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BAŞYAZI

Bir önceki yıla kıyasla çoğu sektörün ihracat 
rakamlarında düşüş görülürken savunma ve 
havacılık sanayisi, yükselişini sürdürdü ve 2015 

yılında 1,654 milyar dolar olan ihracatını, 2016’da, %1,4’lük 
bir artışla yaklaşık 1,678 milyar dolar mertebesine çıkardı.  
2016 yılı için ihracat beklentisi olan 2 milyar doların 
altında kalsa da başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak 
üzere Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ışığında 
değerlendirildiğinde, bu rakamın, hiç de fena olmayan  
bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle 
düzenlenen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 
belirlendiği, “Türkiye 100” yarışmasının zirvesindeki 
firmayı belirleyen de ihracat oldu. Yarışmanın, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de katılımı ile 
25 Ocak’ta, Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 
ARES Tersanesi, 2012-2015 yılları arasında kaydettiği  
%4472,9’luk büyüme ile adını zirveye yazdırmayı başardı.
ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
Kalafatoğlu, kendilerine bu prestijli ödülü getiren 
büyümenin arkasında yatan nedeni, şöyle anlatıyor: 
“%90’ın üzerinde bir oranla ihracattan elde ettiğimiz 
yıllık ciromuzu, 5 yıl içinde, stabil ve istikrarlı büyüme 
oranlarıyla asgari %300 büyütmeyi, şu an için  
mütevazı fakat uygulanabilir bir hedef olarak 
önümüze koyduk. Zira 2017 yılı için hâlihazırda  
kesinleşmiş satış gelirimiz, 110 milyon dolar  
civarında.”%90’ın üzerinde bir oranla ihracattan elde 
edilen yıllık ciro ifadesi, akla, uzun bir süre boyunca 
benzeri ihracat oranlarına ulaşan FNSS firmasını  
ve dolayısıyla Türk kara araçları sektörünü getiriyor. 
Türkiye’nin ihracat hedeflerine doğru ilerleyebilmesi için,  

FNSS ve Otokar gibi firmaların kara araçları ihracatında 
sergilediği başarıya benzer bir performansın, Türk deniz 
araçları sektöründe de gösterilmesi önemli.
ARES Tersanesi’nin yakaladığı bu başarı, Türkiye’nin,  
kara araçları sektöründen sonra, benzeri bir başarıyı  
deniz araçları sektöründe de tekrar edebileceğinin işareti 
olarak değerlendirilebilir. Tabii burada, DEARSAN ve 
Yonca-Onuk Tersanesi gibi öncüleri de not etmemiz 
gerekiyor. STM’nin, son dönemde Pakistan’da ardı ardına 
kazandığı ihaleleri de unutmayalım…
Bu noktada bir parantez açarak, hem kara hem de deniz 
araçları sektöründe sergilenen ihracat performansının 
kurumsallaştırılması ve böylece sürdürülebilir olması ve 
süreklilik kazanması gerekliliğinin altını kalın çizgilerle 
çizip devam edelim...
Türk deniz araçları sektörü, kurulmakta olan iş birliği 
odaklı yeni yapılarıyla özel sektör olarak ihracat 
konusunda önemli adımlar atıyor. Bu konudaki detayların, 
Şubat ayı içerisinde düzenlenecek IDEX fuarından sonra, 
sizlerle paylaşabileceğimiz olgunluğa erişeceğini tahmin 
ediyoruz.
İhraç edilen platform sayısının artmasıyla birlikte, bu 
platformlara alt sistem sağlayan diğer Türk firmalarının 
ihracat rakamları da artacak ve Türkiye, ihracat 
hedeflerine biraz daha yaklaşacaktır.
Bu vesileyle kara araçları sektöründe, ismini FNSS ve 
Otokar’ın yanına yazdırmaya aday firmalarımız olduğu 
ve bu firmalar cephesinden yeni ihracat haberlerinin 
arka arkaya gelmek üzere olduğu bilgisini de sizlerle 
paylaşarak noktayı koyalım.
Şubat ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle 
paylaşacağımız Mart sayısıyla yeniden birlikte olmak 
dileğiyle.

Zirveye Giden Yol İhracattan Geçiyor

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

Şubat 2017



MSI SAVUNMA HABER

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 

tarafından, ADA (MİLGEM) 
sınıfı korvetler baz 
alınarak tasarlanan İ sınıfı 
fırkateynlerin ilki olacak 
İSTANBUL’un inşa başlangıç 
töreni, 19 Ocak’ta, İstanbul 
Tersanesi Komutanlığında 
gerçekleştirildi. Törene,  
Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu başta olmak 
üzere çok sayıda üst düzey 
davetli katıldı.
Bakan Işık, törende yaptığı 
konuşmada, su üstü 
askeri gemi ihtiyaçlarının 
tamamının yurt içi 
tersanelerle karşılandığını; 
gelinen aşama itibarıyla 
Tuzla’daki 7 özel tersanede 
ve bakanlığa bağlı 
tersanelerde yürütülen 
askeri gemi inşa projelerinin 
bütçesel büyüklüğünün, 
5,5 milyar doları aştığını 
belirtti. Askeri gemi inşa 
sektöründe, orta ve uzun 
vadede gerçekleştirilmesi 
planlanan fırkateyn, 
hücumbot, destek gemileri 

ve süratli bot sınıflarına 
yönelik projelerle bu 
meblağın 12 milyar dolar 
seviyesine ulaşacağının 
öngörüldüğünü de sözlerine 
ekleyen Bakan Işık; 
“Hâlihazırda çeşitli kara, 
hava platformları ve su 
üstü gemilerin tamamını 
yerli olarak üretebilen 
savunma sanayimizin, 
yürütülen kararlı strateji ve 
politikalar sayesinde, orta ve 
uzun vadede denizaltından 
uzay platformlarına 
kadar, ülkemizin savunma 
ihtiyaçlarını yerli olarak 
karşılayabilir düzeye 
ulaşacağına inancım 
tamdır.” diye konuştu.
Oramiral Bostanoğlu 
ise şunları söyledi: 
“Geminin fiziksel varlığının 
arkasında, yüksek bir 
kararlılık olduğunu da 
ifade etmem gerekir. 
İSTANBUL fırkateyni, 
Deniz Kuvvetlerinin 
kendine, devletine ve 
sanayisine duyduğu 
güvenin somutlaşmış 
ifadesidir. Fırkateynimiz 
İSTANBUL, biz denizcilerin, 

cumhuriyetin ilk yıllarında, 
kıt kaynaklara rağmen, 
şanlı YAVUZ’un onarılması 
ve yurt dışından savaş 
gemisi alınması için destek 
sağlayan aziz milletimize 
olan vefa borcudur. Aslında 
fırkateynimiz İSTANBUL, 
asla vazgeçmediğimiz ve 
hiç bitmeyecek bir hayalin, 
hayata geçecek hâlidir.”
Konuşmaların ardından, 
İSTANBUL’un ilk sac 
kesimi, Bakan Işık, Oramiral 
Bostanoğlu, 2007 yılında 
mayın patlaması sonucu 
terör gazisi olan Ahmet 
Kayaoğlu ve 1994 yılında 
Bingöl’de şehit olan 
Selahattin Boydaş’ın kızı 
Elife Boydaş tarafından 
yapıldı.

Türkiye’nin özgün tasarımı 
ilk fırkateyni olma özelliğini 
taşıyacak İSTANBUL; 
113,20 m boya, 14,4 m  
genişliğe ve 3.000 t 
deplasmana sahip olacak. 
İ sınıfı fırkateynler, 
İstanbul’dan Somali veya 
Yemen’e, yakıt ikmali 
yapmadan ulaşabilecek. 
Dikey Atım Sistemi 
(DAS) ile su üstü ve hava 
hedeflerine karşı ESSM 
güdümlü mermi atma 
kabiliyetine sahip olacak 
fırkateynlerin taşıdığı 
satıhtan satha güdümlü 
mermi sayısı ise ADA 
sınıfının 2 katına (16 adet) 
çıkacak. İSTANBUL’un, 
2021 yılında hizmete 
girmesi planlanıyor.

BAE Systems, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi’nde,  
TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek çalışmaları destekleyecek 

Yabancı İşbirliği Firması (YİF) olma yolunda güven tazeledi. TUSAŞ ile  
BAE Systems, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Türkiye ziyareti 
sırasında, 28 Ocak’ta, bir çerçeve anlaşması imzaladı. TUSAŞ 
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve BAE Systems CEO’su Ian 
King, anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve 
İngiltere Başbakanı Theresa May’in şahitliğinde imzaladı. Anlaşma 
kapsamında yapılacak çalışmaların finansal boyutunun 100 milyon 
sterline ulaşabileceği öngörülüyor. BAE Systems ile YİF sözleşmesinin 
imzalanması ile ilgili görüşmeler, 2015 yılının Kasım ayından beri 
sürüyordu. Bu süreç devam etmekle birlikte, 28 Ocak’ta atılan 
imzalarla güven tazelenmiş oldu.

MİLGEM 
Efsanesi, 
İ Sınıfı Fırkateynlerle 
Devam Ediyor

BAE Systems, TF-X’te Güven Tazeledi
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 4 Ocak’ta TUSAŞ 
tesislerini ziyaret ederek hem Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı envanterine giren 19’uncu helikopterin teslim 
törenine katıldı hem de yürütülen projeler hakkında bilgi 
aldı. Bakan Işık’a, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.  
Dr. İsmail Demir ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş ile üst düzey yetkililer 
eşlik etti.
Ziyaret, TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil 
tarafından, TUSAŞ’ta yürütülen projeler hakkında  

verilen brifing ile başladı. Daha sonra, 19’uncu  
T129 ATAK helikopterinin teslim töreni gerçekleştirildi.  
Bakan Işık, burada gerçekleştirdiği konuşmada,  
T129 ATAK helikopterlerinin TSK envanterinde gösterdiği 
başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
TUSAŞ’ı, savunma alanında “Amiral Gemisi” olarak 
nitelendirdi. Özgün Helikopter Programı’na da 
değinerek, “İnşallah Özgün Helikopterimiz de 
ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06.00’da 
yapacak.” dedi.

TUSAŞ tesislerinde incelemelerde 
bulunan Bakan Işık, ANKA İnsansız 
Hava Aracı Sistemi, HÜRKUŞ Yeni 
Nesil Temel Eğitim Uçağı ve Özgün 
Helikopter projeleri başta olmak üzere, 
yürütülen tüm projelerle ilgili detaylı 
bilgi aldı. Tesislere bir önceki ziyaretini, 
GÖKTÜRK-1 uydusunun fırlatma 
töreni için yapan Bakan Işık, uydunun 
testlerinin gerçekleştirildiği Uzay 
Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) 
Merkezi’ni de ziyaret ederek, merkezin 
imkân ve kabiliyetlerini yerinde inceledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı 

(TSKGV), kuruluşunun 
30’uncu yılına özel, “30. Yıl 
TSKGV 2017” adlı kitabı, 
Ocak ayında yayınladı. 
TSKGV bağlı ortaklıklarının 
sistem ve ürünleri hakkında 
bilgiler içeren kitap, Türk 
savunma sanayisinin 
gelişimine, sürdürülebilir 
büyümesine ve özellikle 
yurt dışı satışlarının 
arttırılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla 
hazırlanmış. Kitabın, 

TSKGV Mütevelli Heyeti 
ve TSKGV’nin diğer üst 
yöneticilerinin, yurt içi ve 
yurt dışı üst düzey iş birliği 
ziyaretlerinde kullanılması 
planlanıyor. Böylece, 
TSKGV bağlı ortaklıklarının 
sahip oldukları sistem ve 
ürünlerin tanıtım sürecinin 
daha etkin; bunlarla ilgili iş 
geliştirme sürecinin daha 
verimli hâle getirilmesi 
hedefleniyor.
Kitap, 2017 yılı itibarıyla 
TSKGV bağlı ortaklıklarının 
sahip olduğu sistem 

ve ürünlerin; gelişim 
süreçlerine, teknolojik 
özelliklerine ve kullanım 
alanlarına yönelik görseller 
ve kapsamlı bilgiler içeriyor. 
Kitapta, her bir TSKGV bağlı 
ortaklığı, ayrı bölümler 
hâlinde yer alıyor ve her 
bir firmanın ürünleri, kendi 
faaliyet alanlarına göre 
düzenlenerek sunuluyor. 
Ayrıca, Türk savunma 
sanayisi açısından stratejik 
sistem ve ürünlerin 
doktrinel gelişim süreçleri 
de kısaca anlatılıyor.

T129 ATAK Helikopterlerinin 19’uncusu Envantere Uğurlandı

TSKGV’den 30’uncu Yılına Özel Kitap

8 - Şubat 2017
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heyet, TUSAŞ’ın helikopter 
çalışmalarını yerinde inceledi.
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Siber güvenlik alanında 
iş birliğini öngören 

protokol, Milli Savunma 
Bakanlığı ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı arasında, 
13 Ocak’ta, Ankara’da 
imzalandı.
İmza töreninde bir 
konuşma yapan Milli 
Savunma Bakanı Fikri 
Işık, siber güvenlikle 
ilgili görüşlerini şöyle 
açıkladı: “Bu alan, bizim 
açımızdan milli güvenlik 
konusu hâline geldiği için, 
bütün kurumlarımızın, 
bütün bakanlıklarımızın 
en temel görevi, öncelikle 
kendi üzerine düşeni en 
iyi şekilde yapmak ve 
koordinasyon kurumu olan 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımıza 
gerekli her türlü desteği 
vermektir. 
Biz, Milli Savunma 
Bakanlığı olarak, bu 
konuda, elimizdeki bütün 
imkânları kullanarak, 
ülkemizin siber güvenliğini 
sağlamak için gayret 
gösteriyoruz. İşte bu 
gayretin bugün bir 
sonucunu aslında ortaya 
koyuyoruz. Haberleşme 
Genel Müdürlüğümüz ve 

HAVELSAN arasında, 
bir protokol imzalayacağız. 
Bu protokol, siber 
güvenlik alanını, e-devlet 
hizmetlerini, bulut bilişimi, 
elektronik haberleşme 
alt ve üst yapısını, kamu 
güvenliği ve acil yardım 
haberleşmesi konularını 
kapsayacak. HAVELSAN, 
Türkiye’de bu konudaki 
çalışmaları yapan en 
önemli kurumlarımızdan 
bir tanesi. HAVELSAN’ın ve 
STM şirketimizin 
siber güvenlik alanında 
yaptığı çalışmalar 
son derece önemli. 
Burada iş bölümünü, 
özellikle çok dikkatle 
takip etmek 
durumundayız.”
PARDUS işletim sistemi 
ile ilgili çalışmalara da 
değinen Bakan Işık, askeri 
projelerde kullanılacak 
Gerçek Zamanlı İşletim 
Sistemi (GzİS)’nin 
geliştirilmesi talimatını 
verdiğini ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri için 
siber savunma konseptini 
hazırladıklarını hatırlatan 
Işık, Siber Savunma 
Merkezi kurulması ile ilgili 
projenin, 16 Aralık 2016’da, 
SSM tarafından başlatıldığı 

bilgisini de paylaştı.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan da 
başlatılan iş birliği ile 
ilgili şunları söyledi: 
“Özellikle, Haberleşme 
Genel Müdürlüğümüz 
ve HAVELSAN arasında 
imzalanacak protokol:
n	 Siber güvenlik

konularında, ulusal 
boyutta ihtiyaç 
duyulacak güvenlik 
yazılımlarının daha 
geliştirilmesi,

n	 Bu uygulamaların,
Bakanlığımız Ar-Ge 
çalışmaları kapsamında 
desteklenmesi ve

n	 HAVELSAN’da
kurulmuş olan Siber 
Güvenlik Operasyon 
Merkezi hizmetlerinden 
faydalanmayı konu alan 
iş birliğini getiriyor.”

Konuşmaların ardından, 
Bakan Işık ve Bakan 
Arslan, Siber Güvenlik 
İşbirliği Protokolü’nü 
imzaladı. Daha sonra, 
HAVELSAN Genel 
Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay ile 
Haberleşme Genel 
Müdürü Ensar Kılıç, 
siber güvenlik konusunda 
Ar-Ge çalışmalarının 
desteklenmesine yönelik 
protokole imza koydu.

STM, Ekim-Aralık aylarını kapsayan ve 2016 yılı 
genel değerlendirmesi yanında, 2017 yılına ilişkin 

projeksiyonları da içeren Siber Tehdit Raporu’nu,  
9 Ocak’ta yayınladı. Raporda, özellikle son dönemde  
enerji dağıtım sistemlerine yönelik siber tehdide  
dikkat çekilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 
2016 yılının son günlerinde, elektrik iletim hatlarına 
yurt dışı merkezli yoğun bir siber saldırı yapıldığına 
dair açıklamalarına yer veriliyor. Endüstride nesnelerin 
interneti kullanımının yaygınlaşması, zararlı yazılımlarla 
yapılan saldırılara daha fazla maruz kalınmasına sebep 
oluyor. 2017 yılında, Endüstriyel Kontrol Sistemlerine  
ve özellikle de bu tür sistemleri bünyesinde yoğun olarak 
barındıran Enerji Dağıtım Sistemlerine yönelik saldırılarda 
artış bekleniyor. Bu noktada, kritik alt yapı güvenliğinin 
giderilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması 
gerekiyor.

Günlük hayatı ilgilendirenler de dâhil olmak üzere, 
siber tehditlerle ilgili pek çok gelişmeyi ve öngörüyü 
içeren rapora, STM’nin resmi İnternet sitesi üzerinden 
erişilebiliyor.

Siber Güvenlik Alanındaki 
İş Birlikleri Genişliyor

STM, Siber Tehditler Konusunda Bilgilendirmeye Devam Ediyor
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Ar-Ge Projelerinin dinamik bir yapıda başlatılabilmesi 
amacıyla 2009/15108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

tanımlanmış olan Ar-Ge Paneli mekanizması, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda, tekrar 
başlatılıyor. Panel, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi başkanlığında, SSM ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 22 Aralık’ta, SSM’de 
toplandı. Konu ile ilgili açıklama, SSM tarafından 9 Ocak’ta 
yapıldı.
Panelde; “İleri Malzemeler”, “Algılayıcılar” ve “Bilgi 
Teknolojileri” alanlarında önceliklendirilen konularda, 
çeşitli projelerin başlatma kararları alındı ve bazı 
konularda, geniş alan çağrıları yapılmasına karar verildi. 
Ayrıca Ar-Ge Projeleri Yol Haritası’na dâhil edilmek üzere 
sunulan teknoloji önerileri de uygun bulundu.
SSM, Ocak ayında, projeleri ile ilgili 3 tane de duyuru yaptı:
n	 19 Ocak’ta, PT-6 Serisi ile Diğer Turboprop ve Turboşaft

Motorların Lojistik Destek ve Depo Seviyesi Bakım 
Yeteneğinin Yurt İçinde Kazanılmasına Yönelik Bilgi İstek 
Dokümanı’nın duyurusu yayınlandı.

n	 24 Ocak’ta, Müşterek Resim Projesi İhale İlanı yayınlandı.
İlanda, projenin kapsamı, “Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’nin ilgi ve etki sahasındaki dost, tarafsız ve 
düşman unsurların, gerçek zamana yakın hassasiyetle 

takip ve teşhirinin sağlanması ve TSK bağlısı birliklerin 
icra ettikleri harekâta ilişkin bilgilerin, barış, kriz ve 
savaş durumlarında ilgili karargâhlar/birlikler arasında 
görselleştirme yetenekleri kullanılarak paylaşılması.” 
şeklinde ifade edildi. Proje ile ilgili tekliflerin son iletim 
tarihi ise 31 Mart.

n	 27 Ocak’ta, Denize Düşen Helikopterden / Mecburi İniş
Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü 
projesinin ihale ilanı yayınlandı. Projenin kapsamı şöyle 
tanımlanıyor: “[Proje] Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 
deniz üzeri ve alçak irtifada uçan personelin ‘Denize 
Düşen Helikopterden / Mecburi İniş Yapan Uçaktan 
Kaçma Kurtulma’ eğitimlerini alması amacıyla 
tedarik edilecek DUNKER Simülatörü’ne ilişkin istek 
ve özelliklerin, ilgili donanımın ve yazılımın, yedek 
parçaların, dokümantasyonun ve diğer BLD (Bütünleşik 
Lojistik Destek) gereklerinin geliştirilmesini ve tedarikini 
kapsamaktadır. Proje kapsamında, 1 (bir) adet DUNKER 
Simülatörü, 1 (bir) adet bina ve bunlara ait alt birim, kit 
ve teçhizatlar teslim edilecektir.” İlgilenen firmalar, 
tekliflerini 2 Mayıs’a kadar SSM’ye iletebilecek.

SSM, Ar-Ge Çalışmaları Portföyüne Ar-Ge Paneli’ni Ekledi

HAVELSAN, Açık İnovasyonu 
Ciddi Oyunlara Taşıyor

HAVELSAN, eğitim 
alanında son yıllarda 

güncel bir başlık hâline 
gelen ciddi oyun  
(serious game) konusundaki 
çalışmalarını, açık 
inovasyon modeliyle 
gerçekleştirdiği,  
Ciddi Oyun Açık İnovasyon 
Yarışması’na taşıyor.  
Firma tarafından  
20 Ocak’ta yapılan 
açıklamada, yarışma ile 
ilgili bilgilendirme  
yapıldı.

İsteyen herkesin katılımına
açık olan yarışmada;  
oyun motoru teknolojisinin, 
ciddi oyun kapsamında, 
simülasyon ortamlarında 
kullanılabileceği yaratıcı 
çözümler aranıyor. 
HAVELSAN Açık  
İnovasyon Platformu’nun 
ilk etkinliği olan yarışmanın 
son başvuru tarihi,  
14 Nisan olarak  
belirlendi.
Ayrıntılı bilgi için: 
http://inovasyon.havelsan.com.tr/

12 - Şubat 2017
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Yeni nesil haberleşme 
teknolojilerine; 

endüstri, akademi ve 
operatör gözüyle bakılması 
ve haberleşme teknolojileri 
ile ilgili sinerjiyi arttırmaya 
yönelik çalışmaların 
yapılması amacıyla 
ASELSAN tarafından 
düzenlenen, 5G ve Ötesi 
Teknolojileri Konferansı, 
24 Ocak’ta, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, 

ASELSAN tarafından 
geliştirme çalışmaları 
tamamlanan ve 4.5G 
şebekesinde kullanıma 
hazır olan baz istasyonu 
anteni de tanıtıldı.  
Ayrıca, bu antenin 
kullanımına yönelik  
iş birliği anlaşmasının 
imza töreni de gerçekleşti. 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı  
Ahmet Arslan’ın huzurunda 

ASELSAN, İlk Yerli 
Baz İstasyonu Antenini Tanıttı
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Daha önce HÜRKUŞ’un modelini piyasaya süren 
TANMODEL, 12 Ocak’ta yaptığı açıklama ile yeni projesi, 

BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracı (İHA)’nın, 1/24 ölçekli 
modeli ile ilgili çalışmalarının son durumu hakkında 
bilgilendirme yaptı. Model kitinin 3 boyutlu tasarım ve 
test parçaları prototipleme çalışmalarını tamamlayan 
TANMODEL, kalıp imalatlarına başladı. Model kitinin,  
IDEF 2017 öncesinde satışa sunulması planlanıyor.

 TANMODEL BAYRAKTAR TB2 Model Kiti Özellikleri
n	 BAYRAKTAR TB2 İHA ile aynı gövde renginde 
 plastik parçalar
n	 Gerçeğine uygun ve 360° sağa-sola, 
 360° yukarı-aşağı dönebilen kamera parçaları
n	 Kiti boyayarak yapmak isteyen modelciler için ayrı
 verilmiş şeffaf kamera parçaları
n	 Gerçeğine uygun sulu çıkartma (Decal) seti
n	 Tamamı renkli, kolay anlaşılır Türkçe yapım kılavuzu
n	 Her seviyeden modelci için kolayca birbirine geçen
 parça tasarımı (Snap-Fit)
n	 Detaylı iniş takımı ve yuvası
n	 Hassas panel çizgileri ve perçin detayları
n	 MAM-L mühimmat ve gerçekçi detaylara sahip 
 tutucu askı (pylon) parçaları
n	 Tercih edilmesi durumunda, modelin uçar vaziyette
 sergilenmesine imkân sağlayacak şeffaf sergileme ayağı
n	 Ölçek: 1/24,
n	 Parça adedi: 74
n	 Uzunluk: 287 mm
n	 Kanat Açıklığı: 515 mm
n	 Yükseklik: 94 mm (İniş takımı parçaları açık konumda)
n	 Sergileme ayağı dâhil yükseklik: 173 mm

BAYRAKTAR TB2, 
Modelcilerle Buluşmaya 
Hazırlanıyor

gerçekleştirilen törende, 
imzalar, ASELSAN ile 
Turkcell, Türk Telekom  
ve Vodafone arasında atıldı.
ASELSAN tarafından 
geliştirilen anten, 
Türkiye’nin ilk yerli baz 
istasyonu anteni olma 
özelliğini taşıyor. Konu 
ile ilgili yapılan basın 
açıklamasında, özgün ve 
patentli olarak geliştirilen 
antenin, faz dizili ve çok 
giriş çıkışlı olup, 
aynı anda 2G, 3G, 4G ve  
4.5G teknolojilerinde 
yayın yapabildiği belirtildi.
İmza töreninin öncesinde, 
konferansın açılış 
oturumunda konuşan 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, atılacak 
imzalarla ilgili şunları 
söyledi: “ASELSAN ve 
işletmeciler arasında, 
mobil şebekelerde 
kullanılacak diğer 
donanımların da yerli 
üretimi ve Ar-Ge 
çalışmaları konusunda 
bizi umutlandıran güzel iş 
birlikleri var. 
Bugün baz istasyonu 
anteni iş birliği imza töreni 
gerçekleştirilmiş olacak. 
Bunu sadece bir imza 
töreni olarak düşünmeyin. 
Yerlileştirme, birlikte 
hareket etme ve ortak 
çözüm bulma konusunda 
bunun iyi bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorum.” 
Bakan Arslan, ULAK 

Projesi ve yerlileştirme 
konusuna da değinerek, 
“ULAK’ı, ilk 5G baz 
istasyonlarından 
biri yapma hedefimiz 
olduğunu özellikle 
söylemiştim. Aynı 
çalışmayı 5G antenleri için 
de düşünmeliyiz. 
Bununla birlikte, siber 
güvenlik, internet değişim 
noktası, veri merkezi gibi 
önemli işlerin başarısı 
için de yerlilik konusunun 
anahtar bir rol taşıdığını 
özellikle vurgulamak 
isterim.” dedi.
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şeker
ise Türkiye’nin 
500 milyar dolarlık 
2023 yılı ihracat hedefine 
ulaşılabilmesi için, 
katma değerle 
oluşturulmuş ürünler 
ortaya konması 
gerektiğini belirtti. 
5G teknolojilerinde 
dünyanın gerisinde 
kalınmaması için iş 
birliğinin önemini 
vurgulayan Şeker, 
konferansla ilgili olarak, 
“Amacımız, ekosistemi 
bir araya getirmek, 
sinerji oluşturmak, 
akıl oluşturmak 
birliktelik oluşturmak.” 
dedi. Şeker, ayrıca 
ASELSAN, HAVELSAN ve 
NETAŞ’ın oluşturduğu 
5G konsorsiyumunun 
genişletilmesi gerektiğini 
de ifade etti.
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Otokar’ın kurumsal 
yayını Otokar’dan 

Haber Bülteni’nin 26’ncı 
sayısı, Ocak ayında 
yayınlandı. Bültende yer 
alan yeni gelişmeler şöyle 
sıralanıyor:
n	 Otokar, Savunma Sanayii

Müsteşarlığı (SSM)’ndan 
Haziran ayında aldığı 
COBRA II siparişinin 
teslimatlarına başladı. 
Araçlar, emniyet 
güçleri bünyesinde 
hizmete alınacak. 
Planlandığı şekilde, 
Aralık ayında teslimatları 
başlayan siparişin, bu 
yılın ilk çeyreğinde 
tamamlanması 
hedefleniyor. 106,1 
milyon avro tutarındaki 
sipariş kapsamında, 
araçların yanı sıra 
çeşitli sistemler, bakım 
ve destek hizmetleri 
de Otokar tarafından 
sağlanacak.

n	 İç güvenlik güçlerinde
görev alan COBRA II, 
ilk kez Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı (K.K.K.lığı) 
envanterine girdi. Otokar, 

K.K.K.lığının keşif ve 
gözetleme araçları 
ihtiyacı doğrultusunda, 

geçtiğimiz yıl sonunda 
aldığı COBRA II  
siparişlerinin 
teslimatlarına başladı. 
COBRA II Keşif ve 
Gözetleme Aracı,  
COBRA II platformuna 
kara gözetleme radarı  
ve uzun menzilli  
elektro-optik sensör 
sisteminin entegre 
edilmesi ile ortaya çıktı.

n	 Otokar, bir Körfez
ülkesinden 2015 
yılında aldığı Zırhlı İç 
Güvenlik Aracı siparişi 
kapsamında üretimleri 
tamamlayarak ihracata 
başladı. Araçlar, yapılan 
incelemelerin ardından 
hizmete alındı.

n	 Hâlihazırda URAL zırhlı
aracını kullanan bir 
Körfez ülkesi, başarılı 
performansı nedeniyle 
envanterindeki URAL 
sayısını arttırmaya 
karar verdi. Otokar, 
aynı kullanıcı ile URAL 
zırhlı araçları için yeni 
bir anlaşma imzaladı. 
Araçların teslimatları, 
2017 yılı içinde 
tamamlanacak.

n	 Otokar, yerli yan sanayi
ve KOBİ portföyünü 
genişletmek ve iş 
birliği fırsatlarını 
değerlendirmek üzere, 
Kasım ayında, Konya 
Sanayi Odası’nda 
düzenlenen çalıştayda, 
Konya’daki sanayicilerle 
bir araya geldi. 
Konya’daki 
27 sanayi şirketiyle ikili 
görüşmeler yapan 
Otokar yetkilileri, 
7 firmanın tesislerini 
gezdi.

16 - Şubat 2017

Envanterdeki COBRA II Sayısı Artıyor
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından 
yürütülmekte olan Güç Grubu Geliştirilmesi 

Projesi’nin ana yüklenicisi TÜMOSAN, 16 Ocak’ta, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile 
projenin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 
Açıklama şöyle: “Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme 
Projesi kapsamında SSM-TÜMOSAN Sözleşmesi 
gereğince Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) aday firmalarıyla 
yürütülen görüşmeler sonrasında 7 Ekim 2015 tarihinde 
AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı 
Anlaşması imzalanmıştı. Sözleşme gereği 90 gün sonra 
hükümet onayını getirmesi gereken AVL firması, arka 
arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya 
Hükümeti’nin ülkemizin iç işlerine müdahale edecek 
şekilde şartlar içeren ihraç lisansında ısrar etmesi 
ve SSM tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul 
edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş 
ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın 
verdiği teminat irat kaydedilmiştir.

Şirketimiz gerek projenin hazırlık sürecinde gerekse 
Teknik Destek Sağlayıcı seçimi yapıldıktan sonra 
yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirerek 
alternatif firmalar ile çalışmalar yapmış olup 
hâlihazırda görüşmelerini sürdürmektedir. Son 
günlerde özellikle AB ülkeleri tarafından ülkemize 
karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerek proje ve 
gerekse proje kapsamındaki kritik alt komponentlere 
ilişkin teknolojilerin transferinde önemli engellerle 
karşılaşılacağı anlaşılmıştır.
Bu kapsamda TÜMOSAN mümkün olduğu kadar yurt 
içi kaynakları kullanarak projenin gerçekleştirilmesi 
için çabalarını sürdürmekte olup önerilerini SSM ile 
paylaşmıştır.
SSM; 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak 
üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin 
değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının 
yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermiş 
bulunmaktadır.”

Güç Grubu Geliştirilmesi Projesine Yeni Bir Yol Çiziliyor

Rolls-Royce, 19 Ocak’ta 
yaptığı açıklamada, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
için Damen Shipyard 
Antalya (DSA / Damen 
Antalya Tersanesi)’da inşa 
edilmekte olan 6 adet SAR 
1906 tipi arama kurtarma 
botlarında kullanılmak 
üzere, MTU 8V 2000 84L tipi 
dizel ana makinalar teslim 
edeceğini duyurdu.  
Her bot, 2 ana makina 
kullanacak.

MTU’nun, “orta yük altında 
çalışacak hızlı araçlar için 
dizel ana makina” sınıfında 
ürettiği motorlardan her 
biri, 8 silindirli ve fren 
beygir gücü (FBG) baz 
alındığında, 1.200 beygirlik 
güç üretebiliyor. FBG 
kavramı, ana makinanın 
hemen dışında ve krank 
mili üzerinde ölçülen 
gücü kıyaslamak için 
kullanılan bir ölçüt. 
Bu noktada yapılan 

ölçümlerde, ana makina 
tarafından üretilen güç, 
vites kutusu ve aktarma 
organları tarafından henüz 
azaltılmamış oluyor.
Yapılan açıklamada, arama 
kurtarma esnasında bu 
ana makinaların, botları, 
saatte 33 deniz mili hıza 
ulaştırabileceği belirtildi. 
Alabora olma durumunda 
dahi kendi kendisini 
düzeltebilme kabiliyetine 
sahip botlarda kullanılacak 

ana makinaların, bu 
durumda da çalışmaya 
devam edebileceği ifade 
edildi.
DSA, Avrupa Birliği 
tarafından finanse  
edilen ve Uluslararası 
Göç Örgütü tarafından 
yürütülen, yaklaşık  
18 milyon avro değerindeki 
proje kapsamında  
inşa ettiği botlardan ilkini,  
Mayıs ayında teslim  
edecek.

Rolls-Royce Ana Makinaları, Sahil Güvenlik Botlarına Güç Verecek
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Türkiye, her alanda olduğu gibi, savunma ve havacılık alanında 
da önemli atılımlar içinde. Savunma ve havacılık sanayimiz, 
gerek Ar-Ge faaliyetleri gerek üretim faaliyetleri gerekse 

ihracat performansıyla önemli başarılara imza atmaya devam 
ediyor. Bu başarılı çalışmalarının sonucunda, savunma ve havacılık 
sanayimiz, 2016 yılında, ihracatını %1,4 oranında arttırarak  
1,678 milyar dolara çıkarttı.
Yılda 1 milyar dolara yakın Ar-Ge yatırımı ve nitelikli insan kaynağı 
ile Türk savunma ve havacılık sanayisi, Türkiye’de teknolojik 
gelişmenin ve ilerlemenin itici gücü olmayı sürdürüyor.
Özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlar ve destekler sayesinde, 
özgün tasarıma sahip ürünlere yoğunlaşan sanayimizle; artık bu 
tasarımların üretilmeye başlandığı, başarılı geçen testler sonrası 
sertifikasyonların alındığı, envantere giren ürünlerin başarılı bir 
şekilde performans gösterdiği bir döneme giriyoruz.  
Yıllar boyu süren çalışmaların meyvesini yavaş yavaş almaya  
başlıyoruz.
İnsansız hava aracımız BAYRAKTAR, T129 ATAK helikopteri, CİRİT ve UMTAS füzeleri,  
GÖKTÜRK uydularımız; bunların hepsi, askeri veya sivil kullanıma katılmış, son derece başarılı bir şekilde 
görevlerini icra ediyorlar.
Bütün bu gelişmeler, bu yıl yapılacak olan IDEF 17 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın çok görkemli 
ve yüksek bir katılıma sahne olacağını gösteriyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılan; kara, hava ve 
deniz platformlarının yanı sıra uzay, radar ve elektronik harp, haberleşme, siber güvenlik ve simülasyon gibi 
çok geniş bir yelpaze için ürün geliştiren savunma ve havacılık sanayimiz, tüm dünya tarafından yakından izleniyor. 
Bu sebeple IDEF 17 fuarında sunulacak ürünler, merak ve dikkatle takip edilecektir.
Biz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (TDA) olarak 
sektörümüzün ihracat performansını arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüzün 
tanıtımı için her fırsatı, her mecrayı değerlendiriyoruz.
Hükümetimiz, savunma ve havacılık sanayisinin millileşmesine, özgün ürünlerin geliştirilmesine ve dış alımların 
azaltılmasına büyük önem veriyor. Bu çerçevede, ihracatın da desteklenmesi için önemli adımlar atılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Artan ihracat performansımızı, Türkiye için bir güce dönüştürmek için, sektörün tüm bileşenleri, 
hep birlikte bir ihracat eylem planı oluşturmalıyız. Pazarlamadan iletişime, pazar analizlerinden tanıtım 
çalışmalarına; planlı, programlı bir ihracat stratejisi geliştirmeliyiz.

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

Savunma ve 
Havacılıkta Hasat 
Dönemine Giriyoruz

20 - Şubat 2017



Şubat 2017 - 21



MSI SÖYLEŞİ

22 - Şubat 2017

MSI Dergisi: Furkan Bey, 
Katmerciler’in kuruluşunu ve bugüne 
nasıl geldiğini sizden kısaca dinleyerek 
başlayalım mı?
Furkan KATMERCİ: Babam İsmail 
Katmerci, İstanbul Teknik Üniversitesi 
mezunu bir elektrik yüksek mühendisi. 
Okurken hep kendi işini kurmayı hayal 
etmiş. Bu hayalini gerçekleştirmek için 
işe, dedemden miras kalan sac ticareti 
ile başlıyor ve Katmerciler Profil A.Ş.’yi, 
1982 yılında kuruyor. Daha sonra, araç 
üstü ekipman işine giriyor. Büyük ihti-
malle “Araç Üstü Ekipman” tanımını da 
sektöre biz kazandırdık.
Katmerciler, öncelikle damper, çöp 
arabası, tanker gibi görece basit ekip-
manlar üretiyor. Yaptığı ekipmanların 
üzerine sürekli yeni bir ürün koyarak 
ilerleyen Katmerciler, bugün 30 farklı 

Katmerciler İcra Kurulu 
Başkan Vekili Furkan Katmerci:

“Hedefimiz, silahlı
kuvvetlerimizin ve 

güvenlik güçlerimizin 
gönüllü Ar-Ge 

merkezi olmak”
Sivil sektörde 31 yılı bulan deneyimini, 

önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) 
çözümleri ile güvenlik sektörüne taşıyan Katmerciler, 

başta HIZIR ve KHAN araçları ve NEFER zırh sistemi 
olmak üzere, yeni ürünleri ile savunma ve güvenlik 
sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Firmanın hedeflerini, 

mevcut çalışmalarını ve gelecek planlarını, 
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili 

Furkan Katmerci’den dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Katmerciler’in Ankara tesisleri
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ürün yapabilir konumda. Bu kadar ürü-
nü aynı çatı altında üreten bir firma, ne 
Avrupa’da ne Türkiye’de ne de dünyanın 
başka bir yerinde var. Birçok ürünü aynı 
anda yapabiliyor olmamız, bazı ürünle-
rin gereğini layıkıyla yerine getireme-
diğimiz anlamına gelmiyor. Biz 31 yıllık 
bir firmayız. Dayak yiyerek dayak atma-
sını öğrendik. Sürekli ihalelere girdik ve 
bilindiği gibi, ihalelerde yanlış yapma 
lüksünüz yok. Verilen teknik şartname-
yi, A’dan Z’ye karşılamanız gerekiyor. 
Bugüne kadar bu araçların her birinden 
binlerce ürettik. Yıllık ortalama 1.200-
1.300 adet farklı ekipman üretiyoruz.
Babam, 1993 yılında, Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, 17.000 m2’lik bir 
yer satın alıyor. 2015 yılında da bu ala-
nın yan tarafında bulunan 15.000 m2’lik 
alanı da satın aldık. Şu anda İzmir’de, 
22.000 m2’si kapalı, 32.000 m2’de faa-
liyet gösteren, 380 kişilik bir firmayız.
 
MSI Dergisi: İlk ihracat ne zaman 
geldi?
Furkan KATMERCİ: Süreç içerisinde, 
Ağabeyim Mehmet Katmerci, şirket-

te daha aktif görev almaya başladı ve 
1998 yılında, ilk ihracatımızı Japonya’ya 
yaptık. Çöp ekipmanı sattık. Belki bir 
teknoloji satmadık; ama Türkiye’nin, 
düşük maliyet gücünü, ürün kalitesi-
ni kullandık. 1998 yılından bu yana da 
51 ülkeye ihracat yapmış durumdayız. 
Ciromuzun ortalama %65’i ihracattan 
geliyor. Büyüme stratejisi olarak ih-
racatla büyüyen, gelecekte de ihracat 
odaklı büyümek isteyen bir firmayız. 
Yani, bizim vizyonumuzda tüm dünya 
var.
Türkiye’deki ihtiyaç nedir? Cari açığı 
azaltıcı işler, sanayi, istihdam ve yatı-
rım. Katmerciler olarak biz üstümüze 
düşeni yapıyoruz. Biz burada ölçekten 
konuşmuyoruz; önemli olan niyetiniz-
dir. Her yıl ihracat yapıyoruz, istihdamı 
arttırıyoruz, yenilikler ortaya koyuyo-
ruz; bir taraftan yatırım da yapıyoruz. 
Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.

MSI Dergisi: Katmercileri farklı kılan 
yanlarından biri de halka açık bir şirket 
olması. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Furkan KATMERCİ: Bakın, Türkiye’de-
ki problemlerden birisi de aile şirket-
lerinde, 2’nci ve 3’üncü kuşağın, çok 
az olması. Firmalar bir sonraki nesle 
aktarılamıyor. Ama ülke ekonomilerine 
baktığınızda, önemli şirketlerin hepsi-
nin kökleri, aile firmalarına dayanıyor. 
Aile firmalarının daha planlı bir şekilde 
büyümesi ve üzerlerine daha fazla tit-
remek gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca 
bir husus daha var. Biz Katmerciler’i 
sadece bir aile şirketi gibi değil bu ül-
kenin bir değeri olarak görüyoruz. Bu 
şirketin her başarısı ülkemiz için bir 
kazançtır. Aile firması olarak yola çık-
mamıza rağmen, biz konuya bu şekilde 
yaklaşıyoruz.
Bu paralelde, 2010 yılında, daha fark-
lı işler yapmak, en önemlisi şirketi 
geleceğe taşımada bir kaldıraç rolü 
olmak ve kurumsallaşmayı hızlan-
dırmak adına, yine farklı bir vizyon 
ortaya koyduk ve 2010 yılının Kasım 
ayında halka açıldık. Halka açılan 
firmalar arasında, bonus teşvik sis-
temlerini uygulayan ilk biz olduk. His-
selerimiz, 3 ayda çıktığı fiyatın altına 
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Katmerciler’in İzmir tesisleri

HIZIR, KHAN ve NEFER 
zırh sistemi uygulanmış 
Jeep Rubicon aracı bir arada.
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inerse, onları başlangıç fiyatından  
geri alma taahhüdü verdik. Hisselerini 
3 ay tutanlara da ellerindekinin %5’i 
kadar ek hisseyi, bedelsiz verdik. Kat-
merciler olarak baktığınızda; İMKB 30 
firmalarından henüz küçüğüz; ama or-
taya koyduğumuz vizyon ve yenilik bir 
kıvılcım olsun diye bunları yaptık. Biz 
bunları yaptıktan sonra, hisseleri halka 
arz edilen firmaların çoğunda, yine bu 
teşvik sistemleri uygulandı. Katmer-
ciler, halka arzları kuvvetlendirmede 
öncü bir rol oynadı diyebiliriz.
Halka açıldıktan sonra da “Biz artık ku-
rumsallaştık!” diye düşünmedik. Bunu 
katalizör olarak kullandık. Bize göre 
kurumsallaşma süreci, her gün, her 
zaman devam ediyor. “Biz artık kurum-
sallaştık!” dediğiniz noktada, sektör 
körlüğü başlıyor. Mutlaka bir şeyler 
aksıyordur. Biz hiçbir zaman o noktaya 
gelmek istemiyoruz. O yüzden sürekli 
kendini yenileyen, kurumsallaşmayı 
tetikleyen, devam ettiren bir firma ol-
mak istiyoruz.
Türkiye’de kendi sektörümüzde halka 
açık ilk ve tek firmayız. Dünyada da bu 
sektörde halka açık birkaç firmadan bi-
risiyiz. Bir tanesi Avusturya’da, sadece 
itfaiye ekipmanı üretiyor. Bir tanesi de 
ABD’deki Oshkosh; hem savunma hem 
sivil tarafı var. Bizim emsal aldığımız fir-
malar da bunlar. Özellikle de Oshkosh.
Finansal olarak baktığımızda, borsaya 
açılarak, UFRS gibi dünya ölçeğinde ge-
çerli yönetim ve maliyet standartlarına 
sahip olduk ve şu anda, dünyanın her-
hangi bir ülkesindeki bir firma ile ortak 
bir girişim yapmaya hazırız. Aynı dili 

konuşur hâle geldik. Finansal enstrü-
manlara da erişmemiz daha hızlandı ve 
kolaylaştı. Halka açıldığınızda bir kaynak 
oluşuyor; ama o kaynak şirkete bir ke-
reliğine giriyor. O kaynak için halka açıl-
mak, bize göre yeterli değil. Amaç o ol-
mamalı. Örneğin, halka açılıp 3 lira alıp 
şirketin borçlarını azaltmak bizim vizyo-
numuzda yok. Evet, biz halka açıldık ve 
“Bundan sonraki dönemlerde finansal 
enstrümanları kullanmak istiyoruz.” de-
dik. Tahvil-bono ihraç ettik. İlk başta 20 
milyon liralık bir bono ihraç ettik. Onun 
ödemesini kendi öz kaynaklarımızla ya-
pıp bir yıl sonra kapattık. Daha sonra, 
yine hedef büyüttük. 36 milyon liralık 
bir bono daha ihraç ettik ve başarıyla ta-
mamladık. Ondan 2 ay sonra, 12 milyon 
liralık bir bono ihracatı daha gerçekleş-
tirdik. Onda da başarı sağladık. Şu anda 
sürdürdüğümüz, 48 milyon liralık bono 
borçlanması var. Tüm bunlar, hem bor-
saya açık olmamızın hem kendimizi ka-
nıtlamış olmamızın hem de ortaya koy-
muş olduğumuz finansal performansın 
getirisi. Gidip bu kaynağı bir bankadan 
da alabilirsiniz; ama bize göre piyasa-
nın güvenini görmek ve göstermek de 
önemli. Borsaya açıldıysanız bunları ya-
pacaksınız. Dünyadaki tek finansal borç-
lanma yöntemi ya da finans sistemi gidip 
bankadan para almak değil; o en kolayı. 
Bize göre; bankayı kullanacaksınız, bo-
noyu kullanacaksınız, sukuk (ticari bir 
varlığın menkul kıymetleştirilerek ser-
tifikalar aracılığıyla satımı) varsa onu 
kullanacaksınız. Hepsini bir arada ele 
almalısınız ki sistemi tamamen kullanın, 
hepsinin artılarını yakalayın.

TOMA’da Pazarın 
%75’ine Hâkimiz
MSI Dergisi: Biraz da savunma 
ve güvenlik alanına girişinizden 
bahseder misiniz?
Furkan KATMERCİ: Katmerciler, halka 
açılmayı katalizör olarak kullandı; fi-
nansal yapısını daha da güçlü hâle ge-
tirdi; kendisini kanıtladı ve yoluna de-
vam etti. Böylece savunma sanayisinde 
atacak barut da elde etti.
2010 yılında, ilk kez TOMA üretimine 
başladık. Biliyorsunuz bu sektörde, 
bizden önce de TOMA üreticisi firmalar 
vardı; ama şu anda, pazarın %75’ine 
hâkim durumdayız. Bunu nasıl sağla-
dık? İstenen kaliteyi ve lojistik desteği, 
uygun fiyatla yakaladık. Bakım hizmeti, 
bizim için çok önemli. Orada askerimiz, 
polisimiz görev yapıyor ve bir ihtiyaç 
anında, asgari sürede müdahale etme-
niz lâzım. Bizim şu anda, Türkiye’nin 
81 ilinde servis ağımız hazır vaziyette. 
Herhangi bir aracımıza, ortalama 48 
saatte müdahale edebiliyoruz. Bunlar 
olması gereken ve bizim iftiharla bah-
settiğimiz şeyler.
6-7 yıl önce, biz pazarda lider olacağız 
desek belki çok inandırıcı olmayabilir-
di; ama yaptık demek, işin rengini de-
ğiştiriyor. Biz elimizdeki verilerle ko-
nuşuyoruz. Yapacağız demek güzeldir; 
fakat yaptık demek daha da güzeldir. 
Bunun avantajını kullanıyoruz.
Güvenlik tarafındaki bu başarımız, bize 
savunma tarafında daha fazla güven ve 
cesaret telkin etti. Bildiğiniz gibi yak-
laşık son 10 yıldır, devletin savunma 
sanayisiyle ilgili bir politikası var. Özel 

Katmerciler, Türkiye’deki toplumsal olaylara 
müdahale araçları pazarının %75’ine hâkim.



Şubat 2017 - 25

firmaları teşvik ediyor ve aynı zamanda 
ihtiyaçlarını söylüyor. Biz de o mesajla-
rı, kendi üstümüze aldık. TOMA’nın öte-
sine geçip ne yapabiliriz diye düşündük. 
Teslim ettiğimiz sivil ve askeri araçlara 
baktığımızda, biz şasi ile haşır neşiriz. 

Şasi ile ilgili işlemlerimiz oluyor. Aynı 
zamanda, onun üzerindeki ekipmanı 
da tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Şasi ko-
nusunda da bir şeyler yapabileceğimizi 
fark ettik. TOMA’larda zırhla ilgili yap-
tığımız çalışmalarda da bir yere geldik. 

Daha sonra da “4x4’lerin Zırhlı Personel 
Taşıyıcı tarafında da olabiliriz.” dedik 
ve yola çıktık. Tesis güvenlik ve üretim 
belgelerine başvurduk, onları tamamla-
dık. Artık yapılan ihalelere çağrılıyoruz. 
Masaya oturuyoruz, tekliflerimizi veri-
yoruz. İnanıyoruz ki sonraki dönemler-
de ihaleler sonuçlandıkça, bu pastadan 
Katmerciler olarak biz de pay alacağız.
Şunu da vurgulamak isterim: Savunma 
tarafında meydana çıkarken hedefimiz, 
“Silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik 
güçlerimizin gönüllü Ar-Ge merkezi” 
olmaktı. Bu doğrultuda onlarla irtibat 
hâlindeyiz.

MSI Dergisi: Savunma ve güvenlik 
tarafındaki araçlarınızın ve 
çözümlerinizin ortaya çıkış 
süreçlerinden bahseder misiniz?
Furkan KATMERCİ: Halka açıldığımız 
süreçte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığından, Ar-Ge Merkezi onayımızı 
da aldık. Bir yandan Ar-Ge yetenekle-
rimizi arttırırken bir yandan da savun-
ma sanayisinde farklı firmalarla, farklı 
ürünlerin üretiminde rol almış kişiler-
le çalışmaya başladık. Hatta savunma  

TOMA
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sanayisi ile ilgili ekibimizi, sivil tarafta-
ki Ar-Ge’den bağımsız bir ekip hâline 
getirdik. Toplam 80 kişilik bir Ar-Ge 
ekibimiz var; 20’si mühendis. Bunun 
dışında 12 de teknik ressamımız var.
Daha sonra, Türkiye’deki ve dünyadaki 
çeşitli sınıflardaki 20-25 zırhlı teker-
lekli araç inceledik; birbiri ile karşı-
laştırdık ve çoğunun artısını almaya 
çalıştık. Sektörden gelen ihtiyaçları 
da analizlerimize kattık ve sonunda, 
KHAN ve HIZIR’ı ortaya koyduk.
Biz, terzi usulü çalışıyoruz. Sivil tarafta 
yaptığımız araçlar için de her ihalede 
isterler farklılaşıyor. Yaptığımız bir it-
faiye aracıyla diğeri aynı değil. Şasesi 
farklı, isterleri farklı, kalifikasyonları 
farklı. Sürekli farklı konfigürasyonlar 
çalışıp bunu yönetiyorsunuz. Bu beceri 
Katmerciler’de var. Bunu savunma ve 

güvenlik alanına da yansıttık. Silahlı 
kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize 
dedik ki “Biz sizin Ar-Ge merkeziniziz; 
ne ihtiyacınız varsa biz bunları araç-
larımıza yansıtalım.” Örneğin HIZIR, 
şu anda yeni bir sınıfın temsilcisi. Ne 
COBRA II ne de EJDER YALÇIN. Son 
zamanlarda, operasyon sahasından, el 
yapımı patlayıcılar ve diğer patlayıcıla-
ra karşı daha da dayanıklı araç talebi 
var; biz de HIZIR’ı, bu talebi karşılaya-
cak şekilde tasarladık. Bu doğrultuda 
aracın karın altı, tam V şeklinde. Böy-
lece kinetik enerjiyi daha rahat yayıyor. 
Zırh seviyesini bir üst seviyeye nasıl 
çıkartabiliriz diye çalıştık. Strateji ola-
rak baktığınızda, rakiplerin araçlarının 
üzerine bir tık daha ne koyabiliriz diye 
düşündük. Sonuçta, her açıdan ihtiyaca 
uygun güçlü bir araç çıktı.
Bir yandan da NEFER zırhlama siste-
mini geliştirdik. Sahadan gelen ihti-
yaçlara baktığınızda; “Balistik seviyesi 
üst düzey olsun, araç çok büyümesin, 
manevra kabiliyeti düşmesin, hızlı bir 
şekilde müdahale edebilelim” şeklin-
de isterler geliyor. O zaman malzeme 
bilimiyle oynamanız lazım. Metalürjiyi 
kullanmanız lazım. Dünyada bunu na-
sıl yapıyorlar? Zırh seramiğini, seramik 
kompoziti ve normal zırh sacını har-
manlıyorlar. Daha az zırh sacı ve daha 
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Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli sınıflardaki 20-25 zırhlı tekerlekli 
araç inceledik; birbiri ile karşılaştırdık ve çoğunun artısını 
almaya çalıştık. Sektörden gelen ihtiyaçları da analizlerimize kattık 
ve sonunda, KHAN ve HIZIR’ı ortaya koyduk.
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Katmerciler, HIZIR’ın, 
mevcut başka bir aracın bulunmadığı, 
farklı bir segmentte olduğunu
vurguluyor. 
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fazla seramik kullanarak koruma sevi-
yesini daha fazla yükseltiyorlar. Ağırlı-
ğı çok da fazla arttırmadan korumada 
artış sağlıyorlar. Biz de JEEP Rubicon 
aracına, NEFER zırhlama sistemimizi 
uyguladık. Böylece zırhlı; ama ebatları 
küçük, mobilitesi yüksek bir araç or-
taya çıktı. Dar sokaklarda daha kulla-
nışlı. Polis, 4 kişilik tim arabası olarak 
kullanabilir; komutanlarımız, askeri 
ve siyasi erkan makam arabası olarak 
kullanabilir. Bu tür bir aracı, sadece 

zırh sacıyla korumanız; ağırlık ve boyut 
olarak baktığımızda imkânsız. Serami-
ği de kullanmanız lâzım.
NEFER’i, HIZIR’a da entegre edeceğiz. 
Bu sayede, aracın zırh seviyesini birkaç 
kademe arttırırken ağırlığını da kontrol 
altında tutacağız. HIZIR’ın bu konfigü-
rasyonunu, IDEF 2017’de sergilemeyi 
planlıyoruz. NEFER; Toyota Land Cru-
iser, Volkswagen Amarok, Fiat Doblo, 
Ford Tourneo gibi araçlara da entegre 
edilebilir.

Zırh seramiğini, farklı sektörlerde de 
uygulayabilirsiniz. Örneğin; dış cephe 
kaplamalarında, binalarda, miğferde, 
çelik yelekte, tank projelerinde. İleride, 
zırh üretimini Ankara’daki tesisleri-
mizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: HIZIR’ın geliştirme 
çalışmaları ile ilgili son durum nedir?
Furkan KATMERCİ: HIZIR, KİRPİ’nin 
bir segment altında bir araç. KİRPİ 13 
kişilik, HIZIR 9 kişilik. KİRPİ 19 ton,  

Ar-Ge ekibi
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HIZIR ise yaklaşık 15 tonluk bir araç. 
Hem patlamaya dayanıklılık hem yük-
seklik hem de iç hacim açısından  
EJDER YALÇIN ve COBRA II’nin  
bir tık üzerinde. EJDER YALÇIN ve 
COBRA II’nin yer aldığı ihalelere, biz 
HIZIR’la gireceğiz. HIZIR aynı zamanda, 
bu segmentteki en güçlü araç. İlk kez 
400 beygirlik bir motor kullanıldı. Aynı 
zamanda Mayıs’tan itibaren de Türki-
ye’de, sınıfında ilk kompozit seramik 
zırhlı araç unvanını kazanacak.
HIZIR’ın testleri hâlen devam devam 
ediyor. Bu segmentteki bir aracın pat-
latma testleri, diğer firmaların araçla-
rına uyguladıklarından farklı ve daha 
zorlu. Bir aracı ihaleye teklif ettiğiniz-
de, kalifikasyon testleri için de bir süre 
veriyorsunuz. Bugün bir ihaleyi kazan-
sanız, bunun testlerini yapıp zaten ilgili 

kuruma sunmak zorundasınız. Bizim 
bu taraftaki testler devam ediyor, çok 
yakında tamamlanmış olacak. Burada 
şunun da altını çizmek istiyorum; bizim 
araç tasarımlarımız, Türk mühendisle-
ri tarafından, %100 burada, yerli olarak 
yapıldı. Hiçbir şekilde, ne lisans alındı 
ne yurt dışından bir dizayn alındı ne de 
başka bir şey yapıldı.

Sürdürülebilirlik için 
Sivil Sektör Kritik
MSI Dergisi: Hem savunma hem de 
sivil tarafta faaliyeti olan bir şirketin 
yöneticisi olarak sivil işlerle savunma 
tarafının birlikte yürümesi ve dengesi 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Furkan KATMERCİ: Bizim hem sivil 
hem de savunma şapkamız var. Bize 
göre, savunma sanayisindeki firmalar-
da sivil şapkası olması büyük avantaj 
sağlar. Çünkü sivil tarafta da faaliye-
tiniz olursa nakit akışını, siparişleri-
nizi, sürekli canlı olan bir işle besliyor 
olursunuz. Savunma tarafında, yılda en 
fazla birkaç ihale olur; ya alırsınız ya 
alamazsınız. Firmanızın büyüme stra-
tejisi, hedefleri olmalı ve bunları uy-
gulayabilmek için ayakta kalmalısınız.  
O yüzden sivil tarafın da önemli olduğu-
nu düşünüyorum.
Dünyaya baktığınız zaman, biz Osh-
kosh’u örnek alıyoruz. Oshkosh, bizim 
gibi sivil araçlarla başlamış ve hâlâ da 
üretmeye devam ediyor. Yanına da sa-
vunma sanayisi ürünlerini koymuş. Şu 
anda, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin 
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HIZIR’ın ön konsolu

Katmerciler, 
tüm üretim süreçlerini 
kendi tesislerinde 
gerçekleştiriyor.

KHAN, sınıfında, 
hem iç hacmi 

hem de manevra 
kabiliyetleri daha 

yüksek ve daha 
konforlu bir 
araç olarak 

pazarlanıyor.



Şubat 2017 - 29



MSI SÖYLEŞİ

30 - Şubat 2017

en büyük tedarikçilerinden birisi. Yıllık 
7 milyar dolara yakın ciro yapıyor. Bu-
nun %35’i savunma tarafından %65’i 
sivil taraftan, yani araç üstü ekipman 
tarafından geliyor. Oshkosh ile bazı 
bağlantılarımız oldu. Onlar da bize, “Siz 
küçük Oshkosh’sunuz!” dediler. Onlar 
da sektörün içinden geldikleri için çok 
kolay anlaşabiliyoruz.
Sivil taraftaki kabiliyetleri harmanlayıp 
savunma tarafına evirmeniz çok kolay. 

Savunma tarafındaki kabiliyetinizi gidip 
sivil tarafa yansıtmanız ise çok daha 
zor. Savunma tarafında, belki en fazla 
3-5 ürün üretirsiniz; ama sivil tarafta, 
30 tane ürünün farklı varyasyonları 
var. O yüzden sivilden savunmaya geçiş 
kolay; ama savunmadan sivile geçişin 

pek o kadar kolay olacağını düşünmü-
yorum. Hiçbir firmanın da savunmadan 
sivile geçtiğini göremezsiniz. Hep sivil-
den savunmaya geçilir.
Ekipman tarafına da baktığınızda, me-
sela Avusturyalı Rosenbauer firması 
var. Halka açık bir firma. Sadece itfaiye 

Geçen yıl savunma sanayi 
ürünlerinin etkisiyle ciroda 

savunma ve güvenlik tarafının 
payı, %50’nin üzerinde 

gerçekleşti. Bizim stratejik 
hedefimiz, cironun %40’ını 

savunma ve güvenlikten; 
%60’ını da sivil faaliyetlerden 
elde etmek. Önümüzdeki dö-

nemde de yıllık, ortalama 
%25 ciro artışını hedefliyoruz. 

2017 hedefimiz, 400-450 milyon 
lira ciro gerçekleştirmek.
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ekipmanı üretir. Çok büyük; 2.500’e ya-
kın çalışanı var. Yıllık ciroları, 700 mil-
yon avroya yakın. Rosenbauer diyoruz, 
sırf ekipman üretiyor. Oshkosh diyoruz, 
sivil ve askeri ürünleri var. Birisi 700 
milyon avro; diğeri 7 milyar dolar. Biz 
30 ürün üretiyoruz; itfaiye de var, askeri 
ürünler de var. Üzerine koyarak devam 
ediyoruz. İleride gitmek istediğimiz ye-
rin yönü çok açık. Bizim gelecek 10-15 
sene içindeki hedefimiz, dünyadaki en 
büyük 100 savunma şirketinden birisi 
olmak. Türkiye’deki ihtiyaçların çoğuna 
cevap verebilmeyi istiyoruz. Bizim bu-
rada önceliğimiz, kendi kuvvetlerimizin 
kullanımına sunup, memnuniyetlerini 
sağlayıp daha sonra ürünlerimizi dün-
yanın her yerinde satabilmek. Türkiye, 
bir NATO ülkesi ve en az 30 yıldır terörle 
mücadele ediyor; asimetrik savaş veri-
yor. İhtiyaçları sürekli yenileniyor. Siz 
müşteri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini 
ve güvenlik güçlerini tatmin ederseniz, 
dünyanın her yerine ürün satabilirsiniz.

MSI Dergisi: Cironuzun gelişimi 
ve cirodaki sivil-savunma dengesi 
hedefiniz konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Furkan KATMERCİ: Geçen yıl savun-
ma sanayi ürünlerinin etkisiyle ciroda 
savunma ve güvenlik tarafının payı, 
%50’nin üzerinde gerçekleşti. Bizim 
stratejik hedefimiz, cironun %40’ını sa-
vunma ve güvenlikten; %60’ını da sivil 
faaliyetlerden elde etmek. Önümüzde-
ki dönemde de yıllık, ortalama %25 ciro 
artışını hedefliyoruz. 2017 hedefimiz, 
400-450 milyon lira ciro gerçekleştir-
mek.
Son 2 yıldır, ağırlıklı olarak savunma ta-
rafına yatırım yapıyoruz. Ankara’daki ya-
tırımımızın, 5.400 m2’lik kısmını tamam-
ladık, 21.600 m2’lik kısmının da inşaatına 
başladık. Bunun ilk yarısı, 11 ayda bite-
cek. Daha sonraki 10.800 m2’si de bir  
11  ay  daha sürecek. Yatırımın büyüklüğü,  
2,5 yıl içerisinde, 20 milyon liraya ulaş-
mış olacak. Bu yatırımları tamamla-
yıp, 3-4 yıl içerisinde belirli bir yere 
geldikten sonra, ekipman tarafında 
da yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz. 
Ekipman şapkasını hiçbir zaman kay-
betmek istemiyoruz. Çünkü savunma 
tarafında da ileride ihtiyacımız olacak.  
Örneğin, hava savunma sistemlerine 
yönelik çalışmalar yapabiliriz. Ekip-
man tarafında yapacağımız yatırımlar,  
hem kârlılığımıza etki edecek hem de 
savunma tarafındaki maliyetlerimizi dü-
şürecek. 

Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör

Zırhlı Yükleyici

Zırhlı Kazıcı yükleyici 
İş Makinası
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Gelirlerimizin, az önce de söylediğim 
gibi, ortalama %65’i ihracattan. Bu 
rakamın, %50’nin altına düşmemesini 
hedefliyoruz. Cironun, en az %20’sinin 
de savunma ve güvenlik tarafındaki ih-
racattan gelmesini istiyoruz. İlk 5 yılın 
ardından, bu rakamı daha da arttırmak 
istiyoruz.
2017’deki hedeflerimizin arasında, 
mutlaka savunma sanayisi tarafından 
sipariş almak var. “Artık savunma sa-
nayiinde de üretim yapıyoruz” demek 
istiyoruz.

MSI Dergisi: Ankara’daki tesisleriniz 
tamamlandığında, İzmir tesisleri ile 
birlikte nasıl bir iş bölümü olacak?
Furkan KATMERCİ: Ankara’da, ilk 
etapta tasarım ekibinin bir kısmı ola-
cak. Bu, tamamen ayrı bir ekip. Zırh 
sacları İzmir’de kesilecek, işlenecek 
ve Ankara’ya gönderilecek. Böylece, 
makina yatırımını iki kere yapmamış 
olacağız. Ankara’da; kaynak, montaj 
ve boya gibi işlemleri yapıp kullanıcıya 
teslimatı gerçekleştireceğiz. Bu bize 
ne sağlayacak? Hem sivil hem savun-
ma tarafındaki işlerimiz birlikte yürü-
yecek. Sivil tarafta, alt sistemlerin tes-
lim süreleri, ortalama 6-7 aydır; ama 
savunmada bir iş aldığınızda, ortalama 
17-18 ay sürebiliyor. Bu da ritminizi bo-

zabiliyor. İş kollarını bu şekilde ayırdı-
ğımızda, bu sakıncayı yaşamayacağız.
İlk etapta, yaklaşık 20-25 kişilik bir ta-
sarım ekibi olacak. Mevcut bazı ihale-
lerdeki gelişmelere göre, 5.400 m2’lik 
yerin ulaşacağı çalışan sayısını, 90-95 
olarak öngörüyoruz. 21.600 m2’lik bö-
lüm de 2,5-3 yıl içinde devreye girince, 
yaklaşık 300 kişi istihdam edeceğiz. 
Ankara’da, sivil alanda çalışmayı şim-
dilik düşünmüyoruz.
Araçların testleri için, şu an dışarıdan 
hizmet alıyoruz. Ama Ankara’daki tesi-
simizde, poligonumuz olacak. Poligon 
kurulduğunda, bütün balistik testleri, 
kendi bünyemizde yapacağız. Patlatma 
testleri ise büyük ihtimalle, yerli im-
kânlarla ROKETSAN’da yapılacak.
Kendi balistik test merkezimiz akredite 
olacak. Başkalarına da istendiği takdir-
de hizmet verebiliriz.

MSI Dergisi: Çıktığınız yolda, 
Ar-Ge faaliyetleriniz de önem 
kazanacak. Bu faaliyetlerinizin 
durumu hakkında hangi bilgileri 
paylaşabilirsiniz?
Furkan KATMERCİ: 2016’da, toplam 
5,8 milyon liralık Ar-Ge harcaması ger-
çekleştirdik. Bu, cironun %4’üne yakın 
bir Ar-Ge harcaması anlamına geliyor. 
Türkiye ortalaması %1 civarında. Bi-

zim hedefimiz, her zaman Türkiye or-
talamasının üstünde olmak. Son 3 yıla 
baktığımızda, yaklaşık yüzde 2 seviye-
sindeyiz. Bu yıl çok fazla ürün ortaya 
koyduğumuz için, Ar-Ge harcamamız 
bu kadar yüksek oldu diyebiliriz.
Ar-Ge harcaması, bize göre bir kum-
bara gibi. Kumbaraya şu anda para atı-
yoruz. Bu yıl 5,8 milyon atmışız. Yarın 
olmasa bile ileride, mutlaka bunun bir 
geri dönüşü olacak. Firmanızı ileriki 
kuşaklara aktarmak istiyorsanız bu 
Ar-Ge harcamalarının kısa zamanda, 
hemen bir artıya dönüşmesini bekle-
memelisiniz. Bunun bilincindeyiz.

MSI Dergisi: Savunma ve güvenlik 
tarafına baktığımızda, bazı alt 
sistemlerde, platformcular; 
“Ben platformcuyum, alt sistemle 
uğraşmam” diyor. Diğer yandan, 
kritik alt sistemler yerli olmayınca, 
ihracat yapamayabiliyorsunuz. 
Alt sistem geliştirme konusuna 
siz nasıl yaklaşıyorsunuz?
Furkan KATMERCİ: Alt sistemlere bu 
bakış, daha önce Ar-Ge için de geçer-
liydi. Alt sistem konusu kritik. Neden? 
Her şeyi yaparsınız ama motoru ala-
mazsanız, araç yürümez. Dingili, şan-
zımanı, transfer kutusunu alamazsanız 
yürümez.

NEFER zırh sistemi uygulanmış Jeep Rubicon aracı 
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Biz, sanayici bir firmayız. Bizde şöyle 
bir dürtü var: Mesela şurada bir bardak 
duruyor; gözünüze kestiriyorsunuz. 
“Şurası şöyle yapılmış, biz de bunu ya-
pabiliriz” şeklinde bir dürtünüz oluyor. 
Savunma tarafında da “Biz bunu yapa-
biliriz!” diye yola çıktık. Bu kapsamda, 
alt sistemler için de benzer bir vizyo-
numuz var. Tabii burada da sivil taraf 
ön planda olmalı. Çünkü yaptığınız bir 
motoru, sadece savunma sanayisine 
satarsanız kimseyle rekabet edemez-
siniz. Yılda 400-500 tane satılacak bir 
motoru üretmek, çok da sürdürülebi-
lir değil. Bu nedenle alt sistemlerde, 
sivil tarafla askeri tarafı birleştirme-
liyiz. Mesela hibrit motor yapabiliriz.  
Elektrik motoru yapabiliriz. Bunlar, 
yerli araba projelerinde de kullanılabi-
lir. Bunlar daha uzun vadeli düşünceler 
aslında.

TOMA’daki Başarımızı 
Tekrarlayacağız
MSI Dergisi: Katmercilerin, zaten 
kalabalık bir pazara girmeye çalıştığı 
yönünde eleştiriler var. Siz bu konuya 
nasıl yaklaşıyorsunuz?
Furkan KATMERCİ: Bir Körfez ülkesin-
de, zırhlama ve zırhlı personel taşıyıcı 
konularında çalışan, 30’dan fazla firma 
var. Dünyanın her yerine satıyorlar. 
Biz onların birçoğunu gezdik. Onların 
tesisleriyle Türkiye’deki tesisler, birbi-
rinden çok farklı. Orada belki 3 firma, 
bizim çalıştığımız standartlara yakla-
şıyordur. Şimdi orada böyle bir yapı-

lanma varken, Türkiye’de de bu kadar 
imkân varken, Türkiye’nin bir üretim 
merkezi olarak öne çıkması gerekiyor. 
İşte biz buradan yola çıktık. Hem ihti-
yaçlara baktık hem de bize göre oyun-
cu sayısı azdı. Ürün bazında yapılacak 
rekabet, ülkeyi de bir adım öne taşır. 
Bu rekabetten kamu da kazanır. İki 
firma rekabet ederken bir fiyat oluşur, 
3’üncü firma geldiğinde, daha farklı bir 
fiyat oluşur.
Sektördeki firmaların yaptıklarını ve 
büyüklüklerini küçümsemiyoruz; ama 
biz kendimizi, farklı bir yerde görüyo-
ruz. Bizim kendimizi, gidip Oshkosh  
ile benzeştirmemiz lazım, gidip  
Rosenbauer ile benzeştirmemiz lazım.

Rakiplerimizin envantere girmiş araç-
ları var. Bunların kullanılıyor olması, 
bizim için bir dezavantaj gibi görüle-
bilir. Bunu teknik kabiliyet ve maliyet 
etkinlikle ortadan kaldırmayı hedef-
liyoruz. Biz TOMA’larda şunu gördük; 
kamunun maliyetleri aşağı çekildi. 
Aynı senaryoyu, 4x4 zırhlı araçlarda da 
tekrarlayabiliriz. Sektör oyuncularının 
çoğunun ortada mevcut bir fiyatı var, 
yaptıkları işler var, kesmiş oldukları 
faturalar var. Katmerciler olarak, bi-
zim bu ürünle ilgili kesmiş olduğumuz 
bir fatura veya yapmış olduğumuz bir iş 
yok. Kim rekabetçi fiyatı veriyorsa bu-
yursun gelsin; ama biz eminiz ki bura-
da en rekabetçi fiyatı verip TOMA’larda 
yaptığımız gibi, bu başarıyı tekrarlaya-
cağız.

MSI Dergisi: Sektörün en güncel 
konularından, ALTAY tankının seri 
üretimine yaklaşımınız hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Furkan KATMERCİ: Altay ülkemizin ih-
tiyacı ve en kısa zamanda üretime ge-
çilmesini arzu ederiz. Biz yürümeden 
koşmayı aklına getiren bir firma de-
ğiliz. Önce, bahsettiğim çalışmalarda 
kendimizi kanıtlamak istiyoruz. İleride-
ki dönemlerde ise ALTAY seri üretimi 
gibi çalışmalarda tabii ki olmak isteriz. 
Şöyle bir durum var: 5 yılda 250 tanktan 
bahsediliyor. Ülkemizin ne 5 yılı var ne 
de 250 tank yeterli. Çok daha fazlasına 
ihtiyacı var. İhtiyaçlar sürekli artıyor. 
Bunların yanında bizim gibi firmalar da 
geliyor. Adetleri arttıralım, maliyetleri 
aşağı çekelim. Belki tankın bir kısmıy-
la ilgili üretim paketlerini üstlenebili-
riz. Kendimiz de girebiliriz. Biz şu an 

IDEF 2017’de, NEFER zırh sisteminin entegre edildiği 
HIZIR ile tasarımını yeni tamamladığımız zırhlı ambulansımızı 

sergileyeceğiz. Zamanla 6x6, 8x8 tekerlekli araçlarla 
paletli araçlar da geliştirmeyi planlıyoruz. 5 yıl içinde, 

ürün ailemizi büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz.
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ilk müşterisi 

Azerbaycan oldu.
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çıkarttığımız ürün gamında iddialıyız. 
Önce ürünlerimizle sektörü bir tatmin 
edelim, ondan sonrası zaten gelecektir.

MSI Dergisi: İhracat çalışmalarınızı 
nasıl yürütüyorsunuz?
Furkan KATMERCİ: Her şeyden önce, 
30 farklı ürünümüz olması büyük bir 
avantaj. Bir ülkede bir kamu kurumu 
ya da özel sektör firması, örneğin, çöp 
ekipmanına ihtiyaç duyduysa gidiyor-
sunuz, oranın güçlü firmalarıyla ya da 
ilgili kurumlarla temasa geçiyorsunuz. 
Bugün çöp ekipmanı satıyorsunuz, ya-
rın tanker gündeme geliyor, öbür gün 
vidanjör, öbür gün itfaiye. Bu ürünlere 
baktığınızda, yaşamın her noktasında 
olması gereken ürünler. “Vidanjörü 
aldım, çöp ekipmanını almayayım” 
diyemezsiniz. Böylece ilişkilerimiz 
gelişiyor. Biz 51 ülkeye ihracat yaptık, 
hepsi ile ilişkilerimiz var. Böylece, ya-
rın, gidip kapılarını savunma ve güven-
lik ürünlerimiz için de çalabiliriz.
Bizim şu andaki hedefimiz, savunma ve 
güvenlik alanındaki ürünlerimizi, kendi 
kullanıcılarımızın envanterine sokabil-
mek. Sonrasında, aynı yıl içerisinde, 
bunların ihracatını da gerçekleştirebi-
liriz; bu konuda kendimize çok güveni-
yoruz.
TOMA ve Koruma Kalkanı ürünlerimi-
zi ihraç ettik. TOMA’nın; Azerbaycan, 
Tunus, Kosova, Irak ve birkaç farklı 
ülkeye daha satışını gerçekleştirdik. 
Koruma Kalkanı’nın ilk müşterisi de 
Azerbaycan oldu.

MSI Dergisi: Savunma tarafındaki ürün 
aileniz nasıl şekillenecek?
Furkan KATMERCİ: IDEF 2017’de,  
NEFER zırh sisteminin entegre edildiği 
HIZIR ile tasarımını yeni tamamladığı-
mız zırhlı ambulansımızı sergileyeceğiz. 
Zamanla 6x6, 8x8 tekerlekli araçlarla 
paletli araçlar da geliştirmeyi planlıyo-
ruz. 5 yıl içinde, ürün ailemizi büyük öl-
çüde tamamlamayı hedefliyoruz.
HIZIR’ın testlerini tamamlayınca, aracı, 
Jandarma Genel Komutanlığına hibe 
edeceğiz.
KHAN, sınıfında, hem iç hacmi hem 
manevra kabiliyetleri daha yüksek 
ve daha konforlu bir araç. Ayrıca, yan 
zırh sacını, balistik açıdan daha güçlü 
olması amacıyla ekleme değil yekpare 
yaptık.
İnsansız kara araçları ile ilgili gelişme-
leri de takip ediyoruz. Hendek Kapatı-
cılarımızın uzaktan kumandalı sürümü 
konusunda talep oldu; 3 ay içerisinde 

çıkarttık, patentini aldık, teslimatlarını 
yaptık. Koşullara göre değişmekle be-
raber, en az 2 kilometreden kumanda 
edilebiliyor. İzleyen çalışmalar konu-
sunda, çok aceleci davranmak istemi-
yoruz. “4x4’leri insansız hâle ne zaman 
getirebilirsiniz?” diye sorular geliyor. 
Olacak; ama bir zamanı var. Bizim ön-
celikli hedefimiz modülerlik. Modüler 
bir araç tasarlayalım, modülleri değiş-
tikçe; ambulans olsun, zırhlı personel 
taşıyıcı olsun, farklı görev modülleri 
olsun istiyoruz.

Ankara’ya İş Birliklerini 
Arttırmak için Geliyoruz
MSI Dergisi: Sektörün diğer 
alanlarındaki firmalarla iş birliği 
konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz?
Furkan KATMERCİ: Ankara’da olma 
nedenlerimizden biri de bu iş birlikleri-
ni arttırmak. ASELSAN ve ROKETSAN, 
bizim yaptığımız işlere daha yakın fir-
malar. Onlarla irtibat hâlindeyiz. Bazen 
talepleri oluyor, onlara cevap veriyo-
ruz. Eminiz ki zaman içerisinde, onlarla 
da iş yapacağız. Onların çözüm ortağı 
olmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Ankara’daki teknoloji 
geliştirme bölgelerinde bir ofis açmayı 
düşünüyor musunuz?
Furkan KATMERCİ: Olabilir; ama Kat-
merciler olarak bizim önceliğimiz, eği-
tim. Ortalama her çalışanımızın yıllık 
en az 8 saat eğitim almasını istiyoruz. 
Buna paralel olarak çalışanlarımızdan 
yüksek lisans yapmak isteyen olursa 
bütün masraflarını biz karşılıyoruz. 
Teşvik ediyoruz. Katmerciler olarak 
bilimsel yayınlarda yer almak da isti-
yoruz.

Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi 
de ara eleman. Belki 7-8 sene sonra, 
bir meslek lisesi açmak hayalimiz var. 
Hem sektöre hem kendimize eleman 
yetiştiririz hem de ülkeye bir katkı-
sı olur. Bize göre, üniversiteler kadar 
meslek liseleri de çok önemli. Şu anda 
belki bir hayal; ama olursa İzmir’de 
kurmayı düşünüyoruz.
Ankara’daki tesislerimizde, daha ha-
fif zırhlı cam geliştirmek konusunda 
da çalışmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK’a 
başvurduk. Mevcutlara göre, camı %30 
hafifletmeyi amaçlıyoruz.

MSI Dergisi: Katmerciler, 
yıllardır, hem yurt içinde hem 
yurt dışında, araç üstü ekipmanların 
satışını yaptı. Bunlarla birlikte, 
bir lojistik altyapı da oluştu. 
Bu altyapının savunma tarafındaki 
faaliyetlerinize ne gibi katkıları 
olacak?
Furkan KATMERCİ: Türkiye’de, 81 ilde 
anlaşmalı servislerimiz var. Türki-
ye’nin her yerindeki araçlarımıza hızla 
müdahale edebiliyoruz. Sivil tarafta, 
bütün kamyon üreticileriyle çalışıyo-
ruz. Dolayısıyla onların servis ağını da 
kullanabiliyoruz. Hangi servis nerede, 
ne iş yapıyor biliyoruz ve ona göre ser-
vis ağımızı kurduk. Ortalama 48 saat 
içerisinde araçlarımıza müdahale ede-
biliyoruz. Ekiplerimiz de sağ olsunlar, 
araçlarımızı faal hâle getirmek için her 
yere gidiyorlar.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili 
Furkan Katmerci’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Katmerciler, 
zırhlı ambulansını 

IDEF 2017’de
sergileyecek.
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MPT-76 Milli Piyade Tüfeğinin Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK’)ne Teslimatı ve Uzun Menzilli Atış Poligonu ve Test 
Merkezi Açılış Töreni, 11 Ocak’ta, Kırıkkale’de, Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası’nda, Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Törenle birlikte, TSK’da MPT-76 dönemi de başlamış oldu.
Şebnem ASİL / s. asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Tören kapsamında Kı-
rıkkale’ye gelen Bakan 
Işık ve beraberindeki 

heyet, Kırıkkale’deki MKEK 
tesislerinde incelemelerde 
bulunduktan sonra, basın 
mensuplarının karşısına 
geçti. Önce, seri üretim 
kafilesinden bir MPT-76, 
projenin tedarik makamını 
temsilen Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsma-
il Demir tarafından, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Or-
general Salih Zeki Çolak’a 
teslim edildi. Burada kısa 
bir konuşma yapan Orgene-
ral Çolak, MPT-76’yı teslim 
almaktan duyduğu gururu 
ifade etti ve “MPT-76’nın 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterine girmesiyle bir 
kuvvet çarpanı silah olarak 
bunu operasyonel faaliyet-
lerimizde ve görevlerimizde 
kullanacağımızı değerlendi-
riyoruz.” dedi.
Daha sonra Bakan Işık, ba-
sın mensuplarına bir açıkla-
ma yaparak, şunları söyledi: 
“Milli Piyade Tüfeğimizin 
geliştirilmesinde başından 
beri görev alan, emek veren, 
gecesini gündüzüne katarak 
‘Evet, bizim ordumuzun da 
%100 kendi malı bir piyade 
tüfeği olsun!’ anlayışıyla 
MPT-76’nın bu noktaya 
gelmesinde emek veren 
bütün arkadaşlarıma çok 

teşekkür ediyorum. Burada 
çalışan işçi kardeşlerimiz-
den, bunun tasarımda görev 
alan ve onların idaresinde 
görev alanlara kadar bütün 
arkadaşlarıma şükranla-
rımı sunuyorum… 14 yıldır 
TSK’ya yerli ve milli imkân-
larla üretilen silahlarımızı 
teslim etmek, bu noktada 
dışa bağımlılığımızı minimi-
ze etmek için gece gündüz 
çalışıyoruz. Kıbrıs Barış Ha-
rekâtı’nda müttefiklerimizin 
ortaya koyduğu tavır, bizim 
her zaman mümkün olan 
en yüksek yerlilik oranında 
TSK’yı donatmamızın gerek-
liliğini ortaya koydu. Özel-
likle 90’lı yıllarda terörle 
mücadele sırasında ve son 
dönemlerde bölgesel olay-

lardan sonra, bazı ülkelerin, 
Türkiye’ye tekrar ambargo 
tehdidinde bulunması, as-
lında ne kadar doğru bir yol-
da olduğumuzun gösterge-
si. Bugün bu açıdan önemli 
bir gün. MPT-76, artık Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin ve 
güvenlik güçlerimizin gü-
venle kullanacağı silahı-
mızdır… Hedefimiz, [dışarı 
bağımlılık oranını] %20’lerin 
de altına düşürmek. Artık 
Türkiye, bu noktada baş-
kasına gıptayla bakan bir 
ülke değil; pek çok ülkenin 
kendisine gıptayla baktığı 
bir ülke konumuna geldi. 
Biliyorsunuz MPT-76’nın  
bir başka [planlarının satıl-
maya çalışılması] hikâyesi 
var… 

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Savunma Bakanı Fikri Işık, basın 
mensuplarına açıklama yaparken.

MPT-76, taşıma çantasında.
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Üretimin, iş güvenliği ve  
işçi sağlığı noktasında her 
türlü özen gösterilerek ya-
pılmasının öneminin de altını 
çiziyorum.”
Törenin ardından, Bakan 
Işık ve Orgeneral Çolak, atış 
poligonuna geçti ve MPT-76 
ile atış gerçekleştirdi.
Tören kapsamında Kırık-
kale MKE Ağır Silah ve Çe-
lik Fabrikası’nı da ziyaret  
eden Bakan Işık ve berabe-

rindeki heyet, fabrika içe-
risinde yapımı süren Yeni 
Çelikhane Tesisi’ni incele-
yerek MKEK Genel Müdü-
rü Ahmet Taşkın’dan bilgi  
aldı. Yeni Çelikhane’nin, 
Ağustos ayında tamamlan-
ması planlanıyor. Tesis, yılda 
120.000 ton sıvı çelik üretebi-
lecek ve savunma, havacılık 
ve makina imalat sektörleri-
nin ihtiyacı vasıflı çeliğin, yak-
laşık üçte birini sağlayacak.

Çalışma Sistemi
 Gaz geciktirmeli – gaz piston tahrikli,  

	 döner	başlı	kilitlemeli

Kalibre 7,62 mm X 51 NATO

Namlu 406,4 mm / 6 yiv set / 10 inç

Silah Uzunluğu (dipçik açık) 1.000 mm

Silah Uzunluğu (dipçik kapalı) 900 mm

Silah Ağırlığı  4.180 gr

Atış Modları	 Yarı	otomatik	ve	tam	otomatik	

Dağılım 4 MOA

Atış Sürati	 700	atım/dakika

Mermi Çıkış Hızı 800 m/s

Etkili Menzil 600 m

Şarjör Kompozit 20’lik

Dipçik	 İleri-geri	hareketli,	100	mm,	12	kademe

Diğer • 42	farklı	tasarım	doğrulama	testinden

	 	 geçen	ilk	ve	tek	piyade	tüfeği.

 • 4	yönlü	MIL-1913	NATO	standardı	modüler

	 	 monte	tertibatına	sahip	olup	aksesuar	ve

	 	 gece-gündüz	optik	nişangâh	kullanımına

	 	 uygunluk.

 • Soğuk	dövme	metodu	ile	

	 	 üretilen	serbest	salınımlı	

	 	 uzun	ömürlü	namlu.

MPT-76 Teknik Özellikleri
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MKEK 
Yeni Tesisleri ile 
Büyüyor
Açılışı gerçekleştirilen Uzun 
Menzilli Atış Poligonu ve 
Test Merkezi, MKEK’nin 
yeteneklerini daha da ge-
liştirerek kurumu, gele-
cek projelere hazırlayacak.  
Yeni atış poligonu binası, 
1.700 metrekaresi giriş ka-
tında, 700 metrekaresi 1’inci  
katta olmak üzere, toplam 
2.400 metrekare kapalı ala-
na sahip. Tesiste:
n 4 atış kanalı,
n 8 test odası 
 (toplam 400 metrekare),
n 1 silah teşhir salonu 
 (125 metrekare),
n 1 heyet odası 
 (70 metrekare),
n 1 toplantı salonu
 (200 metrekare),
n Silah yıkama-yağlama
 alanları
 (toplam 50 metrekare) ve
n Kamera odası ve personel
 odaları bulunuyor.
Poligonda, 5’er metre ge-
nişliğinde ve 4’er metre 
yüksekliğinde; 2 adet 100 m, 
1 adet 300 m ve bir adet de 
550 m uzunluğunda atış ka-
nalı yer alıyor. 

n MKEK, 2007’de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin piyade tüfeği ihtiyacının
 karşılanmasına yönelik olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinatörlüğünde
 5,56 mm Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesi’ne başladı. 2008 yılında, TSK’nın
 istekleri doğrultusunda, uygulama planı revize edildi ve silahın kalibresi, 7,62 mm
 olarak değiştirildi.
n MKEK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın tanımladığı Taktik Teknik İstek
 ve Özellikler Dokümanı’nı esas alarak hazırlamış olduğu teklifini, MSB’ye sundu.
 2008 yılında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı’nda, projenin
 MKEK ana yükleniciliğinde yürütülmesine karar verildi.
n MKEK, hazırladığı yeni teklifi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na sundu ve
 projenin uygulanması için, SSİK kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, 2009 yılında,
 SSM ile MKEK arasında, Modern Piyade Tüfeği Projesi Dönem-1 Sözleşmesi
 imzalandı. Sözleşmenin uygulama takvimi (T0), 25 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. 
 Projede, Kalekalıp da ana alt yüklenici olarak görevlendirildi.
n MKEK, projenin Ar-Ge aşamasını, 5 yıllık bir çalışmayla tamamladı ve Teknik Veri
 Paketi ile Üretim Bilgi Paketi’ni oluşturdu. MKEK, projenin teknik veri paketinin, SSM
 tarafından onaylanan ilk yerli teknik veri paketi olduğunu vurguluyor.
n Üretim Hattı Kalifikasyonu (ÜHK) kapsamında, Pilot Kafile Testlerine, 7 Nisan 2014
 tarihinde, K.K.K.lığı ve SSM personelinden oluşan heyet nezaretinde başlandı. Testler, 
 7 Mayıs 2014 tarihinde tamamlanarak ÜHK Sonuç Raporu, heyet tarafından imzalandı.
n Başarı ile tamamlanan testlerin ardından, 9 Mayıs 2014 tarihinde, 200 adetlik Pilot
 Kafile Silahları, birliklere teslim edilmek üzere sevk edildi. Proje çıktısı olan tüfeğe,
 SSİK tarafından, MPT-76 adının verilmesi uygun görüldü.
n İlk kafile silahlar, K.K.K.lığı birlikleri tarafından değişik ortam ve koşullarda
 kullanılarak iyileştirme önerileri oluşturuldu. Bu öneriler doğrultusunda MPT-76,
 nihai konfigürasyonuna ulaşarak seri üretime hazır hâle getirildi.
n Toplam 20.000 adet MPT-76 tedarikini kapsayan Modern Piyade Tüfeği Projesi Seri
 Üretim Dönemi (Dönem-2) Sözleşmesi, 2 Temmuz 2015’te, SSM ve MKEK arasında
 imzalandı. Proje Uygulama Takvimi (PUT), 23 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 Ayrıca, 15 Aralık 2015 tarihinde de SSM ile Kalekalıp arasında 15.014 adet tüfeğin
 üretimini konu alan bir sözleşme daha imzalandı. Sarsılmaz ve SSM arasında, 
 10 Ocak’ta yapılacağı duyurulan ve MPT-76 üretimini kapsayan Modern Piyade Tüfeği
 İmalat Projesi İmza Töreni ise ileriki bir tarihte yapılmak üzere ertelendi.
n Modern Piyade Tüfeği Projesi Seri Üretim Dönemi (Dönem-2) kapsamında, 500 adetlik
 ilk kafile, MKEK tarafından yaklaşık 1 yılda üretildi ve 18 Kasım-29 Aralık 2016
 tarihleri arasında gerçekleştirilen İlk Kafile Kabul Testleri başarıyla tamamlandı. 
 Bu tüfekler, 11 Ocak’ta gerçekleştirilen törenle teslim edildi. 
 Kalan 19.500 adet silahın üretim ve teslimi ise 
 2017 yılı içinde gerçekleştirilecek.

MPT-76’nın Kısa Tarihçesi
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Bunlarda; fonksiyon atışla-
rı, sıfırlama atışları, ilk hız 
testi, Kadenz testi, dağı-
lım testi ve yalpalama testi 
gerçekleştirilebiliyor. Atış 
kanallarında; gözlem oda-
ları, atış sehpaları, elektro-
nik hedefler, 25 m ve 100 m  
tavandan gider-gelir hedef-
ler, mesnetli atış sehpası  
ve yatar-kalkar elektronik 
hedef bulunuyor. Ayrıca,  
ilk 25 metresine ses emici 
yalıtım yapılan kanallarda:
n Atış sonrası ortaya 
 çıkan gazlar, 
 havalandırma sistemi
 sayesinde dışarıya 
 atılıyor,
n Personelin
 yönlendirmesi amacıyla
 ses ve anons sistemi
 bulunuyor ve
n Yangın algılama ve 
 söndürme sistemi ile
 uzun süre depolamalı
 kamera ile izleme ve
 kayıt sistemi bulunuyor.

Poligonda, patlama riski 
olan yerler ise yangına ve 
basınca dayanıklı çelik zırhlı 
kapılar ile donatılmış. MKEK 
tarafından yapılan açıkla-
mada, tesisin, Orta Doğu ve 
Avrupa’nın en uzun kapalı 
atış kanalına sahip olduğu 
da vurgulandı.
Test Merkezi’nde yer alan 
odalarda ise piyade tüfek-
leri, makinalı tüfekler ve 
makinalı tabancaların fonk-
siyonel atışları, hızlandırıl-
mış yağmur testi, yüksek 
sıcaklık testi, düşük sıcaklık 
testi, nem testi, çamur testi, 
zehirli gaz testi, hızlı kame-
ra çekimleri ve geri tepme 
kuvveti ölçüm testi gerçek-
leştirilebiliyor.
MKEK, poligonlar ve test 
merkezi ile ilgili vizyonu-
nu, bunların, Türkiye’ye  
ve yurt dışına hizmet  
edecek akredite tesisler hâ-
line gelmesi şeklinde ifade  
ediyor.

Teslimata hazır 
MPT-76’lar

Orgeneral Salih Zeki 
Çolak, MPT-76’yı teslim 
aldıktan sonra kısa bir 
açıklama yaptı. 



Şubat 2017 - 43



MSI ÖZEL HABER

44 - Şubat 2017

NATO’nun Hava Savunma Sistemi
NATO üyesi ülkeler, 1990’lı yıllardan itibaren, o sıralarda en-
vanterde bulunan orta ve uzun menzilli hava savunma sis-
temlerinin yerini alabilecek yeni bir sistem ile ilgili arayışla-
rına başladı. Orta ve uzun menzil tanımları, ülkeden ülkeye 
değişebilmekle birlikte, çalışmalar, Nike Hercules, Hawk ve 
Patriot sistemlerinin veliahdı olacak yeni bir sistemi tanım-
lıyordu. Bu ihtiyaçların ortak bir program kapsamında ele 
alınabileceği değerlendirilerek, NATO Medium Extended Air 
Defense System Management Agency (NAMEADSMA / NATO 
Orta Genişletilmiş Hava Savunma Sistemi Yönetim Ajansı) 
kuruldu. Tedarik edilecek sistemin ismi de MEADS (Medium 
Extended Air Defense System) olarak belirlendi.
İlk başta ABD, Almanya, Fransa ve İtalya’nın yer aldığı  
MEADS programının tasarım ve geliştirme çalışmaları, 
çeşitli müzakerelerin sonunda ABD, Almanya ve İtalya or-
taklığı ile 2000’li yılların başında başladı. Sistemi geliştire-
cek firmalar, bugünkü adları ile Lockheed Martin, MBDA 
Almanya ve MBDA İtalya oldu. Sistemi geliştirecek ve pa-
zarlayacak ortak girişim şirketi olarak kurulan ve merkezi 
Orlando’da bulunan MI, 2005 yılında, MEADS’ın tasarımı ve 
geliştirmesi ile ilgili 3,4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 
Sözleşme bedelinin %58’i ABD, %25’i Almanya ve %17’si 
İtalya tarafından karşılandı.
MEADS, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen test-
lerde kendisini ispat etti. Sistem, mevcut durumda, Alman-
ya’da yürüyen bir program kapsamında tedarik ediliyor. 
Almanya, 2015 yılında, TLVS (Taktisches Luftverteidigun-
gssystem / Taktik Hava Savunma Sistemi) programı için  
MEADS’ı seçti.

Türkiye, kara konuşlu uzun menzilli hava 
savunma sistemi ihtiyacını gidermek için, 

son olarak Uzun Menzilli Bölge Hava ve 
Füze Savunma Sistemi Projesi (Turkish 

Long Range Air And Missile Defence 
System / T-LORAMIDS) ile yaptığı girişimi, 

bir daha, bu sefer daha yüksek yerli 
katkı hedefi ile tekrarlamayı planlıyor. 
Tedarik makamı olan Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), yerli katkı oranının 

azami seviyeye çekilmesi üzerinde 
önemle duruyor. Proje kapsamında 

kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, 
yabancı bir çözüm ortağı ile iş birliğinin 

yapılacağı proje kapsamında, tedarik 
modeli üzerinde çalışmalar hâlen 

sürüyor. Türkiye’nin bu kritik ihtiyacını 
karşılayabileceğini taahhüt eden çözüm 

ortağı adaylarının arasına, son olarak 
MEADS International (MI) da katıldı.  

MI, bazı noktalarda ezber bozan 
çözümüyle, tedarik sürecini 

hareketlendirmeye hazırlanıyor.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

MEADS, Ezber Bozmaya Hazırlanıyor
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Sistem Bileşenleri
MEADS, ağ merkezli harp konseptine uyumlu olarak ta-
sarlandı. Bu doğrultuda, sistemin bileşenleri, aslında ağ 
ile bağlı olduğu diğer sistemlerle genişliyor. Tek başına 
çalıştığı senaryolarda ise MEADS’ın, hepsi taktik tekerlekli 
taşıyıcı bir araç üzerinde şekillendirilmiş sistem bileşenleri 
şöyle sıralanıyor:
n Taktik Harekât Merkezi (Tactical Operations 
 Center / TOC):Sistemi yöneten ve ağdaki diğer sistemlere
 bağlayan birim.
n Arama Radarı (Surveillance Radar / SR): MEADS, 
 hem arama hem de izleme işlevini tek bir radar ile yapan

bazı rakiplerinin aksine, 2 radar kullanıyor. 
UHF bandında, darbe-doppler prensibi ile çalışan 
SR, huzmelerini sayısal olarak şekillendirebiliyor 
(digital beam forming). 360 derecelik kapsama alanı 
sağlayan radar, dakikada 7,5 tur atıyor. 
Radar, istenildiğinde, dönmesi yerine sabit olarak da 
kullanılabiliyor.

n Çok İşlevli Atış Kontrol Radarı (Multi Function Fire
 Control Radar / MFCR): X bandında, darbe-doppler
 prensibi ile çalışan, aktif elektronik taramalı dizin (Active
 Electronically Scanned Array / AESA) radarı olan MFCR de
 huzmelerini sayısal olarak şekillendirebiliyor. Yine, SR gibi 

360 derece kapsama alanına sahip. Sabit olarak bir noktaya 
bakabildiği gibi dakikada 15 ya da 30 kere dönebiliyor.

n PAC-3 MSE Füzeleri: MEADS’ın vurucu gücünü, 
 Lockheed Martin PAC-3 MSE (Patriot Advanced 
 Capability 3 Missile Segment Enhancement / Patriot
 Gelişmiş Kapasite 3 Füze Bölümü İyileştirmesi) füzeleri
 oluşturuyor. Her bir fırlatma aracı, 8 adet füze taşıyor.

Alınan Derslerle Şekillenen Özellikler
MEADS’ın nitelikleri hem farklı operasyonlarda alınan ders-
ler hem de teknolojik gelişmelerle şekillendi. Sistemi, rakip-
lerinin bir adım önüne geçiren özellikler, MI tarafından şöyle 
sıralanıyor:
n 360 Derece Kapsama Alanı: MEADS, konuşlandırıldığı

noktanın çevresinde, 360 derecelik bir koruma sağlıyor. 
Rakibi olan bazı sistemler, belirli bir sektöre bakan sabit 
radarlar kullanırken, MEADS’ın arama ve izleme radarları, 
360 derece dönen antenleri ile her yönden gelen tehditleri 
karşılayabiliyor. MEADS’ın fırlatma aracı ise PAC-3 MSE 
füzelerini dik bir şekilde fırlatarak, füzelerin her yönden 
gelen tehditlere yönlendirilebilmesini sağlıyor.

n “Bağlan ve Savaş” (Plug and Fight): Bu özellik sayesinde
TOC, muharebe esnasında gelişen şartlara göre, sistemin 
tamamını kapatmadan sistem öğelerini sisteme dâhil edip 
çıkartabiliyor. Kaynakların, ihtiyaca göre paylaşımına izin 
veren bu özellik sayesinde, sistemin bir noktadan başka 
bir noktaya intikal etmesi gerektiğinde, sistem öğelerinin 
bir kısmı (örneğin fırlatma araçları), bir başka TOC’a 
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Almanya’ya yapılan teklifte yer alan 
MEADS bileşenleri, toplu olarak görülüyor.

Taktik Harekât Merkezi (Tactical Operations Center / TOC)
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aktarılabiliyor. Sistemin ilk öğeleri intikalini tamamlayarak 
çalışır vaziyete geldikten sonra ise fırlatma araçlarının 
bir bölümü harekete geçiyor. Bu arada geride kalan TOC, 
radarlar ve fırlatma araçları, işlevlerini yerine getirmeye 
devam ediyor. Böylece, “ateş ve hareket” prensibine 
benzer şekilde sistemin tüm öğeleri intikal ediyor ancak 
bu esnada atış kabiliyeti kaybedilmiyor; sistemin öğeleri 
hem kendilerini hem de diğer birlikleri himaye etmeye 
devam ediyorlar.

n Açık Mimari: Açık bir mimariye sahip olan MEADS;
farklı hava savunma sistemi bileşenleri ile çalışabiliyor. 
Örneğin Almanya, sistemde  IRS-T füzelerini de kullanmak 
istiyor. Açık mimari sayesinde IRIS-T füzelerinin 
sisteme entegrasyonu, maliyet-etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebilecek.

n Kolay Taşınabilirlik: MEADS bileşenleri, hem daha hafif
hem de daha düşük hacimli olduklarından, C-130 ve daha 
büyük nakliye uçakları tarafından taşınabiliyor.

n Düşük Bakım ve İdame Maliyeti: MEADS, 3 seviyeli 
bakım yerine 2 seviyeli bakım konseptini kullanıyor. 
Buna göre sistem, sahada yapılanlar ile depo seviyesi 
bakımlar haricinde, ara seviye bir bakıma ihtiyaç 

duymuyor. MEADS’ın yeni bir sistem olması ve açık 
mimarisi de bakım ve idame maliyetlerini düşürüyor. 
Örneğin, sistemin radarları, güncel bir teknoloji olan GaN 
transistörleri kullanıyor. Açık mimari ise kullanıcıların, 
ileride sistemde yapılacak geliştirme ve iyileştirme 
çalışmalarında önemli bir kolaylık sağlıyor.

Kendini Testlerle İspat Etti
MEADS, yeteneklerini, gerçekleştirilen bir dizi testte ispat etti. 
İlk test, 2011 yılında, TOC ve fırlatma aracı ile gerçekleştirildi ve 
her iki bileşenin, işlevlerini, başarıyla yerine getirdiğini göster-
di. Ardından, 2012 yılında, SR dışında tüm bileşenleri ile yapılan 
testte, 360 derece kapsama alanında tehditleri karşılayabile-
ceğini gösteren sistem, 2013 yılında ise çıtayı daha da yükseltti. 
Sistem, tüm birimleri ile girdiği testte, aynı anda, birbirine zıt 
iki yönden gelen; bir tanesi taktik balistik füze, diğeri ise savaş 
uçağı olan iki tehdidi, aynı anda karşıladı. Bu tür senaryolarda 
yapılan standart uygulama doğrultusunda, bu iki tehdide karşı 
3 füze gönderen MEADS, her iki tehdidi de bertaraf etti.
MEADS, ağ merkezli harp yeteneklerini de farklı testlerde ispat 
etti. Bunlar arasında; 2013 yılında JPOW13 tatbikatı ve 2014 yı-
lında İtalya’da, Pratica di Marehava üssünde Alman ve İtalyan 
Silahlı Kuvvetleri ile gerçekleştirilen testler yer alıyor.
MEADS, kullanım konsepti ve iş birliğine imkân sağlayan açık 
mimarisi ile Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi 
tedarik çalışmalarına yeni bir soluk getirebilir. Önümüzdeki 
günler, proje kapsamında, yeni gelişmelere sahne olacak gibi 
görünüyor.

46 - Şubat 2017

MEADS’ın fırlatma aracı, füzeleri kendi kendini yükleme kabiliyetine de sahip.

MEADS’ın 
bileşenleri, 

C-130 uçakları ile 
nakledilebiliyor.

Arama Radarı 
(Surveillance 
Radar / SR)
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Ümit BAYRAKTAR: Kemal Bey, 
öncelikle Etkin Proje’nin kurumsal 
yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Kemal SİDAR: Etkin Proje, 2007 yılında, 
Ar-Ge projelerinin yönetimi ve teşvikler 
konusunda uçtan uca hizmet vermek 
amacıyla kurulmuş ve günümüzde sek-
tör lideri konumuna yükselmiş, mühen-
dislik temelli bir danışmanlık şirketi. 
Yaklaşık 40 kişilik kadromuzun %90’ı, 
farklı uzmanlık alanlarından gelen mü-
hendislerden oluşuyor. Merkez ofisimiz 
İstanbul’da. İstanbul, Kocaeli, Bursa 
ve İzmir’deki ofislerimiz aracılığıyla 
250’den fazla aktif müşterimize Ar-Ge 
konusunda uçtan uca hizmet veriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Etkin Proje 
müşterilerine ne gibi hizmetler 
veriyor?

Etkin Proje Kurucu Ortağı Kemal Sidar:

“Savunma ve havacılık sanayisine, 
çok sayıda Ar-Ge Merkezi ve 

başarılı Ar-Ge projesi 
kazandırmayı hedefliyoruz”

Savunma ve havacılık 
sektörünün gelişiminde 
teknoloji ön plana çıksa 
da sektörü destekleyen 
kuruluşların oynadıkları 
rol de kritik bir öneme 
sahip. Etkin Proje de 
sektörde böyle bir rol 
oynamaya hazırlanan 
firmalar arasında 
yer alıyor. Firmanın 
faaliyetlerini ve sektörle 
ilgili planlarını, 
Etkin Proje Kurucu 
Ortağı Kemal Sidar ile 
konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
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Kemal SİDAR: Ar-Ge yapan veya yap-
mak isteyen, vizyon sahibi her kuruluş; 
ölçeğinden ve sektöründen bağımsız 
olarak Etkin Proje’den hizmet alabilir. 
Ar-Ge proje analizi, proje geliştirme, 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu 
ve sürdürülebilirliği, TEYDEB ve AB 
destekleri, mali raporlama ve denetim, 
eğitim ve yeniden yapılandırma, fir-
mamız tarafından sunulan hizmetlerin 
başında geliyor. Özellikle Ar-Ge kabili-
yetleri yeni gelişmekte olan veya proje 
fikri olgunlaşmamış firmalara sundu-
ğumuz analiz ve strateji uygulama ça-
lışmaları sayesinde, birçok firma, ulus-
lararası standartlarda Ar-Ge yapabilir 
hâle geldi. Bunun yanı sıra AB projeleri 
konusunda oldukça yetkin olan ekibi-
miz sayesinde, yurt dışından Türkiye’ye 
Ar-Ge desteği kazandırmak konusunda 
da başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu çalışmalarınızla 
ilgili sayısal bilgiler verebilir misiniz?
Kemal SİDAR: Elbette. Sektörünün 
lideri olan Etkin Proje; 58 Ar-Ge Mer-
kezi, 250’den fazla kurumsal müşteri, 
750’den fazla başarılı Ar-Ge projesi, 
150 milyon doları geçen aktif proje 
hacmi, 42 başarılı AB projesi ve aldığı 
çok sayıda ödül ile 10 senedir, kesinti-
siz bir şekilde büyüyor. Özelikle üniver-
site-sanayi iş birliğine önem veren bir 
ekip olarak yılda 40’tan fazla üniver-
site-sanayi iş birliği çalışmasını, Etkin 
Proje olarak biz başlatıyoruz. Bu ra-
kam ile sanırım kamu destekli onlarca 
teknoloji transfer ofisini ve üniversiteyi 
geride bırakmış durumdayız.

Ümit BAYRAKTAR: Sizi, benzeri 
hizmetleri veren diğer danışmanlık 
şirketlerinden ayıran başlıca 
özellikleriniz neler?
Kemal SİDAR: Biz bir danışmanlık şir-
keti olarak anılsak da esasında bir mü-
hendislik şirketiyiz. Bünyesinde 4 dok-

tora, 12 yüksek lisans derecesine sahip 
mühendis bulunduran bir şirket olarak, 
müşterilerimizin proje konularını, en az 
onlar kadar iyi bilmeyi hedefliyoruz. Bu 
sayede, müşterilerimiz ile aynı dili ko-
nuşabiliyor, projeleri ile ilgili olarak tek-
nolojiyi ve gelişmeleri takip edebiliyor ve 
katma değerli Ar-Ge projeleri üretilme-
si için onları en doğru şekilde yönlen-
direbiliyoruz. Mühendislik kadromuza 
yaptığımız yatırımlar neticesinde, Ar-Ge 
Merkezi başvurularında %100; TEYDEB 
projesi başvurularında ise %96’lık bir 
başarı oranı yakalamış durumdayız.

Ümit BAYRAKTAR: Müşterilerinizin 
ne kadarı KOBİ’lerden oluşuyor? 
Hizmetleriniz, KOBİ’lere yönelik 
farklılıklar içeriyor mu?
Kemal SİDAR: Esasında hizmetleri-
miz, firma büyüklüğü ve sektöründen 
bağımsız olarak konumlandırılmış 
durumda. Ancak Türkiye’nin dinamik-
leri gereği, KOBİ’ler bizim için önemli 
bir müşteri grubu. Günümüzde, KOBİ 
ölçeğindeki firmaların rekabetçilik 
güçlerinin, yeni ürün ve süreç geliştir-
me yeteneklerine bağlı olduğu herkes 
tarafından bilinen bir gerçek. KOBİ 

ölçeğindeki firmaların sürdürülebilir 
kârlılık ve istikrarlı büyüme yakalaya-
bilmeleri, ancak Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık vermeleri ve Ar-Ge teşvikle-
rini en etkin ve en verimli bir şekilde 
kullanmaları ile mümkün oluyor. Bu 
doğrultuda, müşterilerimizin ortalama 
yüzde %70’ini KOBİ ölçeğindeki firma-
ların oluşturduğunu söyleyebilirim. Ça-
lışmalarımız kapsamında ise mühen-
dislik temelli bir danışmanlık firması 
olduğumuz için, öncelikle şirketin ve 
projenin, ulusal ve uluslararası destek-
ler kapsamında yeterliliğini, fayda-ma-
liyet durumunu ve başarı şansını analiz 
ediyoruz. Ar-Ge yeteneğini arttıracak, 
farkındalık oluşturacak çalışmalar ve 
eğitimlerin yanında, ihtiyaç olması hâ-
linde, üniversite-sanayi iş birlikleri de 
sağlıyoruz. Özetle firmanın ölçeğine, 
ihtiyacına yönelik bir süreç belirliyor ve 
çalışmalarımızı bu kapsamda maliyet-
lendiriyoruz.

Doğru Seçimler için Doğru 
Yol Arkadaşı
Ümit BAYRAKTAR: Müşterilerinize 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilmeleri 
için destek veriyorsunuz. Firmalar 
açısından, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
olmanın avantajları neler?
Kemal SİDAR: Ar-Ge Merkezi veya Ta-
sarım Merkezi olmanın, temelde iki 
türlü avantajı var. Bunlardan ilki ve en 
çok dile getirileni mali avantajlar. Bun-
ların ana kalemleri; gelir vergisinde 
%80-95 arası indirim, SGK işveren pa-
yında %50 indirim, kurumlar vergisinde 
%100 indirim şeklinde sıralanabilir. Bu 
desteklerin üzerine, bir de ulusal veya 
uluslararası kaynakları kullanarak 
hibe teşvik alan kurumlar için, ciddi bir 
yardımcı finansman kaynağı yaratılıyor.
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Öte yandan, diğer avantaj ise -ki aslında 
bu teşvikin esas ruhunu oluşturmakta-
dır- şirketlerin Ar-Ge kültürünü, altya-
pılarını ve nitelikli personel kaynağını 
geliştirmektir. Maalesef, hem kamu 
hem de özel sektör, bu tarafa çok vur-
gu yapmıyor. Ancak biz Etkin Proje ola-
rak, bu başlığa, en az ilk başlık kadar 
önem veriyoruz. Ar-Ge Merkezi onay-
lanan bir kurum, artık Ar-Ge niteliği 
ve katma değeri daha yüksek projeleri 
hayata geçirebilir, daha çok akademik 
iş birliği yapabilir, doktora gibi yüksek 
dereceli personelleri projelerinde gö-
revlendirebilir hâle geliyor. Bu sayede, 
görünen nakdi veya vergisel teşviklerin 
de ötesinde, aslında şirketin gelecek-
teki, belki de 10 yılı şekilleniyor.

Ümit BAYRAKTAR: Sizce hangi 
firmalar Ar-Ge Merkezi, hangileri 
Tasarım Merkezi olmalı?
Kemal SİDAR: 5746 sayılı kanun kap-
samında, Tasarım Merkezi’ne geti-
rilen yeniliklere örnek teşkil edecek 
uygulamaların sayısının az oluşu, 
konuya ilişkin farklı yorum ve değer-
lendirmeleri de beraberinde getiriyor. 
Temelde Ar-Ge Merkezi ve Tasarım 
Merkezi’nin sağlamış olduğu vergi-
sel teşvikler benzer olmakla birlik-
te, “Tam Zamanlı Eşdeğer Personel 
Sayısı” ve “Projelerin Ar-Ge/Tasarım 
Niteliği”, bu destek programlarını 
birbirinden ayıran en önemli farklar. 
Türkiye’de, siparişe dayalı tasarım 
faaliyetlerinde bulunan veya tasarım 
projeleri gerçekleştiren şirketler, şa-
yet en az 10 tam zamanlı eşdeğer “Ta-
sarım Personeli” istihdam ediyorlarsa 
Tasarım Merkezi olmayı hedefleyerek 
bir yapılanma gerçekleştirebilirler. 
Ar-Ge Merkezlerinde ise “Ar-Ge Per-
soneli” sayısı 15’tir; bununla beraber, 
mevzuatta belirlenen bazı alanlarda 
bu sayı 30’dur. Ar-Ge ve tasarım faali-
yetlerinin belirlemesi için ise firmanın 
gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği 
projelerin niteliğinin değerlendiril-
mesi gerekir. Mevzuatta da belirtildi-
ği şekilde, tasarım faaliyetleri, katma 
değer ve rekabet avantajı yaratma 
potansiyelini haiz, ürün veya ürünle-
rin işlevselliğini arttırma, geliştirme, 
iyileştirme ve farklılaştırmaya yöne-
lik yenilikçi faaliyetlerin tümü olarak 
değerlendiriliyor. Özetle; tasarım 
faaliyetleri, firmanın veya müşterisi-
nin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre 
üründeki yeniliğe odaklanırken, Ar-Ge 
faaliyetleri ise süreçteki veya üründe-

ki araştırma çalışmalarına ve sonu-
cundaki yeniliğe odaklanır. Projeler 
bu kapsamda değerlendirilip tasarım 
faaliyetleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin sı-
nırları belirlenmelidir.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve 
havacılık alanında faaliyet gösteren 
birçok firma teknokentlerde 
bulunuyor. Onlar açısından 
durum nedir?
Kemal SİDAR: 5746 sayılı kanun kapsa-
mında son yayınlanan uygulama yönet-
meliği sayesinde, artık teknokentlerde 
bulunan ve asgari 15 teknik personel 
ile Ar-Ge Merkezi (AGM) veya asgari  
10 tasarımcı personel ile Tasarım 
Merkezi (TM) olmak için gereksinim-
leri karşılayan her şirket, bu alandaki 
teşviklerden yararlanabilmek için baş-
vuruda bulunabilir. Yalnız burada kritik 
olan konu; iki farklı teşvik mekanizma-
sının aynı anda uygulanamayacağı ve 
şirketlerin; ya teknokent ya da Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi teşviklerinden birini 
seçmesi gerektiği. Personele sağlanan 
mali avantajlar bakımından iki teşvik 
mekanizması arasında istisnai farklı-
lıklar olmakla birlikte, esas farklılık; 
teknokentlerin, şirketin Ar-Ge gelirle-
rinden doğan vergiyi sıfırlaması; AGM 
veya TM’nin ise Ar-Ge giderlerinin ku-
rumlar vergisi matrahından ikinci kere 
düşülmesini sağlaması. Bu durumda, 
her şirketin özelinde analiz yapmak 

gerekir. Örneğin, eğer Ar-Ge’den do-
ğan bir gelir avantajı yok veya az ise 
o zaman Ar-Ge veya Tasarım Merkezi 
kurulması daha avantajlı olacaktır.

Savunma ve Havacılık 
Sanayisine Önemli Katkı
Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve 
havacılık alanındaki hedefleriniz 
neler? Kendinize nasıl bir rol 
biçiyorsunuz?
Kemal SİDAR: Bizim en büyük varlığı-
mız, kendi alanlarında oldukça yetkin 
ve özverili profesyonellerden oluşan 
güçlü kadromuz. Bu kadro sayesinde, 
ulusal pazarda, uluslararası rakiple-
rimizden dahi daha etkin ve güçlü bir 
konuma erişmiş durumdayız. Savunma 
ve havacılık endüstrisi ise teknik an-
lamda bizim yetkinliklerimiz içerisinde 
olan; ancak şimdiye kadar başlık ola-
rak ele alınmamış bir endüstri. 2016 
sonu itibarıyla bu alanda insan kayna-
ğı ve diğer yatırımlarımızı arttırarak, 
yeni bir başarı hikâyesi yazmak için 
yola çıkmış bulunuyoruz. Savunma ve 
havacılık sanayisine, çok sayıda Ar-Ge 
Merkezi ve başarılı Ar-Ge projesi ka-
zandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda, 
bu yıldan başlayarak somut çalışmala-
ra imza atmak arzusundayız. Sizin gibi 
değerli mecralar, sektörel etkinlikler 
ve sektöre yönelik planladığımız eği-
timler sayesinde, 2017’de adımızı daha 
fazla duyuruyor olacağız.

Savunma ve havacılık sanayisine, çok sayıda Ar-Ge Merkezi ve 
başarılı Ar-Ge projesi kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda, bu 
yıldan başlayarak somut çalışmalara imza atmak arzusundayız. 
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Ümit BAYRAKTAR: Şimdiye kadar 
hangi sektörlerde faaliyetleriniz oldu? 
Ağırlıklı olarak hangi sektöre hizmet 
veriyorsunuz?
Kemal SİDAR: Geride bıraktığımız 10 yıl 
içerisinde, birçok farklı sektörde başa-
rılı Ar-Ge faaliyetlerine imza attık. Bu-
nunla birlikte, ekibimizi; tecrübelerine 
ve uzmanlık alanlarına göre, sektörel 
bazda 3 farklı grup olarak konumlan-
dırdık. Yazılım-Elektronik-Savunma, 
Makina-Otomotiv ve Gıda-Kimya-Mal-
zeme olarak ayırdığımız gruplarımız, 
bu alanda faaliyet gösteren firmalara, 
özelleştirilmiş olarak hizmet veriyor. 
Bununla birlikte, AB Projeleri Yöne-
timi, Mali Raporlama, İhracat ve Ya-
tırım Teşvikleri ve Finansal Denetim 
başlıkları altında farklı departmanla-
rımız da bulunuyor. Bu departmanlar,  
Ar-Ge süreçlerini tamamlayıcı ve kat-
ma değer yaratan ek hizmetler sunu-
yor. Çalışmalarımızdaki sektörel ağır-
lık, TEYDEB istatistikleri ile paralel 
şekilleniyor. Ulusal bazda; makina, 
otomotiv, yazılım, elektronik, savunma 
ve havacılık, gıda, kimya gibi endüstri-
ler, Ar-Ge potansiyelleri ile öne çıkıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve 
havacılık sanayisine yönelme fikri nasıl 
ortaya çıktı?
Kemal SİDAR: Birçok sektörel başa-

rılarımızın yanında, savunma ve hava-
cılık sanayisi konusunda tecrübeli ve 
mühendislik becerileri yüksek proje 
yöneticilerimiz sayesinde, hizmetleri-
mizi çeşitlendirmek amacıyla bu alana 
yönelme kararı aldık. Kapsamlı Ar-Ge 
çalışmalarının gerçekleştirildiği sa-
vunma ve havacılık sanayisinde; sektö-
rün Ar-Ge ihtiyaçlarını, kapasitesini ve 
ekonomik öngörülerini doğru bir şekil-
de tespit ederek, bu sektörde yer alan 
firmaların nasıl Ar-Ge teşviklerinden 
en verimli şekilde faydalanmalarını 
sağlayabileceğimizi belirleyerek çalış-
malarımıza başladık. Bünyemizdeki üç 
sektörel grubun deneyimini, savunma 
ve havacılık alanına odaklamayı hedef-
liyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ve 
havacılık sanayisinin ticari gizliliğin 
ötesinde, müşterisinden kaynaklanan 
gizlilik gereksinimleri de var. Bir 
sektör firması sizden destek almak 
istediğinde, gizlilik açısından süreç 
nasıl yönetiliyor, nelerin yapılması 
gerekiyor?
Kemal SİDAR: Ar-Ge projeleri, bir ku-
rum için, diğer her şeyden daha önemli 

ve stratejik olarak ele alınan konular. 
Bu nedenle gizlilik, hem müşterimizin 
kendisi hem de bizim için hayati önem 
taşıyor. Bu doğrultuda, şirketimizin 
veri gizliliği konusunda hassasiyetleri 
ve birtakım özel önlemleri bulunuyor. 
Müşterilerimizle ciddi yaptırımlar içe-
ren gizlilik sözleşmeleri imzalıyoruz. 
Veriler ve belgeler güvenli ortamlarda 
saklanıyor. Bunun yanı sıra paralel ola-
bilecek projeler ve rakip şirketler için, 
mutlaka farklı proje ekipleri görevlen-
diriliyor. Bu sayede, Etkin Proje içeri-
sinde dahi proje yöneticileri, birbirleri-
nin yaptıkları gizli projeleri bilmiyorlar. 
10 yıllık geçmişi olan şirketimizde, bu-
güne kadar herhangi bir gizlilik ihlali 
olmadı. Ar-Ge projelerinin gizliliğine, 
en az müşterilerimiz kadar önem veri-
yoruz. Öte yandan, savunma ve havacı-
lık sektöründe elbette farklı bir gizlilik 
yaklaşımı bulunuyor; şirket olarak bu 
gereksinimlerin de bilincindeyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Kemal SİDAR: Son olarak savunma 
ve havacılık sanayisinin millileşmesi-
nin, aslında Ar-Ge’den geçtiğinin altı-
nı çizmek istiyorum. Diğer birçok en-
düstrinin aksine, neredeyse tamamen 
Ar-Ge’ye dayanan bu endüstride lider 
olabilmek için; sistematik, katma de-
ğer sağlayan ve sonuçları ölçülebilir 
Ar-Ge projelerine ve bu projelerin her 
zamankinden daha fazla desteklenme-
sine ihtiyaç var.

Etkin Proje Kurucu Ortağı Kemal Sidar’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının 
gerçekleştirildiği savunma ve 
havacılık sanayisinde; sektörün 
Ar-Ge ihtiyaçlarını, kapasitesini  
ve ekonomik öngörülerini doğru 
bir şekilde tespit ederek, bu 
sektörde yer alan firmaların 
nasıl Ar-Ge teşviklerinden en 
verimli şekilde faydalanmalarını 
sağlayabileceğimizi belirleyerek 
çalışmalarımıza başladık.



Şubat 2017 - 53



54 - Şubat 2017

MSI ANALİZ

Üstün performansa sahip yeni nesil su altı akustik uy-
gulamaların geliştirilebilmesi için; öncelikle farklı uy-
gulamalar için değişik frekanslarda çalışabilen, çok 

bantlı / geniş bantlı, yüksek güç üreten ve yüksek hassasiye-
te sahip, tek boyutlu veya dizin hâlinde üretilebilmeye uygun, 
farklı şekil, boyut ve ağırlıkta alternatif malzemelerin geliş-
tirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Piezoelektrik seramikler, 
bu ihtiyacı karşılayacak malzemelerin başında gelmektedir.
Meteksan Savunma, üstün performansa sahip yeni nesil su 
altı akustik algılayıcıların tasarlanıp üretilmeleri konusunda 
yapmış olduğu öncü çalışmalardan destek alarak Türkiye’de 
ilk defa, tek kristal seramik kullanarak bir hidrofon tasarla-
dı ve akustik ölçümlerini tamamladı. Bu süreçte, daha önce 
Meteksan Savunma Sualtı Akustik Sistem Mühendisliği bö-
lümünde çalışmış olan ve hâlihazırda firmanın danışmanı 
olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cihangir Duran ile birlikte ortak 
çalışma olarak yürütüldü. Dünya’da sadece ileri teknolojiye 
sahip sınırlı sayıda ülkede tek kristal üretimi yapılıyor ve bu 
teknolojiyi kullanarak yeni nesil sistemler üretilebiliyor. Me-
teksan Savunma tarafından yapılan bu çalışma ile söz konu-
su teknolojinin avantajları ortaya kondu ve yeni nesil sistem-
lerin geliştirilebilmesi için önemli bir adım atıldı.

Küçük Hacimde Üstün Performans
Sensörleri taşıyan platformların kapasite, yetenek ve ha-
rekât ihtiyaçları;

n	 Çekili dizin, yan dizin sonarı, yön kestirimli pasif sonar vb.
 uygulamalarda, bu sistemlerin konuşlandırma, hacim,
 ağırlık, güç ve yedek parça depolama kısıtlamaları ve

Sonar sistemleri, su üstü ve su altı 
savunma harbinde; erken uyarı, keşif 
ve gözetlemenin vazgeçilmez algılayıcı 
bileşenleridir. Piezoelektrik seramikler 
ise gerek elektrik alan altında 
titreşerek ses dalgası oluşturma 
gerekse sesin yarattığı mekanik 
etkiyi elektrik enerjisine dönüştürme 
yetenekleri ile sonar uygulamalarının 
temel elemanı konumundadırlar. 
Metin Şengül / msengul@meteksan.com
Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. Sualtı Akustik Sistem 
Mühendisliği Müdürü

Emrah İlbey / eilbey@meteksan.com
Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. Kıdemli Sistem 
Mühendisi

Prof. Dr. Cihangir Duran / cduran@ybu.edu.tr
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi

Meteksan Savunma’dan Türkiye’nin İlk 
Tek Kristal Piezoseramik Hidrofonu

Tek kristal piezoseramik 
geliştirme çalışmalarına 
devam edilmesi, Türkiye’de, 
ileri teknoloji ürünü yeni nesil 
milli su altı akustik sistemlerin 
geliştirilmesine büyük katkı 
sağlayacak.
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n	 Montaj / entegrasyon, bakım-tutum, onarım kolaylığı ve
 kullanım ergonomisi,
gibi bazı kriterleri dikte eder.
Bu sebeple performansı aynı veya tercihen daha iyi; ancak 
özellikle hacim, ağırlık, güç ihtiyacı ve ergonomi gibi konular-
da avantajlar sunan teknolojiler, her zaman tercih sebebidir.
Tek kristal piezoelektrik seramikler, üstün özelliklerinden 
dolayı, çok kristal seramiklere göre, yeni nesil tasarımlarda 
tercih sebebidir; çünkü tek kristal seramik-
ler, yaklaşık 3 kat daha yüksek piezoelektrik 
yük katsayısı, daha yüksek elektromekanik 
bağlaşma katsayısı ve yaklaşık 3 kat 
yüksek gerinim değerlerine sahiptir-
ler. Bu nitelikleri sayesinde, tek kris-
tal seramiklerin, çok kristalli sera-
miklere kıyasla en önemli performans 
özelliği, aynı anda geniş frekans band 
aralığı ve yüksek alış voltaj duyarlılığı 
/ gönderme voltaj tepkisine sahip ol-
malarıdır. Tek kristal seramiklerin gös-
termiş olduğu bu üstün performans; yeni 
nesil hidrofon, transdüser ve dizinlerin daha küçük 
hacimlerde tasarlanabilmesine olanak sağlamak-
tadır.
Tek kristal yapıların performans avantajının daha 
iyi ortaya konabilmesi için, aynı boyutlara sahip 
(5x5x12 mm3) çok kristal ve tek kristal piezoelektrik 
seramikler kullanılarak hidorofonlar üretilmiş (Şekil 1) ve 
performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Şekil 2 ve 3’te, hid-
rofonların empedans ve RVS (Alış Voltaj Duyarlılığı) ölçümle-
ri karşılaştırılmaktadır.

Seramiklerin boyutları aynı olmasına rağmen, tek kristal ve 
çok kristal seramiklerin; dielektrik, piezoelektrik ve elekt-
romekanik bağlaşma katsayıları birbirlerinden farklı olma-
sından dolayı, rezonans frekansları arasında fark oluşmak-
tadır. Frekans band aralıklarını karşılaştırmak için, frekans 
aralığı normalize edilmiştir. Empedans grafiklerinden, çok 
kristal seramik hidrofonun frekans band aralığı 37 kHz iken 
tek kristal hidrofonun band aralığı ise çok daha geniştir ve 
75 kHz olarak ölçülmüştür. 30-65 kHz arasında yapılan RVS 
ölçümlerinde, tek kristal hidrofonun, çok kristal hidrofona 

göre, 6-11 dB gibi çok daha yüksek RVS değerlerine ulaştığı 
görülmüştür.
Bu sonuçlardan, tek kristal piezoelektrik seramikler kulla-
nılarak yapılan hidrofonların, aynı anda, geniş frekans band 
aralığına ve yüksek algılama hassasiyetine sahip olduğu 
saptanmıştır. Benzer şekilde, tek kristal kullanılarak yapılan 
projektör / transdüserlerin TVR (Gönderme Voltaj Tepkisi) 
değerleri, geniş band boyunca düz ve yüksek olmaktadır. Bu 

da aynı güç değerlerinde, tespit mesafesinin artması 
ya da aynı performans için daha düşük güç kullanı-

mından dolayı daha az enerji gereksinimi ya 
da torpido gibi enerjisi sınırlı olan sistem-
lerde daha uzun pil dayanımı demektir.
Hâlihazırda kullanılan su altı akustik ci-
hazlarda, yaygın olarak çok kristalli pie-
zoelektrik seramikler mevcuttur. Üstün 
performanslarından dolayı tek kristal 
seramik kullanarak yapılan hidrofon ve 
transdüserler, daha az enerjiye ihtiyaç 

duymakta ve daha uzun tespit menzili-
ne sahip olmaktadır. Böylece tek kristal 
kullanarak yapılan hidrofon ve transdü-
serlerin takıldığı su üstü / su altı plat-
formları, düşman unsurlarını çok daha 
uzun mesafeden tespit edebilmektedir.

Gelecek Parlak
Meteksan Savunma, bu teknolojiyi, öncelikle hidrofon ve 
hidrofon dizinlerinde; daha sonra da tekli ve az eleman 
gerektiren transdüser dizinlerinde kullanmayı planlıyor. 
İleriki aşamada ise teknolojinin, çok kristal seramiklerin 
kullanıldığı sonar sistemlerinde kullanılması planlanıyor.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, konuyla 
ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı: “Ülkemizin su altı 
akustik konusunda rekabet gücünü arttırabilmesi için, bu 
tür yeni nesil tasarımların kullanımına ihtiyaç var. Biz de 
Meteksan Savunma olarak Su Altı Akustiği Mükemmeliyet 
Merkezi görevimizin bilinci ile bu alanda Dünya’daki gelişen 
yeni teknolojileri takip etmeye ve oluşturduğumuz deneyimli 
mühendislik ekibi ve altyapı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçlarını son teknoloji sistemler ile karşılamaya devam 
ediyoruz.”

Şekil 1. 
Tek kristal 
ve çok 
kristal 
hidrofonlar

Şekil 2. Hidrofonlara ait empedans grafikleri Şekil 3. Hidrofonlara ait RVS grafikleri
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Genel kurul toplantısı, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Mithat Ertuğ’un açılış konuşması ile başladı. 
OSSA’nın kat ettiği yolu ortaya koyan örnekler veren 

Ertuğ, ilk kurulduklarında, kümelenme kavramının dahi 
doğru bilinmediğini; kümenin, iş dağıtan bir organizasyon 
olarak görüldüğünü ifade etti. Kuruluş sürecini geride bırak-
tıklarını belirten Ertuğ, “Arkamızda yürekli sanayicilerin ve 
OSTİM’in desteği var.” dedi. Ekonomi Bakanlığı ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın verdiği destekleri de ayrıca 
vurgulayan Ertuğ, konuşmasını, “Yeni başarılar için daima 
ileriye bakacağız!” sözleri ile tamamladı.
Daha sonra, Başkanlık Divanı seçildi. Divan; OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkanı ve 
SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan ve 
ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Ali Rıza Kılıç’tan 
oluştu.
OSSA Faaliyet Raporu, OSSA Koordinatörü Hilal Ünal tara-
fından sunuldu. Ünal’ın sunumunda, 2015-2016 döneminin 
öne çıkan faaliyetleri ve gelişmeleri, şöyle sıralandı.
n 31 firma, OSSA bünyesine katıldı. Böylece OSSA, 
 %21 oranında büyüdü.
n AS9100 sertifikasına sahip olan ya da bu sertifikayı alma
 süreci içinde bulunan firma sayısı, 54’e yükseldi.
n OSSA, üyeleri ile birlikte; Aeormart Montreal 2015, 
 LAAD 2015, IDEF 2015, Paris Airshow 2015, DSEI 2015,
 Inter Airport Europe 2015, Airtech 2015, Aerospace 
 and Defense Meetings 2015, DSA 2016, Aerospace
 and Defense Meetings 2016, Eurosatory 2016, 
 ICDDA 2016 ve Aeromart Toulouse 2016 fuarlarına
 katıldı. Ayrıca NIAG 2015, Boeing Seattle Summit 2015,
 Global Industrial Cooperation Conference 2016, Avrupa
 Havacılık Kümelenmeleri Birliği (EACP) Genel Kurulu ve
 GIFAS Toplantısı 2016 etkinliklerinde yer aldı.
n OSSA, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2016’da da URGE
 (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projeleri 
 En İyi Uygulama Örneği olarak gösterildi.

n OSSA’nın başarıyla tamamladığı 2 URGE projesinin
 sonuçları ise şöyle sıralandı:
 l, Üye firmalarca, 72 ülkede, 92 milyon dolarlık satış,
     sözleşmesi imzalandı.
 l Üye firmaların ihracatında, %107 artış kaydedildi.
 l Ana yüklenicilerin KOBİ’lere iş aktarımında, %10 
     artış kaydedildi.
Toplantının devamında, Genel Kurul, sunulan faaliyet ra-
porunu ve işletme gelir gider hesaplarını ibra etti ve  
2017-2018 yıllarının tahmini bütçesini kabul etti. Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerine geçilmeden önce, 

OSSA, Yeni Yönetimi ile KOBİ’lerin 
Sesi Olmaya Devam Edecek

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi Derneği (OSSA)’nin 
4’üncü Olağan Genel Kurulu, 
12 Ocak’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
OSSA’nın yeni yönetiminin belirlendiği 
Genel Kurul’da, KOBİ’lerin sektördeki 
konumu ile ilgili önemli mesajlar da 
verildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Hilal Ünal Orhan AydınMithat Ertuğ
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Başkanlık Divanı tarafından dilek ve temenniler için katı-
lımcılara söz verildi. OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, “Destek 
Üye” benzeri bir tanım getirilmesi hususunda söz aldı. OSSA, 
üyelerinin üretici olmasını ya da Ar-Ge yapmasını şart ko-
şuyor. Ünal’ın teklifi, bu faaliyetler içinde olmayan, yine de 
OSSA’nın faaliyetlerini destekleyen firmaların, Destek Üye 
olarak kümeye kabul edilmesi; ancak OSSA’nın kabiliyet 
matrisinde yer almaması yönünde oldu. SASAD Genel Sek-
reteri Hüseyin Baysak, bu konuda, SASAD’da uygulanmakta 
olan özel üye örneğini verdi.

Dilek ve temennilerin alınmasının ardından gerçekleştiri-
len seçimde, OSSA’nın kurulları ve yedek üyeleri şöyle be-
lirlendi:
n Yönetim Kurulu asil üyeliğine (firma isim sırasında göre);

Mehmet Alkan (ALKAN Makina), Ahmet Mithat Ertuğ 
(EMGE), A. Tekin Çakmakçı (DORA Makina), 
Taha Küçükpazarlı (Küçükpazarlı Havacılık), Muhsin 
Mardin (MFK Makina Freze Kalıp), Alaattin Yılmaz 
(MİKRON Makina) ve Güner Koçak (SKYMARK) 
seçildi.

Doç. Dr.  Temel Kotil Ahmet Taşkın Mustafa Şeker
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n Yönetim Kurulu yedek üyeliğine; Umut İşleyici 
(ALFA BETA), Faruk Çetin (APEKS), Sefer Erseven 
(DIGITEST), Cem Alkan (HEZARFEN Savunma ve 
Havacılık) ve Mehmet Baş (YEPSAN) seçildi.

n Denetim Kurulu asil üyeliğine; Abdullah Akalın 
(AKALIN Isıl İşlem), Aydın Acet (CETEK Makina) ve 
Hakan Atalay (TOLGA Plastik) seçildi.

n Denetim Kurulu yedek üyeliğine; Atilla Sevil 
(SADTEK Elektronik) , Mehmet Aykaç (SAĞLAM Metal) ve 
Yaşar Çetin (YTY Metal) seçildi.

KOBİ’ler Büyümeye Hazır
Toplantının resmi bölümü sona erdikten sonra; AK Parti 
Ankara Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komis-
yon Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir başta olmak üzere, üst düzey yetkililer de 
Genel Kurul’a katılarak OSSA üyelerine seslendiler.
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, toplantıya yeni katılan konuk-
lara, OSSA’nın çalışmalarını özetleyen bir sunum yaptı. Ünal, 
sunumunda, OSSA’nın kamudan ve ana yüklenici firmalar-
dan beklentilerini şöyle sıraladı:
n Fiziksel altyapı olanakları konusunda KOBİ’lere
 kolaylıklar getirilmesi; böylece KOBİ’lerin 

 makina-teçhizata, insan kaynağına ve Ar-Ge’ye 
 yatırım yapmasının sağlanması,
n Savunma ve havacılık sanayisi için yurt dışında
 gerçekleştirilen lobi faaliyetlerine, devlet tarafından 
 üst düzey katılım sağlanması,
n Platform projelerinde alt sistemlerin yerlileştirilmesi,
n Savunma ve havacılık sanayisi için yapılan sivil ve 
 askeri alımlarda offset’in uygulanması ve
n Yeni projelerde, KOBİ’lerin, projeye başından itibaren
 dâhil edilerek Ar-Ge kapasitesinin ve yerlilik oranının
 arttırılması.
Ünal’ın ardından protokol üyeleri de kürsüye gelerek katı-
lımcılara seslendiler. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, şunları söyledi: “Tabii bu kümenin çok önemli bir şansı 
var. Sektörün ciddi bir muhatabı ve sahibi bulunuyor: SSM… 
Bakın, biz sivil tarafta, enerjide, ulaştırmada, sağlıkta; sa-
vunma sanayisinden daha çok para harcadığımız alanlarda, 
bu yapıyı maalesef karşımızda bulamıyoruz… Gidip derdinizi 
anlatabileceğiniz, projelerinizi konuşabileceğiniz, yerli, milli 
üretim yapabileceğiniz bir kapı yok. Sektörü takip eden, dü-
zenleyen bir yapı yok… Bu kümelenmenin kurgulanmasında, 
başlangıcında, devamında SSM’den para pul almış değiliz; 
onun da altını çizeyim. Ama bizim yanımızda duruyor olma-
sı, şu salonda bulunuyor olması, bize destek için yetiyor... 

Selçuk Yaşar Tümgeneral Murat Akkaya Nurettin Özdebir

Hüseyin Baysak
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Aynı zamanda vakıf şirketlerimiz [de bizim için önemlidir]… 
Bugün OSTİM’de veya Ankara’da bir ekosistemden söz ede-
biliyorsak, kesinlikle bu kurumlarımızın dokunuşları var, 
emekleri var, ilgileri var, eğitimleri var. Ancak bütün bunları 
söyledikten sonra, bunları yeterli görmediğimizi de belirtiyo-
ruz. Bunları biz bir araya gelip konuşmalıyız ve tartışmalıyız 
diye de düşünüyorum. Bazen bu kurumlar bizim destekçimiz 
olurken bazen de ekmeğimizi elimizden alan kurumlara dö-
nüşebiliyorlar. [Ana yüklenici firmalar] bizim yaptığımız iş-
leri yapmaya soyunduğu zaman, bizim bir KOBİ’miz onunla 
rakip olabiliyor ve [bu KOBİ’yi] silebiliyor. Burada bir tehdit 
var. Küçük işletmelerimizin sadece taşeron olmasını, sadece 
fason üretici olmasını yeterli görmüyoruz. Bunların tasarım 
yapabilen, üretim yapabilen, sistemleri yapabilen bir konu-
ma dönüştürmek hepimizin görevi. Sizlerden de bu konuda 
daha cömert çalışmalar istiyorum. Dünyadaki uygulamalara 
bakıyoruz. Örneğin ABD’de, ‘Önce küçük olanı düşün.’ de-
niliyor. Bakın, ticaretin dışında bir yaklaşım var. Biz burada 
hemen, ‘Büyük olanı düşün, riski en az olanı düşün ve hemen 
büyüğe git!’ diyoruz. Avrupa Birliği mevzuatında da küçük iş-
letmeleri koruma yasası var. Geçtiğimiz aylarda, ICDDA 2016 
etkinliğini yaptık. Yabancılar geldiler. Niye geldiler? Şunu 
söylediler: ‘Biz küçük işletmelerdeki inovasyondan, çeviklik-
ten ve yenilikçilikten yararlanmak için buradayız. Onlardaki 
kabiliyetleri toplamak için geldik. ‘Biz niye toplamıyoruz? 
Topluyoruz; ama yeterli görmüyoruz. Küçüklere, bilgisi olan-
lara, tecrübesi olanlara biraz risk alarak iş vereceğiz.”

TUSAŞ’ta Hedef 10 Milyar Dolar Ciro
Genel kurulda kürsüye gelerek söz alan TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın hedeflerinden bahsetti: “2017 
yılında ciromuz, konsolide olarak 1,9 milyar dolar olacak. Öyle 
sanıyorum ki sektörün cirosu da 6 milyar dolar gibi olacak. Ner-
deyse 1/3’üyüz. Biz OSSA’daki ortaklarımızla beraber, yaklaşık 
yarım milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Özgün ürünlerimiz 
olsaydı, bunları en az 10 kat daha pahalıya satardık. 5 milyar 
dolar ciro yapardık bu yıl. Ciro hedefimiz, 10 milyar dolar. Bize 
verilen hedef. Bu rakama gelmesek bir oyuncu olamıyoruz.”
MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın da genel kurulda kısa bir 
konuşma yaptı ve “Birlikte ne yapabilirsek buna hazırız!” dedi.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, birlikte ça-
lışma kültürüne vurgu yaptı: “Bugüne kadar, SSM’nin koyduğu 
kurallarla bu noktalara geldik. Bunların artık doğal olması la-
zım. Ana yüklenici firmalar olarak bizlerin artık devletin her-
hangi zorlaması olmadan, herhangi bir kural koyulmadan bir-
likte çalışma kültürünü oluşturmamız lazım. Bu iş birliklerini 
arttıracağız, çoğaltacağız ve beraber büyüyeceğiz.”
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, alt yüklenicilere 
bakışlarını, “Biz alt yüklenici aramıyoruz. Çözüm ortağı arı-
yoruz. Yani Türkiye’de birisi bir işi yapıyorsa biz ROKETSAN 
olarak o işi yapmayız, yapmak da istemeyiz.” sözleri ile dile 
getirdi.
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tümgeneral Murat  
Akkaya, OSTİM’i büyük bir fabrika olarak gördüklerini ve 
motor geliştirme projesini OSTİM ile birlikte başaracaklarını 
belirtti.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin içinden geçtiği 
zor dönemde, OSSA üyeleri gibi sanayicilerin faaliyetlerinin 
çok önemli olduğunu ifade etti.

Kamu, KOBİ’lerin Arkasında
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,  
KOBİ’lere şu mesajı verdi: “Aslında cürmü ve yaptığı işlere 
bakıldığında [OSSA], hakikaten bence boyutundan çok daha 
büyük bir yer tutuyor: Türkiye’nin savunma ve havacılık 
yapılanmasında ve bunun sektörel yayılımında. Bu yayılı-
mın diğer kümelenmelere de örnek olmasını diliyoruz. Bu 
yolculukta, biz her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Sadece 
teşekkür değil eleştirilerinizi de rehberliğinizi de bekliyo-
ruz. Çünkü beraberce doğruyu bulacağız. Her yapılan şe-
yin biraz daha iyisini yapmak, biraz daha sektörel yayılımı  

Prof. Dr. İsmail Demir
Prof. Dr.
Emrullah İşlerŞuay Alpay
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sağlamak gerekiyor. İnsanımızın dinamizmine güveniyoruz.”
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, sanayicilere 
destek olacaklarını ifade etti: “Bir ülkenin kalkınmasında sa-
nayinin ve sanayicilerin ne büyük öneme sahip olduğunu ta-
rif etmeye gerek yok. Yakın bildiğim sanayicilerden sağlığını 
kaybeden ve bu uğurda bedel ödeyen hakikaten çok insan var. 
Onun için de ağır bir külfeti temsil ediyorsunuz. Önünüzü aç-
mak için yapılması gereken ne varsa ben onun yapılması ge-
rektiğine inanan bir arkadaşınızım. Bu ülkeye yaptığınız büyük 
katkılar var. Burada büyük bir başarı hikâyesi var.”

Toplantının son konuşmacısı, AK Parti 
Ankara Milletvekili ve TBMM Güvenlik 
ve İstihbarat Komisyon Başkanı Prof. 
Dr. Emrullah İşler oldu. Prof. Dr. İşler, 
şunları söyledi: “Burada dile getirilen 
hususlar, doğrusu beni mutlu etti. Özel-
likle birkaç şeyin altını çizmekte fayda 
görüyorum. Savunma ve havacılık [fir-
maları] son derece önemli kurumlar. 
Bir ülkenin olmazsa olmazı. Özellikle 
de bizim coğrafyamızda yaşıyor iseniz 
muhakkak bu alanda kendi kendini-
ze yetmeniz gerekir. Kendi kendinizin 
göbeğinizi kesmeniz gerekir. Yaklaşık  
15 yıldır bu alanda çok büyük mesafe-
ler kat ettik. Bunu söylerken bunun ye-
terli olduğunu söylemiyorum. Az önce 
yapılan konuşmalardan da bunu zaten 

çıkartıyoruz. Hâlâ motorunu yapamayan bir ülkeyiz. Dola-
yısıyla bizim bir an önce bunları başarmamız lazım… Bu-
raya katılanlara baktığımızda, devlet-millet kaynaşmasının 
bu salonda gerçekleştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla un var, 
şeker var, yağ var; o zaman bizim bir an önce bu helvayı 
yapmamız lazım.”
Konuşmaların ardından, katılımcılar için verilen akşam ye-
meğine geçildi ve etkinlik tamamlandı.
MSI Dergisi olarak OSSA’nın yeni Yönetim ve Denetim Kuru-
lu’na başarılar diliyoruz.

BİTES Genel 
Müdürü Uğur 

Coşkun, 
söz alarak, 

teknoloji 
geliştirmenin 

önemine vurgu 
yaptı.

FNSS Genel 
Müdür Danışmanı 
Haluk Bulucu, 
teknoloji 
geliştirebilen 
KOBİ’lere 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
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Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM)’nın 
himayesinde, ODTÜ, 

ODTÜ Teknokent, Ankara 
Sanayi Odası (ASO) ve Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SASAD) 
tarafından düzenlenen et-
kinlik, açılış konuşmaları ile 
başladı. Kürsüye ilk olarak 
TSSK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Ünal geldi. Ünal, 
iş birliği ve TSSK’nın geldiği 
nokta ile ilgili şunları söy-
ledi: “Biliyorsunuz iş birliği 
kültürü çok önemli. Özellikle 
hem ülkemizin gelişimi hem 
de savunma sektörümüzün 
ya da herhangi bir sektörün 
sürdürülebilirliği açısından. 
İş birliği kültürünü geliş-
tirmek de sinerji yaratmak, 
katma değer yaratmak için 
çok kıymetli. Bu nedenle 
2010 yılında Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı (SSM)’nın da 
teşvikleriyle kurulan TSSK, 
ODTÜ’de başlayıp daha son-
ra Ankara’daki pek çok tek-
nokenti kucaklayarak 100’ün 
üzerinde üyeye sahip olmuş-
tur ve Ankara dışında da bazı 
firmalarla genişlemiştir.”
Ünal, etkinlikle ilgili değer-
lendirmelerini de aktardı: 
“Proje Pazarı, aslında mini 

bir IDEF modelinde gerçek-
leşiyor. Gün geçtikçe, yıllar 
geçtikçe daha geniş bir ka-
tılım var… Bir önceki proje 
pazarında, diğer kümeler-
le iş birliği modellerini de 
geliştirmeye başladık. İlk 
olarak OSSA ile böyle bir iş 
birliğine başladık. Tama-
mıyla birbirini tamamlayıcı; 
bir tarafta tasarım yapan bir 
tarafta üretim yapan yete-
nekleri bir araya getirecek 
modeller geliştirmeye çalış-
tık. Bugün aslında, buna üç 
tane daha iş birliğini kata-
cağız. Bu iş birliklerini, daha 
da öteye götürmeye çalışa-
cağız.”
Ankara Sanayi Odası Başka-
nı Nurettin Özdebir de etkin-
liğin önemine vurgu yaptı:” 
Bu tür toplantıları son dere-
ce önemli buluyorum. Çün-
kü aslında baktığımız zaman, 
inovasyonun, yeni fikirlerin 
daha çok küçük işletmeler-
den çıktığını; büyük işletme-
lerin ise bunları geliştirerek 
hayata geçirdiğini, üretime 
aktardığını görüyoruz.”

Yeni Stratejik Planın 
İpuçları
Daha sonra kürsüye gelen 
Savunma Sanayii Müsteşar 

Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi de konuşmasına, et-
kinliğin önemine vurgu yap-
rak başladı: “Sadece tasarım 
yapıp bazı şeyleri üretmek ve 
elde etmek yetmiyor. İletişim 
içinde olmak ve diğer akıl-

ların sizlere nasıl katkılar 
sağlayacağını keşfetmek çok 
önemli.”
Dr. Tüfekçi, konuşmasında, 
SSM’nin yeni stratejik planı 
ile ilgili ipuçlarını da verdi: 
“Müsteşarlığımız, 2017-2021 

ODTÜ TSSK, 
İş Birliklerini
Genişletiyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Teknokent Savunma 
Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje 
Pazarı etkinliğinin 4’üncüsü, 
17 Ocak’ta, ODTÜ’de gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 
bu yıl da ana yüklenicilerle KOBİ’leri 
bir araya getiren etkinlik sırasında, 
bir dizi iş birliği protokolü de 
imzalandı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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stratejik plan çalışmalarını 
tamamlamış olup 2017 yılı 
itibarıyla bu stratejik hedef-
lerimiz ve planlarımız yürür-
lüğe girmiştir. ‘Teknolojik 
derinlik ve küresel etkinlik’ 
ana temasını işleyen yeni dö-
nem stratejik planımızda, 4 
ana stratejik alan tanımlan-
mıştır. Bunlardan birincisi 
‘Modernizasyon Projelerinde 
Hız, Kalite ve Maliyet Etke-
ni.’… İkinci alan,  ‘Kabiliyet 
Kazanımı için Verimlilik Yö-
netimi.’ Hem Müsteşarlık 
olarak süreçlerimizde hem 
de sanayinin süreçlerinde bu 
birinci alanda bahsi geçen 
hızın, verimliliğin, kalitenin 
ve maliyet etkinliğin sağla-
nabilmesi; ancak ve ancak 
düzgün bir verimlilik yöne-
timiyle mümkün olabilecek-
tir. Stratejik planlarımızdaki 
üçüncü alan, ‘Teknolojik Ye-
nilikleri, Bilimsel Birikimler 
ve Deneyler ile Birleştirmek.’ 
Bunun için de başta bahset-
tiğim gibi, sadece sanayici-
lerin birbirleriyle konuşması 
değil; Müsteşarlığımızın sa-

nayicilerle, Müsteşarlığımı-
zın akademi ile tam bir si-
nerji içinde olması gerekiyor, 
tüm akılları kullanabilecek 
bir ortam oluşturmamız ge-
rekiyor. Dördüncü alan ise 
‘Stratejik İnsan Kaynağı ve 
Güçlü Kurumsal Yönetim.’ 
Malumunuz olduğu üzere, 
çok büyük projelerimiz, çok 
büyük hedeflerimiz var. Mil-
li muharebe uçağımızdan 
kendi gemilerimize , tankla-
rımıza kadar bütün bunları 
sadece plan olarak, kâğıt 
üzerinde hayal etmek yetmi-
yor. Bunları hayata geçirmek 
için en önemli, vazgeçilmez 
unsurumuz, insan kaynağı. 
İnsan kaynağı yetiştirmek 
üzere de ciddi çabalarımız 
var.”
SSM’nin savunma sanayi-
si firmalarına ve özellikle 
KOBİ’lere yönelik destekle-
rinden, yeni şirket kuruluşu 
çalışmalarından ve SAYP 
programından bahseden  
Dr. Tüfekçi, Ankara Uzay 
ve Havacılık İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ne 120 

firmanın başvurduğu ve 70 
tanesine yer tahsisi yapıldığı 
bilgisini de paylaştı.
Dr. Tüfekçi, SSM’nin organi-
zasyon değişiklikleri ve bu-
nun etkileri ile ilgili de şun-
ları söyledi: “Milli Savunma 
Bakanlığı Teknoloji ve Ar-Ge 
Daire Başkanlığının Müste-
şarlığımıza bağlanmasıyla 
organizasyonumuz zengin-
leşmiştir. Ar-Ge Daire Baş-
kanlığı ve Teknoloji Yönetimi 
Daire Başkanlığı olarak iki 
ayrı daire başkanlığı teş-
kil edilmiştir… Bu vesile 
ile hem Ar-Ge ve Teknoloji 
Kazanım Projelerini daha 
dinamik olarak Ar-Ge Pro-
je Dairesi’nde yürütürken 
hem de Teknoloji Yöneti-
mi Daire Başkanlığı bün-
yesinde teknoloji ve insan 
kaynakları envanterlerinin 
dinamik olarak tutulması 
ve kazandırmaya çalıştığı-
mız yeteneklerle yaptığımız 
projelerin ölçülmesi hedef-
lenmektedir. Malumunuz 
olduğu üzere, insan kaynağı 
olmadan planladığımız hiç-

bir işi istediğimiz zamanda 
ve istediğimiz performansta 
tamamlayabilme şansımız 
yoktur. Onun için, Teknoloji 
Yönetimi Dairesi’nde, insan 
kaynakları yönetimi ile il-
gili çok agresif programlar 
başlatmayı planlıyoruz. Son 
süreçte, 4 yıldır hayata ge-
çirmek için çabaladığımız 
Ar-Ge Paneli’ni de TSK ile 
çok güzel bir sinerji içeri-
sinde icra ettiğimizi ifade et-
mek istiyorum. Bu panelde, 
değişik teknoloji alanlarında 
çağrısına çok yakında çıka-
cağımız Ar-Ge projelerinin 
yanı sıra yeni bir kavram 
olan, geniş alan çağrıları-
na karar verdik. Geniş alan 
çağrıları ile daha çok sayı-
da araştırmacıyı, çok sayıda 
proje kurgusu ile savunma 
alanına çekmek ve onların 
tecrübelerini, uygulamalı 
araştırmalarla güzel sonuç-
lara çevirmek istiyoruz.”
Açılış oturumunun son ko-
nuşması, ODTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök tarafından yapıldı. 

Fatih Ünal
Nurettin 
Özdebir

Dr. Celal 
Sami 
Tüfekçi

Prof. Dr. 
Mustafa 
Verşan Kök

TSSK-HAB imza töreni

TSSK-HUKD imza töreni
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Prof. Dr. Kök, ODTÜ’nün sa-
vunma sanayisi kapsamın-
daki faaliyetlerini özetledi: 
“ODTÜ Teknokent, yoğun 
Ar-Ge faaliyetleri yapan sa-
vunma sanayisi firmalarına 
gerekli ekosistemi sağla-
yarak ülke savunmasında 
yenilikçi ürünlerin ortaya 
çıkmasını hedefliyor. Bu-
gün ODTÜ Teknokent’te yer 
alan firmaların %30’undan 
fazlası, savunma alanında 
faaliyet gösteren firmalar-
dır. Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinin en büyük teknolojik 
projelerinden biri olan Milli 
Muharip Uçak Projesi’nin 
tasarım aşaması da ODTÜ 
Teknokent’te gerçekleştiril-
mektedir. Ayrıca TSSK üyesi 
savunma sanayisi firmaları-
mızın birçoğu, geliştirmekte 
oldukları ürün ve çözümler-
le dost ve müttefik ülkelerin 
savunma sanayisine de bü-
yük katkılar sağlamaktadır. 
ODTÜ’de başta; elektrik-e-
lektronik, bilgisayar, havacı-
lık-uzay, metalürji-malzeme 
ve makina mühendisliği bö-

lümleri olmak üzere, öğretim 
üyelerimiz ve AFET, BİLTİR, 
OGAM gibi birçok araştırma 
merkezleri, TSSK’nın doğal 
bir parçası olarak ekosiste-
me katkı sağlamaktadırlar.”
Açılış konuşmalarının 
ardından:
n	 STM ile ODTÜ 
 TEKNOKENT A.Ş.,
n	 TSSK ile HUKD 
 (Havacılık ve Uzay 
 Kümelenmesi Derneği),
n	 TSSK ile SAHA 
 İSTANBUL (Savunma,
 Havacılık Ve Uzay 
 Kümelenmesi Derneği)
 ve
n	 TSSK ile HAB 
 (Ankara Uzay ve 
 Havacılık İhtisas 
 Organize Sanayi Bölgesi)
 arasında iş birliği 
 protokolleri imzalandı.

Ana Yükleniciler 
Kendilerini 
Anlattılar
İmza törenleri sonrasın-
da, SSM Sanayileşme Daire 
Başkanı Bilal Aktaş’ın mo-

deratörlüğünde, ASELSAN, 
FNSS, HAVELSAN, Otokar, 
ROKETSAN, STM ve TUSAŞ 
temsilcilerinin konuşmacı 
olarak katıldığı bir panel dü-
zenlendi.
ASELSAN Merkezi Tedarik 
Direktörü Ali Rıza Kılıç, ka-
tılımcılarla şu bilgileri pay-
laştı:
n	 ASELSAN, Türkiye’de,

597’si KOBİ olmak üzere, 
707 alt yüklenici ile 
çalışıyor.

n	 Bunlarla ilgili yıllara 
sari açık sipariş toplamı, 
3,3 milyar lira.

n	 2016 yılında yurt içi
tedarikçilere yapılan 
ödeme, 900 milyon lira 
olarak gerçekleşti.

n	 ASELSAN’ın ODTÜ
Teknokent firmalarına 
verdiği siparişlerin 
toplamı ise 2014 yılında 
5,11 milyon dolar, 2015 
yılında 6,18 milyon dolar, 
2016 yılında 24,05 milyon 
dolar oldu.

Kılıç, ASELSAN’ın anlaşma-
lı bankaları üzerinden, alt 

yüklenicilerinin ek teminat 
vermeden kredi kullanabil-
mesinin önünü açtıklarını; 
40 firmanın, 5 bankadan 70 
milyon lira kredi kullandığını 
belirtti.
FNSS Kalite Güvence ve  
İş Mükemmelliği Müdürü 
İhsan Karaman, FNSS’nin 
yerlileştirmeyi planladığı 
sistem ve ürünleri listeledi. 
Bunların arasında, sektörel 
olarak desteklendiğinde, 
yerlileşmeye büyük değer 
katacak alanları şöyle sıra-
ladı:
n	 Hammadde (balistik

çelik, alüminyum, 
seramik zırh),

n	 Silah sistemleri 
 (7,62 mm, 12,7 mm, 
 25 mm ve 30 mm),
n	 Boya ve
n	 Suda itki  
 sistemleri.
Karaman, tedarikçi seçi-
minde yaşadıkları zorluklar 
arasında, şunları da saydı:
n	 Adetlerin azlığı 
 nedeniyle teklif alma 
 zorlukları,

Ali Rıza Kılıç
İhsan
Karaman Cenk Özen Metin Karadaş

TSSK-SAHA İSTANBUL imza töreni 

STM-ODTÜ Teknokent imza töreni
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n	 Yerlileştirme, tersine
mühendislik ve tasarımı 
da içerecek biçimde 
çözüm üreten 
alt yüklenici azlığı ve

n	 Özel proseslerde 
 sertifikasyon sürecinin
 zorlukları.
HAVELSAN Kalite ve Teda-
rik Yönetimi Direktörü Cenk 
Özen, HAVELSAN’ın iş eko-
sistemini tanıttı. HAVELSAN, 
2016 yılında, iş ekosiste-
mine kayıtlı 82 firmadan, 
toplam 24 milyon dolarlık 
alım yaptı. İş ekosisteminde 
hâlen, Yetkin İş Ortağı kate-
gorisinde 5, Yeterli İş Orta-
ğı kategorisinde 44, Kayıtlı 
İş Ortağı kategorisinde ise  
20 firma bulunuyor.
Otokar Satın Alma Direktö-
rü Metin Karadaş, 2015’te,  
451 yerli alt tedarikçiden, 
482 milyon lira; 260 yabancı 
alt tedarikçiden 454 milyon 
lira satın alma gerçekleştir-
diklerini söyledi. Tedarikçi-
lerden beklentileri arasında; 
teknoloji gelişimine ve insan 
kaynaklarına yatırım yapma, 
çevre ve insan sağlığına say-
gılı olma, BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ve Otokar A.Ş. 
Çalışma Etik Kurallarına tam 
uyum başlıklarını da sıraladı.
ROKETSAN Tedarik Direk-

törü Ali Şarlak, alt yükle-
nicilere verdikleri işlerin 
yıllara göre değişimini,  
Tablo 1’deki gibi verdi. Bu 
konuda, yurt içi-yurt dışı da-
ğılımı ise şöyle gerçekleşti:
n	 2015 yılında çalışılan 

alt yüklenicilerin %87’si, 
yurt içi firmalar oldu. 
Bu firmalar, imzalanan 
sözleşmelerin toplam 
bedelinin %51’i kadar 
iş aldılar.

n	 2016 yılında, yurt içi 
 firmaların sayısal oranı
 aynı kalırken, sözleşme
 miktarlarındaki oranları
 %77’ye çıktı.
ROKETSAN, alt yüklenici 
portföyünün geliştirilmesi, 
riskin asgariye indirilme-
si, rekabetin arttırılması 
ve tek bir kaynağa bağımlı 
kalınmaması amacıyla alt  
yüklenicilere, %70’e %30 
oranı prensibi ile iş payla-
şımının yapılmasını hedefli-
yor. Şarlak, 2015 yılının or-
tasında başlattıkları, Çözüm 
Ortağı Arayışı Çalışması’nın 
uzun bir süreç olduğunu; 
sabırlı olmayı ve öncelikle 
fikir birliği sağlamayı gerek-
tirdiğini ifade etti. 
Şarlak, alt yüklenicilerinde 
olmasını istedikleri nitelik-
ler arasında, “Endüstri 4.0 

çalışmasına yatkınlık”ı da 
saydı.
STM Genel Müdür Yardım-
cısı Murat İkinci, “MİLGEM 
Projesi Sanayileşme Ba-
şarısı” başlıklı bir sunum 
yaptı. Askeri gemi inşa-
sında maliyet kırılımının;  
%80 materyal, %20 işçilik 
şeklide olduğunu hatırlatan 
İkinci, projede çeşitli mal-
zeme, alt sistem ve hizmet-
lerin tedarikinden sorumlu 
olan STM’nin faaliyetlerini 
şöyle özetledi:
n	 STM, malzeme ve hizmet

tedarikleri için, yaklaşık 
400 firma ile görüştü. 
Bunların içinden, 
205 firmadan raf ürünü 
ya da standart üretim 
malzeme tedarik edildi.

n	 Sistem ve cihaz tedariki
kapsamında, ilk gemi için 
yerli ve yabancı 75; 
ikinci gemi içi 58 sözleşme 
imzalandı. Bu kapsamda, 
289 firma ile görüşüldü 
ve teklif istendi.

İkinci, MİLGEM benzeri  
projelerde, tedarikçi seçi-
mi ve yönetimi açısından 
başarının anahtarlarını da  
sıraladı:
n	 İhracat potansiyeli
 yüksek ürünler 
 hedeflenmeli,

n	 Ana yüklenici olarak, 
 projenin başarılı bir 
 biçimde bitirilmesinin
 yanı sıra devamı işlerde
 ihtiyaç duyulacak nitelikli
 alt yükleniciler 
 desteklenmeli,
n	 Risk alabilen ve uzun 
 vadeli yatırımlara girmek
 konusunda istekli 
 alt yükleniciler 
 cesaretlendirilmeli,
n	 Emek harcanan ve 
 kabiliyet sahibi olan 
 küçük firmaların, 
 hayatlarına devam 
 edebilmeleri sağlanmalı,
n	 Her şeyin yerli olarak
 üretilmesini hedeflemekten
 ziyade, fizibilitesi 
 yapılmış, uluslararası 
 pazara hitap edebilecek
 ürünlerin yerlileştirilmesi 
 sağlanmalı,
n	 Yurt içinde ve 
 yurt dışında rekabetçi
 olabilmek için, küçük 
 işletmeler ile iş birliği
 arttırılmalı.

Ali Şarlak Murat İkinci İlhami Tanyolu

Yıl	 Tutar	(lira)
2013	 602.344.589
2014	 649.479.336
2015	 620.563.530,77
2016	 1.533.818.00,46

Tablo 1. ROKETSAN’ın
Alt Yüklenicilerine Verdiği 
İşlerin Toplam Tutarları
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TUSAŞ Tedarik ve Sanayileş-
me Başkanı İlhami Tanyolu, 
2016 yılında, üstlendikleri 
işlerin toplam işçilik saa-
tinin %50’sinin TUSAŞ’ta; 
%50’sinin ise alt yüklenicile-
rinde gerçekleştiğini söyledi.  
TUSAŞ, 2017’de, alt yükleni-
cilerine, toplam 2,56 milyon 
saat iş aktarmayı planlıyor. 
Böylece, toplam işçilik saati-
nin %53’ü, alt yüklenicilerde 
gerçekleşecek. 2020 yılı için 
hedef ise %70. 2025 yılı için 
hedef ise tüm detay parça 
üretimini yardımcı sanayiye 
aktarmak.
Tanyolu, 2016 yılında, 50 yerli 
yardımcı sanayi firmasın-
da görevli 474 personele,  
79 başlık altında, toplam 

15.471 saatlik eğitim verdik-
leri bilgisini de paylaştı.
SSM Sanayileşme Daire 
Başkanı Bilal Aktaş, panelin 
sonunda, değerlendirme-
lerini şu sözlerle ifade etti: 
“Bugün burada gördük… 
Aslında birlikte büyümenin 
yolu, paylaşmak. Paylaş-
mak, firmaların küçülmesi-
ne ya da daralmasına neden 
olmuyor; sektörün birlikte 
büyümesine katkı sağlıyor.”
Etkinliğin öğleden sonraki 
bölümünde ise iki ayrı salon-
da, toplamda 42 alt yüklenici 
firma tarafından sunumlar 
yapıldı. Etkinlik, sunumların 
ardından, stant ziyaretleri ve 
iş birliği görüşmeleri ile de-
vam etti ve sona erdi.

Dr. Tüfekçi, ANDAR’ın çözümleri hakkında bilgi aldı.

ANOVA, 
kabiliyetlerini 
Dr. Tüfekçi’ye 
anlattı.

Dr. Tüfekçi, 
AYYAZILIM’ın 

çalışmalarının 
güncel durumunu 

dinledi.
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Törenin açılış konuşma-
sını yapan TEPAV İcra 
Direktörü Dr. Güven 

Sak, Türkiye 100 listesinde 
yer alan firmaların büyük 
çoğunluğunun KOBİ sınıf-
lamasında yer aldığını ifade 
etti ve yarışmaya katılan fir-
maların, yalnızca 11 tanesi-
nin KOBİ olmadığını belirtti.
Ardından kürsüye gelen 
TOBB Başkanı M. Rifat  
Hisarcıklıoğlu “Ülkemizin en 

hızlı büyüyen şirketlerinin 
başarılarına küresel ölçekte 
dikkat çekmek ve küresel 
bağlantılarını kuvvetlen-
dirmek   istiyoruz.” dedi.  
Türkiye’nin en hızlı büyüyen  
100 firmasına ilişkin listeyi 
oluştururken, başvuru ya-
pan şirketlerin, 2012-2015 
dönemindeki ciro artış hız-
larını dikkate aldıklarını  
anlatan Hisarcıklıoğlu, lis-
tedeki şirketlerin tama-

mının yenilikçi firmalar 
olduklarına dikkat çekti ve 
söz konusu firmaların, her-
kesin bildiği işleri, çok farklı  
bir anlayışla yaptıklarını be-
lirtti.
Törenin son konuşmasını 
gerçekleştiren Başbakan 

Yardımcısı Nurettin Canik-
li, üretim yapmanın zor ve 
zahmetli bir süreç olduğunu 
söyleyerek, yarışmaya katı-
lan firmalara desteğini ifade 

Sıra	 Şirket	Adı	 2012-2015	Büyüme	Oranı	(%)	 2015	Gelir	Aralığı	(TL)	 2015	Yılı	Çalışan	Sayısı
1	 ARES	Tersanesi	 4472,9	 20-50	milyon	 248
75	 Samsun	Yurt	Savunma	 186,4	 20-50	milyon	 199

Tablo 1. Türkiye 100 yarışmasında, savunma ve havacılık sektöründen listeye giren firmalar

Türkiye’nin 
En Hızlı Büyüyeni:

ARES Tersanesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle 

düzenlenen, Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen şirketlerinin belirlendiği, 

“Türkiye 100” yarışmasının 
ödül töreni, Başbakan Yardımcısı 

Nurettin Canikli’nin katılımı ile 
25 Ocak’ta, Ankara’da 

gerçekleştirildi. ARES Tersanesi, 
2012-2015 yılları arasında 

kaydettiği  %4472,9’luk 
büyüme ile zirvede yer aldı.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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etti. Canikli, konuşmasının 
devamında, firmaların fi-

nansmana erişimi ile ilgili 
gerçekleştirilen düzenle-
meleri anlattı.
Konuşmaların ardından 
ödüller verildi. ARES Ter-
sanesi’nin ödülü, Başba-
kan Yardımcısı Canikli ve 

Hisarcıklıoğlu tarafından, 
ARES Tersanesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Yonca Kotiloğ-
lu’na takdim edildi.
Yarışmada, savunma ve ha-
vacılık sektöründen, ARES 
Tersanesi’nin yanı sıra 
Samsun Yurt Savunma da 
listeye girdi (Tablo 1).

©
 T

O
B

B

ARES Tersanesi’nin
Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
inşa ettiği ARES 110 HERCULES.  
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ARES Tersanesi, 
Büyümesini 
Kararlı Adımlarla 
Sürdürecek
ARES Tersanesi’nin bu başarısını 
ve gelecek planlarını, Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile 
konuştuk.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin 
rakiplerine göre en önemli avantajı 
sizce nedir?
Kerim KALAFATOĞLU: En uygun ma-
liyet, en hızlı teslimat, en yüksek kali-
tede ve ileri teknoloji standartlarında 
malzeme ve işçilikle üretim, elbette 
her tersanenin; hatta hemen her sek-
tördeki firmanın iddiası ve hedefidir. Bu 
faktörler uygun şekilde yönetilmediği 
takdirde, zaten kuruluşların var olması 
mümkün değildir. Bütün bu faktörle-
rin yanında ve hatta daha da ötesin-
de, ARES Tersanesi olarak gemi inşa 
sektörüne yeni ve farklı bir bakış açısı 
kattığımıza inanıyorum. Vizyonumuz, 
en iyi gemileri üretmekle sınırlı değil; 
biz müşterilerimize de kendileriyle bir-
likte bir vizyon çizmeyi hedefliyoruz. 
Şöyle ki; müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
dinliyoruz, isteklerine değer veriyoruz 
ve hiçbir zaman karşılarına hazır bir 

platformla çıkıp onları bu platforma 
ikna etmeye çalışmıyoruz. Operas-
yonel ihtiyaçlarını karşılıklı oturup 
değerlendiriyoruz; en uygun çözümü 
ve en uygun teknik özellikleri birlikte 
belirliyoruz. Yani, hâlihazırda birçok 
ülkede, devlet kurumlarına ihale dos-
yalarının hazırlanması aşamalarında 
hatırı sayılır tutarlarda fatura edilen 
danışmanlık hizmetini, bedelsiz ve 
memnuniyetle veriyoruz. Bu noktada, 
müşterilerimizin de bizi yönlendirdi-
ği hususlar elbette oluyor. Böylelikle 
tam bir kazan-kazan çözümü sağlıyo-
ruz. Tabiri caizse ceketi müşterimize 
özel dikiyoruz, askıdan alıp üzerine 

uydurmaya çalışmıyoruz. Bu anlayı-
şımızı “tailor made solutions” (terzi 
usulü çözümler) olarak tanımladık. 
Dolayısıyla bizim raftan alıp müşteri-
mize vereceğimiz hazır bir ürünümüz 
yok. Ancak gururla ifade ediyorum, 
kendilerine sunabileceğimiz sayısız 
çözümümüz var. Elbette ki müşte-
ri odaklı çözümler üretmek, emek 
yoğun bir tasarım faaliyetleri zinciri 
gerektiriyor. Ancak genç ve dinamik 
tasarım ekibimizle biz bu stratejimizi 
sürdürmeyi ve müşterilerimize, ken-
dileri ile birlikte çalışarak en uygun 
çözümleri sunmaya devam etmeyi he-
defliyoruz.

ARES Tersanesi’nin, yine Katar için inşa ettiği bir diğer botu, ARES 75 HERCULES. 
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İnşa Edilen Gemilere, 
20 Yıl Gövde Garantisi
Müşteriye özel çözümlerimiz, sadece 
dizayn ve inşa safhalarıyla da sınır-
lı değil. Bir tersane olarak gemi inşa 
etmemizin yanı sıra tam yetkili ve 
sertifikalı bir Entegre Lojistik Destek 
departmanına sahibiz ve bu da bizi di-
ğer tersanelerden farklı kılıyor. Müş-
terilerimizle olan ilişkilerimizi, teslim 
işlemleri ile sonuçlandırmıyoruz. Ge-
milerin yaşam döngülerini, tasarım 
aşamasından itibaren dikkate alıyor; 
ömür devri maliyetlerini hesaplıyoruz. 
Bakım planlarını yapıyoruz. İstenilen 
dilde ve istenilen özellikte operatör, 
teknik ve bakım kitaplarını hazırlıyo-
ruz. Yani kullanıcının istediği özellik-
lerde ürettiğimiz geminin, kullanıcının 
istediği şartları sağlayacak şekilde 
asgari maliyetle idame edilmesi için 
gerekli tüm planları, henüz dizayn ve 
inşa aşamalarındayken hazırlıyoruz. 
Bakım ve onarım sözleşmeleri yapı-
yoruz. Olası problemlerin çözümü için,  
24 saat esasında çalışıyoruz ve  
bunların en kısa sürede çözümlen-
mesini sağlıyoruz. Bakım sözleşmesi 

yaptığımız kullanıcılarımızın, malze-
me tedariklerini bile biz yapıyoruz. 
Türkiye’deki tersaneler arasında, bu 
alandaki tüm istekleri karşılayan tek 
departmanın ARES Tersanesi bün-
yesinde olduğunu rahatlıkla söyleye-
bilirim. ARES demek problemsiz ve 
sıkıntısız bir gemi yaşam döngüsü de-
mektir. Bugün ARES Tersanesi, inşa 
ettiği gemilere, 20 yıl gövde garantisi 
verebilecek, dünya üzerindeki belki de 
tek üreticidir.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi, 
silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri 
dışında, sivil müşteriler için de 
bot üretiyor mu? Üretiyorsa bu 
işlerin cironuzda payı nedir? Bu 
payın gelecekte nasıl değişeceğini 
öngörüyorsunuz?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersane-
si’nin ana hedef pazarı, şüphesiz askeri 
ve yarı askeri (paramiliter) botlar. Bu 
alanda da çok başarılı olduğumuza 
inancım tam. Fakat ARES Tersane-
si’nin uzak geçmişi balıkçı tekneleri; 
yakın tarihi ise yat ve gezi tekneleri ile 
dolu. Hâlihazırdaki ürün portföyünde 

de muhtelif yolcu feribotları, yangın 
söndürme gemileri ve hatta gezi tek-
neleri hâlâ mevcut. Katar Devleti’nin 
sahibi olduğu bir turizm firmasınca 
yönetilen ve bizim inşa ettiğimiz 8 ge-
miden oluşan yolcu feribot filosu, Ka-
tar’da yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor. 
Türkiye’de, hatta Antalya’da turistik 
otellerde hizmet veren gezi tekneleri-
miz de var.
Şu müjdeli haberi de buradan sizinle 
paylaşmak isterim: Umuyorum, çok 
yakında yangın söndürme gemileri 
ve farklı tiplerde yolcu feribotları da 
ihraç edeceğiz. Sözleşme görüşme-
leri aşamasında olduğumuz, gelecek 
vadeden potansiyel projelerimiz var. 
Hâlen elimizdeki rakamlara göre,  
son 3 yıldaki satış gelirlerimizin yak-
laşık %15’ini, sivil müşterilerimiz için 
ürettiğimiz botlardan elde ettiğimizi 
ifade edebilirim. Bu oranda, kısa va-
dede çok büyük bir değişiklik bek-
lemiyoruz; ancak satış hacmimizde, 
askeri ve sivil her iki segmentte de 
artış beklediğimizden ötürü, oransal 
bazda %15-20 aralığında bir beklenti  
içindeyiz.
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MSI Dergisi: ARES Tersanesi, 
bu hızlı büyümesini, önümüzdeki 
dönemde nasıl sürdürecek? Gelecek 
5 yıl ya da 10 yıl sonra ulaşmayı 
hedeflediğiniz; ciro, proje sayısı, teslim 
edilen bot sayısı gibi hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersa-
nesi, özellikle son 3 yılda elde ettiği 
%4473 gibi astronomik bir büyüme ora-
nıyla inanılması güç bir başarıya imza 
attı. Elbette mutluyuz ve gururluyuz. 
Fakat bir o kadar da temkinli ve ted-
birliyiz. Böylesi hızlı büyümenin, gurur 
ve özgüven verici olduğu kadar bera-
berinde birtakım riskler getirdiğinin de 
bilincindeyiz. Bu riskleri iyi yöneterek 
avantaja dönüştürecek tecrübe ve viz-
yona da sahip olduğumuza inanıyorum. 
Dolayısıyla bu büyüme oranı, bizi as-
lında rahatlatmaktan ziyade, daha çok 
disipline etti; kurumsal yapımızı daha 
da sağlamlaştırmamız yönünde telkin 
ve teşvik etti diyebilirim. Önümüzdeki 
dönemde, tabii ki satış gelirlerimizin 
artışındaki sürekliliği sağlamak en bü-
yük hedefimiz. Öte yandan, büyüme hızı 
rakamlarımızın daha kararlı olmasını 
ve artı/eksi yönlü pik noktalarının eli-
mine edilmesini sağlamalıyız.
%90’ın üzerinde bir oranla ihracattan 
elde ettiğimiz yıllık ciromuzu, 5 yıl için-
de, stabil ve istikrarlı büyüme oranla-
rıyla asgari %300 büyütmeyi, şu an için 

mütevazı fakat uygulanabilir bir hedef 
olarak önümüze koyduk. Zira 2017 yılı 
için hâlihazırda kesinleşmiş satış geli-
rimiz, 110 milyon dolar civarında.
Bununla birlikte, Deniz Kuvvetlerimi-
zin ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 
ihtiyaçları, bizim için her zaman birinci 
öncelikli. Finansal hedeflerin daha da 
ötesinde ve ülkemize döviz kazandır-
manın yanında, ülkemizin kıymetli si-
lahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine 
hizmetlerimizi arttırarak sürdürmek 
en büyük gayemiz. Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin ve İçişleri Bakanlığının, kapasi-
temizin elverdiği her projesine destek 
vermeye her daim talibiz. Bu vesileyle 
Deniz Kuvvetlerinin hücumbot filosu-
nun modernizasyonu kapsamında, yurt 
içinde geliştirilerek temini planlanan 
Türk Tipi Hücumbot Projesi’nin en güç-
lü adaylarından biri olduğumuzun altını 
çizmek isterim.

MSI Dergisi: Bu hedeflere ulaşmak 
için; teknoloji, ürün ailesi ve pazarlama 
alanlarında ne gibi çalışmalar ve 
yenilikler yapacaksınız?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersane-
si, kurulduğu günden bu yana, özellikle 
üretim teknolojileri alanında çok ciddi 
altyapı ve personel yatırımları yaptı ve 
hâlen de bu yatırımlarını sürdürüyor. 
Yaptığımız yatırımlarla kompozit üre-
timinde en gelişmiş teknolojik yöntem 

olan vakum infüzyon teknolojisinin, 
askeri tekneler için Türkiye’deki tek; 
pazardaki en büyük uygulayıcısıyız. 
Kullandığımız üretim yönteminde, re-
çine ve sertleştiricisinin karışım oranı, 
üretici spesifikasyonlarında belirtilen 
değerler dikkate alınarak bilgisayar 
kontrollü tam otomatik makinalarda 
oluşturuluyor. Böylece, insan kaynaklı 
olabilecek hatalar önleniyor.
Tasarım alanında da büyük atılımlar 
yaptık. Ciddi oranda bir personel yatı-
rımı ile genç, dinamik ve araştırmacı 
bir tasarım departmanı oluşturmanın 
yanı sıra BMT Nigel Gee ve Rolls-Roy-
ce gibi dünyaca ünlü tasarım firmala-
rıyla stratejik ortaklıklar başlattık. Bir  
Ar-Ge departmanı oluşturmak için ça-
lışmalarımız hâlen devam ediyor.
Elbette bu yatırımların da bir neticesi 
olarak edindiğimiz tecrübe ile askeri ve 
yarı askeri teknelere ilaveten ürün port-
föyümüz de genişledi; yangın söndürme 
gemileri, deniz ambulansları, farklı tip 
ve boyutlarda yolcu feribotları ve açık 
deniz ikmal destek gemileri ürün aile-
mize katıldı. Büyümemizle birlikte, or-
ganizasyon yapımızı, uzun araştırma ve 
çalışmalar neticesinde, gelecekteki ih-
tiyaçlarımıza da cevap verecek şekilde 
revize ettik. İş geliştirme ve pazarlama 
faaliyetlerimiz için, daha profesyonel 
bir kadrolaşma yoluna gittik. Çalıştığı-
mız ülkelerde temsilciliklerimiz var ve  

ARES Tersanesi, özellikle son 3 yılda elde ettiği %4473 gibi 
astronomik bir büyüme oranıyla inanılması güç bir başarıya 
imza attı. Elbette mutluyuz ve gururluyuz. Fakat bir o kadar da 
temkinli ve tedbirliyiz.
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özellikle belirtmek isterim ki bu tem-
silciler, birçok temsilci adayı firma ara-
sından titizlikle seçiliyorlar. Yurt dışında 
ortak yatırım girişimlerimiz mevcut ve 
orta vadede bu alanda da güzel haberler 
paylaşacağımızı umut ediyorum. Sek-
törümüzle ilgili, ulusal ve uluslararası 

her türlü fuar ve seminere iştirak edi-
yoruz. Uluslararası platformda, gerek 
özel şirketler gerekse devlet kurumları 
ile ortak üretim ve know-how transferi 
üzerine stratejik ortaklık görüşmeleri-
miz devam ediyor. Kısacası, her alanda 
koşuyoruz, bir an duraksamıyoruz; ül-
kemiz için çalışıyoruz ve çalışmaya de-
vam edeceğiz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Ocak ayı, ARES 
Tersanesi için, 2017 yılına güzel bir 
başlangıç oldu diyebilirim. Ardı ardına 
gelen ödül haberleri bizi gururlandırdı, 
motive etti ve daha da çok çalışmamız 
gerektiğini hatırlattı. Öncelikle Avus-
turalya merkezli bir yayın kuruluşu ta-
rafından, 2016 Yılında Dünyanın En İyi 
Karakol Gemisi İnşa Eden Tersanesi 
seçildik. Bununla birlikte, Katar İçişleri 
Bakanlığı için inşa ettiğimiz 34 metre 
boyundaki ARES 110 HERCULES Çok 
Maksatlı Karakol Gemisi, 2016 Yılında 
Dünyanın En İyi Karakol Gemisi ödülü-
ne layık görüldü.
Hemen ardından, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB)’nden, Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen 100 firması 
arasına girmemiz münasebetiyle bir 
davetiye aldık. Bir güzel sürprizi de 
TOBB Konferans Merkezi’nde yaşadık. 
Başbakan Yardımcımız Nurettin Canik-
li ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından, Türkiye’nin En Hızlı Büyü-
yen 100 Firması içinde 1’incilik ödülü, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Yonca Kotiloğ-
lu’na takdim edildi.
Bu vesileyle bu ödüllere layık görülme-
mizde ve projelerimizin başarılı bir şe-
kilde hayata geçirilmesinde emeği olan 
işçisinden yönetim kurulu üyesine kadar 
tüm personelimize ve tüm proje paydaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Ve elbette 
MSI Dergisi’ne ve siz değerli çalışan-
larına, ARES Tersanesi’ne derginizde 
yer ayırdığınız; var olan farkındalığımızı 
daha da arttırmak adına katkıda bulun-
duğunuz için şükranlarımı sunuyorum.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu’na, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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KKTC Sahil Güvenlik 
Kuvvetleri de ARES 
Tersanesi tarafından 
inşa edilen botları 
kullanıyor.
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Konunun kamu ku-
rumları, özel sektör 
ve sivil-bireysel bakış 

açıları ile incelendiği panel, 
SETA Güvenlik Araştırma-
ları Direktörü Murat Yeşil-
taş’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Panelde, STM 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Korkut, Bahçeşe-

hir Üniversitesi Bilgisayar  
Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Selçuk Baktır, ADEO IT Con-
sulting Service Adli Bilişim 
Uzmanı Halil Öztürkci ve 
SETA Güvenlik Araştırmacı-
sı Merve Seren birer konuş-
ma yaptı.

Siber Savunma 
Yetenekleri de Gizli
Panelde ilk sözü, SETA Gü-
venlik Araştırmacısı Merve 
Seren aldı. Seren, siber gü-
venlik ile ilgili çalışmaların 
tarihçesini ve günümüzdeki 
tehdidi kısaca anlattıktan 
sonra, “Acaba herkes siber 
yeteneğini göstermek ister 
mi?” sorusunun cevabını 
şöyle verdi: “Kara gücünüzü 
gösterirsiniz, hava gücünü-

zü, deniz gücünüzü göste-
rirsiniz; ama siber gücünüzü 
gösterdiğinizde, aslında siz 
güvenlik açığınızı gösteri-
yorsunuz… Belki de karşı 
tarafın, güvenlik açıklarını 
delebileceği bir yazılım ge-
liştirmesine imkân sağlı-
yorsunuz. Hatta bu nedenle 
NATO’nun düzenlediği ortak 
tatbikatlarda, ABD sürekli az 
puan alıyor; birinci olmuyor. 
Yani ortak siber tatbikat-
larda, ABD neredeyse hep 
yenilen konumuna düşüyor. 
Bu, ‘Diğer ülkeler siber güç 
açısından çok ileri pozisyon-
da, ABD’yi yenebilecekler!’ 
mi demek; yoksa bu aslın-
da, yetenek ve kapasitelerini 
birazcık kısmaları anlamına 
mı geliyor?”
Seren, Prag Taahhüttü ve 

Tallinn Kılavuz’undan bah-
sederek, siber savaşın hu-
kuki boyutu ile ilgili olarak 
hâlen açıklığa kavuşturul-
mamış alanlar olduğunu an-
lattı.

STM, Siber Güvenlik ve 
Siber Savunma Yaklaşımını, 
SETA Panelinde Anlattı
Aralık ayında, Merve Seren’in imzasıyla “Siber Tehditlerle 
Mücadelede Farkındalık ve Hazırlık” başlıklı bir analiz 
yayınlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA), 25 Ocak’ta, Ankara’da, Siber Ekosistem ve 
Türkiye’nin Siber Savaş Yetenekleri Paneli’ni düzenledi. 
Savunma sektörünü STM’nin temsil ettiği panelde, 
siber savunmanın dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, 
teknik ve hukuki açılardan değerlendirildi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Murat Yeşiltaş

Merve Seren

STM Siber Füzyon 
Merkezi’nin Hizmetleri

STM Siber Füzyon Merkezi’nin Yapıtaşları
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Korunması 
Gerekenler Aynı, 
Tehditler Farklı
STM Genel Müdür Yardımcı-
sı Ömer Korkut, sunumun-
da, ilk olarak siber tehdit-
lerin doğasından ve siber 
güvenliğin dünya genelin-
deki mevcut durumundan 
bahsetti. Sunumunu, çeşitli 
kaynaklardan derlediği ve-
rilerle destekleyen Korkut, 
dinleyicilerin kafasında net 
bir resmin oluşmasına yar-
dımcı oldu.

Korkut, korunması gereken-
lerin aslında değişmediğini; 
konunun, siber güvenlik, ha-
berleşme güvenliği ve bilgi 
güvenliğinden oluştuğunu 
ifade etti. Siber savunmanın 
en zor yanının, saldırıların 

asimetrik olmasından kay-
naklandığına dikkat çeken 
Korkut, bu nedenle durum-
sal farkındalığın önemli ol-
duğunu belirtti.
Sunumuna, STM’nin 2017 
sonrasına ilişkin öngörüleri 
ile devam eden Korkut:
n	 DDoS saldırılarının,
n	 Fidye yazılımlarının,
n	 Mobil cihazları hedef alan
 saldırıların,
n	 Endüstriyel kontrol 
 sistemleri ile enerji 
 dağıtım sistemlerine 
 yönelik saldırıların,
n	 Kurum içi yazışmalara 
 ve süreçlere sızma 
 suretiyle yapılacak 
 saldırıların ve
n	 Kapalı sistemlerden veri
 çalmaya yönelik saldırıların
 artacağını söyledi.
Korkut, STM’nin siber sa-
vunma konusunda yaptığı 
çalışmalardan da bahsetti ve  
17 Mayıs 2016 tarihinde, STM 
bünyesinde kurulan Siber 
Füzyon Merkezi (SFM)’nin 
faaliyetlerini anlattı. SFM’nin 
başlıca istihbarat kaynakları 
şöyle sıralanıyor:
n	 Açık istihbarat (OSINT)
 toplulukları (Open Threat
 Exchange, ISAC, CERT),

n	 Güvenlik ürünlerini 
 geliştiren firmalardan
 gelen bilgiler,
n	 Açık kaynaklı tehdit 
 bilgisi (STI) beslemeleri,
n	 Ağ gözlemleme ve 
 iç sistemler ve 
n	 Diğer formal veya 
 informal gruplar.
Korkut, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyacını karşılamak için 
yürütülen Siber Savunma 
Merkezi Projesi (SİSAMER) 
için STM’nin seçildiğini; çok 
yakın zamanda, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün Siber 
Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı Veri Güvenliği 
Projesi’ni de imzalayacakla-
rını belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi Bil-
gisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Selçuk Baktır, konuşmasın-
da, siber güvenlik denilince 
akla yazılımın geldiğini; do-
nanımların da açıklar içere-
bileceğine dikkat çekti.

Paneldeki son konuşmacı, 
adli bilişim uzmanı Halil Öz-
türkci oldu. Öztürkci, kamu 
kurumları söz konusu oldu-
ğunda, siber güvenlik konu-
sundaki farkındalığın çok geç 
geliştiğini; siber savaş ala-
nında, pek çok ülkenin, hem 
resmi hem de gayrı resmi 
pek çok aktörünün olduğunu, 
Türkiye’nin bu alanda geride 
kaldığını söyledi.
Etkinlik, soru-cevap oturu-
mu ile sona erdi.

Ömer
Korkut

Yrd. Doç. 
Dr. Selçuk 
Baktır

Halil
Öztürkci
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Suyun Altı, TCG ALEMDAR ile
Daha Güvenli Olacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın ihtiyacını karşılamak
üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen
Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) projesi kapsamında,
İstanbul Tersanesi ana yükleniciliğinde inşa edilen ALEMDAR, 
28 Ocak’ta, İstanbul’da gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. 
Denizaltıdan personel kurtarma; yara alan, kaza ya da arıza yapan 
gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi ve su altı 
onarım ve enkaz çıkarma gibi su altı çalışmalarını 
icra edebilecek 1 adet geminin inşasını konu alan 
MOSHIP projesinin sözleşmesi, 28 Ekim 2011 
tarihinde, SSM ile İstanbul Tersanesi 
arasında imzalanmıştı.
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com



Geminin; tasarım, inşa, 
donatım, test ve tec-
rübe faaliyetlerinin İs-

tanbul Tersanesi tarafından 
başarıyla tamamlanmasının 
ardından geçici kabulü yapı-
lan gemi, düzenlenen törenle 
TCG ALEMDAR (A-582) adıyla 
Dz.K.K.lığına katıldı. Tören, 
TCG ALEMDAR ile ilgili bilgi 
sunumu ile başladı. Kürsüye 
ilk olarak İstanbul Tersane-
si Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli 
geldi. Çiftçigüzeli, projenin 
başarımı ile ilgili şunları 
söyledi: “TCG ALEMDAR,  

sadece bir harp gemisi  
terimine sığdırılamayacak 
büyüklükte anlama, imkân 
ve kabiliyetlere ve proje ta-
rihçesine sahiptir… Dünya-
da ilk kez gerçekleştirilen 
Ar-Ge çalışmalarıyla, tama-
men milli imkânlar kullanı-
larak dizayn ve inşa edilen  
TCG ALEMDAR;
n	 Sahip olduğu ileri 
 teknoloji konfigürasyonla,
n	 Çok maksatlı kullanım ve
 operasyon konseptleriyle,

n	 Literatürde ilk kez 
 [geçen] dizayn, üretim ve
 kullanım özelliklerine 
 sahip alt sistemleri 
 barındırması 
 münasebetiyle
 dünyada bir ilktir.
Ülkemizde de her yönüy-
le teknolojik ve özgün bir  
atılım projesi olarak görül-
mektedir. TCG ALEMDAR, 
dünyada, NATO ve ABD kur-
tarma sistemlerine uyumlu-
luk açısından, türünün ilk ve 
tek örneği olarak da ayrıcalık-
lı bir konuma sahiptir.” Çift-
çigüzeli, bu noktada, gemi-
nin, zor durumdaki denizaltı 
personeline solunum ve ya-
şam desteğini, proje gereksi-

nimi olan 600 m’yi de aşarak  
620 m derinliğe kadar sağ-
layabildiğine dikkat çekti. Bu 
derinlikte bu harekâtı yap-
ma kabiliyetinin, dünyanın 
önde gelen donanmalarında 
dahi bulunmadığını belirten 
Çiftçigüzeli, dünyadaki diğer 
örneklerin, 350 m civarında 
derinliğe kadar solunum ve 
yaşam desteği sağlayabildi-
ğini vurguladı.
Geminin sistemlerinden bah-
seden Çiftçigüzeli, önemli 
gördüğü bir diğer noktayı 
şöyle dile getirdi: “Bu sistem-
lerin yanında gururla ifade 
etmek isterim ki; eriştiğimiz 
harp gemisi inşa seviyesinin 
çok önemli göstergesi olarak:
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Boy	 Yaklaşık	90	m
Genişlik	 Yaklaşık	18	m
Deplasman	 Azami	4097,64	t
Ekonomik	Sürat	 Asgari	14	kt
Azami	Devamlı	Sürat	 Asgari	18	kt
Seyir	Siası	 Asgari	4.500	deniz	mili
Denizde	Kalma	Süresi	 Asgari	30	gün
 n	125	(95	gemi	personel,	 

Personel	Sayısı
	 	 +	30	kurtarma	personeli)

 n	12	ilave	personelle	137’ye	
	 	 büyüme	potansiyeli
 n	4	x	asgari	3.400	kW	dizel
 n	2	x	3.500	kW	Azimuth	tip	itici
Ana	Tahrik	Sistemi n	1.400	kW	asansörlü	tip	itici
 n	2	x	770	kW	tünel	tip	itici
 n	Kurtarma:	Deniz	durumu	5’e	kadar
	 n	 Yedekleme:	Deniz	durumu	 
	 	 6’ya	kadar
Harekât	Kabiliyeti	 n	Kısıtlı	kurtarma:	Deniz	durumu
	 	 6’ya	kadar
	 n	Helikopter	iniş/kalkış:	
	 	 Deniz	durumu	4’e	kadar
	 12	tonluk	helikopterin	gece	ve
Helikopter	Kabiliyeti	 gündüz		iniş	ve	kalkışı
	 Helikopter	dikey	ikmal

TCG ALEMDAR’ın Teknik Özellikleri
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n	 Sözleşmede tanımlı
 isterlerin ötesinde
 manevra, sürat ve
 denizcilik yetenekleri,
n	 60 ton çeki gücü isterine
 karşılık %90 güçte 73 ton
 fiili çeki gücü,
n	 Yaşam mahallerinde ve
 makina dairelerinde
 yapılan ölçümlerden
 teyit edildiği üzere, bir
 denizaltıdan daha sessiz
 bir gemi profili elde ettik.”
Çiftçigüzeli, proje ile ilgili 
bazı rakamları da paylaştı:
n	 Proje kapsamında,
 228 alt yüklenici firma ile
 sözleşme imzalandı.

n	 Deniz tecrübelerinde,
 950 saatlik seyir icra
 edildi; 3.300 deniz mili
 yol alındı ve 850 ton yakıt
 tüketildi.
Çiftçigüzeli, konuşmasının 
sonunda şunları söyledi: 
“Gemimiz, Deniz Kuvvet-
leri envanterine girdikten 
sonra, denizaltılarımız mavi 
derinliklerde daha emni-
yetli, daha güven dolu ve  
emin olarak dolaşacaklar-
dır. 1953 yılında yaşanan 
Dumlupınar faciası gibi ka-
zalar, artık korkulu rüya ol-
maktan çıkacak. Bu görevin 
sağlanmasındaki katkıları-

mızdan dolayı da ayrıca gu-
rurluyuz.”

Alemdar İsmi 
Yaşamaya Devam 
Edecek
Çiftçigüzeli’nin ardından 
kürsüye gelen Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Bü-
lent Bostanoğlu, geminin ve 
adının taşıdığı anlamla ilgili 
şunları söyledi: “Az sonra, 
Türkiye Cumhuriyeti Gemisi 
-TCG- unvanını alarak ko-
mutanına teslim edilecek 
olan denizaltı kurtarma ge-
misi ALEMDAR, Ulu Önder 
Atatürk’ün, ‘Mükemmel ve 

kadir bir Türk donanması-
na sahip olma’ hedefinin bir 
tezahürü olarak, geçmişi-
nin bütün coşkulu mirasıyla 
karşınızda durmaktadır... 
[Törenin anlam ve önemi] 
geminin ismini aldığı tarihi 
Alemdar gemisinden kay-
naklanmaktadır. Ebadı kü-
çük, ancak, başarıları son 
derece büyük Alemdar’ı, 
burada anmadan geçe-
meyeceğim. 5 Şubat 1921 
gecesi, Anadolu’da devam 
eden mücadeleye katılmak 
için, 8 kahraman denizci, 
gemi kurtarma bahanesiyle 
İstanbul’dan yola çıkarak, 

Sınıfının En Gelişmişi
TCG ALEMDAR’ın denizaltı kurtarma konusundaki imkân 
ve kabiliyetleri şöyle sıralanıyor:
n	 Denizaltının mevkisinin bulunması ve durumunun
 tespiti,
n	 Denizaltı içinde bulunan personele tıbbi yardım ve
 havalandırma desteğinin sağlanması,
n	 Denizaltı personelinin basınç altında satha getirilmesi,
n	 Basınç altında kurtarılan personelin, basınç altında
 dekompresyona tabi tutularak sabit basınç odalarında
 tedavisi,
n	 Yaralı ve hasta denizaltı personeline, gemide bulunan
 hastane ve ameliyathane imkânları ile müdahale ve
n	 Gerekirse helikopter ile hasta nakli.
TCG ALEMDAR, denizaltıya müdahale ederken mevki 
muhafazasını, dinamik konumlandırma kabiliyeti ve 
dört noktadan demirleme sistemi ile sağlıyor.
TCG ALEMDAR ayrıca, 1000 m’ye kadar derinliklerde su 
altı çalışmalarında kullanılacak; Çok Bimli İskandil, 
Aktif Sonar, Akustik İzleme Yakalama Sistemi, Su Altı 
Telefon Sistemi, Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı ROV 
ve Yandan Taramalı Sonar Sistemi’ne de sahip.
Törende dağıtılan bilgi notunda, ALEMDAR’ın üstün 
nitelikleri şöyle sıralandı:

n	 Sürat: Gemi, sözleşmede tanımlı ileri yol süratinin
 (18 kt) üzerinde (19+ kt) ileri yol süratine ve tekne
 yapısı itibarıyla gemi inşa literatüründe rastlanmayan
 tornistan süratine (14,1 kt) sahip.
n	 Manevra Kabiliyeti: Sözleşmede tanımlı 4 gemi boyu
 isterine karşılık 1,9 gemi boyunda gerçekleştirilen
 dönüş dairesi çapı testinde olduğu gibi, temel manevra
 yeteneklerinin üstünlüğü, deniz tecrübeleri ile teyit
 edildi. Bir diğer performans kriteri olan ivmelenme
 süresi, sözleşme isterine göre 240 s iken gerçekleşen
 değer ise 127 s oldu.
n	 Çeki Gücü (Boullard Pull) Yeteneği: Bu değer,
 sözleşmedeki 60 ton isterine karşılık %90 makina
 yükünde, 73 ton olarak gerçekleşti.
n	 Sessizlik: 65 db / 110 db sözleşme isterine karşılık 
 60 db / 97 db olarak neticelenen yaşam mahalleri
 ve makina dairelerinde yapılan gürültü ölçümlerinde,
 geminin, bir denizaltıdan daha sessiz olduğu teyit
 edildi.
n	 Demir Derinliği: Gemi, 4 noktadan demirleme sistemi
 ile deniz tecrübeleri esnasında, literatürde geçmediği
 kadar derine; 652 m derinliğe demirledi.
n	 Sertifikasyon Çeşitliliği: TCG ALEMDAR, hem Amerikan
 (SRDRS) hem NATO (NSRS) kurtarma sistemlerine
 uyumlu ve bu konuda dünyada türünün tek örneği.

Fikri Işık
Oramiral Bülent 

Bostanoğlu
Atilla 

Çiftçigüzeli
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düşman zırhlıları arasın-
dan geçerek, Karadeniz’e 
açıldılar. Ancak Zonguldak 
açıklarında, Fransız gam-
botu tarafından durdurulan 
gemiye, bir yüzbaşı komuta-
sında Fransız askerleri çıka-
rıldı ve Alemdar, İstanbul’a 
dönmeye zorlandı. Alemdar 
personeli, Ereğli açıklarında 
gemideki Fransız askerle-
rini esir alarak, ele geçir-
dikleri silahlarla gambotla 
çatıştı ve tekrar Zonguldak’a 
dönmeyi başardı. Bu çatış-
malarda, Kurtuluş Sava-
şı’nın ilk deniz şehidi, Recep 
Kâhya, geminin güverte-
sinde, dümen başında can 
verdi. Sizlere aktardığım bu 
çatışmadan sonra, gemileri 
kurtarmak için inşa edilmiş 
olan Alemdar, vatanı kurtar-
ma yolunda, Milli Mücade-
le’ye destek sağlayan kritik 
gemilerden biri oldu... Deniz 
Kuvvetlerimiz, sadece çevre 
denizlerde değil, ülkesinin 
çıkar ve menfaatlerini dün-
yanın her köşesinde koru-
yacak bir güç olma hedefine 
adım adım ilerlemektedir. 
Bu yolda, denizin derinlik-
lerinden deniz sathına, bu-

radan da uzaya kadar olan 
hava sahasında bulunan 
muharip unsurları destek-
leyecek, zor zamanlarında 
yanında bulunacak gemi-
lere de ihtiyaç duyuyoruz.  
ALEMDAR gemimiz de bu 
ihtiyaca cevap vermek üze-
re, başta denizaltılarımız 
olmak üzere, zor durumda 
olan gemilerimize Hızır gibi 
yardıma koşacak, sınıfının 
en modern gemilerinden biri 
olacaktır. Günümüz koşulla-
rında, denizaltıdan personel 
kurtarma, su altında arama 
kurtarma ve açık deniz ye-
deklemesi konularında, en 
modern araç ve teçhizata 
sahip olmak, kaçınılmaz bir 
gerekliliktir… ALEMDAR’ın 
sahip olduğu kurtarma sis-
temleri ile denizaltılarda 
meydana gelebilecek kaza 
ve arıza durumlarında, per-
sonel, azami 72 saat içinde 
kurtarılabilecek; yara alan, 
kaza veya arıza yapan su 
üstü gemileri yedeklenebi-
lecek. Dalgıç, uzaktan ku-
mandalı su altı aracı ROV 
ve atmosferik dalış elbisesi 
kabiliyetleri ile düşen uçak 
ve helikopterler dâhil olmak 

n	 Sabit Basınç Odası ABD (NAVSEA) Sertifikasyonu:
 Gemide bulunan sabit basınç odası (SABOS) sistemi,
 Amerikan NAVSEA otoritesi tarafından tetkik edildi ve
 her yönüyle Amerikan Deniz Kuvvetleri
 operasyonlarında kullanılabileceği teyit edildi. 
 Bu sistem, Amerikan yetkili otoritelerinden yeterlilik
 alan yegâne ABD dışı sistemdir.
n	 Gelişmiş Sağlık Hizmeti Altyapısı: Gemide, her yönüyle
 tam donanımlı bir hastane ve tıbbi yardım donanımı
 mevcut.
Ayrıca, gemi inşa malzeme ve hizmetlerinin yanı sıra 
gemiye entegre edilecek sistemlerin büyük bölümü yurt 
içinden temin edildi. Proje bedelinin yaklaşık %65’i, 
sanayi katılımı ve offset olarak gerçekleştirildi.
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üzere, su altında arama kur-
tarma faaliyetleri icra edile-
bilecek. Bunlara ilaveten 
gemi, NATO denizaltı kur-
tarma sistemi ve Amerikan 

denizaltı kurtarma sistemi-
ne uyumlu olacak. Bu özel-
likleri ile ALEMDAR, ulusla-
rarası harekâtta, müşterek 
denizaltı kurtarma gemisi 

olarak da görev alabilecek. 
Geçmiş dönemde, çevre de-
nizlerimizde kurtarma limit-
lerimizin üzerinde olması 
nedeniyle su altından çıka-

ramadığımız ve diğer ülke-
lerden destek istediğimiz 
arama kurtarma faaliyetleri 
olmuştu. Bu eksikliği orta-
dan kaldırmak maksadıyla; 
tedarik edilecek uzaktan ku-
mandalı araç ROV sistemi ile 
hâlihazırda 1.000 m olan su 
altı arama kurtarma imkân 
ve kabiliyetimiz, 3.000 m’ye 
çıkarılmış olacak.”
Oramiral Bostanoğlu, gemi 
inşa sektörüne yönelik de-
ğerlendirmelerini de pay-
laştı: “Deniz Kuvvetlerimiz, 
özel sektör gemi inşa ka-
pasitesinin gelişimini sağ-
lamak amacıyla platform 
inşa projelerinin özel sek-
tör tersanelerinde gerçek-
leştirilmesi yönünde azami 
gayret sarf etmektedir. Hâ-
lihazırda askeri tersane-
lerimizde, sadece korvet, 
fırkateyn ve denizaltı inşa-
larına devam edilmektedir. 
Milli gemilerimiz ADA sı-
nıfı korvetlerden kazanılan 
tecrübe ile 19 Ocak 2017  

İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Şener, Bakan Işık’a geminin maketini takdim etti.
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tarihinde, İstanbul Tersane-
si Komutanlığında İ sınıfı fır-
kateyn projesinin ilk gemisi 
olan İstanbul’un inşasına 
başladık. Bu projede; 2’nci, 
3’üncü ve 4’üncü fırkateyn-
lerin, özel sektör tersaneleri 
tarafından inşa edilmesi ön-
görülmektedir. Bu sayede, 
savunma sanayimizde, ilk 
defa, fırkateyn tipi muharip 
bir geminin özel sektör ter-
sanelerinde inşa edilmesi 
gerçekleşecektir.”

Özel Sektör Vurgusu
Törenin son konuşması-
nı, Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık yaptı. Bakan Işık,  
ALEMDAR ile kazanılacak 
kabiliyetin tarihsel önemine 
vurgu yaptı: “Tarihimizden 
ders çıkararak aynı acıla-
rın tekrar yaşanmaması 
için büyük bir gayret göste-
riyoruz. Bugün aslında bu 
törenimiz, Atılay gibi, Dum-
lupınar gibi kazaların ger-
çekleşmesi durumunda aynı 
acıların yaşanmaması için 
aldığımız bir tedbirdir. 1942 
ve 1953’teki o kazalarda, 
ALEMDAR gemimiz elimizde 
olsaydı ve bugünkü teknoloji 
olsaydı, belki pek çok deniz-
cimiz hayatta olabilecekti. 
Elbette o günleri geri geti-
remeyiz; ama aynı kazaların 
bir daha yaşanmaması için 

tedbir alma imkânımız var. 
İşte bugün, aslında haklı gu-
ruru bu açıdan yaşıyoruz.”
Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin son dönemdeki 
başarılarını özetleyen Ba-
kan Işık, “Şimdi kritik tek-
nolojilerin yerlileştirilmesi, 
geliştirilmesi ve bu sayede 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarının, yerli ve milli 
imkânlarının karşılanmasını 
hedefliyoruz ve buna yönelik 
çalışıyoruz.” dedi.
Bakan Işık, ihracat konu-
suna da ayrı bir parantez 
açtı: “Aynı zamanda Türk 
savunma sanayisini, Tür-
kiye’nin en önemli ihracat 
kalemlerinden biri hâli-
ne getirmeye çalışıyoruz. 
Önemli adımlar attık. Yakın 

bir zamanda STM, Pakis-
tan’da, 350 milyon dolarlık 
bir projeyi, rekabet ederek 
kazandı. Pek çok uluslara-
rası ihalede, Türk firmaları 
önde gidiyor. Buradaki he-
defimiz, özel sektörümüzle 
birlikte, dünyada savunma 
sanayisi alanında söz sa-
hibi ülkelerden biri hâline 
gelmek. Bunu yaparken 
kesinlikle özel sektörümüz 
bizim en önemli dinamizmi-
mizdir. Özel sektörümüzü 
dışlayarak kalıcı bir başarı 
elde etmenin mümkün ol-
madığını biliyoruz. Bunun 
için bakanlığımızı yeniden 
yapılandırıyoruz. Tersane-
ler Genel Müdürlüğümüzü 
kurduk. Bugüne kadarki 
birikimimizi, bundan sonra 

geliştirerek, güçlendirerek, 
özel sektörün dinamizmini 
de içine katarak Allah’ın izni 
ile büyütmeye geliştirmeye 
devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından, 
TCG ALEMDAR’a komuta 
edecek Deniz Yarbay Se-
lim Gökdeniz’e, Bakan Işık 
tarafından, Gemi Hizmete 
Giriş Belgesi ve Komutan 
Flandrası verildi. Yarbay 
Gökdeniz’in ant içerek gö-
reve başlaması ile gemide 
görev alacak olan personel, 
komutanlarıyla birlikte, al-
kışlar eşliğinde gemiye sevk 
edildi. Tören, Bakan Işık ve 
beraberindeki heyetin gemi-
yi gezmesi ve gemi hakkında 
detaylı bilgi almasının ardın-
dan sona erdi.

TCG ALEMDAR’ın 
ziyaretçi defterinin 

ilk kaydını, Milli 
Savunma Bakanı 

Fikri Işık yaptı. 

TCG ALEMDAR’a komuta edecek Deniz Yarbay Selim Gökdeniz, ant içerek göreve başladı.
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Kendimizi 
İspat Ettik, 
İhracata Hazırız
Tören sonrasında, İstanbul Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Atilla Çiftçigüzeli ile kısa bir söyleşi 
yapma fırsatı da bulduk.

MSI Dergisi: Denizaltı Kurtarma Ana 
Gemisi TCG ALEMDAR’ın dünyadaki 
yeri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ: Tabii ki hem 
Türkiye’nin hem de dünyadaki diğer 
ülkelerin deniz kuvvetlerinde kurtar-
ma gemileri var. Ama bunların çoğu,  
TCG ALEMDAR’dan daha kısıtlı im-
kânlara sahip. Şöyle izah edeyim:  
TCG ALEMDAR, yeni tasarlanıp inşa 
edildiği için, çok hızlı ilerleyen tekno-
lojinin son ürünü. Bu nedenle zaten 
bir üstünlüğü var. Bunun yanında kur-
tarma sistemlerinde de önemli farklı-
lıklar var. Bir denizaltıdaki personelin 
kurtarılması sürecinde bizim yaptığı-
mız ilk uygulama, öncelikle denizaltıya 
havalandırma desteği vererek, içindeki 
insanların yaşamını idame ettirmek. 
Böylece yaşam desteğini sağladıktan 
sonra, onları, denizaltı ile kenetlene-
bilen bir cep denizaltısıyla gemiye çı-
kartıyoruz. Bu personelin vurgun ye-
memesi için, gemide Sabos dediğimiz 
tedavi maksatlı basınç odalarımız var. 
Bu odalarda, tedavilerini gerçekleşti-
rip tekrar sağlıklarına kavuşmalarını 
sağlıyoruz. Tüm saydığım bu imkân ve 
kabiliyete sahip ve 600 m’ye kadar de-
rinliklerde operasyon yapabilen başka 
bir gemi, dünya genelinde yok. Özel-
likle geminin çalışabildiği derinlik fark 

yaratıyor. Derinliği 300-350 m’ye çekti-
ğimizde ise çeşitli ülkelerin kurtarma 
gemileri olduğunu görüyoruz.
Bunun yanında bir de Türkiye için bir 
ilkten bahsedebiliriz; o da Personel 
Transfer Kapsülü (PTK). Personeli, 
çalışacağı derinliğe, dalarak değil de 
kapsülle indiriyoruz. Personel burada 
gerekli çalışmaları yaptıktan sonra, 
tekrar kapsülün içerisine girerek ge-
miye çıkıyor. Bu sistem de bizim tersa-
nemizde yapıldı.
Tabii törende de ifade edildiği gibi, ge-
minin pek çok özelliği var. Burada, en 
öne çıkan ikisinden bahsettim size.

MSI Dergisi: Böyle özel bir gemiyi inşa 
edip teslim aşamasına getirmiş olması, 
İstanbul Tersanesi’ni dünya genelinde 

nasıl konumlandırıyor? Geminin 
inşası, tersanenize ne gibi yetenekler 
kazandırdı?
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ: Askeri gemi yap-
mak -ister harp gemisi olsun ister yar-
dımcı sınıf bir gemi olsun- başka bir ye-
tenek, başka bir altyapı, başka bir bakış 
açısı getiriyor. Kaliteyi bir hayli yüksel-
tiyor. Hata oranını sıfırlamak -genelde 
“asgari düzey” ifadesi kullanılır ama 
sıfırlamak- zorundayız. Askeri gemi 
inşa projelerine yönelik altyapımızın 
ve personel deneyimimizin olması, ter-
sanemiz için büyük bir avantaj. Tabii 
önemli olan, bu istihdamı elde tutmak 
ki; becerimizin altında da bu yatıyor. 
Dünya üzerinde, bizim gibi çok az ter-
sane var. Zaten bu tersanelerin azlı-
ğı, bizi de belirli bir konuma getiriyor.  
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Şimdi yerimiz çok daha farklı olacak. 
Neden çok farklı olacak? Dünyadaki 
ihtiyaç sahibi ülkelere, “İşte ben bu ge-
miyi yapıyorum, işte ben bu geminin di-
zaynını yapıyorum.” demek yerine “Ben 
bu gemiyi yaptım, ben bu gemiyi dizayn 
ettim.” diyeceğiz. Bildiğim kadarı ile 
Haziran ayında, uluslararası, büyük bir 
tatbikat gerçekleşecek. Bu tatbikatta, 
gemimiz çıkıp boy gösterecek. İşte o 
zaman, Türkiye’nin bu konudaki ihracat 
kapasitesinin önü açılacak diye düşü-
nüyorum. Tabii ki bu geminin pazarlan-
masında, hem SSM’nin hem de Dz.K.K.
lığının yardımları gerekiyor; ama zaten 
ülke olarak amacımız ihracat. O yüzden 
herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

MSI Dergisi: İstanbul Tersanesi 
açısından, TCG ALEMDAR ile ilgili 

önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç 
işleyecek?
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ: Gemi envantere 
girdi. Artık geminin sahibi Dz.K.K.lığı; 
ama 1 yıllık garanti süresi de devam 
ediyor. Biz, eğitim olsun, çıkabilecek 
sorunlar olsun, gemimizin arkasında-
yız; her türlü yardıma hazır vaziyette 
bekliyoruz ve gerekli desteği veriyoruz. 
Bu gemi, Tersanemizin bir yansıması 
olacak.

MSI Dergisi: Kurtarma ve Yedekleme 
Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen 
iki geminin, 2017 yılının ilk çeyreğinde 
hizmete alınması planlanıyor. Bu 
projenin son durumu ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ: Kurtarma ve ye-
dekleme gemileri AKIN ve IŞIN, Şubat 
ve Mart aylarında teslim edilecek. Bu 
gemiler, ana görevlerinin yanı sıra  
TCG ALEMDAR’a destek olabilecek 
niteliklere sahip. Sorun yaşayan deni-
zaltıyı tespit edebilirler, solunum des-
teği verebilirler. Bir şekilde vurgun 
yiyen bir denizaltıcı veya bir dalgıç var 
ise onu tedavi edebilirler. En önemli-
si, 3.000 metre derinlikte enkaz tespit 
etme, bulma ve çıkartma kabiliyeti. 
Biliyorsunuz, bizim Suriye tarafından 
düşürülen bir uçağımız vardı. Ondan 
sonra da Cumhurbaşkanımızın tali-

matı ile bu yetenek gündeme geldi. 
Biz de çok hızlı bir çalışma yaptık ve 
yetiştirdik.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ: Şunu söyleye-
bilirim: askeri gemilerin özel sektör 
tersanelerinde projelendirilmesi ve 
yapılmasıyla bu tersanelerin vizyonu 
çok genişledi. İlk bakışta ütopya gibi 
görünen misyonlar, yavaş yavaş ger-
çekleşiyor. Askeri gemi inşası konu-
sunda, müthiş bir deneyime sahip ol-
duk. Hem Dz.K.K.lığını destekleyecek 
bir pozisyona geldik hem de dünyaya 
ihracat yapabilecek bir pozisyona gel-
dik. Tabii ki hükümetin bu konuda önü-
müzü açan, yol gösterici politikaları da 
çok önemli. Şu anda önümüz açılıyor, 
yol gösterenimiz var, destek olanımız 
var. Bir sonraki aşama, ihracat için 
finansman desteği olabilir. Artık ül-
keler, “Kredinle gel!” diyor. Hem ge-
misini yapacaksın hem gemiyi finanse 
edeceksin.

İstanbul Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla 
Çiftçigüzeli’ne, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz. 

Askeri gemi inşası konusunda, müthiş bir deneyime sahip olduk. 
Hem Dz.K.K.lığını destekleyecek bir pozisyona geldik hem de 
dünyaya ihracat yapabilecek bir pozisyona geldik. Tabii ki hükümetin 
bu konuda önümüzü açan, yol gösterici politikaları da çok önemli. 
Şu anda önümüz açılıyor, yol gösterenimiz var, destek olanımız var. 
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Kitap; “MİLGEM’e Giden 
Yol”, “MİLGEM Proje-
si, Doğuş ve Mücade-

le”, “Heybeliada’nın İnşası” 
ve “Son Sözler” başlıkları 
altında, 4 bölümden oluşu-
yor. MİLGEM Projesi’nin; bir 
avuç genç, inançlı, yılmaz, 
tuttuğunu koparan ve bilgili 
insanın başarısı olduğunu 
söyleyen Örnek, kitabın 1 
ve 2’nci bölümlerini kendi 
gözlem ve değerlendirme-
lerinden; 3 ve 4’üncü bölü-
münü ise projede görev alan 
subayların ve çalışma arka-
daşlarının kendisine gön-
derdikleri anılarından der-
lemiş. MİLGEM’in Öyküsü, 
aynı zamanda Türk savunma 
tedarik sisteminin kendine 
has özellikleri konusunda da 
önemli ipuçları içeriyor.

Örnek, kitabın önsözünde, 
“Eğer bir ülke, denizlerin 
kendisi için önemli olduğu-
na inanıyorsa, denizlerdeki 
yararlarını ve egemenli-
ğini korumak zorundadır. 
Koruyamadığınız bir yarar 
odağını, birilerinin elinizden 
alacağına emin olunuz. Bu 
odağı korumak ise ancak 
bir deniz kuvveti geliştire-
rek olabilir. Deniz kuvveti-
nin esas unsuru ise gemi ve 
denizci personeldir…  Harp 
gemisine sahip olmanın 
en kolay yolu onu satın al-
maktır. Ama istediğiniz bir 
gemiyi hiçbir zaman yaptı-
ramazsınız; size ancak sizin 
sahip olmanıza izin verilen 
gemiyi satarlar.” diyerek 
konunun önemine dikkat 
çekiyor.

Öykünün Başlangıcı
Aslında öykünün, Atatürk’ün, 
“Dış pazarlardan satın alınan 
gemiler ile donanma yapıl-
madığını siz de biliyorsu-
nuz. Donanma, sadece kıyıyı 
koruyacak bir kuvvet değil, 
bundan daha önemli olarak, 
deniz yollarının güvenliğini 
sağlayacak kuvvettir. Anado-
lu’da yaşadıkça bu bakımdan 
ihtiyacımız daha büyüktür. 
Evvela çekirdek bir donanma 
tedarik etmekle yetinip, de-
niz sanayii ve ticaretimizi ge-
liştirmeliyiz. Bundan sonra 
memleket sanayiinden fış-
kıracak donanmayı yapmak 
daha kolay olacaktır.” sözle-
riyle başladığını belirten Ör-
nek, kitabın ilk bölümünde, 
Osmanlı döneminde kurulan 
tersanelerden ve gemi in-
şasından başlayarak, günü-
müze kadar yaşananlardan 
kesitler sunuyor. Örnek, 
MİLGEM’e kadar inşa edilen 
gemilerin hiçbirinin Türk 
mühendisleri tarafından ta-
sarlanmadığını ve bu gemi-
lerin (Berk ve Peyk muhrip-
leri hariç), Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın 
taleplerine göre donatılma-
dığını da ekliyor.
Örnek, 1966 yılında, o dö-
nem Personel Başkanlığı 
Eğitim Daire Plan Şube’de 
görev yapan Kur. Alb. Ha-
san Yumuk’un yüksek li-
sans programını (PG School 
Programı) başlatmasının, 

MİLGEM’e uzanan öykünün 
en önemli adımı olduğunu 
belirtiyor.
Örnek, “Milli gemi inşası için 
nelerin bir araya gelmesi 
gereklidir?” sorusunun ce-
vabını şöyle listeliyor:
n Deneyimli ve bilgili

personel (Bu personel 
sadece mühendisler 
ve işçiler değildir. 
İhtiyaçlarını doğru olarak 
tespit edebilecek, gemi 
içi örgütlenmeyi en etkin 
şekilde yapabilecek 
muharip subaylar; 
malzeme akışını, inşa 
süresinde ve sonrasında 
sağlayacak ikmal 
sınıfı subaylar da bu 
kapsamdadır),

n Bilgi ve deneyimin
kurumsallaştırılmış 
olması,

n Gemiyi donatacak 
harp silah araçlarının 
yurt içi üretimi,

n Geminin belli kıstaslara
uygun yapıldığını kontrol 
edebilecek bir kuruluş,

n Tasarım deneyimi,
n Geminin inşa edileceği

tersanede gemi inşa 
usullerinin yerleşik 
olması ve

n Mali kaynağın, sorun
olmayacak şekilde 
tedarik makamının 
emrinde olması.

Çeşitli projelerin ve çalışma-

MİLGEM’in Öyküsü:

“Başaramazsınız
Dediler, Başardık”
Türkiye Cumhuriyeti’nin 20’nci Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral (E) Özden Örnek tarafından kaleme alınan, “MİLGEM’in 
Öyküsü” isimli kitap, geçtiğimiz Ekim ayında raflardaki yerini 
aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitap, Türk askeri ve 
denizcilik tarihi açısından, bir belge kitap niteliği taşıyor.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Yazan : Oramiral (E) Özden Örnek
Sayfa Sayısı : 264
Baskı Yılı : Ekim 2016
Yayınevi : Kırmızı Kedi Yayınevi
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ların anlatıldığı bu bölümde, 
GENESİS projesinde nelerin 
yaşandığı ve ortaya çıkan 
bürokratik engellerin nasıl 
aşıldığına da değiniliyor.

MİLGEM Projesi, 
Doğuş ve Mücadele
Örnek, kitabın 2’nci bölü-
münde, 1993 yılında, dö-
nemin Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Vural 
Beyazıt’ın; “Gemi inşa mal-
zemelerini paket malzeme 
olarak tek firmadan almak 
yerine, sistem bazında alım-
ların tarafımızdan yapılması 
ve gemi inşaatının tamamen 
kendi imkânlarımızla ger-
çekleştirilmesi” konusunda 
bir inceleme yapılması di-
rektifiyle başlatılan ilk ka-
rargâh çalışmalarının, daha 
sonra MİLGEM Projesi’nin 
başlatılmasına vesile oldu-
ğunu belirtiyor. Dönemin 
Başbakanı Tansu Çiller’in,  
7 Ekim 1994’te verdiği onay-
la Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın yeni tip bir keşif/
karakol gemisi ihtiyacının bu 
modelle tedarik edilmesine 
karar verildiğini ve bu proje-
ye konan ismin de MİLGEM 
Projesi olduğunu söylüyor. 
Örnek, daha sonra, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) ile yapılan iş birliği 
kapsamında gerçekleştiri-
len görüşmeleri, gelişmele-
ri ve yaşanan tartışmaları, 
tüm detayları ile kitabında 
anlatıyor. Kurmay Başkanı 
olarak tüm toplantılara ka-
tıldığını belirten Örnek, hiç 
kimsenin, milli bir gemi ya-
pabileceğimize inancı olma-
dığını yazıyor.
30 Ağustos 2001 tarihinde 
Oramiralliğe terfi ederek 
Donanma Komutanı olan Ör-
nek, bu sürede (2001-2003), 
MİLGEM Projesi’nin mevcut 
koşullarla gerçekleşmeye-
ceği kanısına varmış. Kitap-
ta, bu konuda şu ifadeler yer 
alıyor: “SSM’ye gönderilen 
tedarik modeli bizim ama-
cımız olan tedarik modeli 
değildi. Proje başladığından 
beri 5 komutan değişmişti. 

Komutanların hepsi proje-
ye farklı gözlerle bakmış, 
sonuçta proje amacından 
uzaklaşmıştı. İşte bu ne-
denle eğer Kuvvet Komuta-
nı olursam, projenin benim 
elimde kalacağını değer-
lendirdiğimden, hiç değilse 
hem kendimi hazırlamak 
hem de projeyi hızlandırmak 
için bazı hazırlıklar yapma-
ya karar verdim…  İnşayla 
edineceğimiz deneyimi bir 
veya birkaç kurumda birik-
tirmek istiyorduk. Böylece 
Milli Gemi yapımlarında sü-
reklilik sağlanacaktı. Eğer 
bir birikim sağlayamazsak 
bu proje Devrim Arabası gibi 
kendini tatminden ileri geç-
mezdi.”
Kitaptaki ilginç bir not da 
MİLGEM Projesi ile ilgi-
li doğru model aranırken, 
deniz platformlarının inşası 
için, TUSAŞ benzeri bir fir-
manın kurulmasının da gün-
deme gelmiş olması.
Örnek, MİLGEM Projesi’nin 
başından sonuna kilit isim-
lerden biri olan Tuğa. (E) 
Savaş Onur ile beraber ça-
lışarak bir çözüm hazırlıyor. 
Böylece elinde, kuvvet ka-
rargâhında göreve başladı-
ğında, hazır bir rapor bulu-
nuyor. Ereğli Demir Çelik’te 
yaptığı toplantıda ise yerli 
çelik için ilk sözü alıyor. 
Örnek, çeliğin yerli olma-
sının psikolojik etkisinden 
bahsediyor. Prototip gemi  
dizayn faaliyetlerine, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının 
8 Mart 2004 tarihinde ya-
yınlanan Uygulama Direktifi 
çerçevesinde, 12 Mart 2004 
tarihinde, fiilen başlanıyor.
SSM ile Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, MİLGEM Projesi 
Sorumluluk ve İş Paylaşı-
mına ilişkin imzalanması 
planlanan protokolün hazır-
lanması konusunda, 28 Ara-
lık 2004’te, bir toplantı icra 
ediyorlar. Örnek, bu toplan-
tının, MİLGEM için bir çeşit 
kırılma noktası olduğunu 
belirtiyor. Protokolle ilgili 
imza kararı, 14 Ocak 2005 
tarihinde veriliyor.
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15 Mayıs 2004: 
Savunma Sanayisi 
için Bir Dönüm 
Noktası
Kitapta, 15 Mayıs 2004 ta-
rihli Savunma Sanayii İcra 
Komitesi (SSİK) toplantısına 
da özel bir parantez açılıyor. 
Bu toplantıda, yabancı yük-
lenicilerle Türkiye’de lisans 
altında üretimi öngörülen 
proje modelleri iptal edil-
di ve MİLGEM’in yanı sıra 
ATAK, ANKA ve ALTAY gibi 
Türk firmaların ana yükle-
nici olduğu projelerin önü 
açıldı.
Ankara’da, TÜBİTAK’ta, 
MİLGEM Projesi’ni sanayiye 
ve basına tanıttıklarını anla-
tan Örnek, orada, dönemin 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Nüket Yetiş’in, “İstediğiniz 
her imkânımız emrinizde-
dir.” diyerek projeye destek 
vermesinin çok önemli ol-
duğunu söylüyor. İkinci bü-
yük desteğin de Dr. Ekber 
Onuk’tan geldiğini ve Dr. 
Onuk’un, “İstediğiniz her 
türlü desteği sağlarım. Ta-
kıldığınız sorunların çözümü 
için, yurt dışından adam ge-
tirip yanımda çalıştırırım.” 
dediğini hatırlatıyor. Örnek, 
SSİK’nin, 22 Haziran 2005 
tarihinde ise STM’ye; yar-
dımcı makina, alt teçhizat 
ve hizmetlerin tedarik so-
rumluluğunu vermesini de 
önemli bir aşama olarak 
vurguluyor.
Örnek’in MİLGEM Projesi’ni 
garanti altına almak konu-
sunda aldığı tedbirlerden bir 
tanesi de geminin ilk kay-
nağının, Cumhurbaşkanı’na 
yaptırılması oluyor. Böylece, 
projeden kolay kolay vazge-
çilemeyeceğini öngörüyor. 

26 Temmuz 2005 günü ilk 
kaynak, dönemin Cumhur-
başkanı Ahmet Necdet Se-
zer tarafından yapılıyor.

Heybeliada’nın 
İnşası
Örnek, kitabının bundan 
sonraki bölümünü, Heybeli-
ada’nın yapım sürecinin ana 
rotasını çizen, önemli ka-
rarların sahipleri üst yöne-
ticilerin renkli anılarını ele 
alarak derliyor.
Bunlardan bir tanesini an-
latan, 2005 yılının Ağustos 
ayında MPO Müdürü olarak 
atanan Tüma. Ahmet Çakır, 
o sırada 21 kişi oldukları-
nı; sonlu elemanlar analizi 
konusunda hizmet almala-
rı gerektiğini; bu program 
konusunda uzmanlığı olan 
FİGES’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Öğüt’ün, ken-
dilerine, bütçe olmamasına 
rağmen, “Para önemli değil 
biz firma olarak MİLGEM 
Projesi’nde yer almak is-
tiyoruz. Hemen önümüz-
deki hafta ben arkadaşımı 
gönderiyorum ve işe başlı-
yoruz.” dediğini hatırlıyor. 
Tüma. Çakır, firmalardan 
bazılarının çok düşük kâr-
larla, hatta maliyetinin al-
tında rakamlarla projeye 
destek verdiklerini belirtiyor 
ve FİGES, DELTA MARİN ve 
ANEL gibi firmaları örnek 
veriyor.

Son Sözler
Kitabın 4’üncü bölümün-
de, Örnek şunları yazıyor: “ 
MİLGEM Projesi ile Ar-Ge’nin 
ne kadar önemli olduğu gö-
rüldü, başarının 1’inci şartı-
nın istemek olduğunu bir kez 
daha öğrendik. Örgütlenmiş 

bir üretim deneyimi kazan-
dık. Kazanılan yeteneğin, şu 
anda dünyada bizden başka 
sadece 13 ülkede olduğunu 
söylemek, sanırım yeterli-
dir… Bu proje tamamen De-
niz Kuvvetleri personelinin 
bir projesi ve başarısıdır. 
SSM ve projeye katkıda bu-
lunan şirketlerin başarıdaki 
payları da inkâr edilemez. 
Onlar olmasaydı bu proje 
gerçekleşmezdi. Fikren ve 
bedenen bu projeye katkı-
da bulunan tüm emekçile-
ri saygıyla selamlıyorum. 
Övünmek hakkınızdır, bizler 
sizlerle övünüyoruz!”
Kitabının önsözünde, “Bun-

dan sonrası Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığına aittir. 
Kazanılan yeteneğin ancak 
araştırmakla, geliştirmekle 
ve tipi ne olursa olsun yeni 
gemiler inşa etmekle sür-
dürülebilir olduğunun hep 
hatırlanması gerekir.” diye 
yazan Örnek, kitabı şöyle bi-
tiriyor: son olarak “Biraz id-
dialı olacak ama Einstein’ın 
‘Özel Görelilik Kuramı’ fizik-
te neyse, MİLGEM Projesi de 
Deniz Kuvvetleri için odur. 
TCG Heybeliada’dan sonra 
Deniz Kuvvetlerinde yaşam 
ve düşünceler değişmiştir. 
Daha yapmamız gereken 
çok iş var.”

Sektörün Gelişmesine Katkı
Örnek’in kitabı, bizlere, Türkiye’de üst düzey yetkililerin 
arasında anılarını yazanlara çok seyrek rastladığımızı bir 
kere daha hatırlatıyor. Oysa tıpkı Örnek’in yaptığı gibi, 
olayları mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde anlatarak, 
gelecek nesillere önemli mesajlar aktarabilmek mümkün. 
MİLGEM’in Öyküsü, sadece bir projeyi anlatmıyor; aynı 
zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, SSM’nin ve Türk 
savunma sanayisinin o yıllarda içinde bulunduğu durumu, 
-daha çok Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bakış açısıyla da 
olsa- aktarıyor.
Örnek, önsüzünde, projede çeşitli tartışmalar yaşadığı SSM 
ile ilgili şunları yazıyor: “SSM’nin bu projeye yaklaşımı 
ile ilgili birkaç söz söylemek isterim. Bu proje, SSM’nin 
yasasına göre gerçek anlamada gerçekleştirdiği ilk 
savunma sanayisi projesidir. SSM personelinin bir kısmının 
ilk 20 yıllık alışkanlıklarını geçmişte bırakması kolay 
olmadı. MİLGEM Projesi ilerledikçe ve Heybeliada doğduğu 
zaman, SSM’nin başlangıçta iddia edip şüphe duyduğu 
konuların hemen hemen tümü, onların istediğinden farklı 
şekilde gerçekleşti. Bu, çok normaldir. Zira proje, yaklaşım 
olarak bir ilkti. Sonraki gemilerin yapımı, ilk gemiden 
alınan dersler sonucu, daha kolay oldu. Zira artık kurumlar 
arası çatışma yoktu. Yanlış anlaşılmaması gereken konu 
şudur: Başlangıçtaki fikir çatışmaları tamamen doğruları 
bulmak içindi.”
Hatta Örnek, zaman zaman kendi tarafına da eleştirilerde 
bulunuyor: “Müsteşar ve yardımcısının endişelendikleri 
bir diğer konu da benden sonra gelecek olan komutanın, 
bu projeye devam edip etmeyeceğiydi. Yardımcısının 
dile getirdiği ve Müsteşarın da katıldığı bu endişe çok 
önemliydi. Bu şartlar altında SSM 2 yılı aşan hiçbir 
projeyi gerçekleştiremezdi. Haklı mıydılar? Bana kalırsa, 
geçmişe bakınca ve yaşadıkları bazı olayları hatırlayınca, 
‘Haksızlar.’ diyemiyorum. Maalesef geçmişte onları haklı 
çıkartacak olaylar olmuştu.”
Umarız, önümüzdeki günlerde, sektörde görev yapan 
başka üst düzey yetkililerin de kamuoyu ile paylaştıkları 
anılarını okuma şansımız olur ve böylece oluşacak külliyat, 
gelecek nesiller için önemli bir kaynak hâline gelir.
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Peru Savunma Ataşesi Albay Bernuy Veda Etti

t Peru Büyükelçisi Santiago Marcovich Monasi ve Peru Savunma Ataşesi Albay Henry Mario Acosta Bernuy, AMAC üyeleri ile beraber.

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

t Peru Savunma Ataşesi Albay Henry Mario Acosta Bernuy’un iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 24 Ocak’ta, Peru Büyükelçisi Santiago Marcovich 
Monasi’nin himayelerinde, Peru Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir veda resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona katılan çok sayıda yabancı askeri ataşe ve diplomat,
girişte Büyükelçi Monasi ve Albay Bernuy tarafından karşılandı. Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) üyeleri adına bir konuşma yapan AMAC Başkanı
Tuğgeneral Jozef Viktorin, Albay Bernuy’a, AMAC’a ve AMAC futbol takımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve AMAC’ın geleneksel hediyesini sundu.
Yeni Peru Savunma Ataşesi Albay Víctor Hugo Villasis Rojas, Şubat ayının 2’nci haftası göreve başlayacak.
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Avustralya 
Milli Günü

Avustralya Savunma Ataşesi Albay Andrew Fidge, AMAC üyeleriyle beraber.

t

 Avustralya Milli Günü, 25 Ocak’ta, Ankara’da, 
Avustralya Büyükelçilik Rezidansı’nda verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. Avustralya Büyükelçisi 
James Larsen ve ailesi ile Avustralya Savunma 
Ataşesi Albay Andrew Fidge davetlileri girişte 
karşıladı.

t Resepsiyona katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Büyükelçi Larsen ile beraber 
Milli Gün pastası kesti.
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Hindistan Milli Günü

t Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia, AMAC üyeleri ve Takadhimi  Hint Sanat Okulu dansçılarıyla beraber.

t Hindistan Milli Günü’nün 68’inci yıldönümü, 26 Ocak’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Davete katılanları, Hindistan Büyükelçisi Shefali 
Kulshreshth ve Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia eşleri ile beraber girişte karşıladı. Resepsiyona, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı 
Yücel Coşkunyürek, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen çok sayıda TSK personeli ile yabancı sivil ve asker diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.








