri kullanılıyor 
ve Honeywell, bu nedenle de Milli 
Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X)  
projesinde, Türkiye’nin iş birliği 
yapabileceği firmalar arasında yer 
alıyor. Honeywell’in bu projeyle ilgili 
pozisyonu nedir?

Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell, TF-X 
projesi kapsamında, 2013 yılından bu 
yana, TUSAŞ ile birlikte çalışıyor. Çok 
geniş bir yelpazedeki muharip uçakla-
ra, küresel ölçekte; yardımcı/acil güç 
kaynağından aviyoniklere yaşam des-
teği sağlayan alt sistemlere kadar, pek 
çok farklı teknolojiyi içeren çözümleri-
mizle destek sağlıyoruz. TF-X, devlet 
destekli stratejik bir ulusal proje ve biz 
de bu alanda oldukça deneyimliyiz.

Şebnem ASİL: Honeywell aynı 
zamanda, siber güvenlik alanında 
da çözümleri olan bir firma. Siber 
güvenlik alanında Türkiye’ye ne gibi 
çözümler önerebilirsiniz?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell’in siber 
alandaki işlerine baktığımızda, Türk 
firmaları ile iş birliği yapabileceğimiz 
potansiyel alanlar olduğunu söyleyebi-
liriz. Siber yeteneklerimizi geliştirmeye 
yönelik çalışmalarımızın arkasındaki 
itici güç, yüksek tehdit potansiyelini 
bertaraf etme ve mevzuatla ilişkili ge-
reksinimleri karşılama ihtiyacıdır.
Siber tehditler gelişmeye ve evrilmeye 
devam ettikçe, Honeywell’in sunduğu 
siber çözümler; sağlık, ulaştırma, bil-
gi teknolojileri, devlete ait tesisler ve 
enerji ve kimya sektörü gibi alanlarda 
da kullanılmaya devam edecek.

Şebnem ASİL: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell’in Tür-
kiye’deki varlığından gurur duyduğunu 
söyleyebilirim. 1992 yılında, İstanbul 
ofisimizde faaliyete başladığımızdan 
bu yana, faaliyetlerimizi Türkiye’nin  
3 farklı ilinde, yaklaşık 300 çalışanla 
yürütür duruma geldik. Bu bölge, bizim 
için stratejik önemini korumaya devam 
ediyor.

Honeywell DSI Bölge Yöneticisi 
Serdar Çetingül’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Son dönemde Türkiye ile Pakistan arasında gelişen iliş-
kinlerin somut projelere dönüşmeye başlaması, IDEAS 
2016’ya da damga vurdu. Etkinlik sırasında, Türkiye’yi 

ilgilendiren 2 imza töreni gerçekleşti. Fuarın ilk gününde,  
22 Kasım’da, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in şahitliğinde, 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker ile PAC 
Kamra Başkanı Korgeneral Arshad Malik, Başlangıç Eğitim 
Uçağı (BEU) projesinde tedarik edilmesi kararlaştırılan Su-
per Mushshak uçaklarını konu alan bir mutabakat muhtırası 
imzaladı. İmzaların atılmasının ardından Korg. Malik, Şerif’e, 
Super Mushkak uçağının maketini armağan etti. İmza töreni, 
taraflar bir açıklama yapmadan sona erdi.
Fuarın ikinci günü olan 23 Kasım’da ise STM standında, Pakis-
tan’ın Agosta 90B denizaltı modernizasyonu projesinin ana yük-
lenicisi STM ile proje kapsamındaki alt yüklenicileri ASELSAN  
ve HAVELSAN arasında bir imza töreni düzenlendi. ASELSAN 

Türkiye-Pakistan 
Savunma İlişkileri 

Bir Sonraki 
Aşamaya Geçiyor

Karaçi’de, bu yıl 9’uncusu düzenlenen 
IDEAS fuarı, 22-25 Kasım tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Türkiye, önceki 
yıllarda olduğu gibi, bu yıl da geniş bir 

katılımla fuarda yer aldı ve Pakistan’ın 
ardından, en çok firma ve organizasyonla 

fuarda temsil edilen ülke oldu. Önceki 
yıllardan farklı olarak ise gündemi, iki 

ülke arasında imza aşamasına gelen 
projeler ile yakın zamanda imzalanması 

beklenen projeler oluşturdu.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Etkinliğin medya 
partnerlerinden 
olan MSI Dergisi’nin 
İngilizce olarak 
hazırlanan IDEAS 
2016 Özel Sayısı, 
savunma ve 
havacılık sanayisi 
alanında, 
Türkiye-Pakistan 
ilişkilerinin son 
durumunu özetleyen 
ve firmaların ürün 
ve hizmetlerini 
anlatan referans 
bir yayın 
oldu.
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ile atılan imza, elektronik destek sistemini konu alırken HAVELSAN  
ile atılan imza, komuta kontrol sistemi ile entegre sonar süitini 
konu aldı. İmzalar; STM Deniz Projeleri Direktörü Savaş Onur, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, ASELSAN Ha-
berleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Bayız, HAVELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Yüksel Öztekin ve HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay tarafından atıldı. Törene, SSM Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı Müjdat Uludağ ve Pakistan Deniz Kuvvet-
leri Kurmay Başkan Vekili Koramiral Khan Hasham bin Siddque 
başta olmak üzere, üst düzey yetkililer de şahitlik etti.

Etkinliğin açılışı, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarından yapıldı (en üstte). 
Pakistan’ın Agosta 90B denizaltı modernizasyonu projesine yönelik imzalar 
ise STM ile ASELSAN ve HAVELSAN arasında atıldı (üstte).
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Projeler İlerliyor
IDEAS 2016’ya, Türkiye’den, başta 
Donanma Komutan Oramiral Veysel 
Kösele ve Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa Şeker olmak 
üzere, üst düzey yetkililer de katıldı. 
Fuar sırasında, Mustafa Şeker ile 
Türkiye ve Pakistan arasındaki 
projeleri de konu alan kısa bir söyleşi 
yapma fırsatı bulduk.

MSI Dergisi: Mustafa Bey, öncelikle 
fuar boyunca yaptığınız görüşmelerden 
edindiğiniz izlenimleri sormak 
istiyoruz size.
Mustafa ŞEKER: Burada çok sıcak kar-
şılandık. Görüştüğümüz tüm yetkililer 
Türk dostu. İki ülke arasında, dostluk 
ve kardeşlik bağı var. Bu, çok önemli 
bir avantaj. Tabii her ülke gibi Pakistan 
da kendi çıkarları ve menfaatleri doğ-
rultusunda hareket ediyor. Beklenti-
lerimizi, karşılıklı olarak açık şekilde 
ifade ediyoruz ve konuşuyoruz. Burada, 
hem kardeş iki ülke gibi hem de güve-
nilir iş ortakları gibi tüm projeleri ve 
süreçleri tartışma fırsatı bulduk. De-
ğişik seviyelerdeki muhataplarımızla 
görüştük.

MSI Dergisi: Gündeminizde hangi 
projeler ve sistemler yer aldı?
Mustafa ŞEKER: Pakistan ile yüklü bir 
gündemimiz var. Bir tanesi, T129 ATAK 
helikopteri. Pakistan’ın sistem ve plat-

form alımlarında uyguladığı bir yöntem 
var. Söz konusu sistem ya da platfor-
mu, ülkelerinde, hem yaz hem de kış 
testlerinde denemek istiyorlar. Pakis-
tan’ın coğrafi şartları oldukça zorlu ve 
farklılık gösterebiliyor. Himalayaların 
devamı olan dağlarda çetin kış şartları 
yaşanıyor; ama aynı sınırlar içerisinde, 
çöl şartlarının yaşandığı bölgeler de 
bulunuyor. Testler, bu iki farklı coğraf-
yada yapılıyor. Projede görev alan ar-
kadaşlar; “Yıllardır proje sözleşmeleri-
ne, ‘Şu şu sıcaklıklarda çalışacak’ diye 
test koşulları yazarız; Pakistan tüm 
bunları neden yazdığımızı gösteriyor.” 
diyor. T129 ATAK da bu testlerden ba-
şarıyla geçti. Türkiye’de, tanksavar fü-
zelerinin de kullanıldığı testler de çok 
iyi geçmişti. Pakistan tarafının, testler 
ve testlerde ATAK’ın performansı ile il-
gili görüşleri olumlu.
Tabii projenin kurgusuna baktığımızda, 
kolay bir iş değil. Hem kara hem deniz 
hem de hava kuvvetlerinin ortak ihtiya-
cı var. Dolayısı ile 3 kuvvet birden sü-
recin içinde. Teknik olarak olumlu bir 
yerdeyiz. Görüşmelerimiz sürecek.
Diğer bir gündem maddesi, MİLGEM 
korveti. Teklifimizi verdik. Geçtiğimiz 
ay, TCG BÜYÜKADA (F-512) buradaydı. 
Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı da 
gemiyi ziyaret etti. Gemi ile ilgili bir te-
reddütleri yok. Kredi ve finansman ko-
nusu vardı. Bununla ilgili olarak da Ha-
zine Müsteşarlığımız kolaylık gösterdi 

ve uygun şartlarda bir kredi çıkarttı. 
Türkiye olarak, ilk defa bir savunma 
sistemi satışında bu mekanizmayı kul-
lanıyoruz. Son değerlendirmeleri bek-
liyoruz. Bazı silah sistemlerinin duru-
mu ile ilgili karar verilecek; olacaklar 
mı, sonradan mı eklenecekler, Türki-
ye mi sağlayacak, Pakistan mı teda-
rik edecek? Bu detaylar konuşulacak;  
son fiyatlar söylenecek ve bir karar alı-
nacak.

MSI Dergisi: Bu proje hayata geçerse 
ilk gemi Türkiye’de mi Pakistan’da mı 
inşa edilecek?
Mustafa ŞEKER: Bu ayrıntıları Pakistan 
tarafı ile konuşabiliriz. Biz her modele 
açığız. Biliyorsunuz, STM’nin tasarladı-
ğı Denizde İkmal Tankeri, Pakistan’da 
inşa ediliyor. Karşı taraftan gelebilecek 
her türlü teklife açığız ve kendimizi ona 
göre yapılandırabiliriz.

MSI Dergisi: Gündemdeki diğer 
konular; hava savunma, piyade tüfeği 
ve tank modernizasyonu hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Mustafa ŞEKER: Gündemimizdeki bir 
diğer önemli konu, yakın hava savunma 
sistemi. Biliyorsunuz, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyacını karşılamak 
üzere, ASELSAN’ın ana yüklenicili-
ğinde, KORKUT sistemini geliştirdik.  
KORKUT, çok ciddi testlerden geçti ve 
ilk sistem envantere girdi. Şu anda da 

Super Mushshak uçaklarını konu alan mutabakat muhtırasının imzalandığı tören, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in de katılımı nedeni ile yoğun güvenlik 
önlemleri altında gerçekleştirildiği için basın mensupları fotoğraf çekme fırsatı bulamadı. Tören öncesinde, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker 
ve PAC Kamra Başkanı Korgeneral Arshad Malik bir süre sohbet ettiler.
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Güneydoğu’da konuşlandırılmış du-
rumda; operasyonel olarak kullanılıyor. 
Seri üretim sözleşmesini de imzaladık. 
Bu tür bir sisteme, Pakistan’ın da ih-
tiyacının olduğunu biliyoruz. KORKUT 
sistemini önerdik. Pakistan’dan bazı 
ekipler geldi, teknik seviyede çalışma-
lar yapıldı. Test konusunda, ATAK için 
yapılanlara benzer talepleri var. Bu ko-
nuda görüşüyoruz. Teklifimiz, bu aşa-
mada Türkiye’ye gelmeleri ve sistemi, 
operasyonel ortamda görmeleri. Seri 
üretimden sistemler çıkmaya başladı-
ğında da bunlardan bir tanesini, testler 
için göndermeyi önerdik. Değerlendir-
melerinin sonucuna göre hareket ede-
ceğiz.
Piyade tüfeği ihtiyacı için de MPT-76’yı 
önerdik. 200 adetlik prototip üretimden 
çıkan ve Türkiye’de yoğun testlere tabi 
tutulan tüfeklerin arasından bir parti-
yi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ödünç 
alarak Pakistan’a gönderdik. Bu tü-
fekler, hem kış hem de yaz testlerine 
girdi. Türkiye’deki testlerde sınırlarına 
kadar zorlanan, defalarca sökülüp tek-
rar monte edilen ve bir miktar yıpranan 
bu silahlar, kış testlerinden en başarılı 
tüfek olarak çıktı. Yaz testlerinde ise 
MPT-76, bazı testlerden potansiyelin 
altında sonuçlar aldı. Şimdi, 200 adet-
lik prototip üretimin tüm testlerinden 
edinilen tecrübelerin ve kullanıcı geri 
bildirimlerinin yansıtıldığı, seri üretim 
kafilesinden tüfeklerle bu testleri tek-
rarlamaya hazırız. Bunu Pakistanlı yet-
kililere ilettik.
Son olarak, Pakistan Al-Khalid ana 
muhabere tanklarını modernize etmek 
istiyor ve biz de Türkiye olarak teklifi-
mizi sunduk. Modernizasyonun 3 ayağı 
var: Zırh, motor ve haberleşme, elekt-
ronik ve atış kontrol sistemleri. Zırh 
konusunda ROKETSAN’ın; haberleş-
me, elektronik ve atış kontrol sistem-

leri konusunda da ASELSAN’ın çözüm-
lerini teklif ettik. 2017 yılının başında 
bir karar çıkmasını bekliyoruz.

MSI Dergisi: Fuar sırasında, 
Super Mushshak uçaklarının 
Türkiye tarafından tedarik edilmesi 
çalışmalarıyla ilgili bir imza töreni 
oldu. Bu proje ile ilgili son durum 
nedir?
Mustafa ŞEKER: Başlangıç Eğitim 
Uçağı (BEU) projesinde, Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi kararı ile Super 
Mushshak seçildi. Şimdi teknik düzey-
de çalışmalar ve sözleşme müzakere-
leri yürütülüyor, beklentiler konuşulu-
yor. Tabii bizim en önemli beklentimiz, 
lojistik desteğin garanti altında olma-
sı. O yüzden, biz TUSAŞ’ın da işin için-
de olmasını ve üretimde rol almasını 
istiyoruz. Pakistan tarafı da bu bek-
lentilerimizi anlayışla karşıladı. Fiyat 
konusunda da görüştüğümüz husus-
lar var; bu konuda da bir noktaya gele-
ceğiz. Bizim bazı ek gereksinimlerimiz 
nedeniyle Pakistan tarafı, proje süresi 
konusunda esneklik talep etti; bunun 
üzerinde çalışıyoruz.
Fuar sırasında attığımız imza, niyeti-
mizin ve ilerleme isteğimizin bir gös-
tergesi oldu. Pakistan tarafı, bu proje-
ye büyük önem veriyor; çünkü sadece 
alıcı olmak istemiyorlar, Türkiye ile 
karşılıklı bir alışverişlerinin olmasını 
istiyorlar. Pakistan’ın elinde bir kabili-
yet varsa, Türkiye’nin de buna ihtiyacı 
varsa, Türkiye’nin bunu almasını bek-
liyorlar. Biz de bunu destekliyoruz.

MSI Dergisi: Projede TUSAŞ’ın iş payı 
ne olacak?
Mustafa ŞEKER: Görüşmelerimiz, ile-
ride lojistik faaliyetleri destekleyecek 
üretim ve diğer roller üzerinden iler-
liyor.

MSI Dergisi: MİLGEM için gündeme 
gelen kredi mekanizmasını ve diğer 
mekanizmaları, ilerleyen süreçte, 
başka projelerde de görecek miyiz?
Mustafa ŞEKER: Tabii… Biliyorsunuz 
yakın zamana kadar, hazır ürün alı-
yorduk; ihracata yönelik kredi verme 
ihtiyacımız yoktu. Kendi ürünlerimizi 
geliştirmeye ve üretmeye başladık; bir 
noktaya kadar, bu ürünlerin yurt dışına 
satışı ile ilgili bir ihtiyacımız yine olma-
dı. Ama artık ürünlerimiz olgunlaşmaya 
başlayınca, sıra ihracata geldi. İhracat 
projelerinde, farklı konular ve talepler 
önümüze çıkıyor ve çözmeye çalışıyo-
ruz. Nasıl ki zamanında biz de hazır alım 
yaparken finansman mekanizmaları 
kullandık; ihracatı arttırmak istiyorsak 
bizim de benzer mekanizmaları oluş-
turmamız gerekiyor. Bu konu, bir ihtiyaç 
olarak duruyor. MİLGEM bir başlangıç 
oldu diyebiliriz. Umarım bu kurumsal 
hâle gelebilir. Başka konular da var. 
Örneğin, bazen ülkeler, ürüne hemen 
ihtiyaç duyuyor. Envanterde olanı ya da 
üretim hattında olanı talep edebiliyor. 
Bu durumları adresleyecek mekaniz-
malarımızın da olması gerekiyor. Bir 
de devletten devlete satışlar var. Bazı 
ülkeler, tedarik sürecini SSM’nin takip 
etmesini istiyor. Detaylarla uğraşmak 
istemiyor. Bunun mekanizmalarını da 
oluşturmamız lazım. Bu mekanizmalar 
hayata geçtiğinde, ihracat çalışmaların-
da daha rahat hareket edeceğiz.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Şeker’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Etkinlikte, Türk firmaları ile ilgili öne 
çıkan haberleri, ilerleyen sayfalarımız-
da derledik.

Super Mushshak
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Uzun yıllardır, özellikle haberleşme sistemleri konusunda 
Pakistan ile iş birliği yapan ASELSAN, son dönemde, bu 

iş birliğini, uzaktan komutalı silah sistemleri ve ASELPOD ile 
genişletti. Firmanın şimdiki hedefinde ise Pakistan’ın hava 
savunma sistemi ihtiyacı ve tank modernizasyonu çalışması 
yer alıyor.
Fuar sırasında, ASELSAN’ın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı-
ğımız ASELSAN Pazarlama Direktörü Ahmad Hamed Ma-
rar, haberleşme sistemleri ile ilgili güncel durumu şöyle 
anlattı: “Uzun yıllardır Pakistan ile çalışıyoruz. Bu çalışma-
lara, ilk olarak telsiz konusunda yaptığımız teknoloji trans-
feri ile başladık. O dönemden beri Pakistan’ın ihtiyaçlarını  
karşılıyoruz. Son olarak, yazılım tabanlı telsizlerin tek-
noloji transferini yaptık. Bu telsizler, artık NRTC firması  
tarafından, Pakistan’da yerli olarak üretiliyor; biz bazı 
kitleri ve hammaddeleri sağlıyoruz. Bu telsizlerde,  

Pakistan’ın ulusal kriptolarının kullanımı için gerekli iş 
birliğini de yaptık. 2014-2015 yıllarında yazılım tabanlı  
HF telsizi satışı da gerçekleştirdik, 2017 yılında da tesli-
matlarımız devam edecek. Bu telsizler, yoğun olarak kul-
lanılıyor. Biliyorsunuz, telsiz kritik bir altyapı; bu altyapının 
üzerine komuta kontrol, ateş destek, hava savunma gibi 
sistemleri kurabilirsiniz. 2017 yılı içerisinde Pakistan Deniz 
Kuvvetleri ile HF Deniz telsizi satışına yönelik saha testleri 
ve sözleşme görüşmelerine yönelik yoğun faaliyetlerimiz 
olacak. Bu avantajımızdan yararlanarak ASELSAN’ın di-
ğer sistemlerinin pazarlanması konusunda da girişimler  
yapıyoruz.”
ASELSAN, 2016 yılı içerisinde, uzaktan komutalı silah sis-
temi ürün ailesinden 3 sistemi Pakistan Deniz Kuvvetlerine 
teslim etti. Marar, ek alımların, gemi inşa ve modernizas-
yon programlarına endeksli olduğunu belirtti. Vurguladığı 
bir diğer nokta, Pakistan’ın gerçekleştirdiği seyrek ve birkaç 
sistemi kapsayan alımların, pek çok firma tarafından tercih 
edilen bir satış hacmi yaratmadığını; ASELSAN’ın ise Pakis-
tan ile özel ilişkileri gereğince, bu tür alım taleplerini karşı-
layabildiği oldu.
Pakistan’ın hava savunma sistemi ihtiyacı için KORKUT sis-
temini önerdiklerini söyleyen Marar, projenin teknik şartna-
mesinin hazırlandığını ve ASELSAN tarafından önerilen çö-
zümün, gereksinimleri karşıladığını ifade etti.
ASELPOD tedariki projesinde Pakistan’a ilk teslimatı ger-
çekleştiren ASELSAN, 2017 yılında ek alım konusunda ilgili 
makamlar ile görüşmelerini sürdürüyor. Marar, ilk sistemin 
tedarik edilmesinin ve envantere girmesinin önemli olduğu-
nun altını çizdi.
ASELSAN’ın Pakistan’da takip ettiği bir diğer proje ise 
Al-Khalid tankının modernizasyonu. Firma, hazırlanmakta 
olan prototipe, elektronik ve elektro-optik sistemler sağla-
mak üzere görüşmelere devam ediyor.
Teknik çalışmaların sonuçlanmasına ve bütçenin uygun ol-
ması gibi durumlara bağlı olarak ASELSAN, KORKUT ve 
Al-Khalid modernizasyonu projeleri ile ilgili, 2017 yılında 
sözleşme imzalamayı bekliyor.

ASELSAN, Gözünü 
Hava Savunmaya ve Tank 
Modernizasyonuna Dikti
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Fuarda bu yıl ilk defa stant açan CTECH; uydu haberleşme-
si ve siber güvenlik ile modelleme ve simülasyon alanın-

daki ürünlerini sergiledi. CTECH Genel Müdürü Dr. Cüneyd 
Fırat, fuarla ilgili değerlendirmelerini şöyle iletti: “Daha 
önceden ziyaretçi olarak geldiğimiz fuarda, bu yıl katılımcı 
olarak boy gösteriyoruz. İki ülke arasında yakın bir dostluk 
var. Son yıllarda da özellikle savunma sanayisi alanında iş 
birliği ve karşılıklı alışveriş arttı. Bizim de ürün ve çözümle-
rimiz, raflarımızdaki ürün portföyümüz gittikçe genişleniyor. 
Buraya da Pakistanlı potansiyel müşterilerimizle tanışmak 
ve onlarla iş birliği fırsatlarını konuşmaya geldik. Bugüne 
kadar somut bir projemiz olmadı. Burada yerel bir temsil-
ciyle anlaşmamız var; onlar da bizi burada destekliyorlar, 
çeşitli görüşmeler düzenlediler. Satış imkânı olan noktalar 
var. Gelmeden önce, burada karıştırmaya dayanıklı uydu ter-
minali, İHA haberleşmesi ve 3G’den canlı yayın konusundaki 
çözümlerimizin ilgi göreceğini tahmin ediyorduk. Beklenti-

lerimizi karşılayan bir ilgi gördük. Pakistan Hava Kuvvetleri-
nin Hava Savunma Simülasyon Merkezi yetkilileri ile JAMIDS 
(Joint Air and Missile Defense Simulation / Müşterek Hava ve 
Füze Savunma Simülasyonu) ürünümüz hakkında görüştük. 
Bu çözümümüzü incelemek istediklerini söylediler. Frekans 
Atlamalı X Band Uydu Terminallerinin, Pakistan Deniz Kuv-
vetlerindeki unsurlarda konuşlandırılması konusunda da 
görüşmeler yaptık.”
Dr. Fırat, Pakistan ile iş birliği konusunda sahip oldukları 
avantajlarla ilgili de şunları söyledi: “İlk çıkış noktamız mev-
cut ürünlerimiz; ama ürünlerimizin hepsi bizim özgün tasa-
rımlarımız olduğu için, ülkelerin isteklerine göre uyarlama-
lar yapabiliyoruz. Örneğin, uydu terminallerimizi ve JAMIDS’i 
Pakistan’a uyarlamamız gerekebilir ve buna hazırız. Ortak 
üretim gibi modellere de açığız; bu konuda iş birliği yapabi-
leceğimiz firmalar var. Pakistan için, teknoloji ve alt bileşen 
sağlayıcısı olabiliriz. Pakistan’a uzun soluklu bakıyoruz.”

GİRSAN, fuara, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nden 
ve Jandarma Genel Komutanlığı (J.G.K.lığı)’ndan yeni 

siparişler almış olarak geldi. Ağustos ayında yapılan EGM 
tabanca ihalesini, yerli ve yabancı 6 firma arasından öne çı-
karak, MC 28 SA modeli ile kazanan GİRSAN, 9 ay içinde, 
toplam 35.000 tabanca teslim edecek. Firma, J.G.K.lığından 
ise Ekim ayında, Regard MC modeli için ek bir siparişi al-
mıştı.
GİRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, Pakistan 
gündemleri ile ilgili şunları söyledi: “Burası bizim hedef 
ülkelerimizden bir tanesi. Uzun yıllardır, Pakistan’ın her 
eyaletinde bir temsilci firma ile çalışıyoruz. Pakistan’da, 
Regard ve Compact tabanca modellerimiz, başka isimler al-
tında üretiliyor. EGM ve J.G.K.lığına teslim ettiğimiz taban-
calarımızı, buraya, Pakistan’ın silahlı kuvvetleri ve emniyet 
birimlerine göstermek için getirdik.”
Fuarda, geçen yıl ilk defa ABD’de sergilediği, 5,56 mm’lik 
piyade tüfeği prototipini de sergileyen GİRSAN, POF (Pakis-
tan Ordnance Factories) ile bir görüşme de gerçekleştirdi.

CTECH, Uydu Haberleşmesi 
ve Simülasyon Çözümleri 
ile Atakta

GİRSAN, EGM ve J.G.K.lığına Teslim Ettiği Tabancaları Sergiledi
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Ele alacağı projelerle ilgili çalışmalara, kalabalık bir ekiple 
fuar öncesinde başlayan HAVELSAN, Pakistan ile köklü 

ilişkilerini daha da geliştirmek için bir dizi görüşme gerçek-
leştirdi. HAVELSAN standında sergilenen ve ziyaretçilerin 
deneyebildiği Paraşüt Simülatörü ve Çatışma Simülatörü 
ise bir anlamda fuarın yıldızları oldu. Ziyaretçiler, özellikle 
Paraşüt Simülatörü’nü deneyimlemek için, uzun kuyruklar 
oluşturdu.
Fuar sırasında görüş-
me imkânı bulduğu-
muz HAVELSAN Ge-
nel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay, 
Pakistan ile ilişkileri-
ni ve yürümekte olan 
çalışmalarını şöyle an-
lattı: “Pakistan, hem 
ilişkilerimiz hem de iş 
potansiyeli dolayısı ile 
önem verdiğimiz bir 
ülke. HAVELSAN, bu-
rada daha önceden 4 
tane sözleşmeyi başa-
rıyla sonuçlandırmış ve 
yaklaşık 40 milyon dolarlık iş gerçekleştirmiş. HAVELSAN, 
Pakistan’da bilinen ve yakından tanınan bir firma. Pakistan 
Silahlı Kuvvetleri mensupları da bizi yakından tanıyor; zaman 
zaman üst düzey komutanlarımızı HAVELSAN’da ağırlıyoruz. 
Tabii tüm bunlar, yıllara yayılan çalışmaların sonucunda 
oldu. Pakistan, bizim stratejik ortak olarak gördüğümüz bir 
ülke. Şu anda üzerinde çalıştığımız birkaç tane proje var. 
Bunlardan bir tanesi, artık sözleşme aşamasına gelmiş olan 
denizaltı modernizasyonu. Bu projede, STM’nin alt yükleni-
cisiyiz. Üstlendiğimiz iş paketlerine baktığımızda, proje ge-
nelinin %60’ını biz üstleniyoruz. Tabii hem Türkiye hem de 
HAVELSAN açısından çok önemli bir proje. Düşünün ki bir 
Avrupa ülkesinin inşa ettiği bir denizaltının modernizasyon 

ihalesini, rekabet ortamın-
da, o ülkenin firmasını da 
geçerek aldık. Bu proje, 
Türk savunma sanayisi 
için çok önemli bir aşama; 
bize başka kapıları açacak 
bir referans olacak. Deva-
mında, başka gemiler de 
gelecek diye bekliyoruz. 
Bir diğer proje, DOOB ko-
muta kontrol bilgi siste-
mimizin, kara kuvvetleri 
kullanımına yönelik olarak 
Pakistan envanterine alın-
ması. Bunun için, DOOB’un 
Pakistan’ın ihtiyaçlarına 
göre uyarlanması çalışma-
sını gerçekleştireceğiz. Bu 
projede de son aşamaya 
geldik sayılır; pek çok ko-
nuda anlaşma sağladık. 
Bütçe ile ilgili değerlendir-
meler devam ediyor.”
Atalay, Pakistan’da, fuar 
öncesindeki 2 hafta boyun-
ca, yaklaşık 20 kişilik bir 

ekiple temaslar yürüttüklerine dikkat çekerek, şunları da 
söyledi: “Savunma dışı alanlarda da önemli bir potansiyel ol-
duğunu tespit ettik. Sürekli farklı konularda farklı kurumlar-
la konuşuyoruz. Sunumlar yapıyoruz. Sivil alanda, özellikle 
siber güvenlik alanında çok çeşitli ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları 
beraber gidermek konusunda iş birliği arayışlarımızı sürdü-
rüyoruz. Değişik kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Özellikle 
buradaki yerel firmaları da katarak, Pakistan’a özel siber 
güvenlik çözümlerini, yine ülkedeki partnerlerimizle geliş-
tirmek konusunda çalışmalarımız var. Sağlık bilişimi alanın-
da, son 1 senedir önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların 
Pakistan’a yansıması olarak değerlendirebileceğimiz, sağlık 
sistemi otomasyonu alanında, hastanelere yönetim bilgi sis-
temlerinin kurulması gibi bir proje üzerinde çalışıyoruz.”
Atalay, sektörün ve HAVELSAN’ın genel görünümü de  

HAVELSAN Pakistan’a 
Çıkarma Yaptı

Paraşüt Simülatörü
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MSI Dergisi’nin okurları için değerlendirdi: “Türk savunma 
ve havacılık sanayisi, artık belli bir eşiği aşmış vaziyette. O 
eşik de şu: Artık ürünlerimiz var. Bundan önce projelerimizi, 
hayallerimizi, niyetlerimizi anlatıyorduk. Ama artık ürünleri-
mizi anlatıyoruz. Bu, Türkiye için çok önemli bir aşama diye 
düşünüyorum. Aynı zamanda özgüvenimiz de var. Mesela biz 
HAVELSAN olarak şunu söylüyoruz: Yeryüzünde yazılım ko-
nusunda birisi bir şey yapmışsa biz de onu yapabiliriz. Bu, 
rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey. Dışarıya bağımlılığımız 
yok. Tamamen insanımızın kabiliyetlerini ve yeteneklerini 
kullanıyoruz. Yazılım konusunda bizim yapamayacağımız 
hiçbir şey yok. Mütevazı olmaya gerek yok bu alanda. Ar-
tık Türkiye pazarı bize yeterli gelmiyor, dünya pazarlarına 
açılmak istiyoruz. Her yere gidiyoruz. Biliyorsunuz, ABD’de 

bir şirket satın aldık: Quantum3D. Böylece Amerikan Silah-
lı Kuvvetlerine ve Amerikan Savunma Bakanlığına da ürün 
satma ehliyeti kazanmış olduk. Böyle bir şirketi almak ko-
lay değil. İzin işlemleri 535 gün sürdü. Yoğun incelemeler 
oldu. Şu anda, San Francisco’da ve Orlando’da ofisleri olan 
bir teknoloji şirketimiz var. Çeşitli çok uluslu şirketlerle iş 
birlikleri yapıyoruz. Onların ürünlerini alıp üzerine bir şeyler 
katıyoruz ya da bizim ürünlerimizle birleştirip yeni ürünler 
ortaya çıkarıyoruz. Onlara diyoruz ki; ‘Bundan sonra bizim-
le iş birliği yapmak istiyorsanız, nasıl biz size Türkiye’de bir 
pazar yaratıyorsak, siz de bize kendi pazarlarınızda iş payı 
yaratmalısınız.’ Bunun da etkilerini şimdiden görmeye baş-
ladık. Uganda’ya UYAP benzeri bir proje teklif ettik. Bu da 
çok uluslu bir şirket vasıtası ile oldu.”
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Yurt dışındaki savunma sanayisi fu-
arlarına katılımını 2016 yılıyla bir-

likte yoğunlaştıran Katmerciler’in bir 
sonraki durağı, Pakistan oldu. Firma, 
başta; TOMA, HIZIR ve KHAN araçları 
ile NEFER zırh sistemi olmak üzere, 
savunma ürünlerinin tanıtımını, pos-
terler ve tanıtım videoları üzerinden 
gerçekleştirdi. Katmerciler Yurtdışı 
Satış Direktörü İsmail Hakkı Kırkıl, 
IDEAS katılımlarını, “Milli katılım 
içinde olmak bizim için önemli. Pa-
kistan, savunma ve güvenlik alanla-
rında işbirliği imkânlarımızın yüksek 
olduğu bir ülke” sözleriyle değerlen-
dirdi. Kırkıl, Pakistan pazarına ba-
kışlarını ise şöyle anlattı: “Pakistan 
uluslararası ölçekte iyi bilinen bir pa-
zar. Zorlukları var; ama aynı zamanda potansiyeli de yüksek 
olan bir pazar. Katmerciler açısından değerlendirildiğinde, 
çok değişik boyutları var. Hem sivil hem de askeri alanda 
önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Çinliler, burada savunma sektöründe çok 

etkili. Türk savunma sanayi olarak, rekabette öne çıkabilme-
miz için, devletimizin desteğine de ihtiyaç duyuyoruz. Ortak 
bir strateji doğrultusuna hareket etmemiz gerektiğine inanı-
yoruz. Bu süreçte, SSM’nin desteğini arkamızda hissetmek 
bizim için önemli.”

Geçmiş dönemde, Pakistan’a 40 mm bombaatar, 2,75 
inç roket ve 20 mm uçaksavar mühimmatı ihraç eden 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni projele-
re odaklandı. 20 mm mühimmat üretim hattı kurulması ile 
ilgili teklifi masada olan firma, daha önceden testler için 
ülkeye gönderdiği BORA keskin nişancı tüfeği ve MPT-76 

piyade tüfeği ile ilgili değerlendirmelerin de sonuçlanma-
sını bekliyor. MKEK Pazarlama ve İhracat Daire Başkanı 
Hasan Şahan, son durumu, “Testlerde BORA ilk 4’e girdi; 
80 tüfeklik bir ihale var, onu takip ediyoruz. Pakistan, yak-
laşık 1 milyon adetlik piyade tüfeği üretimi planlıyor. Test-
ler gerçekleştirmek üzere, bu alanda çalışan 10 civarında 
firmayı davet ettiler. Biz de MPT-76 ile katıldık. Bu ihaleyi 
takip ediyoruz.” sözleriyle anlattı. Şahan, seçilmeleri duru-
munda, MPT-76’yı Pakistan’da üretmeye hazır olduklarını 
da ifade etti.

Katmerciler 
Pakistan’a Isınıyor

MKEK, BORA ve 
MPT-76’yı Öne Çıkarttı

MPT-76

MPT-76

BORA
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Fuarda, jeneratör ve yangın ve infilak bastırma çözümlerini 
tanıtan Nero Endüstri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri temsil-

cilerini hedef aldı. Nero Endüstri Genel Koordinatörü Dinçer 
Oğuz, faaliyetlerini şöyle özetledi: “Bu fuara ilk defa katılıyo-
ruz. ‘Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabi-
lir miyiz?’ sorusuna cevap verebileceğimiz bir katılım düzen-
ledik. Çözümlerimiz, burada ihtiyaç duyulan sistemler. Ana 
amacımız, silahlı kuvvetler yetkilileri ile görüşmek, ihtiyaçları-
nı belirleyip mevcut sistemlerimizle bu ihtiyaçlara çözüm üre-
tebilmek. Bu sistemlere ihtiyaç var; ama bu ihtiyaç konusunda 
henüz bir farkındalık yok. Eğer bu farkındalığı yaratabilirsek, 
Pakistan ile iş birliği yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Özel-
likle yangın söndürme sistemleri konusunda özel bir konum-
dayız: Dünyada, bu sistemleri üreten 2 firmadan birisiyiz.”

Öztek, fuarda, askeri tekstil, balistik koruma ve giz-
leme ağı ürünleri ile boy gösterdi. Askeri tekstil ko-

nusunda, dünya genelinde 30’dan fazla ülke ile çalışan 
firmanın Pakistan’da ağırlık verdiği konular ise balistik 
koruma ve gizleme ağı oldu. Öztek, her iki ürünü için de 
Pakistanlı firmalarla görüşmeler yaptı. Öztek Ar-Ge Mü-
hendisi Muhammed Zahid Koç, çalışmaları ile ilgili şu bil-
gileri verdi: “Son zamanlarda, balistik sitemler üzerinde 
de çalışmaya başladık. Balistik plaka ve kurşun geçirmez 
yelek üretiyoruz. Atış poligonu kurduk; kendi testlerimizi 
gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye’de resmi kurumlarla ça-
lışıyoruz. Kurşun geçirmez yeleklerin, hem kumaşını hem 
de plakasını üretiyoruz.”

Nero Endüstri, Farkındalığı 
Arttırmayı Hedefliyor

Öztek, Tekstilin Ötesine Geçti



ROKETSAN, fuarda, Pa-
kistan’ın geniş bir yel-

pazedeki ihtiyaçlarını kar-
şılayabileceği, kapsamlı bir 
iş birliği için nabız yokladı. 
ROKETSAN Asya-Uzak Doğu 
Pazarlama Müdürü Barbaros 
İzgün, Pakistan ile gündem-
de olan projelerini şöyle sı-
raladı:
n Pakistan’ın envanterinde
 bulunan çeşitli tankların 

modernizasyonu kapsamında ROKETSAN, esas olarak 
kompozit zırh ve reaktif zırhtan oluşan tam bir balistik 
koruma öneriyor.

n ROKETSAN, Pakistan’ın özgün tank çalışmalarına da 
katkı vermek istiyor. Bu kapsamda da görüşmeler 
gerçekleştiriliyor.

n Pakistan, hem piyade birlikleri hem de 
 kara havacılık unsurları tarafından kullanılacak
 tanksavar füzelerine ihtiyaç duyuyor. ROKETSAN,
 taarruz helikopterleri için UMTAS ve CİRİT
 füzelerini teklif ederken, kara kuvvetlerinin piyade
 birlikleri ile deniz piyade birlikleri için ise 
 OMTAS’ı öneriyor.

n ROKETSAN, Mühimmat Ayırma Ayıklama Tesisi
 (MAAT) ve Mühimmat Islah, Geliştirme ve
 Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) kurulumu konularında
 tekliflerini sundu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
n Pakistan, topçu mühimmatının menzilini arttıracak
 dipten yanma ünitesi ile ilgileniyor. Bu konuda
 görüşmeler devam ediyor.
n Pakistan’ın, Kara Kuvvetleri için 122 mm güdümlü 
 ve güdümsüz roket ve 300 mm güdümlü roket gibi
 mühimmat arayışları bulunuyor ve ROKETSAN, bu
 konuyla da ilgileniyor.
n Pakistan, hava kuvvetlerinin envanterindeki çeşitli
 füzelerin motorlarını yenilemek istiyor. ROKETSAN, bu
 ihtiyaca da cevap vermeye hazırlanıyor.

n ROKETSAN,
 Pakistan
 Hava Kuvvetlerinin
 yakın hava desteği
 uçaklarına ve eğitim
 uçaklarına
 yönelik olarak
 CİRİT ve UMTAS
 füzelerini öneriyor.
İzgün, Pakistan cephesin-
de, 2017’de, ciddi geliş-
melerin olabileceğini ve  
bazı projelerin imza  
aşamasına gelebileceğini  
belirtti.

SDT, standında; ACMI (Air Combat Maneuvering Instru-
mentation System / Hava Muharebe Eğitim / Tatbikat 

Sistemi)’yi, Gözlem Uydusu Yer İstasyonu Kullanıcı Ser-
visleri Yazılımlarını ve Elektronik Görev Sistemlerini ser-
giledi. Firma, fuar boyunca, özellikle Pakistan Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri mensuplarına, çözümlerini anlatma 
fırsatı buldu. Fuarda gördüğü ilgiden memnun kalan SDT, 
Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sistemlere yö-
nelik olarak Pakistan’a ilave pazarlama ve çalışma ziya-
retleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Her İhtiyaca 
Bir ROKETSAN 
Ürünü

SDT, Fuar Sonrası için 
Notlarını Aldı
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Pakistan Deniz Kuv-
vetleri Denizde İkmal 

Gemisi projesini başarıyla 
yürüten ve mutlu sona çok 
yakın olan; aynı zaman-
da Agosta 90B denizaltı 
modernizasyonu ihalesini 
kazanan STM, MİLGEM 
Korvetleri ve Cep Denizal-
tısı projelerini de hayata 
geçirerek, Pakistan’ın de-
niz platformları çözüm ortağı konumunu daha da güçlen-
dirmeyi hedefliyor. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, fuar 
gündemleri ile ilgili şunları söyledi: “Bizim burada, başlıca 
4 konumuz var. Bir tanesi, geçtiğimiz aylarda denize indir-
diğimiz Denizde İkmal Gemisi. Onunla ilgili donatım ve en-
tegrasyon süreci planlara uygun olarak devam ediyor. Bu 
proje ile ilgili temaslarımız oldu. İkinci konumuz, Haziran 
ayında kazandığımız, denizaltı modernizasyon ihalesi. Bu 
projede de süreç başladı. Diğer 2 konu ise geleceğe yöne-
lik. Bir tanesi MİLGEM Korvetlerinin Pakistan Deniz Kuv-
vetleri envanterine alınması. Finans konusunda bazı so-
runlar vardı; ama devletlerarası görüşmelerle çözülüyor. 
Sipariş için, Pakistan’ın, Temmuz ayında başlayacak yeni 
mali yılını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Denizde İkmal Gemisini 
Pakistan’da inşa ettik. Karaçi Tersanesi, MİLGEM’i inşa et-
mek için uygun. Çok büyük bir ihtimalle tüm gemiler Pakis-
tan’da inşa edilecek. Diğer proje ise Cep Denizaltısı (Midget 
Class Submarine) tasarımı. Bu tür denizaltılar, Pakistan 

tarafından kullanılıyor. Mevcut Cep Denizaltıların moder-
nizasyonu maliyet-etkin olmayacağı için, yeni tasarım üze-
rinde çalışılıyor. Bu konuda, Pakistan Deniz Kuvvetleri ile 
konuşuyoruz. Bu proje gerçekleşirse hem Pakistan hem de 
Türkiye için farklı ve stratejik bir iş birliği olacak. Bu sefer, 
sıfırdan bir denizaltı platformu tasarım yapacağız. Tekli-
fi hazırlama sürecindeyiz; ekipler gidip geliyor. Bunun da 
2017 yılı içinde sonuçlanmasını bekliyoruz.”
Yılmaz, diğer gündem maddelerine de değindi: “Duvarın 
arkasını gören radar konusunda görüşmeler gerçekleştir-
dik. Siber güvenlik ciddi bir konu, bu alanda bir iş birliği 
yapabilir miyiz, bunu da konuşuyoruz.”
STM, fuarda, Türk Tipi Hücumbot Projesi için geliştirdiği 
FAC-55’in maketini de sergiledi. Tasarım çalışmaları ve 
testleri 2 yıldır devam eden FAC-55, gaz türbinli tahrik sis-
temine sahip. Deplasmanı yaklaşık 535 ton olan hücumbot, 
saatte 55 deniz milinin üzerinde bir sürate çıkabilecek şe-
kilde tasarlandı.

STM, 
Pakistan’daki 
Konumunu 
Güçlendiriyor

FAC-55

©
 ST
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Pakistan’ın T129 ATAK helikopterini; Türkiye’nin ise Su-
per Mushshak uçağını tedarik etmesinin gündemde 

olması, TUSAŞ’ın da fuar gündemini belirledi. Firma yet-
kililerinden TUSAŞ Helikopter Grup Başkanı Metin Sancar, 
T129 ATAK helikopteri ile ilgili son durumu şöyle anlattı: 
“Pakistan’ın iki ön koşulu vardı. Birincisi, helikopterin ken-
di ülkelerinin çevre koşullarında test edilmesi ve başarılı 
olması. İkincisi de silah atış testlerinin başarıyla tamam-
lanması. Geçtiğimiz yaz aylarında, Pakistan’ın çöl koşul-
larında gerçekleştirilen yüksek irtifa ve sıcaklık testlerini, 
beklenenin üzerinde bir performansla tamamladık. T129 
ATAK, Pakistan makamlarının takdirini topladı. Atışları 
ise Kasım ayı başında Karapınar’da gerçekleştirdik. Ge-
rek lazer güdümlü füze gerekse de elektro-optik güdümlü 
füze atışları yaptık; helikopterin zırhlı hedeflere karşı et-
kinliğini gösterdik. Testler tamamlandı. Böylece TUSAŞ’ın 
üzerine düşen ön koşullar yerine getirilmiş oldu. Pakistan 
ile bir yol haritası protokolü imzalamıştık. Buna göre, bir 
sonraki adım, testleri başarıyla geçtikten sonra sözleşme 
görüşmelerinin başlaması. Görüşmeler için çağrılmayı 
bekliyoruz. Finans konusunda da Türkiye’den bir destek 
talepleri var. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı yetkilileri bu konuda çalışıyor.”
Fuarda kendisinden bilgi aldığımız bir diğer yetkili olan  
TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem ise Super Mush-
shak ile ilgili şunları söyledi: “Uçakların üretiminde, bel-
li işlerin Türkiye’de yapılması gündemde. Bu kapsamda  
PAC KAMRA yetkilileri, TUSAŞ’a geldiler. Nihai montaj adı-
nı verdiğimiz, kanadın gövdeye bağlandığı ve uçağın, uçu-
şa verildiği işlemlerin bizde gerçekleştirilmesi konusunda 
görüşmeler yapılıyor. Bir de envantere girdikten sonra, 

uçakların desteklenmesi konusunda Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığının talepleri var. Bu konuda da görüşmeler ger-
çekleşiyor.”
Ertem, iki ülke arasında, Milli Muharip Uçak Geliştirilme-
si (TF-X) projesi konusunda iş birliği yapılmasına yönelik 
devam eden temaslara da talep geldikçe TUSAŞ olarak 
destek verdiklerini belirtti. Ertem, geçmişte, rekabet or-
tamında kazandıkları ihale ile Pakistan’ın 41 adet F-16’sı-
nı modernize ettiklerini hatırlatarak, bölgede, F-16 ya da 
farklı bir model uçağın modernizasyonu ile ilgili projeleri 
üstlenebileceklerini de ifade etti. Ertem’in değindiği bir 
diğer konu, HÜRKUŞ’un silahlı sürümünün, 2017 yılı için 
planlanan atışlı gösterim faaliyetlerinin ardından, bölge 
ülkelerinin ilgisini çekebileceği oldu.

TUSAŞ, ATAK için Gün Sayıyor
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Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin 
envanterinde YONCA ONUK  

MRTP 15 ve 33 sınıfı botları 
bulunan Yonca-Onuk Tersa-
nesi’nin fuar gündemini, bu 
botların iyileştirilmesi ve yeni 
projeler oluşturdu. Yonca-Onuk 
Tersanesi Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Dr. Ekber Onuk, 
yoğun görüşme trafiğinde, MSI 
Dergisi için de zaman ayırdı ve 
Pakistan ile ilgili çalışmalarını 
şöyle özetledi: “Bizim, Pakistan 
Özel Kuvvetleri envanterinde, 2 tane YONCA ONUK MRTP 15  
botumuz var. Bunlar 63 knot sürate ulaşabilen, 17 m’lik 
botlar. Açık denizde, özel harekât için kullanıyorlar. Bizim 
şu andaki hedefimiz, 2003-2004 yıllarında teslim edilmiş 
bu botları, güncel hale getirmek ve tam operasyonel hâlde 
teslim etmek. Ayrıca bataklık bölgelerinde ve nehirlerde 
de bu botları kullanabileceklerini düşünüyorlar. YONCA 
ONUK MRTP 20 sınıfı botlarımız ve SAT botlarımız da gün-
demlerinde. Aslında esas gündem maddemiz, Pakistan De-
niz Kuvvetleri envanterinde bulunan 2 adet YONCA ONUK 
MRTP 33. Bu botlar, kapsamlı bir program çerçevesinde 
tedarik edildi; ama bu program, her yönüyle uygulanamadı. 
Botlar, ASELSAN’ın 25 mm STOP uzaktan komutalı silah 
sistemini ve HARPOON güdümlü mermilerini taşıyacak 
şekilde tasarlanmış ve teslim edilmişti. Fakat Türkiye ve 
Pakistan dışındaki ülkelerin getirdiği kısıtlamalar nede-
niyle bu program uygulanamadı. Şimdi bizim hedefimiz, bu 
botları ilk planlamaya benzer; hatta onun da ötesinde bir 
noktaya taşımak. Çünkü Pakistan, Gwadar Limanı’nı açtı. 
Bu önemli ticaret noktasında, limana giren ve limandan 
çıkan gemilerin güvenlik kontrolü ve benzer işler için, cay-
dırıcılığı yüksek, özel yetenekli botlara ihtiyaçları var. Bu 
da tam bizim YONCA ONUK MRTP 33 ve 34’lerin görev ta-

nımına uyuyor. Şu andaki hazırlığımız, bu botları, tamamen  
Türk silah ve sistemleri ile donatmak. Bu kapsamda,  
ROKETSAN’ın füzelerini, MilSOFT’un komuta kontrol sis-
temlerini ve ASELSAN’ın ürünlerini kullanarak bu botla-
rı hazır hâle getirmeyi; devamında da Pakistan’a, YONCA 
ONUK MRTP 34’ler teslim etmeyi hedefliyoruz. Şu anda bu 
çalışmalara başladık. Biz elimizden gelen gayreti, en kısa 
zamanda ortaya koymak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde, 
buraya bir teknik heyetle gelecek; neler yapılması gerek-
tiğini planlayacağız, ondan sonra da beraber yürüteceğiz.”
Onuk, Pakistan ile özel ilişkileri hakkında da şunları söy-
ledi: “Biz buraya bir ürün satmaktan öte, bir harekât kon-
septi getirmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak biraz farklı 
bir çizgimiz olacak. Buradaki en önemli şey şu: Biz burada 
verdiğimiz ürünlerle çok iyi bir isme sahip olduk. Ürünü-
müzün arkasında duruyoruz. Bizi kendilerinden biri gibi 
görüyorlar. Aramızda ticari düşüncenin ötesinde bir iliş-
ki var. Ancak böyle bir ilişki size çok derin bir saygı sağ-
layabilir. Her şeyi para olarak görmüyoruz. Batılılardan  
farkımız da bu. Bir şey istediklerinde, kaç para demiyoruz; 
gönderiyoruz, sonra parayı konuşuyoruz; varsa ödüyorlar. 
10 sene içerisinde insanlar üzerinde böylesine iyi bir izle-
nim bırakmak, bence önemli bir başarıdır.”

YONCA ONUK 
MRTP 33’lere 
Yeni Hayat
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Daha önce, 2013 ve 2014 
yıllarında düzenlenen 
onaylı tedarikçi sertifi-

ka törenleri, FNSS’nin kon-
ferans salonunda gerçek-
leşmişti. Bu yıl ise firma ve 
katılımcı sayısındaki artışa 
paralel olarak tören, daha 
geniş iç hacim sunan, FNSS  
Ar-Ge Prototip Atölyesi’nde 
düzenlendi. Bu yılki töreni 
farklı kılan bir diğer gelişme 
ise FNSS’nin tedarikçileri ile 
ilgili gündeminde, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın  
sanayii katılımı/offset (SK/O) 
yönergesinin ağırlığının art-
ması oldu. Önceki yıllarda 

cirosunda yurt dışı satışla-
rının büyük bir ağırlığı olan;  
2016 yılında ise önce Silah 
Taşıyıcı Araçlar, sonra Zırhlı 
Amfibi Hücum Aracı ihalesi-
ni kazanan FNSS, sözleşme 

görüşmeleri devam eden bu 
projeleri imzaladığında, yurt 
içi projelerin ağırlık kazan-
maya başlaması ile önemli 
bir SK/O yükünü de üstlenmiş 
olacak.

Hedef: Tasarım 
Yapan, İhraç Eden 
İş Ortakları
FNSS ve tedarikçilerinin üst 
düzey yöneticilerinin yanı 
sıra SSM Sanayileşme Daire 

FNSS, Onaylı Tedarikçileriyle  
Birlikte İlerlemeye Devam Ediyor

FNSS Onaylı Tedarikçi Sertifika ve PARS III 8x8 Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araç Prototipinin Üretimine Katkı Sağlayan 
Tedarikçi Ödül Töreni, 2 Aralık’ta, FNSS tesislerinde 
gerçekleştirildi. Katılımcı sayısı ve törende konuşulan konular, 
FNSS’nin, 12 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen bir önceki 
törenden bu yana kaydettiği gelişmeyi gözler önüne serdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Başkanı Bilal Aktaş, Strate-
ji Geliştirme Daire Başkanı 
Yasin Polat ve Kurumsal 
Kalite ve İştirakler Yönetimi 
Daire Başkanı Veysel Pe-
kuz’un da katıldığı törende, 
ilk konuşmayı, FNSS Genel 
Müdür Danışmanı Haluk Bu-
lucu yaptı. Bulucu, tedarik-
çilerle ilgili ilk etkinliklerini 
2010 yılında düzenlediklerini 
hatırlattı ve hedeflerini, “Ta-
sarım yapan, alt sistemler 
geliştiren, dünyaya ihraç 
eden alt sistem üreticileri” 
olarak ifade etti. Bulucu, 
konuşmasının devamında, 
FNSS’yi ve projelerini tanıttı.

Sektörün Onaylı 
Tedarikçileri Geliyor
Bulucu’nun ardından kür-
süye gelen SSM Sanayileş-
me Daire Başkanı Bilal Ak-
taş, konuşmasının başında, 
FNSS’nin başarısına ve alt 
yüklenicilerden beklentile-
re değindi: “Daha önceki bir 
ödül törenini hatırlıyorum; 
daha küçük bir salondaydı. 
Demek o salona sığmaya-

cak bir büyüklüğe ulaşmış 
FNSS ailesi. Bunu gördü-
ğüme mutlu olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Sa-
nayileşme alanında FNSS; 
planladığımız, politikasını 
ortaya koyduğumuz strate-
jiler doğrultusunda çalış-
maya devam ediyor. Neydi 
ortaya koyduğumuz strateji? 
Tedarik piramidi dediğimiz 
bir üçgendi. [En tepedeki] 
Bu firmalarımız sistem ta-
sarımı yapsınlar, entegras-
yonlarını yapsınlar. İhtiyaç 
duydukları alt sistemler için, 
kendilerine çözüm ortakları 
bulsunlar. Bunu en iyi uygu-
layan firmalarımızdan birisi 
FNSS. [Sektörden] Beklenti-
lerimiz hâlâ tam karşılanmış 
değil. Nedir bizim beklen-
timiz? Beklentimiz aslında 
sizlerin daha çok sorumlu-
luk alması… Çünkü içinde 
bulunduğumuz konjonktüre 
baktığımızda, görünen veya 
görünmeyen milletler arası 
kısıtlamalar ile karşı karşı-
yayız. Bunlarla karşılaşma-
manın en ideal yolu, siz teda-

rikçilerin, alt sistem bazında 
da sorumluluklar almanız.”
Aktaş, SSM’nin onaylı alt 
yüklenicilerle ilgili yürüttü-
ğü çalışma hakkında da bil-
gilendirme yaptı: “Sektöre 
baktığımızda, tüm ana yük-
lenicilerimiz, firmalarımızı 
tek tek ziyaret ediyor. Sizler 
de onların onaylı tedarikçisi 
olmaya çalışıyorsunuz. An-
kara’da 5-6 tane ana yükle-
nici olduğunu düşünürsek 
belki de bunların bazıları, 
sizlerin kapısına dahi uğra-
madı. Ama sizler, onlar ile iş 
yapabilecek düzeyde sana-
yicilersiniz. Biz SSM olarak 
bir süreç başlattık. Buna da 
FNSS, TUSAŞ, ASELSAN, 
ROKETSAN ve HAVELSAN 
katkı verdiler. ‘Firmalara, 
onaylı tedarikçi olabilmeleri 
için yönelttiğiniz sorular ne-
lerdir?’ diye sorduk. ‘Bir fir-
manın onaylı tedarikçisi ol-
mak için neler gerekir, onları 
lütfen getirin masaya koyun.’ 
dedik. Gelen soruların bir-
çoğu, birbirine benziyordu. 
Tabii ki yazılımcı bir firma ile 

imalatçı bir firmanın sordu-
ğu sorular arasında fark var. 
Bunları da kendi içlerinde 
sınıflandırarak, 6 farklı soru 
seti oluşturduk. Oluşturdu-
ğumuz sistem doğru çalı-
şıyor mu diye firmalara da 
ziyaretlerde bulunduk. Bu 
çalışmamızı, Endüstriyel Yet-
kinlik Değerlendirme Projesi 
olarak projelendirdik. Sayın 
Bakanımız çok önem veri-
yor. Kaynak tahsisi için de-
ğişik planlamalarımız var. 
Bir denetçiler havuzu olacak 
burada. Bu havuzda, hâliha-
zırda bu işi yapan, FNSS gibi 
firmalardan kişiler olacak. 
Bu sistemin denetiminden 
geçen firmalar, SSM’nin say-
fasında ilan edilecek ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı 
Onaylı Tedarikçi unvanına 
sahip olacaklar... [Bu çalış-
ma aynı zamanda] Bakanlığı-
mızın uzun süredir yapmayı 
planladığı; endüstriyel kabi-
liyetler, insan kaynakları ve 
tezgâh gibi kaynakların veri 
tabanını oluşturmamıza da 
yardımcı olacak.”

Bilal Aktaş Haluk Bulucu
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Tempo  
Düşmüyor
Açılış konuşmalarının ar-
dından, FNSS Teknik Satın 
Alma Planlama Lideri Bur-
cu Çelebi, FNSS’nin tedarik 
zinciri uygulamaları hakkın-
da, ayrıntılı bir sunum ger-
çekleştirdi. Çelebi, FNSS’ye 

özel bir portföy modeli ge-
liştirdiklerini anlatarak, bu 
modelin başlıca niteliklerini 
şöyle sıraladı:
n Satın almaların %20’si,
 düşük tedarik riski ve
 kâr etkisi olan ya da
 yüksek tedarik riski
 ve düşük kâr etkisi  

 olan tedarikçilerden 
 yapılıyor.
n Satın almanın %80’i ise,  
 tedarik riski düşük,
 kâr etkisi yüksek çözüm
 ortaklarından ve hem kâr
 hem de tedarik riski 
 yüksek stratejik
 ortaklardan yapılıyor.

FNSS’nin çalıştığı alt yüklenici firma sayısının yıllar içerisindeki değişimi

Burcu Çelebi
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Sunumunda, tedarikçi fir-
maların temsilcilerine de 
seslenen Çelebi, tedarik-
çi kaynaklı ret oranları  
konusunda, 2016 yılı hede-
fini tutturmayı öngördük-
lerini; zamanında teslimat 
oranında ise hedefin biraz 
altında kalabileceklerini 
belirtti. Çelebi, bu istatis-
tikleri iyileştirmek için ya-
pılabilecek çalışmalara da 
değindi.
Çelebi’nin sunumunun ar-
dından, sertifika törenine 
geçildi. İdari yapılanma, 
kalite yönetim sistemi ve 
uygulamaları ile üretim ve 
operasyonel yetenekler çer-
çevesinde, 3 ana kategoride 
yapılan sertifikalandırma 
süreci sonunda, 3 yıl süre ile 
geçerli olacak “FNSS Onaylı 

Tedarikçi Firması” belge-
sini almaya hak kazanan  
58 firmaya, belgeleri, FNSS 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Brent Butcher tarafın-
dan takdim edildi. Ayrıca, 
FNSS’nin bir ihracat proje-
si kapsamında geliştirmiş 
olduğu PARS III 8x8 Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Aracı’nın 
prototipinin üretimine katkı 
sağlayan tedarikçilere de 
teşekkür plaketleri verildi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafının 
çekilmesinden sonra veri-
len kokteylle sona erdi.
FNSS’nin etkinlikle ilgili ya-
yınladığı basın bülteninde 
ise geleceğe dair şu ifadeler 
yer aldı: “Yeni başvurular 
için sertifikalandırma süreci 
devam etmekte olan FNSS, 
sertifikalandırma işlemleri-

ni sürekli ve dönemsel ola-
rak icra edecektir. Ürünle-
rinde %80’in üzerinde yerli 
katkı sağlamış olan FNSS, 

Türk Savunma Sanayii’nin 
ve KOBİ’lerin gelişmesine 
destek olmaya devam ede-
cektir.”

Nero Endüstri’nin belgesini, Genel Müdür Alican Ökçün aldı.

SDT’nin belgesini, Proje Portfolyo Yönetim Ofisi Müdürü Mustafa Hafızoğlu aldı.

T-Kalıp’ın belgesini Genel Müdür Tolga Tütek aldı.

TEKNOKAR’ın belgesini, Finans, Satış ve Pazarlama Direktörü Oktay Gümüş aldı.

TTAF’nin belgesini, 
Genel Müdür 
Ergün İşgör aldı.
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Naile BAYRAKTAR: DS, son 30 yılda, 
3 Boyutlu (3B) Tasarım, 3B Dijital 
Modelleme ve 3B Ürün Yaşam Döngüsü 
Yönetimi (PLM) devrimlerine yön 
verdi. Şimdi ise PLM’yi genişleterek 
3DEXPERIENCE’ye dâhil ediyorsunuz. 
Özetlemek gerekirse 3DEXPERIENCE 
nedir?
Michel TELLIER: Sorunuzda da belirt-
tiğiniz gibi 3DEXPERIENCE, PLM’den  
bir sonraki adımdır. Bu iş stratejisinde 
şirketler; 3B modelleme, sosyal iş bir-
liği, simülasyon ve bilgi zekası tekno-
lojilerini kullanarak, nihai müşterileri 
veya tüketicileri için deneyimler yara-
tır. 3DEXPERIENCE, bu konsepti basit-
leştirir ve deneyimlerin yorumlanması-
nı, mühendislik alanının ötesine taşır.

Naile BAYRAKTAR: ICDDA’da 
gerçekleştirilen DS sunumu sırasında, 
günümüzün geliştirme döngülerinin 
5 ila 17 yıl arasında değiştiği ve hedefin, 
bu süreyi 3-5 yıla indirmek olduğu 
belirtildi. Sürenin bu kadar azalmasını 
sağlayan DS çözümleri neler?
Michel TELLIER: DS’nin, havacılık 
ve savunma alanlarındaki geliştirme 
süreçlerini önemli ölçüde kısaltmak 
amacıyla küresel çapta ortaya kona-
cak çabayı destekleyen tüm çözümleri, 
3DEXPERIENCE iş platformuna daya-
nıyor. Endüstri Çözümleri Deneyimleri 
(Industry Solutions Experience / ISE) 
olarak anılan çözümlerimiz, kavramsal 
ve detay tasarım; test ve sertifikasyon; 
üretim, satış ve operasyonlar dâhil ol-
mak üzere, bir programın her bir ana 
evresini ele alıyor. ISE’lerin her biri, 
ayrı ayrı önemli bir değer sunuyor.  

Ayrıca, toplamda elde edilen sonuç, 
konsept tasarımdan üretime kadar 
uzanan endüstri dönüşümünü hızlan-
dırıyor. Bunları sıralayacak olursam:
n	 Teklif (ihale) kazanım oranlarını

arttırmak için, doğru konsept ve 
program önerilerini yapılandırmaya 
yönelik “Winning Program” 
(Kazanma Programı) adlı endüstri 
çözümü deneyimini oluşturduk.

n	 Ana yükleniciler için,
mühendislikten imalata uzanan, 
entegre tasarım ve sistem 
geliştirmenin de dâhil olduğu 
“Co-Design to Target” (Hedefe 
Ulaşmak için Ortak Tasarım) 
Endüstri Çözümü Deneyimi’ni 
geliştirdik. Tedarikçi firmalar 
için de kendilerine özgü tasarım 
süreçlerini yönetmek üzere; 
işlenmiş parçalar, kompozit ürünler 

ve sistemlerin de dâhil olduğu 
“Engineered to Fly” (Uçmak için 
Tasarlandı) isimli çözümümüzü 
geliştirdik.

n	 “Test to Perform” (Ürünün İşlevini
İcra Etmesi için Test), fiziksel 
testlere olan gereksinimi azaltıp, 
sanal test kullanımını arttırarak 
test sürecini hızlandırır.

n	 “License to Fly” (Uçma Lisansı),
şirketlerin, 5 yıllık -veya hafif 
uçaklar için 3 yıllık- zaman dilimi 
içinde, üzerinde anlaşmaya 
varılan gereksinimleri 
yerine getirebilmeleri için 
sertifikalandırma süreçlerini 
hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca 

    Dassault Systèmes, 
Sektörün Çözüm Ortağı Olmaya
          Devam Ediyor Tasarım, mühendislik, 

modelleme, simülasyon, 
veri yönetimi ve süreç 
yönetimi konularında, 
3DEXPERIENCE 
(3 Boyutlu Deneyim) adı 
altında entegre ettiği 
çözümler sunan Dassault 
Systèmes (DS), savunma 
ve havacılık sektörünün 
en önemli paydaşları 
arasında yer alıyor. 
Dassault Systèmes 
Havacılık ve Savunma 
Endüstrilerinden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Michel Tellier 
ve Dassault Systèmes 
Türkiye Ülke Müdürü 
Elif Gürdal ile firmanın 
sunduğu çözümleri ve 
Türkiye’ye yaklaşımlarını 
konuştuk.
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com
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bu platform sayesinde, pazara 
yenilikler sunulurken dahi havacılık 
otoriteleri ile tedarikçiler arasındaki 
güven artar.

n	 Üretim planlaması deneyimimiz
“Ready for Rate” (Değerlendirmek 
için Hazır), sanal fabrika kullanarak 
tasarımın üretilebilir olduğunu 
ve üretimin beklenen hızda 
gerçekleşebileceğini ispatlamaya 
yardımcı olur. Bu çözüm sayesinde, 
tasarım ve üretim planlama 
mühendisleri, daha yüksek üretim 
hızı ve kalite yakalamak için, iş 
birliğine daha erken başlayabilir.

n	 Üretim Operasyonları Yönetimi
(Manufacturing Operations 
Management / MOM) deneyimimiz 
“Build to Operate”, havacılık 
sektöründeki orijinal ürün 
üreticilerine (OEM’lere) ve 
büyük tedarikçilere, kalite veya 
zamandan ödün vermeksizin, yalın 
uygulamaları gerçekleştirme ve 
talebi karşılama olanağı sunar. 
Mühendislikten üretime kadar 
uzanan dijital süreklilik sayesinde, 
imalat planlaması ve operasyonlar 
artık iki ayrı süreç değil. Daha 
ziyade, kalite ve güvenlikle birlikte, 
daha yüksek esnekliğin sağlandığı 
kesintisiz bir gelişim süreci.

n	 “Passenger Experience” (Yolcu
Deneyimi), uçak kabin içi tasarım 
ve konfigürasyonundan, sanal 
kabinin doğrulanmasına kadar 
süreçleri kapsar. Uçak kabinini ileri 
seviyede kişiselleştirmeyi kârlı hâle 
getirerek, müşteri beklentilerini 
daha iyi anlayıp bu beklentileri 
karşılamaya, satışları hızlandırmaya 
ve mühendislik değişikliklerini 
azaltmaya yardımcı olur.

n	 Son olarak, “Keep Them Flying”
endüstri çözümü deneyimi, endüstri 
lideri çevrimiçi hizmet ile son 
derece süratli ve kişiselleştirilmiş 
destek verilmesine olanak sağlar. 
Bu sayede, havacılık OEM’leri, 
müşterilerine birinci sınıf destek 
sağlayabilir.

Naile BAYRAKTAR: DS’nin çözümleri, 
Türkiye’nin savunma ve havacılık 
endüstrisinin ana yüklenicileri tarafından 
kullanılıyor. DS, alt kademedeki 
şirketler, özellikle KOBİ’ler için neler 
yapabilir? Onlara nasıl yardımcı olabilir 
ve onları nasıl destekleyebilir?
Michel TELLIER: Günümüzde, hava-
cılık ve savunma sektörünün küçük 
ve orta ölçekli tedarikçileri, brüt kâr 
marjlarını, gelirlerini ve pazar paylarını 
arttırmak konusunda önemli bir baskı 
ile karşı karşıya. OEM’ler, tedarikçi-
lerinden, daha fazla üretim esnekliği 
gerektiren parçaların ve sistemlerin 
zamanında ve daha yüksek üretim hı-
zında teslim edilmesini istiyor. Aynı za-
manda rekabet eden şirketlerin sayısı 
da giderek artıyor.
3DEXPERIENCE platformunu temel alan 
“Engineered to Fly” endüstri çözümü 
deneyimi, ister şirket içinde ister bulutta 
olsun, küçük ve orta ölçekli tedarikçile-
rin işletme kârlarını arttırmalarına ola-
nak tanıyor. Şirket içi süreçlerinin daha 
iyi yürütülmesi, teklif sürecinin başından 
sonuna kadar oluşturulan bilginin sak-
lanması ile başlar. Saklanan bilgi tekrar 
kullanıldığı için, şirketler taktiksel teklif 
yönetimine daha az zaman harcarlar. 
Bu şekilde, şirketler daha fazla sayıda 
Fiyat Teklif Talebi (RFQ) ve Teklif İsteği 
(RFP)’ne, daha yakın takvim ve maliyet 
doğruluğunda yanıt verebilirler. Buna 
ek olarak, 3DEXPERIENCE platformu-
nun sağladığı dijital süreklilik sayesinde, 
sürecin içindeki fonksiyonlar -örneğin 
satış, mühendislik, simülasyon, imalat 
ve kalite kontrol- entegre edilir ve ürün 
geliştirmedeki karmaşıklık azaltılır. 
Fonksiyonlar arasındaki veya tüm sü-
reç boyunca uygulanan dijital süreklilik 
sayesinde, havacılık ve savunma teda-
rikçileri; tasarım süresinin kısaltılması 
yoluyla daha yüksek kârlılık, sorunların 
erken belirlenmesi saye-
sinde kalite artışı, yedek 
parça sayısında azalış ve 
üretimde optimizasyon elde 
edebilir.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye önemli 
birçok savunma ve havacılık projesini 
yürütüyor veya planlıyor. DS bu 
projelere nasıl destek olabilir?
Elif GÜRDAL: DS Türkiye olarak, mil-
li projeler başta olmak üzere, birçok 
önemli savunma ve havacılık projesini 
yakından takip etmekteyiz. Bu proje-
lerin de desteği ile Türk havacılık ve 
savunma sanayisinin ciddi bir büyüme 
içerisine gireceğini öngörmekteyiz. 
DS olarak bu büyümenin destekleyici-
si olacak teknolojilerimiz ile sektörün 
teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
her bir paydaş ile çalışmalarımızı yü-
rütmekteyiz.

Dassault Systèmes Havacılık ve 
Savunma Endüstrilerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Michel Tellier 
ve Dassault Systèmes Türkiye Ülke 
Müdürü Elif Gürdal’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdıkları ve 
verdikleri bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Sözleşmesi 13 Temmuz 
2009 tarihinde imza-
lanan GÖKTÜRK-1 

projesi; 0,5 m çözünürlüğe 
sahip 1 adet uydunun te-
darikini ve fırlatılarak dev-
reye alınmasını, 1 adet Ana 
Yer İstasyonu’nun ve 1 adet 
Mobil Yer İstasyonu’nun te-
darik edilmesini ve TUSAŞ 
tesislerinde, 5 tona kadar 
tüm uyduların entegrasyon 
ve testlerinin yapılabilme-
sine imkân sağlayan Uzay 
Sistemleri Entegrasyon ve 
Test Merkezi (USET)’nin ku-
rulmasını kapsıyor.
Thales Alenia Space’in Pro-
teus uydu platformu baz alı-
narak geliştirilen ve fırlatma 
anındaki kütlesi 1.060 kg 
olan GÖKTÜRK-1, siyah-be-

yaz fotoğrafları 0,5 m, renkli 
fotoğrafları ise 2 m çözü-
nürlükte çekebilecek. Uydu,  
681 km irtifada, güneş 
uyumlu yörüngesinde görev 
yapacak ve asgari 7 yıl kul-
lanım ömrüne sahip olacak.
GÖKTÜRK-1, dünya çevre-
sindeki yörüngesinde 1 tu-
runu, yaklaşık 90 dakikada 
tamamlayacak. Yörüngesi, 
uydunun tüm dünyayı 72 sa-
atte görüntüleyebilmesine 
imkân sağlayacak (Bu değer, 
uydunun görüntü alabilecek 
şekilde konumlanması ile 
ilgili; uydunun tüm dünyanın 
görüntüsünü depolayacak 
bir kapasitesi bulunmuyor 
ve çektiği görüntüleri yer 
istasyonuna aktarması ge-
rekiyor). Uydunun, bir geçi-

Türkiye’nin Uzaydaki Varlığı 
Güçleniyor:

GÖKTÜRK-1 
Yörüngede
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
(Hv.K.K.lığı)’nın keşif ve gözetleme 
uydusu ihtiyacını karşılamak üzere, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) tarafından, Telespazio ana 
yükleniciliğinde ve Thales Alenia Space, 
TÜBİTAK UEKAE, ASELSAN, TUSAŞ 
ve ROKETSAN’ın alt yükleniciliğinde 
yürütülen GÖKTÜRK-1 projesinin en 
kritik aşaması, 5 Aralık’ta geçildi. 
GÖKTÜRK-1, Fransız Guyanası’nda, 
Kourou’da yer alan fırlatma üssünden, 
Vega roketiyle başarıyla fırlatıldı ve 
yörüngeye oturdu. Böylece 
GÖKTÜRK-1, Türkiye’nin ilk askeri 
keşif ve gözetleme uydusu olan 
GÖKTÜRK-2’ye katılmış oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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şinden sonra Türkiye üze-
rinden tekrar geçişi (revisit 
time) ise 2 günden daha kısa 
olacak. GÖKTÜRK-1, yılda 
60.000’in üzerinde görüntü 
çekebilecek.
GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2’den  
farklı olarak, yörünge istika-
metinin yanı sıra doğu-batı 
ve kuzey-güney istikame-
tinde de çekim yapabilecek. 
Elde edilen uydu görüntüle-
rinin mekânsal çözünürlük 
değerinin 5 kat daha yüksek 
olmasına ilave olarak, ko-
numsal doğruluk değeri de 
artacak.
GÖKTÜRK-1, askeri istih-
barat amaçlı yüksek çözü-
nürlüklü görüntü elde edil-
mesinin yanı sıra orman 
alanlarının kontrolü, kaçak 
yapılaşmanın takibi, doğal 
afet sonrası en kısa sürede 
hasar tespiti, ürün rekolte 
tespiti, coğrafi harita verile-
rinin üretilmesi gibi pek çok 
sivil faaliyet alanında da ihti-
yaçlara cevap verecek. 
GÖKTÜRK-1, yörünge test-
leri ve kabul aşamalarının 
ardından, Hv.K.K.lığı Keşif 
Uydu Tabur Komutanlığı ta-
rafından kontrol edilecek.
GÖKTÜRK-1, Türkiye saati 
ile 16:51’de fırlatıldı. Uydu, 
4 kademeli Vega roketinin 
son kademesinden, 57 da-
kika sonra ayrıldı. 59’uncu 

Yörünge	 681	km	Güneş	Uyumlu	10:30	Ekvator	Katediş
Ömür	 Asgari	7	yıl
Çeviklik	(Manevra	Yeteneği)	 10	derece	@ 20	s	yalpa	ekseni,	30	derece	@ 42	s	yunus	ekseni
Güneş	Paneli	Güç	Üretim	Kapasitesi	(Ömür	Sonu	Değeri)	 1.500	W
Pil	Boşalma	Derinliği	 Azami	%12
Delta	V	Kapasitesi	 123	m/s
Görüntüleme	Kapasitesi	 Günde	902	nokta	hedef	görüntüsü
Görüntü	Sıkıştırma	Oranı	 1,5-	12
Görüntü	Depolama	Yeteneği	 1	Tbits	(278	nokta	hedef	görüntüsü	CR	1:4)
Veri	İndirme	Hızı	(X-Bant)	 800	Mbps	(brüt)	620	Mbps	(net)
GSD	(Ground	Sampling	Distance	/	Yer	Örneklem	Mesafesi)	 Siyah-Beyaz	0,5	m,	Renkli	2	m
Standart	Görüntü	Genişliği	 15	km
Spektral	Bantlar	 	Siyah-Beyaz,	Kırmızı,	Yeşil,	Mavi,	Yakın	Kızılötesi	(NIR)

Tablo 1. GÖKTÜRK-1 Uydusunun Teknik Özellikleri

A
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dakikada, uydunun güneş 
panelleri açıldı. Fırlatma 
başlangıcından 68 dakika 
sonra ise uydudan ilk sin-
yal, Güney Kutbu’nda, Troll 
kasabasında bulunan, Nor-
veç’e ait olan ve proje çalış-
maları için kiralanan istas-
yondan alındı. GÖKTÜRK-1, 
fırlatıldıktan sonra, ilk 16 
saat içerisinde 17 adet ge-
çişi başarıyla tamamladı. 
Hv.K.K.lığı tarafından fırlat-
ma sonrasında yapılan açık-
lamada, uydu operasyonla-
rının, 13-19 Aralık tarihleri 
arasında, Ahlatlıbel’deki Yer 
İstasyonu’na aktarılacağı 
bildirildi. GÖKTÜRK-1’in ke-
sin kabulü, yörüngede ger-
çekleştirilecek bir dizi test 
sonrasında, 2017 yılı içinde 
gerçekleştirilecek.

Fırlatma Heyecanla 
İzlendi
GÖKTÜRK-1’in fırlatışı ile 
aynı saatlerde, Ankara’da, 
TUSAŞ tesislerinde de bir 
tören düzenlendi ve fırlat-
ma, canlı olarak izlendi. 
Törene; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık, 
Bilim, Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Abidin Ünal başta 
olmak üzere, çok sayıda üst 
düzey konuk katıldı.
Tören programı uyarınca, 
fırlatma anı beklenirken, 
konuşmalar gerçekleştirildi. 
Kürsüye ilk gelen isim, SSM 
Hava Savunma ve Uzay Dai-
re Başkanı Serhat Gençoğlu 
oldu. Gençoğlu, kısa bir su-
num gerçekleştirdi ve proje 
hakkında bilgilendirme yap-
tı. GÖKTÜRK-1’in herhangi 
bir kısıtlama olmaksızın, 
dünyanın tamamından yük-
sek çözünürlüklü görüntü 
alabileceğine dikkat çeken 
Gençoğlu, proje kapsamında 
yerli katkının gerçekleştiği 
faaliyetleri şöyle sıraladı:
n TUSAŞ tarafından,

uydunun görev modülü 
panellerinin üretilmesi,

n TUSAŞ tarafından,
uydunun çevresel 
testlerinin USET’te 
gerçekleştirilmesi,

n ASELSAN tarafından,
sabit ve mobil yer 
istasyonlarının 
sistem tasarımı ve 
entegrasyonunun 
gerçekleştirilmesi,

n TÜBİTAK UEKAE
tarafından, kripto
cihazlarının ve 
anahtarlarının 
üretilmesi,

n TR Teknoloji tarafından,
Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test 
Merkezi (USET) binasının 
inşa edilmesi ve

n SDT tarafından, sabit
ve mobil yer istasyonları 
kullanıcı arayüzü 
yazılımının geliştirilmesi.

Daha sonra fırlatmanın ya-
pılacağı üsse canlı bağlantı 
gerçekleştirildi ve burada 
bulunan Hava Kuvvetleri 
Proje Yönetim Daire Başkanı 
Hava Pilot Tuğgeneral İbra-
him Dülger de proje hakkın-
da bilgilendirme yaptı. Tuğ-
general Dülger, uydudan ilk 
sinyalin alınması ile fırlatma 
kampanyasının başarıyla ta-
mamlanacağını ve yörünge-
de işleme alma ve test aşa-
masına geçileceğini belirtti.

Sırada  Yeni
Uydular Var
Daha sonra kürsüyse gelen 
Hava Kuvvetleri Komuta-
nı Orgeneral Abidin Ünal, 
GÖKTÜRK-1’in Hv.K.K.lığı-
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na kazandıracağı kabiliyet-
lerle ilgili şunları söyledi: 
“Bugün uzay yolculuğuna 
çıkacak uydumuz bize, 24 
saatte, 250’den fazla çok 
yüksek çözünürlüklü ve 

renkli görüntü aktarabile-
cektir. Aktardığı görüntüler 
sayesinde, yüksek hassasi-
yetli istihbarat verileri elde 
edilecek; hassas güdümlü 
akıllı mühimmat, yüksek 

isabet sağlayacaktır. Ayrıca  
3 boyutlu harita üretimi, sı-
nır ve iç deniz bölgelerinin 
izlenebilmesi dâhil sivil ve 
askeri kabiliyetler kazanıla-
caktır.”

Orgeneral Ünal, uzay çalış-
malarının geleceğine dair de-
ğerlendirmelerini de şu söz-
lerle ifade etti: “GÖKTÜRK-1 
ve GÖKTÜRK-2 uydularının 
yanı sıra önümüzdeki dönemde  

Orgeneral Abidin Ünal Serhat Gençoğlu
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tamamlayıcı gözlem uydu-
ları, erken ihbar uyduları 
ve haberleşme uyduları, 
uzaydaki yerlerini alacak-
tır. Ayrıca Hava Kuvvetleri 
Komutanlığınca başlatılıp 
Sayın Başbakanımız ve Sa-
yın Ulaştırma Bakanımızın 
önderliğinde ilerleyen Türk 
Uzay Kurumu’nun hayatiyet 
kazanması, milli uzay stra-
tejimizin en büyük tamam-
layıcısı olacaktır.”

Her Alanda 
Projeler İlerliyor
Fırlatmanın hemen öncesin-
de, Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık da kısa bir konuşma yap-
tı. Bakan Işık, GÖKTÜRK-3, 
IMECE ve TÜRKSAT 6A  
projelerinin milli imkânlarla 

yürütüldüğüne dikkat çek-
ti.  Savunma sektöründe son 
dönemde yaşanan diğer ge-
lişmelere de değinen Bakan 
Işık, “Şu anda bulunduğumuz 
yerleşkede, 18’inci ATAK he-
likopterimizi de geçtiğimiz 
hafta Türk Silahlı Kuvvetle-
rine teslim ettik. %65 yerlilik 
oranıyla ve milli imkânlar-
la geliştirdiğimiz MİLGEM  
projemizin, 4 gemiden olu-
şan 2’nci paketini hayata  
geçirmenin heyecanını ya-
şıyoruz. Geçen haftalarda,  
yine ROKETSAN’ın ürettiği  
KASIRGA’yı, Kara Kuvvetleri-
mize teslim ettik.” dedi.
Bakan Işık’ın konuşmasının 
ardından, GÖKTÜRK-1 uy-
dusunun fırlatılışı, canlı ola-
rak izlendi.

Hedef Daha Fazla 
Yerlilik
Törenin son konuşması-
nı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yaptı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin uydu konusundaki 
hedeflerini şöyle özetledi: 
“Bu uydunun kabiliyetleri, 
Türkiye’nin uzay çalışma-
larında ulaşmak istediği 
hedef konusundaki kararlı-
lığının bir ibaresidir. Şimdi 
hedefimiz, GÖKTÜRK-1’den 
daha gelişmiş uydular ta-
sarlamak, üretmek ve uzaya 
göndermektir. Savunma sa-
nayimizin yüksek teknoloji 
gerektiren diğer tüm ihti-
yaçları gibi, uydularımızı da 
artık kendimizin geliştirme-
si ve üretmesi şarttır. Bu ko-

nuda yürütülen çalışmaları 
biliyorum, takdir ediyorum; 
ama daha fazlasını yapma-
mız gerektiğini de özellikle 
belirtiyorum. İlgili kurumla-
rımızın, artık tüm çalışmala-
rını, hazır alım yerine, kendi 
tasarım ve üretimimizi esas 
alan bir anlayışla büyütme-
leri gerekiyor.
“Kötü komşu insanı hacet 
sahibi yapar.” atasözüne 
atıfta bulunarak, ambar-
go gibi bu engellemelerin, 
savunma sanayisini geliş-
tirme konusundaki azimle-
rini arttırdığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Bugün uzaya fırlattığımız 
uydudaki yerli katkı oranı 
%20. Bundan sonraki daha 
gelişmiş uydumuzu, en 
azından, tam tersi bir oran-
la imal edip uzaya gönder-
meliyiz. Yüksek teknoloji 
gerektiren projelerin; uzun 
zaman, ciddi kaynak, birikim 
ve sabır istediğini biliyorum. 
GÖKTÜRK-1’in, 2009 yılında 
başlamış bir proje olması, 
bunun en somut örneği-
dir. Dolayısıyla ihtiyacımız  
olan tüm alanlarda, iyi bir 
planlama ve doğru ter-
cihlerle, kendi kendimize 
yeterli hâle geleceğimiz  
bir savunma sanayisinin sü-
ratle tesis edilmesi gerek-
mektedir.”
Konuşmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
Bakan Işık tarafından, gü-
nün anısına GÖKTÜRK-1 
uydusunun maketi hediye 
edildi. Tören, toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.
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İlk tören, 8 Aralık’ta, Anka-
ra’da, Başkent Üniversi-
tesi Bağlıca Kampüsü’nde 

düzenlendi. Törende; Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM), Başkent Üniversitesi, 
ANOVA, ASELSAN, FNSS, 
HAVELSAN, Nurol Maki-
na, Onur A.Ş., ROKETSAN,  
TUSAŞ ve YOL-BAK şirketle-
ri arasında SAYP protokolü 
imzalandı. Böylece; Başkent 
Üniversitesi, Onur A.Ş. ve 
YOL-BAK da SAYP kapsamı-
na dâhil oldular.
Törende, protokolü imza-
layan tarafların temsilcileri 
kısa birer konuşma yaptılar. 
Başken Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Berna Dengiz, mezunla-
rı ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Şu anda 100’ün üzerinde 
mezunumuz, bu 9 firmanın, 
gerek araştırma bölümle-
rinde gerekse diğer bölüm-
lerinde çalışıyorlar. En çoğu  

TUSAŞ’ta çalışıyor; onu 
ASELSAN izliyor.”
Başkent Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ali Haberal, 
SAYP’ın önemine değindi: 
“Üniversitemizdeki birçok 
araştırmacı, öğrenci ve bu 
konuya gönül vermiş aka-
demisyenlerimiz, savun-
ma sanayisi içinde, bundan 
sonra projelerde önemli 
roller alacaklar. Kuruluş-
ların iş birliği önemli. Ülke 
bir bütündür. Hepimiz, el 
birliğiyle üzerimize dü-

şen görevleri layıkıyla yerine 
getirmek zorundayız.”
ANOVA Kurucu Ortağı  Dr. Emre  
Öztürk, Başkent Üniversitesi 
ve SAYP ile ilgili görüşlerini 
şöyle dile getirdi: “Başkent 
Üniversitesi, bizim için bi-
raz daha ayrı bir yere sahip. 
Çünkü simülasyon teknoloji-
leri konusunda nitelikli araş-
tırmacı eksikliğinin farkında 
olarak, üniversitelerde bu 
konuda dersler verme mis-
yonumuza, ilk defa Başkent 
Üniversitesi ile başlamıştık 7 

sene önce.  Hâlâ da çok ke-
yifli bir şekilde devam ediyor. 
Buradaki öğrencilerimizden 
seçtiklerimizi işe alıyoruz 
ve çok da faydalanıyoruz... 
ANOVA olarak teknoloji ka-
zanım yükümlülüğü projele-
ri, yerlileştirme projeleri ve 
özgün ürün tasarımlarıyla 
savunma sanayisine destek 
olmaya çalışıyoruz.”
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Sedat Naz-
lıbilek, Başkent Üniversitesi 
ile ilişkilerine vurgu yaptı: 

SAYP, 2 Yeni Üniversite ve 
3 Yeni Firma ile Genişliyor
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı 
(SAYP), Aralık ayında düzenlenen 2 törenle genişlemesini 
sürdürdü. Programa, 2 yeni üniversite ve 3 yeni firma katıldı.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Prof. Dr. Berna Dengiz Dr. Emre ÖztürkProf. Dr. Ali Haberal
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“ASELSAN’da, 186 dokto-
ralı, 1.774 yüksek lisanslı 
mühendisimiz çalışmakta-
dır. Bunlardan 1’i doktoralı, 
13 yüksek lisanslı 41 perso-
nelimiz, Başkent Üniversi-
tesi mezunudur… Başkent 
Üniversitesi ile ASELSAN’ın 
iş birliği, sadece SAYP 
anlaşması çerçevesinde 
gerçekleşmiyor; Başkent 
Üniversitesi, yeni kurmuş 
olduğumuz Teknoloji Mer-
kezi’nin de kurucu heyetinde 
yer alıyor.”
FNSS Analiz, Test ve Ar-Ge 
Merkezi Müdürü Caner Ta-
şan, SAYP ile ilgili hedef ve 
beklentilerinden bahsetti: 
“Stratejimizle, mevcut iş 
planımızla uyumlu teknolo-
jik bir yol haritası oluşturma 
gayretindeyiz. Odaklandığı-
mız 5 tane ana alan var: Beka 
kabiliyeti, araçların yapısal 
tasarımı ve dayanımı, suda 
ve karada hareket kabiliye-

ti, silah sistemleri ve elekt-
ronik ve kontrol sistemleri. 
Teknoloji yol haritası faali-
yetlerini gerçekleştirirken, 
ağırlıklı olarak gördüğümüz 
şey, teknolojinin yanı sıra 
alanında özelleşmiş insan 
kaynağı tarafında da eksik-
likler olduğu yönündeydi. 
SAYP protokolü, bu anlamda 
önemli bir açıklığa cevap ve-
riyor. Şu ana kadar 12 proto-
kolün imza törenine katıldık. 
5 tane çok faydalı SAYP pro-
jemiz şu anda yürüyor.”
HAVELSAN Akademi Direk-
törü Doç. Dr. İzzet Gökhan 
Özbilgin, Başkent Üniversi-
tesi’nde ders verdiğini ve bu 
açıdan ev sahibi pozisyonun-
da olduğunu belirtti ve güzel 
projeler başlatmak için uğ-
raştıklarını vurguladı.
Nurol Makina Genel Mü-
dür Yardımcısı Melih Şahin, 
SAYP’tan beklentilerini dile 
getirdi: “Bu tarz projeler-

den beklediğimiz önemli 
hususlardan birisi, Ar-Ge 
kültürünün, mühendislik ta-
sarım kültürünün değişmesi 
ve kurumsallaşması adına 
sağlayacağı destek. Alana 
nitelikli personel yetiştir-
mek, bunun en önemli so-
nuçlarından birisi olacak.”
SAYP kapsamında ilk defa 
protokol imzalayan Onur A.Ş.  
Genel Müdür Yardımcısı 
Bülent Soydal, amaçların-
dan bahsetti: “Biz bir KOBİ 
olarak, yaklaşık 85 kişilik 
bir mühendislik kadrosuyla 
çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz… 1 Ağustos itibarıyla  
Ar-Ge merkezi olarak ak-
redite edildik. Bu misyonun 
bize vermiş olduğu araş-
tırmacı yetiştirme ve des-
tekleme konusunda büyük 
bir iştahla çalışıyoruz. KOBİ 
kimliğimizle sahip olduğu-
muzu düşündüğümüz kıv-
raklığın, üniversitelerin sa-

nayi ile bir araya gelmesinde 
bir köprü oluşturacağını ön-
görüyoruz.”
ROKETSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Sartuk Ka-
rasoy, ROKETSAN’ın SAYP 
kapsamındaki çalışmalarını 
özetledi ve Başkent Üniver-
sitesi ile gelecek çalışma 
konularına değindi: “Şu ana 
kadar, 14 üniversite ile SAYP 
protokolü imzaladık. Bunu 
bir üretim hattına benzete-
cek olursak, bu hattın çalış-
tığını da gördük. 5 tane SAYP 
projesini tamamladık. Hatta 
bunlar, SSM tarafından, [sa-
nayi katılımı/offset yüküm-
lülüklerimiz kapsamında] 
kredilendirilmiş durumda. 
Toplamda 22 projeye imza 
attık. 7 tane, ön onay aşa-
masında olan projemiz var. 
Ön onay için hazırlık aşama-
sında olan 3 tane daha proje 
var. Toplam 7,5 milyon liralık 
bir kaynak ayrılmış durumda, 

Doç. Dr. Sedat 
Nazlıbilek Caner Taşan

Doç. Dr. İzzet 
Gökhan Özbilgin 
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bugüne kadar SAYP proje-
lerine. Bunu, üniversiteleri-
mizin bu iş birliğinde ihtiyaç 
duyduğu bir takım altyapı ve 
yatırım çalışmaları için küçük 
de olsa bir katkı sağlamak 
olarak değerlendiriyoruz. 
Bizde, toplam 40 tane Baş-
kent Üniversitesi mezunu ça-
lışıyor. Bunların çoğunluğu, 
elektrik-elektronik ve maki-
ne mühendisi olmakla bera-
ber, 7 çalışanımız da sosyal 
bilimlerden. Her üniversitede 
yakalanmayan bir oran bu. 
Başkent Üniversitesi gibi tıp 
fakültesinin çok iyi yerlere 
geldiği üniversitelerimizde, 
artık nörobilim gibi konula-
rın sıcak konular olduğunu 
da göz önünde bulundura-
rak, multidisipliner ortamı 
savunma teknolojilerine dö-

nük nasıl değerlendirebi-
liriz diye düşünmekte de  
yarar var.”
TUSAŞ İnsan Kaynakları 
Başkanı Oya Tansu, TUSAŞ’ın 
iddialı hedefinden bahset-
ti: “1 milyar dolarlık cirodan  
10 milyar dolarlık ciroya gi-
derken TUSAŞ büyük hamle-
ler yapacak. Tabii bu hedefe 
ulaşma yolunda, geçmişteki 
başarılarımızda önemli katkı-
sı olan insan kaynağı, birinci 
önceliğimiz. İnsan kaynağını 
yetiştirmede de üniversite-
lerimizle yapılan iş birliği bi-
zim için çok önemli. 58 tane 
Başkent Üniversitesi mezunu  
TUSAŞ’ta çalışıyor; bunlar-
dan 20 tanesi, yüksek lisans 
öğrencisi.“
SAYP’a yeni katılan bir di-
ğer firma olan YOL-BAK’ın 

İdari ve Mali İşler Müdürü 
Songül Gençol, firması ile il-
gili bilgilendirme yaptı: “Fir-
mamız, 1994 yılında, OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
sivil sanayiye yönelik çalış-
malara başladı. Son dönem-
de, Başkent Üniversitesi ve 
teknokentler ile iş birliği içe-
risinde, savunma sanayisine 
yönelik önemli projeler üze-
rinde çalışıyoruz. Firmamız, 
teknolojik gelişmeleri kendi 
bünyesine adapte etmeyi ve 
katma değeri yüksek ürün-
leri Türkiye’ye kazandırmayı 
kendine ilke edinmiştir. Bu 
amaçla fabrikamızı geniş-
lettik. İzmir’de, 34.000 m2’lik 
bir alanda faaliyet göster-
mekteyiz ve istihdam sağla-
maktayız… Ankara’daki fab-
rikamızın daha seri ve daha 

iyi üretim gerçekleştirmesi 
için, Akyurt Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yeni çalışmalar 
başlattık ve Haziran ayında 
tamamlamayı planlıyoruz.”
Tören’in son konuşmasını 
yapan Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı Dr. Celal  
Sami Tüfekçi, şunları söyle-
di: “Hedeflerimiz çok büyük: 
2023 yılında, 300.000 araş-
tırmacı yetiştirmek ve bunun 
%60’ının özel sektör firma-
larında bulunmasını sağla-
mak… Başlangıçta savunma 
sanayisi firmalarımızda ça-
lışan personelin öğrenci ol-
ması ile hayata geçmiş olan 
bu program, yaklaşık 1 yıl 
evvel, artık hocalarımızın 
kendi mezun ettiği başarılı 
öğrencileri de doğrudan dâhil 
edebileceği şekle dönüştü. 

Melih Şahin Bülent Soydal
Dr. Sartuk 
Karasoy
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Firmalarda çalışma zorunlu-
luğunu kaldırmış bulunmak-
tayız… Önemli olduğunu dü-
şündüğümüz ve çok dinamik 
bir şekilde hayata geçirmek 
istediğimiz geniş alan Ar-Ge 
çağrıları yapmak istiyoruz. 
Bilindiği gibi, SSM’de ürün 
odaklı gidiyoruz. Askerimiz 
bizden silah bekliyor. Biz el-
bette bunları sağlamaya de-
vam edeceğiz; fakat bunları 
yaparken üstümüzdeki bas-
kıdan dolayı elde edemediği-
miz teknolojileri projelendi-
rerek çok vakit kaybediyoruz. 
Teknolojileri çok daha hızlı 
hayata geçirebilmek yönün-
deki çalışmalara, SAYP’ı da 
dâhil etmek istiyoruz… Daha 
hızlı, daha dinamik, üniver-
sitedeki hocalarımızın bil-
gi ve birikimlerini çok daha 

hızlı kullanabileceğimiz ge-
niş alan projeleri. Ulaşmak 
istediğimiz teknolojilerle 
ilgili, çok daha basit proto-
tipler veya teorik sonuçlarla 
ve deneysel sonuçlarla is-

patlanmış, akademik çalış-
maya daha yakın çalışmaları, 
bütçemizi de dengeleyerek 
gerçekleştirmek istiyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda, %85 
mevcut sistemimizi destek-

leyen projelerle; %15 ise bu 
yenilikçi teknoloji çalışmaları 
ile ilerlemek istiyoruz.”

Sıra Sabancı 
Üniversitesi ve 
CTECH’te
13 Aralık’ta ise İstanbul’da, 
Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde; SSM, Sa-
bancı Üniversitesi, ASELSAN,  
CTECH, HAVELSAN, ROKETSAN,  
TUSAŞ ve TEI arasında SAYP 
protokolü imzalandı. Bu 
protokollerle Sabancı Üni-
versitesi ve CTECH de SAYP 
kapsamında dâhil oldu.
İstanbul’daki törenle ilgi-
li açıklama yapan tek fir-
ma CTECH oldu. Açıklama-
da, CTECH Genel Müdürü  
Dr. Cüneyd Fırat’ın şu  
sözlerine yer verildi:  
“Yüksek teknoloji geliştirme  
ve üretiminin uzun ince bir 
yol olduğunun bilincinde-
yiz. Bu yolda, kullanıcı ve 
akademi ile omuz omu-
za ilerlememiz gerektiği-
ne de inanıyoruz. Bugün,  
SSM ve Sabancı Üniversite-
si ile imzalamış olduğumuz  
SAYP protokolü, bu yol-
da önemli kilometre taş-
larındandır. Bu birlikte-
liğin, yenilikçi ve özgün  
ürün ve çözümlere dönüşmesi 
için kararlı bir şekilde gayret-
lerimizi devam ettireceğiz.”
SAYP’ın, önümüzdeki dö-
nemde; Hacettepe Üniver-
sitesi, Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi ve İstanbul  
Üniversitesi ile genişlemesi 
için çalışmalar devam ediyor.
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Songül Gençol Dr. Celal  
Sami Tüfekçi

Dr. Cüneyd Fırat
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Öztiryakiler Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztiryaki ile savunma 
sanayisinin standardizasyon ve 
sertifikasyon ihtiyaçları üzerine 
bir söyleşi.

Standardizasyon, test ve 
sertifikalandırma ihtiyacı nereden 
kaynaklanıyor?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bildiğiniz gibi Sanayi 
Devrimi, malzeme özellikleri konusun-
da tarihte yeni bir sayfa açtı. Lokomotif 
üreticileri, buhar makinası üreticileri ve 
demir yolu yapımcıları, yüzyıllardır uy-
gulanan zanaat kavramına daha fazla 
güvenemediler. Bu imalatçılar, kendi-
lerine verilen malzemenin kalitesiz ol-
masından rahatsızdılar. Amerikan de-
mir yolu yapımcıları, kalitesiz Amerikan 
çeliği yerine, daha pahalı, ama daha da-
yanıklı İngiliz çeliğini tercih ettiler. Ben-
zeri problemlerden kaçınmak için, bazı 
sanayiciler, istedikleri malzemeyi daha 
detaylı tanımlayan şartnameler yayım-
lamaya başladılar. Mesela Amerikan 
Federal Hükümeti, top namlularının 
yapımında kullanılacak çeliğin kimyasal 
ve fiziksel özelliklerini açıklayan, sayfa-
lar dolusu bir şartname yayımladı. Bu 
tip gelişmeleri takiben çelik üreticileri, 
çeliğin gerilme direncini test edecek 
yeni ekipmanlar kullanmaya başladı-
lar. ABD’de, 19’uncu yüzyılın en büyük 
şirketi olan Pensilvanya Railroad, stan-
dart malzeme özelliklerinin oluştu-
rulması konusunda büyük rol oynadı. 
Ancak maliyet artışlarına neden oluyor 
gerekçesiyle bu tür çabalara karşı çık-
salar da çelik üreticileri ve kullanıcıları, 
1890’larda, kalite ve güven duygusunun 
etkisini görerek uzlaşmaya vardılar 
ve ASTM Standartlarını hazırlayan ilk 
çalışma komiteleri kuruldu. Birkaç yıl 

Öztiryakiler Yönetim Kurulu  
Başkanı Yusuf Öztiryaki:

“Savunma sanayisi 
firmaları ile ilgili kanun 

ve yönetmelikte 
bazı değişiklik ve 

düzeltmelerin 
yapılması gerekiyor.”

Konteynere Monte Banyo-Tuvalet Konteynere Monte Banyo-Tuvalet ‘in iç görünüşü
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sonra da bu isimle resmi organizasyon 
kurulmuş oldu. Daha sonraki yıllarda; 
Alman DIN, Fransız AFNOR, Japon JSA 
ve İngiliz BSI standardizasyon kurumla-
rı ortaya çıktı. ISO, 1947’de kuruldu ve 
bugün, yayımlanmış 20.000’den fazla 
standardı var.
Texas Üniversitesinin, 2007 yılında, 
ABD’de sanayiciler arasında yaptığı bir 
araştırmanın sonuçlarına dayanarak 
hazırladığı rapora göre; standartlar ve 
bununla bağlantılı olarak test ve serti-
fikasyon konusu, pazara giriş ve başa-
rılı bir rekabet için “sin qua non” yani 
“olmazsa olmaz” şarttır. Çünkü stan-
dartlar; ürün kalitesinin tutturulma-
sı, ürünün güvenirliği ve performansı, 
ürünlerin beraber çalışabilirliği, işlerliği 
ve birbirlerine uyumu, tüketici güveni-
nin kazanılması, doğabilecek hataları 
ve riskleri baştan önleme, yeni çıkabile-
cek standartlara süratle uyum sağlama 
ve son teknolojiyi çok çabuk yakalama 
imkânı kazandırır. Yönetici, işçi ve mü-
hendis seviyesinde görüşülen sanayi 
sektörü temsilcilerinin %75’i, standar-
dizasyonun, kurumları üzerinde etkisi-
nin çok yüksek olduğunu söylemişlerdir.

Sizce standartların faydaları nelerdir?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Standartlar; tüm per-
sonele somut bir yön gösterir, tasarım 
ve imalatı kolaylaştırır ve hızlandırır, 
pazarı daha kolay anlaşılır hâle getirir, 
çalışanların ve üretim tesislerinin per-
formansını somut olarak ölçme ve ge-
liştirme imkânı verir, firmaya ve ürünle-
rine olan güveni arttırır, pazara standart 
dışı ve belgesiz ürünlerin girmesini ön-
ler ve böylece o pazara hâkimiyetinizi 

kolaylaştırır. En önemlisi de ürün ka-
litenizi ve dolayısıyla müşterinin satın 
alma isteğini arttırır. Üretici ile müşteri 
arasındaki iletişimi ve koordinasyonu da 
arttırır, teknoloji transferini kolaylaştı-
rır, tahmin edilemeyecek hata ve arıza 
ihtimalini azaltarak ilave bakım, onarım, 
proje, imalat masraflarını önler, ürünün 
ret olma ihtimalini azaltır, üretim tekno-
lojisini ve sistemlerini etkin kullanma-
nızı sağlar ve israfı önler. Kalite kont-
rolünü kolaylaştırır ve çevre kirliliğini 
önlemenize yardımcı olur. Standartlar, 
yüzyıldan fazla bir süredir, imalatın ve 
ticaretin temel taşı olmuştur. Belki bi-
raz abartarak söyleyeceğim ama “stan-
dartlar demek medeniyet demektir” ve 
sanayinizin seviyesini gösterir.

Türkiye’de standartlaşma 
çalışmalarının başlangıcı ne zamana 
dayanıyor?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Türkiye’de bilinen 
ilk standartlaşma çalışması, II. Bayezid 
zamanında, Bursa Belediyesi tarafın-
dan, özellikle un, ekmek, çörek, et gibi 
gıda maddelerinin kontrolüne yönelik 
olarak uygulanmıştı. Bugünkü anlamda 
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde bir 
yapılanma ise Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE)’nün 1960 tarihinde kurul-
masıyla gerçekleşti. Dünyada 100 yıldan 
fazla bir süre önce, sanayi devrimi ile 
başlayan bu akıma katılmakta biz biraz 
geç kaldık; hâlâ eksiklerimiz var. Me-
sela bazı ürünlerin laboratuvar ve test 
cihazları, sistemleri Türkiye’de yok. Yurt 
dışında yaptırmak gerekiyor. O testleri 
yapacak firma, rakibiniz olabiliyor ya da 
bazen 2-3 yıl sonraya gün verebiliyor. 

Böyle sıkıntılar var. Bizim de üyesi ol-
duğumuz SAHA İstanbul, sertifikasyon 
ihtiyaçlarının milli altyapı ile karşılan-
ması maksadıyla, Milli Savunma Ba-
kanlığının ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının tasviplerini de alarak, önce 
laboratuvar ihtiyacının tespiti için; sonra 
da bu ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği 
konusunda bir çalışma başlattı. Firma-
ların önünde büyük bir engel gibi duran; 
ama halledilmesi gereken bu konuyu 
ülke olarak bir an önce çözmek gereki-
yor. Bu konuda Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM), TSE, SAHA İstanbul, ilgili 
bakanlıklarla koordineli olarak çalışı-
yorlar. Türk sanayisinin kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi ve rekabet edebil-
mesi için, bu pahalı, meşakkatli ve uzun 
yolun aşılması gerektiğine inanıyorum. 
Artık parklar ve ormanlar bile sertifika-
landırılıyor. Başka türlü ayakta kalamaz 
ve rekabet edemezsiniz.
Türkiye’deki mevcut test altyapısı ve ka-
biliyetlerimizin, yeni geliştirilecek pro-
jelerin testleri için yeterli olmayacağını 
değerlendiriyoruz. Bu itibarla yeni test 
ve değerlendirme kabiliyetinin kazanıl-
ması büyük önem arz ediyor. Her türlü 
test ihtiyacının tanımlanması, ihtiyaç-
lara cevap verecek test altyapısı ve te-
sislerinin kurulması, testleri gerçekleş-
tirecek ve bunları değerlendirebilecek 
uzman personelin kalifiye edilmesi ve 
nihayet akredite yöntemler kullanılarak 
testlerin yapılması, hem tedarikçilerin, 
özellikle SSM’nin hem de biz savunma 
sanayicilerinin ihtiyacı. Mesela, bel-
li alanlarda uluslararası standartlara  
haiz çevresel test altyapısının mev-
cut olmaması, yurt dışı kaynakların  
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kullanılmasını zorunlu kılıyor. Yerli im-
kânlarla yapılamayan testler için ihtiyaç 
duyulan yatırımlar belirlenerek, tüm 
çevresel testleri kapsayacak “Milli Test 
Merkezi” kurulacağını, SSM Sektörel 
Strateji Dokümanı’ndan biliyoruz.
Ayrıca bu kapsamda, KOBİ ve benzeri alt 
yüklenici profili ve kapasiteleri de göz 
önüne alınarak kriterler belirlenmeli ve 
sektörde faaliyet gösteren tüm şirket-
lerin ihtiyacına yönelik bir akreditasyon 
merkezi kurulmalıdır. Böyle bir merkez, 
ihracat konusunda, tüm ekosistemin 
elini kolaylaştıracak; aynı zamanda, yurt 
içi tedariklerde de belli bir standardın 
yakalanmasıyla kalifikasyon ve test sü-
reçlerini kısaltacaktır. Merkezin, Türk 
savunma sanayisinin geliştirilmesine ve 
uluslararası alanda rekabet edebilirli-
ğinin arttırılmasına önemli ölçüde katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.

Sektörel seviyede test ve sertifikasyon 
altyapısını planlama ve geliştirme 
konusunda neler yapılıyor?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: SSM tarafından, Sa-
vunma Sanayi Test Altyapı Envanteri 
oluşturuldu ve SSM Sanayileşme Porta-
li’nde üyelerin erişimine açıldı. Müste-
şarlıkça, Test ve Değerlendirme Altyapı-
larının Değerlendirilmesi, Geliştirilmesi 
ve Yönetilmesi Çalıştayı ve mevcut ve 
yeni kurulacak test merkezleri için iş-
letme modeli üzerinde çalışmalar ya-
pıldığını biliyoruz. Bu konuda, Türk Test 
adında bir test ve değerlendirme şir-
ketinin SSM tarafından kurulacağını ve 
mevcut tesislerin hizmetinin bu şirket 

vasıtasıyla yürütüleceğini, MSI Dergi-
si’nin Haziran 2016 sayısı vasıtasıyla öğ-
renmiş bulunuyoruz.
Stratejik planın altını çizdiği özgün ürün 
geliştirme hedefi; ancak ve ancak bu 
alandaki tasarım ve test altyapısının im-
kân verdiği ölçüde gerçekleşebilecektir. 
Oluşturulacak test altyapısı, mutlaka 
uluslararası düzeyde ve akredite olmalı; 
mümkün olduğunca sivil ve uluslararası 
taleplere de cevap verebilmelidir. Test 
altyapısı ihtiyaçları, projelerin kendisi 
kadar önem arz etmektedir.

Firmanızdaki standartlaşma ve 
sertifikasyon faaliyetleri hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bugün Birleşmiş 
Milletler, NATO, ABD ve AB ülkelerinin 
ihalelerine girdiğinizde; ISO, ASTM, CE, 
DIN, BS standartları karşınıza çıkıyor. 
Ürünlerinizin sertifikalarını istiyorlar; 
yoksa ihaleye giremiyorsunuz bile. Bir-
leşmiş Milletlerin Çevre Politikası (Envi-
ronmental Policy for UN Field Missions) 
dokümanı var; bunlara uygun ürünler 
üretmek ve sertifikalarını almak gere-
kiyor. Test süreci, değerlendirme sü-
reci ve sertifikasyon süreci, hep ilave 
masraflar ve maliyetler getiriyor. Bazen 
zaman alıyor. Bizim endüstriyel mutfak 
ürünleri ile ilgili sertifika eksiğimiz yok. 
Bu nedenle 110 ülkeye rahatlıkla ihracat 
yapabiliyoruz. Savunma sanayisi ürün-
lerimiz ise gelen şartnamelere göre 
geliştiriliyor; bu da neredeyse, her farklı 
ürün için testler yapmak ve sertifika al-
mak demek. Tabii masraflı oluyor; ama 

biz bundan kaçmıyoruz. Aksi hâlde ulus-
lararası ortamda rekabet edemezsiniz.

Eklemek istediğiniz başka bir konu 
var mı?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: NATO tatbikatları-
na katılım ve gizlilik dereceli ihalelere 
katılım konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu 
tatbikat ve ihalelere katılabilmek için, 
NATO ve Milli Klerans ile Tesis Güvenlik 
Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi almak 
gerekiyor. Bizim ürünlerimiz, bilindiği 
gibi, lojistik destek sistemleri ve bun-
lar, Kontrole Tabi Ürünler Listesi’nde 
bulunmadığı için, bize bu belgeler veril-
miyor. Biz de bu faaliyetlere; ihalelere 
ve tatbikatlara katılamıyoruz. Mesela, 
Ekim ayında, İtalya ve Norveç’teki NATO 
karargâhlarında yapılan Trident Junctu-
re 2016 Tatbikatı’na katılım için, SASAD 
üzerinden bilgi geldi. Ancak klerans ve 
güvenlik belgelerini alamadığımız için, 
temsilci gönderemedik. Bu belgelerin, 
Kontrole Tabi Malzeme üretmeyen bi-
zim gibi firmalara da verilebilmesi ve 
işlemlerin hızlandırılması için, 5201 sa-
yılı Harp Silah Araç ve Gereçleri ile Pat-
layıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşları 
Hakkındaki Kanun ve aynı sayılı yönet-
melikte bazı değişiklik ve düzeltmelerin 
yapılması gerekiyor. Bu konuda ilgili 
makamlarla şifahi görüşmeler yaptık; 
ama henüz bir sonuç elde edemedik.
Bana, savunma sanayisinin önündeki 
önemli meselelerden biri olan test ve 
sertifikasyon ihtiyaçları konusunda gö-
rüşlerimi belirtme fırsatı verdiğiniz için, 
size çok teşekkür ederim.

IPAS 2016 
Fuarı’nda 
Öztiryakiler 
standı
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Toplantıya; Savunma Sanayii  
Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi 

başta olmak üzere üst dü-
zey yetkililer, toplantıda ele 
alınan konularla ilgili kamu 
kurumlarının temsilcileri ve 
meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılışını yapan 
Meclis Başkanı Yılmaz Kü-
çükseyhan, toplantı sıra-
sında meclis üyelerine da-
ğıtılan; “Türkiye Savunma 
Sanayi Sektör Raporu 2015” 
başlıklı rapordaki bilgileri 
özetleyen bir sunum ger-
çekleştirdi. İnternet’te de 
erişime açılan raporda, şu 
bilgiler ve tespitler öne çıktı:
n Dünya genelinde

savunma harcamaları, 
2015 yılında, bir önceki 
yıla göre %1’lik bir artışla 
1.773 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bu rakam, 
ülkelerin toplu gayri 
safi yurt içi hasılalarının 
%2,3’üne denk geliyor. 
Dünya genelinde, 
kişi başına savunma 
harcaması ise 228 dolar 
olarak gerçekleşti. 
Bu rakam, Türkiye için 
179 dolar oldu. Savunma 
harcamaları, Amerika ve 
Batı Avrupa’da düşerken; 

Afrika, Doğu Avrupa, Asya 
ve Okyanusya’da artış 
kaydetti. Raporda, Orta 
Doğu ülkelerinin 2015 yılı 
savunma harcamaları ile 
ilgili veriye ulaşılamadığı 
belirtiliyor.

n Türkiye, ülkelerin
savunma harcamaları 
listesinde, 2015’ten 
önce ilk 15’te yer alırken, 
2015’te ilk 15 arasına 
giremedi. Türkiye’nin 
toplam savunma 
harcaması, 14 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.

n Savunma sanayisinin
büyüklüğü açısından 
dünyada ilk 100 sırada 
olan ülkelerin 2014 yılı 
toplam savunma üretimi, 
401 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

n 2015 yılında, dünya
savunma sanayisinin 
ihracat pazarı hacmi, 
94,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Türkiye, 
ihracat sıralamasında 
8’inci sırada yer aldı 
(Raporda verilen 
sıralamada, Türkiye 
için 1,655 milyar dolar 
rakamı kullanılıyor. 
Diğer yandan, bu 
rakamda, sivil havacılığa 

yönelik ihracat miktarının 
da yer aldığını not etmek 
gerekiyor). Bununla 
beraber, Çin, İngiltere, 
İsrail ve Ukrayna’nın 
2015 yılı için ihracat 
rakamlarını henüz rapor 
etmemesi nedeniyle 
bu sıralama değişebilir.

n Raporda, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı 
(SSM)’nın 2012-2016 
Stratejik Planı’nda 
belirtilen 2 milyar 
dolarlık ihracat hedefinin 
yakalanmasının mümkün 
görülmediği ifade 
ediliyor. Aynı planda 
belirtilen 8 milyar 
dolarlık ciro hedefi 
ile ilgili bir yorum ise 
bulunmuyor.

n 2015 yılında alınan,
toplam 7,688 milyar 
dolarlık siparişlerin 
sektörlere göre dağılımı 
ise şöyle: Kara sistemleri 
3,678, deniz sistemleri 
1,064, hava sistemleri 
1,647, sivil havacılık 
1,107, güvenlik 0,34, 
bakım-onarım-yenileme 
(BOY) 0,66, diğer 0,91.

n Sektörün Ar-Ge
harcamasının %13’ü 
teknoloji; %87’si ise 
ürün geliştirmek için 
gerçekleştiriliyor.

n Sektörün toplam
 istihdamı, 31.375 kişi.
Raporda değinilen konularla 
ilgili diğer rakamsal bilgiler, 
Tablo 1 ve Tablo 2’de yer  
alıyor.

TOBB Türkiye Savunma 
Sanayi Meclisi’nde 
İhracat Masaya Yatırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Savunma Sanayi 
Meclisi’nin 33’üncü toplantısı, 
27 Aralık’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantının gündemini; sektörün 
2015 yılı performansı, ihracat kredi 
sistemi arayışı ve Ar-Ge ve Tasarım 
destekleri oluşturdu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

 2014 2015

Ciro 5,101 4,908

İhracat	 1,646	 1,655

Siparişler	 11,0	 7,688

İthalat	 1,351	 1,068

Ar-Ge	Harcaması	 0,887	 0,904

Yurt	Dışı	Satış	Gelirleri*	 1,855	 1,895

*Yurt	Dışı	Satış	Gelirleri,	gümrük	çıkışı	olmayan,	danışmanlık	ya	da	
bakım	hizmeti	gibi	yurt	dışı	satışlarının	da	katıldığı	ihracat	rakamını	gösteriyor.

Tablo 1. Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin 
2014-2015 Yıllarındaki Gelişimi 
(tüm rakamlar milyar dolar cinsindendir.)
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Raporun “Genel Değerlen-
dirme” başlıklı bölümünde, 
şu noktalara değiniliyor:
n İhracat rakamlarında

bir azalma olmamasından 
yola çıkan rapor, 
cirodaki düşüşü, 
iç pazar satışlarının 
sektörün dinamikleri 
ile paralel bir gelişme 
içerisinde olmamasına 
bağlıyor.

n Raporda verilen
rakamlara, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait 
işletmelerin satışları, 
650 milyon dolar olarak 
yansıtılmış. Sivil havacılık 
BOY faaliyetleri ile ilgili 
ise THY Teknik ve diğer 
firmalardan bilgi elde 
edilememiş; bu nedenle 
ilgili rakamlar rapora 
eklenememiş.

n Raporda, “Bu tablo,
sektörün kazandığı 
yetkinliklerin 
sürdürülmesi ve 
geliştirilmesi konusunda 
iç pazara yönelik talep 
geliştirici önlemlerin 
alınması gerektiğini 
göstermektedir. 
Ülkemizin SIPRI 
raporlarında, 2015’in 
en çok silah satın alan 
ülkeleri arasında  
7’nci sırada olduğu yıl 
görülen bu tablonun  
daha dikkatle 
değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.” 
değerlendirmesi 
yer alıyor.

Raporun, “Sektörün Önce-
likli Sorunları” kısmında  
ise şu sorunlara yer  
veriliyor:
n Savunma sanayisine

yönelik ihracat fonu ve 
kredi sistemi eksikliği,

n Yurtiçi ve yurtdışı fuar
katılımlarında savunma 
sanayisi firmalarına 
sağlanan teşviklerin 
arttırılması ve

n Kamu İhale Kanunu’nda
yerli üretici aleyhine 
haksız rekabetin 
giderilmesi.

SASAD, 
Çalışmalarını Anlattı
Küçükseyhan’ın sunumu 
sonrasında, Meclis Başkan 
Yardımcısı Haluk Bulu-
cu’nun moderatörlüğünde, 
“İhracat Kredi Sistemi için 
Model Arayışı” başlıklı pa-
nel gerçekleştirildi. Bulucu, 
panelin başlangıcında, sek-
törünün kaydettiği yaklaşık 
1,6 milyar dolarlık ihracatı-
nın önemli bir bölümünün, 
offset aracılığıyla gerçek-
leşen nitelikli ürün imalatı 
olduğunu; özgün ürünlerin 
ihracatının ise 400-600 mil-
yon dolar civarında olduğu-
nu ifade etti.
Bulucu, sözü ilk olarak, Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii 

Ülke 2014 İhracatı  2015 İhracatı Değişim 2015 Yılı  
 (dolar) (dolar) (%) İçindeki
    Payı (%)
ABD	 547.677.785	 556.455.535	 1,6	 33,6
Malezya	 120.076.047	 121.641.741	 1,3	 7,3
Suudi Arabistan	 27.610.082	 106.638.291	 286,2	 6,4
Almanya	 49.595.274	 103.024.587	 107,7	 6,2
Fransa	 60.094.745	 88.663.547	 47,5	 5,4
Birleşik Arap Emirlikleri 106.580.592	 76.732.469	 -28,0	 4,6
Azerbaycan	 77.194.949	 57.886.752	 -25,0	 3,5
İspanya	 87.746.508	 53.967.306	 -38,5	 3,3
İtalya	 77.108.052	 53.254.751	 -30,9	 3,2
Kuveyt	 454.414	 37.666.617	 8189,0	 2,3
İngiltere	 35.525.588	 37.318.900	 5,0	 2,3
Kazakistan	 11.231.297	 30.885.312	 175,0	 1,9
Pakistan	 21.869.696	 24.696.929	 12,8	 1,5
Bahreyn	 18.729.883	 23.427.482	 25,1	 1,4
Tunus	 25.671.369	 19.607.959	 -23,6	 1,2
Diğer	 380.605.285	 263.883.759	 -30,7	 15,9
Toplam	 1.647.798.565	 1.655.751.933	 0,5	 100

Tablo 2. Türkiye’nin Savunma ve Havacılık İhracatının 
2014-2015 Yıllarında Ülke Bazında Dağılımı ve Değişimi

Haluk 
Bulucu 
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İmalatçılar Derneği (SASAD) 
İhracat ve Tanıtım Komitesi 
Başkanı Volkan Palaz’a ver-
di. Palaz, raporda belirtilen 
sorunlardan ilk ikisi ile ilgili 
birer sunum gerçekleştirdi. 
“İhracat Destek Mekaniz-
maları Taslak Çalışması ve 
Öneriler” başlıklı sunumun-
da, mevcut durumu şöyle 
özetledi:
n Sektörün hedef bölgeleri

Körfez, Asya-Pasifik, 
Afrika ve Latin Amerika.

n Bu bölgelerdeki ülkelerin
çoğunun kredi ihtiyacı 
bulunuyor.

n 2013 yılında SSM ile 
Türk Eximbank arasında 
imzalanan protokol, 
uygulama alanı 
bulamadı.

n 2015 yılında SSM 
tarafından Dışişleri 
Bakanlığı ile koordineli 
olarak “Savunma İhracat 
Kredisi Verilebilecek 
Ülkeler Listesi” 
çalışması yapıldı.

n Milli Savunma Bakanlığı
tarafında yürütülen 
Askeri Mali Yardımlar 
faaliyeti bulunuyor.

Palaz, SASAD üyesi yaklaşık 
20 firmanın katkı vermesi ile 
yapılan çalışmalar sonra-
sında ortaya çıkan önerileri 
ise şöyle sıraladı:

n Yeni bir yasal mevzuat
oluşturmak yerine, 
4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un 10’uncu 
maddesinin işletilmesi,

n Türkiye açısından 
özel önem arz eden 
ülkelerdeki kuruluşlara
uygun şartlarda ihracat
kredisi açılması,

n Kredilerin bir defaya
 mahsus olması yerine
 her yıl belli miktarda, 
 her ülke için ayrı ayrı 
 ilan edilmesi,
n Askeri Mali Yardımlar

mekanizmasının; sarf 
malzemesi veya katma 
değeri düşük ürünler 
yerine araç, sistem ve 
platform satışına imkân 
verecek seviyede 
arttırılması.

Üzerinde çalışılabilecek ila-
ve öneriler olarak da Palaz 
şunları saydı:
n Yabancı ülkelerin isterleri
 doğrultusunda geliştirilen

 ürünler için geliştirme
 desteği verilmesi,
n Sektör firmalarının 

özkaynaklarla 
geliştirdikleri ürünlerin 
numune olarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
envanterine alınarak 
firmaların bunu referans 
olarak kullanabilmesinin 
sağlanması,

n Hibe edilen ürünlerin
 modernizasyonu ile 
 ihracat uygulamaları,
n Takas yöntemiyle ihracat
 gerçekleştirilmesi ve
n Offset uygulamalarına
 getirilecek esneklik ve
 iyleştirmelerle ihracatın
 arttırılması çalışmaları
Fuar destekleri ile ilgili su-
numunda, firmaların fuar 
harcamalarının, kiralanan 
metrekare ve platform ser-
gilenmesi gibi etmenlere 
bağlı olarak çok arttığını ve 
bu konuda verilen destek-
lerin de arttırılmasına ih-
tiyaç duyulduğunu belirten  
Palaz, rakamsal verileri, 
Tablo 3’teki gibi özetledi.

Tüm Paydaşlar 
Katkı Verdi
Palaz’ın sunumunun ardın-
dan, Bulucu, toplantı katı-
lımcılarına söz verdi. Farklı 
görüşlerin dile getirildiği 
panelde, öne çıkan söylem-
ler şunlar oldu:

n SSM Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığı 
Ortadoğu ve Afrika 
Müdürü Ertaç Koca, 
anlatılan konularla ilgili 
değerlendirmelerini 
şöyle aktardı: “Türk 
Eximbank ile yapılan 

	 Mevcut	Destek	(azami)	 Önerilen	Destek	(Kiralanan	alana	ve	sergilenenlere	bağlı	olarak	değişecek)

IDEF	ve	Diğer	Uluslararası	Nitelikli	Yurtiçi	Fuarlar	 30.000	lira	 1.000.000	dolara	kadar

Yurtdışı	Uluslararası	Nitelikli	Fuarlar	 15.000	dolar	 300.000	dolara	kadar

Yurtdışı	Prestij	Kategorisi	Uluslararası	Fuarlar	 50.000	dolar	 1.000.000	dolara	kadar

Tablo 3. SASAD’ın Fuar Destekleri ile İlgili Önerisi

Volkan 
Palaz

Ertaç Koca
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protokolün devamı, şu 
nedenlerle gelmedi: 
Birincisi, Eximbank 
kendisi de uluslararası 
piyasalardan borçlanan 

bir yapı olduğu için, 
silah sistemlerine 
finansman bulmakta 
zorlanıyor. İkincisi, 
Eximbank kredi verse 
bile birçok firmamızın 
bunu tercih edeceğini 
düşünmüyoruz. Çünkü 
50 milyon dolar üst sınır 
var, vadeler kısa ve en 
önemlisi risk primi var. 
Bizim sektörümüzün 
güçlü olduğu ülkelerin 
çoğu, siyasi olarak risk 
taşıdığı için risk primi 
çok yükseliyor… Hazine 
Müsteşarlığı ile 4749 
sayılı kanun kapsamında 
görüşmelere başladık. 
İlerleme sağlandı. 
Başlangıç için, 
Pakistan’a yapılacak çok 
büyük bir satış için pilot 
uygulama yapıyoruz. 
Hazine Müsteşarlığı, 
bazı projeler için bunun 
uygulanabileceğini; 
ancak bir fon tahsis 

edilmeden bunu genel 
uygulama hâline 
getirmenin mümkün 
olmadığını belirtti… 
Biz ‘devletlerarası 
satış’ terminolojisine 
karşıyız. Anlaşmaları 
kimin imzaladığının 
kimse için bir önemi 
yok. Örneğin, Pakistan’ın 
bu anlaşmayı devletle 
ya da firma ile yapma 
konusunda özel bir 
talebi yok. Önemli olan 
fonun sağlanması. Fon 
sağlandığı zaman, bunun 
devletlerarası satış 
olması gerekmiyor.” 
Koca, firmalara, “Kredi 
mekanizması olmadığı 
için hangi ihaleleri 
kaybettiniz?” diye 
sorduklarını; fakat 
ASELSAN ve TUSAŞ 
dışında hiçbir firmadan 
dönüş alamadıklarını 
da söyledi. Fuar 
katılımlarında kira 

bedellerinin eskiden 
SSM tarafından 
ödendiğini hatırlatan 
Koca, bu uygulamayı 
tekrar başlatmak için 
bir girişim başlattıkları 
bilgisini de verdi.

n Türk Eximbank Ankara
Bölge Müdürlüğü 
Uluslararası Krediler 
Koordinatörü Zehra Sayar, 
bankanın silahlarla 
ilgili kredi verememe 

Ertaç Koca

Zehra Sayar
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durumunun, dünyanın 
diğer ülkeleri için de 
geçerli olduğunu belirtti. 
Sahil güvenlik botu gibi 
çift kullanımlı platform 
ve sistemler için ise kredi 
verebildiklerini söyledi. 
Sayar, 2013 yılında 
SSM ile imzaladıkları 
protokolün amacının, 
bankaya yapılacak 
başvurularda, SSM’den 
teknik hizmet almak 
olduğunu da hatırlattı.

n Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürü 
Yardımcısı Hakan 
Kızartıcı, fuar destekleri 
ile ilgili söz aldı. 
Savunma ve havacılık 
sanayisinde rakamların 
çok yüksek olduğunu 
belirten Kızartıcı, mevcut 
durumda verebildikleri 
azami desteği 
sağladıklarını ifade 
etti.

n Otokar Savunma Sanayi
 Koordinatörü Ercan

Ertüreten, Türkiye’nin 
hedef pazarları arasında 
yer alan Orta Doğu’da, 
krediye ihtiyaç duyan ülke 
bulunmadığını ifade etti.

n Altay Grubu Başkanı
 Murad Dural, fonlanması

hazır olarak gidildiğinde, 
en varlıklı ülkelerin bile 
projeleri daha kolay kabul 

ettiğini belirtti. Kredi 
mekanizması ile ilgili 
önerisini ise şu sözlerle 
aktardı: “18 ayda bir 
tekrarlayacak şekilde 10 
milyar dolarlık bir fon 
olmalı… 500 milyon bir 
ülkeye, 1 milyar başka bir 
ülkeye tahsis edilebilir. 
Türk firmaları, bu fonu 
kullanmak için 18 ay 
boyunca çalışacak. Böylece 
yabancı rekabeti ortadan 
kaldıracaksınız. Firmalar, 
müşteri bulmak için 
yarışacak. Bu, ihracatı ve 
teknolojik gelişimi arttırır.”

n SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş, sanayi 
katılımı/offset (SK/O) 
yönergesinin revizyon 
çalışmalarının sürdüğünü, 
tekliflere açık olduklarını 
söyledi. Son 3-4 yıldır, offset 
denizinin bitmekte olduğunu 
sürekli hatırlattıklarını da 
ifade etti.

Gündemin sondan bir önceki 
maddesi kapsamında, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezleri Daire Başkanı Fatih 
Kemal Öztürk, Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri ile ilgili 
bir tanıtım ve bilgilendirme 
sunumu gerçekleştirdi. Öz-
türk, katılımcıların soruları-
nı da yanıtladı.

Toplantının Ar-Ge ve Tasarım 
Destekleri ile ilgili bölümü, 
Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Güldoğan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi.

Hakan 
Kızartıcı

Ercan 
Ertüreten

Fatih 
Kemal 
Öztürk

Bilal 
Aktaş

Murad
Dural
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Çalışmalar Ara 
Vermeden Sürüyor
Toplantının son konuşmasını, 
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi yaptı. Dr. Tüfekçi, 2016 
yılının gelişmelerini şöyle 
özetledi: “Bölgemizde yaşa-
nan olaylar dikkate alındı-
ğında, gerek ulusal savunma 
ve güvenlik gereklerimizin 
karşılanmasında ve gerekse 
uluslararası konjonktürde 
savunma sanayisinde tek-
nolojik bağımsızlık, her za-
mankinden daha önemli bir 
konuma gelmiş bulunmak-
tadır. Türkiye’nin bölgesinde 
ve dünyadaki sorumlulukları, 
savunma sistemi ihtiyacımı-
zın milli sanayimiz ile ilgili 
karşılanması yönündeki bek-
lentileri arttırmaktadır. Müs-
teşarlık olarak, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve diğer kamu 
kurumlarının platform, sis-
tem, teçhizat ve ekipman ihti-
yaçlarını mümkün olduğunca 
yerli katkı ve milli teknolojiler 
ile karşılama faaliyetlerine 
yoğun olarak devam etmek-
teyiz…  Tüm olanlara rağ-
men, 2016 yılı içinde gerçek-
leştirilen 2 Savunma Sanayii 
İcra Komitesi toplantısında, 
yıllara sari olmak üzere, 30 
milyar lira bütçeye yaklaşan 
projelerin hayata geçirilme-
sine karar verilmiştir. Ayrı-
ca yıllık 150 milyon lira olan  
Ar-Ge bütçemiz de 300 milyon 
lira olarak güncellenmiştir.”
İhracat ve sürdürülebilirlik 
ile ilgili değerlendirmelerini 
de ileten Dr. Tüfekçi, şun-
ları söyledi: “Sürdürülebilir 
bir savunma sanayisi için 
ihracatın da çok önemli ol-
duğu bilinciyle son yıllarda 
Güneydoğu Asya ile Pasifik 
pazarlarına ağırlık veriyoruz. 

Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin ürünlerini, bölge 
ülkelerine pazarlama faali-
yetlerimizi yoğunlaştırdık… 
Özellikle sivil havacılıkla il-
gili son yıllardaki gelişmeler, 
savunma sanayimizin sivil 
havacılığa olan ilgisini arttır-
mıştır. Bu ilgi, sürdürülebilir 
savunma sanayisini destek-
lediği için bizi ayrıca mem-
nun etmektedir.”

KOBİ’lere 
Büyük Roller
Dr. Tüfekçi, konuşmasında, 
KOBİ’lerin öneminde de sık-
lıkla değindi: “Bildiğiniz üze-
re Müsteşarlığımız, yüksek 
katma değer üreten KOBİ ve 
yan sanayimizin geliştirilme-
sine büyük önem vermek-
tedir. KOBİ ve yan sanayinin 
geliştirilmesi kadar üzerin-
de önemle durduğumuz bir 
diğer konu ise projeler kap-
samında, yerli sanayimizin 
imkân ve kabiliyetlerinin 
maksimum ölçüde kullanıl-
ması ve sistemlerin kritik bi-
leşenlerinin yerli olmasıdır. 
Bu kapsamda, sanayi katılımı 
faaliyetlerimize büyük önem 
vermekteyiz. Biz offsetle-
rimiz artsın diye yurt dışın-
dan iş almaya çalışmıyoruz. 
Tam tersi, yurt içindeki ana 
yüklenicilerimize büyük iş-
ler veriyoruz… Sektörün 
geldiği aşamayı ve edindiği-
miz tecrübeleri dikkate ala-
rak, yeni bir SK/O yönergesi  

Meteksan Savunma Genel Müdürü 
Tunç Batum, son dönemde 
yaşadıkları tecrübeler ışığında, 
ihracat projelerinde offset 
uygulamalarına yönelik görüşlerini 
sektör temsilcileriyle paylaştı.

Dr. Celal 
Sami 
Tüfekçi
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hazırlamak üzere çalışmala-
rımız da devam ediyor. İlgili 
yönerge değişikliğinde, yerli 
savunma sanayimizi ve özel-
likle de KOBİ’lerimizi daha 
etkin şekilde desteklemek 
üzere, birtakım değişiklikler 
öngördüğümüzü söyleyebili-
rim. Zira biz KOBİ’lerin sahip 
olduğu kabiliyetlere ve dina-
mizme inanıyoruz. Sektörün 
geleceği açısından, KOBİ’le-
rin bu süreçte daha büyük 
rol almalarını kritik önem-
de görüyoruz. Bu nedenle  
KOBİ’lerimizi, katma değeri 
çok daha fazla olan yüksek 
teknolojilere yönlendirmek 
istiyoruz. KOBİ’lerimiz, bazen 
‘Bize garantili iş verin.’ diyor; 
ama biz de KOBİ’lerimize, 
‘Talaşlı üretim veya standart 
işleri değil, daha yüksek tek-
nolojili işleri nasıl yapabilirsi-
niz, buna bakın.’ diyoruz. Pek 
kolay bir iş değil; ama birlikte 
başaracağız. Bu bağlamda, 
2016 yılında hayata geçirdi-
ğimiz Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme Puanlama 
(EYDEP) sisteminden de siz-
lere bahsetmek istiyorum. 

EYDEP, savunma ve havacılık 
sektörü içerisinde yer alan 
firmaların, merkezi bir bakış 
açısıyla; sektörün gerekli-
liklerine ne ölçüde karşılık 
verdiklerini, endüstriyel yet-
kinliklerinin ne seviyede ol-
duğunu, teknoloji geliştirme 
ve yerlileştirme süreçlerine 
hazırlık seviyelerinin ne oldu-
ğunu saptamak ve bu yetkin-
liklerin, ortak algı bütünlüğü 
içerisinde, ortak resimde yer 
alabilmesinin sağlanması 
amacıyla uygulanacaktır.
Malumunuz olduğu üzere, biz 
SSM olarak, ana yüklenicile-
rimizi KOBİ’lerle çalışmaya 
zorladığımızda, ana yükleni-
cilerimiz, KOBİ’lerimizi ayrı 
ayrı denetliyor. EYDEP pro-
jemiz ile bunu standart hâle 
getirip buradaki kargaşayı 
önlemek istiyoruz. Bu kap-
samda, 20 tane şirket pilot 
olarak ziyaret edildi; 6 tane 
ana yüklenicimiz de bize bu 
konuda destek verdi. Bu olu-
şum, ciddi bir organizasyon 
ve profesyonel kurumsallık 
gerektiren bir faaliyettir. Bu 
nedenle aylık bütçesi ve de-

netim sistemi olacak şekilde 
bu yapıyı kurgulamak istiyo-
ruz. Buna yönelik çalışmala-
rımız da devam ediyor.
SK/O faaliyetlerimizi destek-
leyici olarak, Müsteşarlığımı-
zın 2017-2021 stratejik plan 
çalışmaları tamamlanmış 
olup 2017 yılı itibarıyla yürür-
lüğe girecektir.”

SSM’de Yenilikler
Dr. Tüfekçi, bir diğer yeni ge-
lişmeden de bahsetti: “Siz-
lere, 2016 yılı bitmeden mu-
vaffak olduğumuz bir başka 
aşamayı da paylaşmak isti-
yorum. Malumunuz olduğu 
üzere, 4 yıldır gerçekleşti-
remediğimiz Ar-Ge panelini,  
22 Aralık 2016 tarihinde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin de katı-
lımıyla icra etmiş bulunuyo-
ruz. 15 projenin ve 2 teknoloji 
önerisinin karara bağlandığı 
panelin ardından; ileri mal-
zeme teknolojileri, algılayı-
cılar, itki tahrik sistemleri ile 
bilgi teknolojilerinde hayata 
geçirilecek projeler belirlen-
di. Burada, yaptığımız bir ye-
niliği de söylemek istiyorum: 

Geniş alan çağrısı başlattık. 
Malumunuz olduğu üzere, 
biz projeleri hayata geçirmek 
üzere, zamanı oldukça israf-
kâr kullanıyoruz. 3 yıl boyun-
ca, bir projeyi en iyi şekilde 
nasıl hayata geçiririz diye 
zaman harcıyoruz; sonra da 
3 yılda yükleniciye bunu bitir 
diyoruz. Evet, güzel sonuçlar 
elde ediyoruz; ama kaybedi-
len zaman geri dönmüyor. 
Bunun için, geniş alan ta-
bir ettiğimiz Ar-Ge projeleri 
çağrılarına başlıyoruz”
Dr. Tüfekçi, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Sa-
vunma sanayisinde ileriye 
gitmemizin ABC’si; Azimet, 
Basiret ve Cesaret. Sadece 
fikirle olmuyor, yola çıkmak 
gerekiyor. Aksiyon olması 
gerekiyor. Vizyon ortaya koy-
mamız gerekiyor. Kendimiz-
den daha büyük vizyonları, 
zaten ülke olarak koyuyoruz. 
[ihracatta] 1,5 milyar dolara 
takılmış kalmışız. 5 milyar 
dolar diyoruz, nasıl başara-
cağız diyoruz; ama bu vizyon 
olmamış olsaydı, bugün belki 
1,5’e de erişmemiş olacaktık. 
Bu cesaretinden ötürü ben 
savunma sanayisi temsilci-
lerini kutluyorum; ama daha 
da cesur olmamız lazım, her 
alanda olduğu gibi.”
Meclis toplantısı, konuşma-
ların ardından, fuaye alanın-
da yapılan ikramla sona erdi.

DÜZELTME VE ÖZÜR: MSI Dergisi’nin 132’nci (Haziran 2016/132) sayısında, 17 Mayıs 
2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 30’uncu Toplantısı 
ile ilgili haberde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk’ün ismi, yanlışlıkla Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Gergerli olarak yazılmıştır. Bu yanlışlık 
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Ülkelerin bu konudaki 
yaklaşımı incelendi-
ğinde; Rusya, Polon-

ya ve Çin Halk Cumhuriyeti 
gibi eski Sovyet yaklaşımını 
benimseyen ülkelerin ve 
Japonya’nın, genellikle oto-
matik doldurucuları; ABD, 
Almanya, İngiltere gibi batı 
ülkelerinin ise doldurucu 
personeli tercih ettikleri 
görülebilir.

Otomatik 
Doldurucuların 
Tarihi
Otomatik doldurucu geliş-
tirilme çalışmaları, İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında 
başladı. Sistem, ilk kez 
1945 yılında, 75 mm’lik topa 
sahip T22E1 orta tankında 
kullanılmak üzere, ABD’de 
geliştirildi. T20 ailesi orta 

tanklar içerisinde otomatik 
doldurucuya sahip olarak 
tasarlanan bu tank da T20 
ailesinin diğer üyeleri gibi, 
seri üretime girmedi. Oto-
matik doldurucu geliştir-
me çalışmaları, 1940’lı ve 
1950’li yıllarda devam etti; 
ancak bu konudaki bir son-
raki büyük adım, Fransa’da, 
salınımlı kuleye (oscilating 
turret) sahip AMX-13 hafif 
tankının 75 mm’lik topun-
da kullanılmak üzere, yarı 
otomatik bir doldurucu üre-
tilmesi ile atıldı (Resim 1). 
Daha sonra İsveç tarafından 
1961 yılında üretilen ve ta-
retsiz (kulesiz) bir tank olan 
Stridsvagn 103 (S-Tank)’a 
kadar, fazla bir ilerleme 
kaydedilemedi (Resim 2). 
Bu tank ise tam otomatik  
bir doldurucu ile hizmete 

sunulan ilk tank oldu. 1960’lı 
yıllarda ise ABD ve Batı  
Almanya tarafından geliş-
tirilen MBT-70 ana muha-
rebe tankı, otomatik dol-
duruculu olacak şekilde 
tasarlandı ve ilk prototipleri 
bu şekilde üretildi. Ancak, her  
ne kadar çok ümit vadetse 
ve döneminin çok ötesin-
de bir tank olacak şekilde  
tasarlanmış olsa da bu 
tankın da seri üretimine 
başlanmadı. Bunun temel 
sebebi; sürücünün de kule 
içinde bulunması, ayar-
lanabilir hidro pnömatik 
süspansiyon, kule içerisine 
gizlenebilir 20 mm uçaksa-
var topu gibi, pek çok yeni 
sistemin aynı platformda 
denenmesi nedeniyle, or-
taya çıkan problemlerin 
çözülememesi ve sonuçta 

projenin, başta öngörülen 
maliyetin çok üzerine çık-
masıydı.
Otomatik doldurucuya ve 
konvansiyonel tarete sahip 
olan ve prototip aşamasını 
geçerek hizmete giren ilk 
tanklar ise Sovyet Rusya 
tarafından, 1970’li yıllarda 
üretilen T-64 ve T-72 tank-
ları oldu.

Otomatik 
Doldurucuların 
Türleri
Günümüze kadar geliştiri-
len ve farklı çalışma pren-
siplerine sahip olan oto-
matik doldurucuları, top ile  
magazin (cephane raf-
ları) arasındaki hareket  
özgürlüğüne göre, 3 ana 
kategori altında toplamak 
mümkün.

Bir tankı tank yapan, ana silahı 
olan topudur. Bu topun doldurulma 

yöntemi ise tankın tasarımını ve taktik 
yeteneğini önemli ölçüde etkileyen bir 
faktördür. Başlangıçta elle doldurulan 

tank topları için otomatik doldurucular, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren, 

bir seçenek hâlini aldı. Bazı ülkeler, 
ana muharebe tanklarında “otomatik 

doldurucu”; bazıları ise klasik yöntem 
olan “doldurucu personel” kullanmayı 

tercih ediyor. Günümüzün gelişen 
teknolojilerine rağmen, modern 

tanklarda bile hâlen bu amaçla bir 
personel bulundurulmasının temel 

sebebi ise bu yöntemin, kendine has 
bir takım avantajlarının oluşu.

Alper ÇALIK / calikalper@gmail.com

Tanklar ve 
Otomatik 

Doldurucular
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1. Hareket Özgürlüğünün 
Bulunmadığı Sistemler
Bu sistemlerde, topun ka-
idesi ile magazin arasında 
hiçbir hareket özgürlüğü 
yoktur. Diğer bir deyişle bu 
ikisi, birbirine göre sabittir. 
Alternatif sistemler içeri-

sinde en basit olanıdır ve 
mühimmat açısından en az 
hareket mesafesi, bu sis-
temlerdedir ki; bu da yük-
sek bir atım hızı anlamına 
gelir. Ancak sadece belirli 
bir konfigürasyona sahip 
tanklarda kullanılabilirler 

ve kullanımları birden fazla 
kısıtı da beraberinde geti-
rir. Söz gelimi, İsveç yapımı 
S-Tank’ta, bu türde bir oto-
matik doldurucu kullanıldı; 
ancak bu sadece, söz konu-
su tankın topu gövdesine 
sabit olduğu için mümkün 

olabildi. Bu tankın tareti 
olmadığı için, namlunun  
yükseliş ve alçalışı için 
tankın ayarlanabilir süs-
pansiyonları kullanılır; 
namlunun dönüşü için ise 
gövdenin tamamen dön-
mesi gerekir.
Bu kategorideki bir baş-
ka otomatik doldurucu da 
Fransız yapımı AMX-13 hafif 
tankında kullanıldı. Bu tank-
ta magazin, üst kısmı dikey 
düzlemde top ile birlikte dö-
nen, yani topa yükseliş ver-
mek için kendisi tamamen 
arkaya yatan bir “salınımlı 
kule”nin arka tarafında bu-
lunur.
Bu kategorideki dolduru-
cuların başka bir kullanım 
şekli de topun kaidesine bir 
mühimmat magazini bağ-
lanması yöntemidir. 

Resim 1.  Seri üretimi gerçekleşmeyen 
ABD-Alman ortak tasarımı MBT-70 tankı.

Resim 2. Otomatik doldurucuya sahip, salınımlı kuleli Fransız AMX-13 hafif tankı.
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Düşük namlu çapına sahip si-
lahlarda uygulanabilecek bu 
yöntem, Alman yapımı deney-
sel Begleitpanzer tankının  
57 mm’lik Bofors topu 
için kullanıldı ve dakikada  
200 atımlık atış hızına ulaşıl-
dı. Ancak tank kuleleri içeri-
sindeki kısıtlı alan yüzünden, 
bu konfigürasyonda, mühim-
mat magazininin kapasite-
si, yüksek çaptaki toplarda,  
birkaç adetle sınırlı  
kalır.

2. Kısmi Hareket 
Özgürlüğünün Bulunduğu 
Sistemler
Otomatik doldurucularda bir 
diğer sınıf da top ile magazin 
arasında, örneğin yükseliş 
gibi tek bir yönde hareket 
özgürlüğünün bulunduğu 
sistemlerdir. Bu sistemler 
de kendi içinde ikiye ayrılır.

2.1. Magazinin 
Kule Arkasında 
Bulunduğu Sistemler
Bu sistemlerde, Ameri-
kan-Alman ortak tasarımı 
MBT-70 tankında olduğu 
gibi, mühimmat magazini, 
kulenin arka tarafındaki bir 
bölmeye yerleştirilir. 
Mühimmatın yüklenebilme-
si için, öncelikle top nam-
lusu, yükseliş sisteminden 

dekuple edilerek, magazi-
nin yükleme kolu ile aynı 
hizaya getirilir ve bu sayede 
doldurma sistemi, geçici bir 
süreliğine, ilk kategorideki 
hâle dönüşür. Bu esnada 
namlu, tanktan tanka de-
ğişmekle birlikte, genellik-
le 2-3 derecelik bir açı ile 
yukarı doğru kalkar. Ancak 
mühimmat namlu yatağına 
bir kez sürüldükten son-
ra top, yükseliş sistemine 
tekrar bağlanır ve en son 
bulunduğu yükseliş ayarına 
gelir. Bu tip bir sistem, gö-
rece basit olmanın yanında, 
mühimmat kule arkasın-
daki bir kompartımanda 
saklandığı için, mühimma-
tın personelden tamamıyla 

ayrılması avantajına da sa-
hiptir. 

2.2. Magazinin Kule 
Tabanında Bulunduğu 
Sistemler
Bu sistemlerde, mühimmat, 
kule tabanında bulunur. Mü-
himmatın tam atım ya da 
mermi ve barut hakkı şeklin-
de iki parçalı olması durumu-
na göre, iki temel yerleşim 
şekli yaygınlık kazanmıştır:
1. Tam atım mühimmat, 
 dik vaziyette, dairesel
 bir biçimde sıralanır. 
 Bu durum, toplu 
 tabancalardaki 
 mermilerin dizilişine
 benzer. Bu tip bir sistem
 için Amerikan T22E1

 tankı örnek verilebilir.
2. İki parçalı mühimmat,
 atlıkarınca (carousel)

magazinin içinde, radyal 
biçimde sıralanır. Bu 
dizilişi, bir çiçeğin taç 
yapraklarına benzetmek 
mümkündür. Bu 
yöntem, sıkışık ve 
dar kule tabanında 
daha çok mühimmat 
depolanmasına 
izin verir; ancak 
uzunluklarından dolayı, 
“tam atım” mühimmat 
kullanılmasına izin 
vermez. Bunun yerine, 
iki ayrı parçadan oluşan 
mühimmat kullanılır. 
Burada da iki farklı 
uygulama mevcuttur:

Şekil 1. UDES-19 tankının ölçekli çizimi.

Resim 3. 
İsveç yapımı, 

kulesiz ve topu 
gövdesine sabit

 S-Tank. 
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 a. Rus yapımı T-72 ve
T-90 tankında, sevk 
barutu ve mermi, 
tambur şeklindeki 
magazine, alt alta 
olacak şekilde 
yerleştirilirler ve 

sevk barutu üstte, 
mermi altta olacak 
şekilde, her ikisi de 
yatay konumdadır. 
Mühimmat asansörü, 
magazinden uygun 
ikiliyi alarak yukarı 

çıkarır. Taşıyıcı, 
namlu ile aynı  
hizaya gelince,  
itici kol önce alttaki  
mermiyi namluya 
sürer; ardından 
asansör biraz aşağı 

iner ve sevk barutu 
namluya sürülür. 
Dolayısıyla namluya 
yükleme işlemi,  
iki aşamalı  
bir biçimde  
yapılır.

Şekil 2. M1 Abrams ve T-90 tanklarının boyut olarak kıyaslanması.
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 b. Rus yapımı T-64 ve
T-80 tankında, “L” harfi 
şeklinde bir taşıyıcı 
(kaset) içerisinde, 
sevk barutu dikey; 
mermi ise yatay 
konumdadır. L harfi 
şeklindeki taşıyıcının 
orta noktasında, 
bir menteşe 
bulunmaktadır. 
Yükleme kolu 
taşıyıcıyı yukarı doğru 
kaldırırken, aynı 
zamanda taşıyıcının 
menteşeden açılarak 
düzleşmesini sağlar. 
Taşıyıcı namlu ile aynı 
hizaya geldiğinde, 
tamamen düzleşmiş 
durumdadır ve itici, 
iki parçalı mühimmatı 
namluya sürer. Bu 
sistemde, namluya 
yükleme işlemi tek 
seferde yapılır.

3. Tam Hareket 
Özgürlüğünün Bulunduğu 
Sistemler
Üçüncü kategorideki sis-
temler, top ile magazin 

arasında, her iki eksende 
de hareket özgürlüğünün 
bulunduğu sistemlerdir. 
Bu sistemlerin bir örneği, 
1970’lerin sonunda, İsviç-
re’de yürütülen NKPz tank 
projesi için önerilir. Bu tasa-
rımda, mühimmat, tank göv-
desinin arka tarafına yerleş-
tiriliyordu ve her seferinde 
bir adet olacak şekilde, kule 
tabanının altına gelip, namlu 
ile aynı hizaya getirildikten 
sonra, dönen bir kol vasıta-
sıyla kaldırılarak topa sürü-
lüyordu.
Bu tip sistemlerin başka 
bir örneği ise İsveç tasarı-
mı UDES-19 tank konsepti 
için planlandı. Bu sistem-
de top, tankın dışarısında 
duran bir kaide üzerinde 
döner. Mühimmat ise tank 
gövdesinin arkasında, dı-
şarıdan yerleştirilmiş bir 
magazin içerisindedir ve  
tek tek, tankın dışında ha-
reket ederek, magazin-
den top kaidesine gelir. 
Ardından mekanik bir kol,  
mühimmatı alıp; önce top 
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kaidesi etrafında döne-
rek top ile hizaya getirir 
ve sonra, yukarı kalkarak 
mühimmatı topa besler.  
Bu sistemin en büyük 
problemlerinden birisi, 
mühimmatın, tankın dışın-
da, her türlü tehdide açık 
şekilde çok uzun bir yol  
kat etmeleridir.

İki Yaklaşımın 
Kıyaslanması
Otomatik Dolduruculu 
Tanklar
Genellikle eski Doğu Bloku ül-
keleri tarafından tercih edilen 
bu sistemlerin, pek çok avan-
tajı mevcuttur. Bu sistemleri 
kullanan ana muharebe tank-
larının, genelde 3 mürettebatı 
bulunur: Komutan, nişancı ve 
sürücü. Avantajları ise şu şe-
kilde sıralanabilir:

a. Ağırlık: 
Otomatik dolduruculu tank-
larda, kule hacmi daha kü-
çük olduğu için, kulenin 
toplam yüzey alanı ve dola-

yısıyla kullanılan zırh kapla-
ması daha azdır. Bu da tan-
kın ağırlığını önemli ölçüde 
azaltan bir etmendir. Öyle 
ki, günümüzde kullanılan bu 
tip tanklar, 45-55 ton ara-
sında bir ağırlığa sahipken, 
klasik tanklar, çoğunlukla  
55-70 ton arasında bir ağır-
lığa sahiptirler. Kuşkusuz, 
bu ağırlık farkında; koru-
ma seviyesi, kullanılan alt 
sistemler gibi etmenler de 
pay sahibidir. Sonuç olarak; 
sağlanan bu hafiflik saye-
sinde, tankın, hem hızının ve 
kıvraklığının artması hem de 
yakıt tüketiminin azalması 
nedeniyle operasyonel men-
zili artar.

b. Düşük profil:
Bu tip tanklarda, kule içeri-
sinde sadece komutan ve ni-
şancı bulunduğu ve otoma-
tik doldurucular, personele 
kıyasla daima daha az yere 
ihtiyaç duyduğu için, kuleleri 
daha yassı, daha basık ya da 
bir başka deyişle daha ince-

dir. Öyle ki bu tankların ku-
leleri, klasik tanklara göre 
neredeyse yarı yarıya daha 
ince olabilir. Bu özellik, tan-
ka daha düşük bir profil, do-
layısıyla daha az hedef gös-
terme kabiliyeti kazandırır. 
Bu da tankın, hayatta kalma 
şansını önemli derecede 
arttıran bir etmendir.

c. Yeniden doldurma hızı:
Kısa sürede daha fazla atım 
yapabilmek, her şeyin hızlı 
ve ani cereyan ettiği zırh-
lı muharebelerde, önemli 
bir taktik avantaj sağlar.  
Bu sebeple otomatik dol-
durucuların en büyük 
avantajlarından birisi olan  
yüksek atım hızı, en ba-
şından beri tasarımcıların 
ilgisini çekmektedir. Öyle 
ki İsveç yapımı S-Tank’ta-
ki otomatik doldurucu, 105 
mm’lik topun, dakikada 15 
atım hızında doldurulabil-
mesine imkân sağlar. Daha 
konvansiyonel ve birbiri-
ne daha çok benzeyen iki 

tank için kıyaslama yapmak  
gerekirse; M1 Abrams se-
risinden 120 mm namluya 
sahip tanklarda, personel 
dakikada 6 mühimmat yük-
leyebilirken otomatik doldu-
ruculu T-72 serisi tanklarda, 
bu değer dakikada 8’dir.

d. Zorlu arazide 
atış hızı:
Otomatik doldurucular, zor-
lu ve engebeli arazi koşulla-
rında, insanlar gibi etkinlik-
lerini yitirmezler. Personel 
emniyet kemerleri vasıta-
sıyla tank içerisindeki kol-
tuğuna kendisini ne kadar 
sabitlese de bozuk araziler-
den geçiş sırasında oluşan 
sarsıntılardan ve ani dönüş-
lerin yarattığı merkezkaç 
kuvveti sebebiyle oluşan 
savrulmalardan, kendini 
sakınamaz. Bu sebeple in-
san, bu tip durumlarda ça-
lışma etkinliğini kaybeder. 
Bunun yanında otomatik 
doldurucular, hemen her 
türlü koşul altında etkinli-
ğini sürdürür; aynı tempo-
da çalışabilir ve keskinlikle 
istenilen mühimmat tipini 
namluya yükleyebilir.

e. Eğitim ihtiyacı olmaması: 
Otomatik dolduruculu tank-
ların toplam personel ih-
tiyacı daha az olduğu için, 
eğitim gereksinimi de daha 
azdır. Bunun dolaylı bir et-
kisi olarak da eğitici perso-
nel ihtiyacı azalmaktadır. 
Dolayısıyla toplam personel 
ihtiyacında önemli bir azal-
ma olmakta; bu durumda, 
tankların personelden kay-
naklanan işletme maliyeti 
de düşmektedir.

Şekil 3. M1 tankının mevzi şekilleri ve mevziye girişi. Öndeki T-90 tankının mevzilenebilmek için daha düşük eğimli bir araziye ihtiyaç duyduğu görülebiliyor. 
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f. Yaralanma 
riskinin olmayışı: 
Günümüz ana muharebe 
tanklarının topları, tank ha-
reket hâlindeyken üst üste 
atış yapabilecek şekilde ta-
sarlanırlar. İki atış arasında 
topun baktığı istikametin 
değişmemesi için, tankın 
çok etkili bir geri tepme 
sisteminin olması gerekir. 
Bunu başarabilmek için de 
tank topunun kundağı, hid-
rolik veya yaylı şok emiciye 
sahiptir. Yapılan atışın ar-
dından, ağırlığı bir tonu ge-
çen top namlusu ve kama, 
kulenin içerisinde çok hızlı 
bir şekilde hareket eder. Bu 
esnada, doldurucu personel 
çok dikkatli olmalı ve kama-

nın arkasından çekilmelidir. 
Aksi takdirde, çok büyük 
kinetik enerjiye sahip olan 
kundak tarafından ciddi şe-
kilde yaralanabilir.

Klasik Tanklar
a. Patlamaya dayanıklılık:
Otomatik dolduruculu bazı 
tanklarda mühimmat, ku-
lenin tankın içinde kalan 
kısmını oluşturan “kule se-
peti” içerisinde, bu iş için 
ayrılmış bir bölmede bu-
lunur. Klasik tanklarda ise 
mühimmat, genellikle ku-
lenin arka tarafında özel bir 
kompartımanda saklanır. 
Bu iki tip uygulamanın far-
kı, tank isabet alıp da kendi 
mühimmatı infilak ettiğinde 

kendini gösterir. Mühimma-
tın gövde içinde saklandığı 
otomatik dolduruculu tank-
larda, mühimmatın infilak 
etmesi hâlinde, tank içinde 
oluşan basınç, kulenin göv-
deden ayrılıp uzağa fırlama-
sına yetecek kadar fazladır. 
Çoğu zaman bu etki o kadar 
büyüktür ki; kuleyi, gövde-
nin onlarca metre uzağına 
fırlatabilir. Hatta bu etkiyi 
tanımlamak için, “Jack in 
the Box Effect” ifadesi kulla-
nılır. Bu ifade, bir kutu içeri-
sinde gizli durumda bulunan 
ve kutunun yanındaki kol 
döndürüldüğünde, bir yayın 
etkisiyle kutudan aniden fır-
layan oyuncaklardan esinle-
nerek türetilmiştir.
Bununla birlikte, mühim-
matını kule içinde taşıyan 
klasik tanklarda, bu tip pat-
lama risklerine karşı çeşitli 
tedbirler alınabilir. Örneğin, 
Amerikan M1 Abrams tan-
kında, mühimmatın bulun-
duğu kompartıman, kulenin 
geri kalanından, patlamaya 
dayanıklı zırh kapakları ile 
ayrılır. Bu kapaklar, mühim-
mat yüklenirken çok hızlı 
şekilde kayarak açılıp ka-

panabilirler. Aynı zamanda, 
bu bölmenin tavan kısmında 
bulunan kapaklar, içeriden 
gelecek bir basınçla kolayca 
açılabilecek, ancak dışarı-
dan gelen etkilere karşı da 
içeriyi koruyacak şekilde ta-
sarlanmıştır.

b. Topun hareket 
sığasının fazlalığı ve 
tankın girebileceği mevzi 
çeşitliliği: 
Tankın var oluş amacı ve 
ana silahı olan top, yükse-
liş-alçalış hareketini ger-
çekleştirebilmek için, tankın 
kulesi içerisinde belirli bir 
alana ihtiyaç duyar. Bu du-
rum, topun kamasının, yani 
mühimmatın topa yüklen-
diği ve boş kovanın toptan 
dışarı çıkartıldığı kısmının, 
kulenin içerisinde kalma-
sından kaynaklanır. Klasik 
tankların kuleleri, daha yük-
sek ve iç hacim bakımından 
daha geniş oldukları için, 
ufuk hizasının daha altındaki 
hedeflere nişan alabilirler.
Bu açısal farklılık, iki tip 
tank arasında, yaklaşık 5 
derece kadardır. Otomatik 
dolduruculu tanklar, ufuk 
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Resim 4. Kule 
mevziindeki 
Fransız yapımı 
Lecrerc tankı.
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Türk Kara Kuvvetleri, tamamen kendi belirlediği gereksinimlere göre Otokar tarafından geliştirilen ALTAY 
ana muharebe tankında, doldurucu konusundaki seçimini, klasik ekolden yana kullandı. 

Bu doğrultuda ALTAY tankının mürettebatı, doldurucu personeli de içerek şekilde, 4 askerden oluşuyor.
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hizasının 5 derece altına ka-
dar (-50) nişan alabilirken; 
klasik tanklar, ufuk hizası-
nın 10 derece altına kadar 
(-100) nişan alabilirler. Bu 
ufak bir farklılık olarak gö-
rülebilir; ancak tankların 
muharebe doktrini ile bir-
likte değerlendirildiğinde, 
5 derece daha aşağı nişan 
alabilmek, taktik anlamda 
önemli bir avantaj sağlar.
Bunun en temel sebebi ise 
tankların mevziye giriş şek-
lidir. Tanklar da tıpkı piyade 
gibi mevziye girer ve mevzi 
gerisinden atış yapar. An-
cak bu büyük kütleli araçlar, 
ayakları üzerinde yürüyerek 
hareket eden ve gerektiğinde 
yatıp çömelerek şekil değiş-
tiren insanların esnekliğine 
sahip değildirler. Bu yüzden, 
muharebe sahasında mev-
zilenebilmek için, özel arazi 
yapılarına ihtiyaç duyarlar 
ve Şekil 3’te gösterildiği gibi 
mevzilenirler. Tank, öncelik-
le hem kendisini hedefinden 
gizleyecek hem de yeterli 
eğime sahip bir arazi bulur. 
Ardından, hedefine doğru 
yaklaşır; bir başka deyişle 
eğimli arazide yukarı doğ-
ru tırmanır. Önce komutan 
periskobu, ardından da top, 
hedefi görecek kadar ilerler 
(bu esnada sırasıyla bekleme 
mevzi, gözetleme mevzi ve 
kule mevzi konumlarına ge-
çer). Hedef, tank ile aynı yük-
seklikte ise tank, topunu he-
defe doğru tevcih ettiğinde, 
top, yere paralel, ancak tank 
gövdesi eğimli durur. Dolayı-
sıyla tankın topu ile gövdesi 
arasında, tankın bulunduğu 
arazinin eğimi kadar negatif 
bir eğim oluşur. İşte arazinin 
bu eğimi, tank topunun asga-
ri alçalış açısını geçmemeli-
dir. Yoksa tank, girdiği mev-
ziden hedefine atış yapamaz.
Tank topunun ufuk altında 
ne kadar geniş bir açı göre-
bileceği, doğrudan doğruya 
tankın girebileceği mevzi 
çeşitliliğini etkilediğinden, 
klasik tankların arazide 
mevzi bulma şansları daha 
fazladır.

c. Yedek personel: 
Her ne kadar tank içerisin-
deki tüm mürettebat kendi 
görevlerinde uzmanlaşmış 
da olsalar, çapraz eğitimler 
verilmek suretiyle bir ölçü-
de de olsa, her personelin 
verilen her görevi yerine 
getirebilmesi sağlanabilir. 
Dolayısıyla doldurucu, ge-
rektiğinde hem şoför hem 
de nişancı olabilir; bu da 
personelden herhangi biri 
görevini yapamaz duruma 
geldiğinde, tank içerisinde 
bir yedeğinin bulunması an-
lamına gelir.

d. Lojistik ihtiyacının 
daha az oluşu: 
Tank içerisindeki mekanik 
parçaların az olması, arıza 
yapacak parçaların da daha 
az olması anlamına gelir. 
Bunun bir sonucu olarak 
da tankların bakım ihtiyacı 
azalır; dolayısıyla gayri faal 
durumda bulundukları süre 
kısalır. Aynı şekilde, söz ko-
nusu bakım ve onarımları 
yapacak personel sayısı ve 
dolaylı olarak bu personelin 
eğitimi ile ilgili maliyetler 
de azalır. Yine aynı şekilde, 
yedek parça tedarik mali-
yetleri, tedarik süreleri ve 
elde tutulan yedek parçadan 
kaynaklanan stok maliyetle-
ri de azalır.
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Öğrenci pilotları, 4’üncü 
ve 5’inci nesil savaş 
uçakları için hazırla-

yacak eğitim uçağının geliş-
tirileceği T-X programı kap-
samında, toplam 350 uçak 
ve ilgili yer eğitim sistemleri 
tedarik edilecek. Programın 
tüm aşamalarının toplam 
bütçesinin, 16,3 milyar doları 
bulması bekleniyor. Teklif-
lerin değerlendirilmesinin 
ardından, kazanan tarafın 
2017 yılı içinde açıklanması 
ve uçakların, Başlangıç Ope-
rasyonel Kabiliyet’e, en geç 
2024 mali yılı içinde ulaşması 
planlanıyor. Bununla bera-
ber, birçok sektör analisti, 
ihalenin sonucu açıklandık-
tan sonra, kaybeden taraflar-
dan en az bir tanesinin kara-
ra itiraz edeceğini; projenin 
genel takviminin de bu itiraz 
ile ilgili işlemler nedeniyle 
sarkabileceğini öngörüyor.
Programa ilgi ise çok büyük. 
Hâlihazırda Lockheed Mar-
tin, Boeing, Northrop Grum-

man, Raytheon ve SNC’nin 
ana yüklenici olarak progra-
ma hazırlandıkları biliniyor. 
Bunlardan Boeing, Northrop  
Grumman ve SNC, yeni 
uçaklar tasarlarken Lock-
heed Martin ve Raytheon, 
ihaleye, var olan platform-
ların türevleri ile katılmayı 
seçtiler (Tablo 1). Kuşku-
suz bu iki yaklaşımın farklı 
avantajları ve dezavantajla-
rı var. Lockheed Martin ve 
Raytheon’un adayları, farklı 
ülkelerin envanterlerinde 
görev yapan, olgun ve düşük 
takvim ve maliyet risklerine 
sahip seçenekler olarak öne 
çıkıyor. Bununla birlikte, her 
iki uçak da T-X programının 
gereksinimlerine uyarlan-
ma noktasında, sınırlı bir 
esneklik sağlıyor. Örneğin, 
Amerikan Hava Kuvvetleri, 
T-X’te, havada yakıt ikma-
li yeteneği talep ediyor ve 
her iki uçağın orijinal tasa-
rımında da Amerikan Hava 
Kuvvetleri tipi yakıt ikmal 

T-X, Dünya Eğitim 
           Uçağı Pazarını 
Şekillendirmeye Hazırlanıyor

Amerikan Hava Kuvvetlerinin, 
envanterindeki T-38 uçaklarının yerini 

alacak yeni nesil jet eğitim uçağını 
seçmek üzere başlattığı Gelişmiş Pilot 
Eğitimi (Advanced Pilot Training / T-X) 

programının teklife çağrı dokümanı, 
30 Aralık’ta yayınlandı. Bu önemli 
kilometre taşı öncesinde, projede 
teklif vermeyi planlayan firmalar, 

Aralık ayında hareketli günler yaşadı. 
Boeing-Saab ortaklığının geliştirdiği 

uçak 20 Aralık’ta ilk uçuşunu yaparken, 
Aviation Week dergisinin 26 Aralık-8 Ocak 

sayısında yayınlanan özel haberde, 
Sierra Nevada Corporation (SNC) 

ve TUSAŞ ortaklığının da “Freedom 
Trainer” (Özgürlük Eğiticisi) adını 

verdikleri yeni tasarım bir modelle 
ihaleye katılacağı bildirildi.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / calikalper@gmail.com
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düzeneği bulunmuyor. Bu 
yeteneğin sonradan eklen-
mesi ise kayda değer yapısal 
bir tasarım gerektiriyor.
Yeni tasarım önerenler ise 
işe gereksinim setinden 
başladıkları için, bu gerek-
sinimlere uyum konusunda 
daha avantajlı. Fakat onlar 
da özellikle geliştirme sü-
resi ve maliyeti konularında 
önemli riskler taşıyorlar.
Textron AirLand’in, prog-
rama, Scorpion uçağını 
önerebileceği de sektörde 
konuşulan konular arasın-
da yer alıyor. Burada be-
lirleyici nokta, Scorpion’un 
programın gereksinimlerini 
ne ölçüde karşıladığı ve fir-
manın yapması gerekecek 
değişiklik ve geliştirme ça-
lışmaları olacak. Bu arada, 
üretim standartlarına uygun 

ilk Scorpion, 22 Aralık’ta ilk 
uçuşunu gerçekleştirdi.

Yenilikçi 
Yaklaşımlar
T-X programı, özellikle sa-
vunma ve havacılık sanayisi 
ile geliştirilen ilişkiler bakı-
mından, diğer tedarik proje-
lerinden ayrılıyor. Amerikan 
Hava Kuvvetleri, teklife çağ-
rı aşamasına kadar, sanayisi 
ile sürekli iletişim hâlinde 
oldu. Yetkililer, Maliyet Eğ-
risinin Bükülmesi (Bending 
the Cost Curve / BTCC) adını 
verdikleri, yeni nesil teda-
rik süreçlerini, ilk olarak bu 
programda uyguladılar. Bu 
doğrultuda, programla ilgili 
taslak gereksinimler, nor-
mal satın alma süreci baş-
lamadan önce, 2012 yılında 
yayınlandı; 2015 yılında da 

T-X Programına Teklif Vereceğini 
Bildiren Takımlar 

Sierra Nevada, TUSAŞ (Freedom Trainer): Aviation 
Week’te yer alan bilgilere göre, Freedom Trainer, 
çift motorlu ve çift istikamet dümenli olacak şekilde 
tasarlanıyor. Uçakta, Williams International’ın, her biri 
3.600 lbf itki sağlayan, FJ44-4M motorları kullanılacak.
Boeing, Saab (BTX-1): Yeni bir tasarım olan BTX- 1, ilk 
uçuşunu 20 Aralık’ta yaptı. Uçağın tek motoru ve çift 
istikamet dümeni var. Hem yer eğitimlerini hem de 
simülatör eğitimlerini, Boeing’in entegre T-X sistemi ile 
gerçekleştiren test pilotlarının ifade ettiğine göre, uçak 
kolay kontrol edilebiliyor ve kokpitin görüş açısı çok iyi. 
Uçakta, 11.000 lbf itki sağlayan, General Electric F404 
motoru kullanılıyor.
Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries (T-50A): 
Bu uçak, hâlihazırda Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri, 
Endonezya, Filipinler ve Irak tarafından; eğitim, hafif 
taarruz ve çok maksatlı savaş uçağı olarak kullanılıyor 
ya da sipariş edilmiş durumda. İlk uçuşunu 2002 yılında 
yapan, tek motorlu ve tek istikamet dümenli uçak, 
toplamda 100’ün üzerinde üretildi. Bu uçakta da  
BTX-1 gibi, 11.000 lbf itki sağlayan, General Electric F404 
motoru kullanılıyor. T-50A sürümü, ilk uçuşunu, Haziran 
ayında yaptı. Lockheed Martin firmasının avantajlarından 
birisi, T-X’in pilotları hazırlayacağı uçaklar olan F-22 ve 
F-35 uçaklarını üretiyor olması. Firma yetkilileri, simüle 
edilmiş sensör kabiliyetleri açısından bakıldığında, 
T-50A’nın, dâhili LCD ekranlarının, istenildiği gibi 
programlanabileceğini; hatta bunlarda, gerçek dünyadan 
alınmış verileri temel alan bir oyunun çalıştırılabileceğini 
söylüyorlar.
Raytheon, Leonardo, Honeywell, CAE USA (T-100): T-100, 
ilk uçuşunu 2004 yılında yapan M-346 uçağından türetildi. 
M-346, hâlihazırda İtalya, İsrail , Polonya ve Singapur 
tarafından kullanılıyor ya da sipariş edildi. Tek istikamet 
dümenli uçakta, her biri 6.250 lbf itki üreten, iki adet 
Honeywell/ITEC F124 motoru kullanılıyor.
Northrop Grumman, BAE Systems, L-3 Communications 
(N400 NT): T-38’in de üreticisi olan Northrop Grumman’ın 
ana yükleniciliğindeki ortaklık, taslak gereksinimler 
ilk yayınlandığında, programa, BAE Systems tarafından 
üretilen Hawk AJT (Advanced Jet Trainer) ile katılmayı 
planlıyordu. Bu uçağın modifiye edilmiş bir versiyonu, 
Amerikan Deniz Kuvvetlerinde, T-45 Goshawk eğitim uçağı 
olarak kullanılıyor. Bunun yanında Hawk AJT, barındırdığı 
gömülü eğitim sistemleri ile ön plana çıkıyor. Dolayısıyla 
bu iki madde, son gereksinimler yayınlanana kadar, 
ortaklığın en büyük avantajı idi. Ancak gereksinimler 
netleşerek bugünkü hâlini alınca, ortaklık; bu uçağın, 
özellikle de 6,5 g’nin üzerinde manevra yapabilme gibi, 
platformun üzerine ağır yükler bindirecek gereksinimler 
açısından uygun olmadığına karar verdi ve yeni bir uçağın 
tasarımına başladı. Northrop Grumman, geliştirdiği uçak 
konusunda, oldukça ketum davranıyor. Ağustos ayında ilk 
uçuşunu yapan ve N400 NT olarak isimlendirilen uçakta, 
Amerikan sivil havacılık otoritesi FAA (Federal Aviation 
Administration) kayıtlarına göre, Boeing ve Lockheed 
Martin’in uçağında olduğu gibi, 11.000 lbf itki sağlayan 
General Electric F404 motoru kullanılıyor.
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bir güncelleme yapıldı. Bu 
sayede firmaların, tasa-
rımlarla ilgili daha erken 
kararlar alarak, daha ma-
liyet etkin çözümler üret-
mesi hedeflendi. Bunun 
sonuçlarından bir tanesi, 
F-35’te de bulunan geniş 
alanlı ekranların (wide area 
display), firmalardan gelen 
geri bildirimler sonrasında 
gereksinimlere eklenmesi 
oldu.
Bir diğer uygulama da mali-
yetlerin kontrol edilebilmesi 
için, asgari gereksinimle-
rin tanımlanması; bunların 
üzerine çıkılması ile ilgili 
ise ek ödeme miktarlarının 

belirlenmesi oldu. Bu yön-
tem, inisiyatifi firmalara bı-
rakıyor. Bir firma, riski göze 
alarak, asgari gereksinimin 
üzerine çıkabilir; bu durum-
da projede alacağı ödenek 
artar. Fakat kâr etmesi, ge-
reksinimin üzerine çıkmak 
için yapacağı ek çalışmala-
rın maliyetinin, bu ödeneğin 

içinde kalmasına bağlı olur.
T-X programı, büyüklüğü ile 
sektörü şekillendirebilme 
potansiyeline sahip. Örne-
ğin, program, Boeing için, 
yeni bir askeri uçak geliştir-
mek için en yakın fırsat ola-
rak görülüyor. Kaybetmesi 
durumunda, F-15 ve F/A-18 
hatlarının da kapanması ile 

Boeing’in, askeri uçak ta-
sarım işinden çıkabileceği 
konuşuluyor. Türkiye gibi 
ülkeler ise programı, hem 
T-38 uçaklarının veliahdını 
belirleyecek olması hem de 
F-35 için pilot yetiştirecek 
uçağı ortaya çıkartacak ol-
ması nedeni ile yakından ta-
kip ediyor.

Ana Yüklenici Ortaklar / Alt Yükleniciler Uçak Tasarım Durumu

Sierra Nevada	 TUSAŞ	 Freedom	Trainer	 Yeni	Tasarım

Boeing	 Saab	 BTX-1	 Yeni	Tasarım

Northrop Grumman	 BAE	Systems,	L-3	Communications	 N400	NT	 Yeni	Tasarım

Raytheon	 Leonardo,	Honeywell,	CAE	USA	 T-100	(M-346)	 Mevcut	Tasarım

Lockheed Martin	 Korea	Aerospace	Industries	 T-50A	 Mevcut	Tasarım

Tablo 1. T-X programına teklif vereceğini bildiren adaylar
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Sözleşme, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı 
envanterinde mevcut, 

4 ayrı tipte, toplam 6 adet 
uçağı kapsıyor:
n	 Komuta kontrol
 amacıyla kullanılan; 
 1 adet Gulfstream 550, 
 1 adet Gulfstream IV 
 ve 2 adet Citation VII ve
n	 Elektronik kalibrasyon
 amacıyla kullanılan, 
 2 adet Citation II.
Ana yüklenici olarak bu 
uçakların depo seviyesi 
bakımlarını icra edecek olan 
THY Teknik, bu kapsamda:
n	 Malzeme desteğini,
 kalibre panel desteğini
 ve teknik doküman ve
 bilgi abonelikleri
 desteğini sağlayacak.
n	 Uçakların, motorlarının
 ve yedek güç birimlerinin
 depo seviyesi bakımlarını
 yapacak.
n	 Gövde, motor ve yedek
 güç birimlerinin servis
 bülteni uygulamalarını
 yapacak ya da yaptıracak.
n	 İstisnai durumlarda
 oluşabilecek bakım
 ve onarım ihtiyaçlarını
 karşılayacak.

THY Teknik 
Hizmete Hazır
Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı Şuay Alpay’ın da 
katıldığı törende, ilk konuş-
mayı, SSM Lojistik Daire 
Başkanı Abdullah Erol Aydın 
yaptı. Aydın, proje ile ilgi-
li bilgileri ilettikten sonra, 
projenin sağlayacağı avan-
tajları şöyle sıraladı:
n	 İhtiyaç duyulan tüm 
 hizmetlerin, bütünleşik
 olarak tek elden THY 
 Teknik tarafından 
 sağlanması,
n	 Hava Kuvvetleri 
 Komutanlığı imkân ve 
 kabiliyetleri dışında kalan
 bakım ve onarım 
 hizmetlerinin sürekliliğinin 
 sağlanması ve
n	 THY Teknik’in deneyiminin, 
 savunma sanayisinin 
 hizmetine sunulması.
Aydın’ın ardından kürsüye 

gelen THY Teknik Genel Mü-
dürü Ahmet Kahraman, THY 
Teknik’in, bakım, onarım ve 
yenileme (BOY) pazarında 
dünyada 7’nci sırada olduğu-
nu ve pazar payının %1,5’ine 
sahip olduğunu belirtti. Yıllık 
1 milyar dolar ciro yaptık-
larını söyleyen Kahraman, 
bunun %75-80’inin, THY kay-
naklı olduğu bilgisini verdi. 

Kahraman, savunma ala-
nında ilk projelerinin, Barış 
Kartalı Havadan Erken İhbar 
ve Kontrol (HİK) uçaklarının 
bakımları olduğunu; kapasite 
ve yeteneklerini Türkiye’nin 
ihtiyaçları ve savunma sana-
yisi için kullanmak istedikle-
rini ifade etti. Mevcut durum-
da, 40 uçağa aynı anda bakım 
yapabildiklerini; İstanbul’da 

3’üncü havaalanının açılması 
ile kapasitelerini 80-100 uça-
ğa taşıyacaklarını kaydetti.

Örnek Proje
Törenin son konuşmasını, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. 
Prof. Dr. Demir, Barış Kartalı 
HİK uçaklarının bakımlarının, 
o sırada genel müdürü oldu-
ğu THY Teknik tarafından üst-
lenilmesinin hikâyesini an-
lattı. Sektörün THY Teknik ile 
ilgili farkındalığının artması 
gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Demir, projenin önemi ile il-
gili şunları söyledi: “Bu proje, 
Lojistik Daire Başkanlığımı-
zın başlangıç projelerinden 
bir tanesi. Başka bir önemi 
de bugünlerde sık sık konuş-
tuğumuz, Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü ve Askeri 
Tersaneler Genel Müdür-
lüğü kavramı çerçevesinde 
oluşturulan bir anlayışla Si-
lahlı Kuvvetlerimizin bakım 
onarım destek hizmetlerinin 
yürütülmesinin gündemde 
olması. Burada ortaya konu-
lan örnekler ve hizmetlerin 
niteliği, fiyatlandırılması, bir 
format teşkil edecek. Proje, 
bu formatlama açısından da 
önem taşıyor… Bunun böyle 
mütevazı bir proje ile başla-
ması, tarafların birbirine alış-
ması açısından da çok önem 
taşıyor. Bu projenin devamı-
nın gelmesini diliyoruz.”
Tören, imzaların atılması ve 
hatıra fotoğrafı çekilmesinin 
ardından verilen kokteylle 
sona erdi.

THY Teknik Sahaya İniyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 
yer alan komuta kontrol ve kalibrasyon 
uçaklarına yönelik lojistik destek 
hizmetlerinin 5 yıl süre ile verilmesini 
konu alan, “Komuta Kontrol Uçakları 
Lojistik Destek Projesi Sözleşmesi”, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve 
Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. 
arasında, 30 Aralık’ta, Ankara’da imzalandı.  
Böylece SSM, ilk defa, platform düzeyindeki 
bir savunma sisteminin lojistik destek 
projesini hayata geçirmiş oldu. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Abdullah Erol Aydın Ahmet Kahraman Prof. Dr. İsmail Demir
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Bosna 
Hersek 
Silahlı 

Kuvvetler 
Günü

t Resepsiyona; 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hulusi AKAR, 
Genelkurmay 
2’nci Başkanı 
Orgeneral Ümit 
DÜNDAR, Kara 
Kuvvetleri 
Komutanı 
Orgeneral Salih 
Zeki ÇOLAK, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
mensupları, 
Ankara’da görevli 
diplomatlar ve 
yabancı ataşeler 
katıldı.

t  Resepsiyon 
esnasında MSI 
Dergisi olarak 
Genelkurmay 

Başkanı 
Orgeneral 

Hulusi AKAR’a 
yayınlarımız 

hakkında 
kısa bilgi 

verdik. 

t  Bosna Hersek Silahlı 
Kuvvetler Günü, 

5 Aralık’ta, Ankara’da 
kutlandı. Bosna Hersek 

Büyükelçisi Damir 
DZANKO ve Bosna Hersek 

Askeri Ataşesi Albay 
Dzemal MASINOVIC, 

davetlileri girişte karşıladı. 
Albay MASINOVIC, 

 Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerine, büyük ve 
şartsız desteklerinden 

dolayı teşekkür etti.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Japonya İmparatoru Akihito’nun Doğum Günü
t Japonya İmparatoru Akihito’nun Doğum Günü (Japonya Milli Günü), 6 Aralık’ta, Ankara’da kutlandı. Japonya Büyükelçisi Hiroshi OKA, Japonya Elçisi Koichiro 

NAKAMURA ve Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyoshi NAKATSU, eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. Büyükelçi OKA, konuşmasında, 
Japon Kara ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Komutanlarının Türkiye ziyaretine ve Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile yaptıkları görüşmelere de değindi.

t Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Hiroyoshi NAKATSU ve eşi, AMAC üyeleriyle beraber.
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Ukrayna 
Silahlı
Kuvvetler 
Günü 

t

 Ukrayna Silahlı 
Kuvvetler Günü, 
9 Aralık’ta Ankara’da 
verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Ukrayna 
Büyükelçisi Andrii 
SYBIHA ve Ukrayna 
Savunma ve Hava 
Ataşesi Albay 
Viacheslav LATYSH, 
eşleriyle birlikte 
misafirleri girişte 
karşıladı. Albay LATYSH, 
yaptığı konuşmada, 
“Günümüzde Ukrayna, 
Silahlı Kuvvetlerini 
geliştirmek için geniş 
çaplı reformlar yapmaya 
ve NATO standartlarına 
geçme kabiliyetleri 
kazandırmaya 
çalışmaktadır. 
Bu açıdan uluslararası 
destek bizim için çok 
önemlidir.” dedi.

t Ukrayna Savunma ve Hava Ataşesi Albay Viacheslav LATYSH, Ukrayna Kara Ataşesi Alb. Sergiy STOIANENKO, Ukrayna Deniz Ataşesi Dz. Yb. Denys SHEVCHENKO 
ve Ukrayna Silahlı Kuvvetler Bando Solisti ve sözleşmeli askeri Kristina Ohitva, AMAC Üyeleriyle beraber.






